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Abstract 

 

The purpose of the present study has been to explore if there is an agreement between people 

about what to call real country music. Three Swedish people who are interested in country 

music have described this music by means of interviews. The interviews have been analysed 

and compared with literature dealing with country music, and the result of the study presents 

with three conceptions: authenticity, simplicity and contextual comprehension. The conclusion 

is that there seems to be some common views about what real country music is but that these 

conceptions are not defined in exactly the same way by different people.  
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Kapitel 1. Inledning 

 

Mitt eget intresse för countrymusik började successivt ta vid för ungefär fem år sedan. Från 

att jag hade varit väldigt intresserad av den irländska folkmusiken till att via en bluegrass-

skiva av Steve Earle som heter The Mountain (1999), vilken innehåller en del 

Irlandsinfluerade låtar, flytta över fokus till andra sidan Atlanten. Jag tilltalades av 

blandningen av irländsk folkmusik och den afroamerikanska musiktraditionen. Från bluegrass 

var inte steget långt till countrymusik, visade det sig när jag började fördjupa mitt intresse i 

den amerikanska traditionen. Ett av de instrument som starkast förknippas med countrymusik 

är pedal steel guitar som är en rektangulär gitarr som placeras på ett stativ. Ungefär fram till 

1950-talet kallades instrumentet för steel guitar. Istället för att trycka ned strängarna med 

fingrarna använder man en så kallad steel bar, som är ett massivt cylinderformat stålrör, med 

vars hjälp strängarna kortas av och på så sätt ändras tonhöjden då den förs över strängarna. 

Under 1950-talet utvecklades instrumentet och det blev vanligare att man tillförde pedaler, 

med vars hjälp man på ytterligare ett sätt kunde justera tonhöjden. Instrumentet kom därför att 

kallas för pedal steel guitar. Pedalerna regleras både med hjälp av fötterna och knäna. När jag 

med musikhögskolans hjälp gavs möjlighet att ta lektioner på detta instrument, fördjupades 

intresset för countrymusiken ytterligare.  

 

Tanken till uppsatsen föddes när jag på TV såg 2004 års upplaga av Country Music Awards 

och upptäckte att min bild av countrymusik skilde sig väldigt mycket från det jag såg i 

programmet i fråga. Var det som visades verkligen countrymusik? Det heter ju Country Music 

Awards men jag hade svårt att se några likheter med det jag själv lyssnar på som också kallas 

för countrymusik. Dessa funderingar ledde till att jag ville göra en undersökning om vad som 

anses vara äkta countrymusik. Har amerikaner och svenskar samma syn på countrymusik eller 

skiljer den sig åt? Min egen bild av countrymusiken i USA är att den är väldigt starkt 

förknippad med arbetarklassen medan de flesta av de svenskar jag känner, som är intresserade 

av countrymusik, snarare tillhör en akademisk medelklass. Detta är några funderingar som 

ligger som grund till att jag har valt att göra en undersökning i countrymusikens tecken.  
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1.1. Utgångspunkt 

 

Hur uppfattar man en musikkultur om man inte själv är uppvuxen i den? Hur uppfattar man en 

musikstil som bygger på ett lands kultur om man inte kommer därifrån? Missar man något 

eller är det kanske lättare att få en insikt som utomstående? Den följande undersökningen 

bygger på en kvalitativ intervjustudie där tre stycken countrymusikintresserade svenskar har 

fått ge sin beskrivning av countrymusik.   

 

Countrymusiken gör ofta anspråk på att vara äkta och enkel. Malone (2002) uttrycker det som 

att countrymusiken är USA:s sannaste musik (s. 13). Det är få genrer som på samma sätt som 

countrymusiken är så starkt förknippat med amerikanska traditioner och där det verkar finnas 

en stark vilja att anknytas till det ”vanliga” och ”enkla” folket. Det verkar också som om 

countrymusiken rör sig inom vissa musikaliska, sociala och kulturella ramar. Denna studie är 

ett försök att undersöka om det förhåller sig så eller om det bara är en schablonbild.  

 

Undersökningen är relevant och av intresse på grund av att populärmusiken har en så stor 

musikalisk och medial roll idag, inte minst inom musikundervisningen i skolan. Country-

musiken springer ur samma kultur som dagens populärmusik är en del av. Undersökningen 

vill bidra till en större förståelse för countrymusiken som genre. En annan viktig aspekt av 

undersökningen är att den visar hur subjektiv en musikalisk eller kulturell upplevelse kan 

vara. En liknande undersökningen skulle till exempel kunna göras av en musiklärare på 

dennas elever för att få en ökad insikt om hur de förhåller sig till olika musikstilar. 

 

Det har gjorts mycket forskning inom ämnet countrymusik i USA. Däremot har ingen 

forskning hittats, där fokus ligger på själva upplevelserna av countrymusik. 

1.2. Syfte 

 

Den övergripande forskningsfrågan som undersökningen utgår ifrån är: Finns det någon 

gemensam bild av vad som är äkta countrymusik? Studien är baserad på de beskrivningar 

som tre musikintresserade svenskar ger samt den bild som utvald litteratur tecknar. Finns det 

beröringspunkter mellan de beskrivningar som de tre personerna ger och en del av den 
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litteratur som behandlar ämnet countrymusik? Vad väljer olika personer att belysa i sina 

beskrivningar av countrymusik? 

1.3. Definitioner 

 

I studien förekommer vissa begrepp som är vanliga i countrymusiksammanhang, till exempel 

namn på olika genrer inom countrymusiken. Nedan följer ett urval av definitioner på de olika 

begrepp som förekommer i uppsatsen. Definitionerna är hämtade på Internet från National-

encyklopedin (NE) och Grove Music Online (Grove). 

 

1.3.1. Country music 

 

En populär musikstil. Den har inte bara sitt ursprung i danslåtar och ålderdomliga ballader 

med anglosaxiskt och keltiskt ursprung utan också i populära sånger från 1800-talet, afro-

amerikanska blues och gospelsånger samt heliga nummer som kommer ur den växande vågen 

av nyvunnet religiöst intresse som började på 1700-talet. Under en tidsperiod på 75 år har 

countrymusiken utvecklats från folklig konstform, för det mesta framförd av amatörer på 

landsbygden, till en komplex mångmiljon-industri. De första countrymusikerna spelade till 

dans eller stod och sjöng i gathörn för att få pengar till sitt leverne. Som kontrast till detta är 

dagens countrystjärnor kända världen över och tjänar stora summor pengar vid konsert-

framträdanden (Grove). 

 

1.3.2. Bluegrass 

 

En stil inom amerikansk countrymusik som växte fram under 1940-talet ur den musik som 

Bill Monroe och hans grupp, the Blue Grass Boys, spelade. Den kombinerar element av dans, 

hemunderhållning och religiös musik från de lantliga delarna i sydöstra USA. Ett typiskt 

bluegrassband består av fyra till sju medlemmar som sjunger och ackompanjerar sig själva på 

stränginstrument: två rytminstrument (gitarr och kontrabas) och flera melodiinstrument (fiol, 

femsträngad banjo, mandolin, steel guitar och en andra gitarr). Soloinstrumentalisterna spelar 

solo mellan verserna i en låt samt spelar en harmonisk och rytmisk roll i samband med de 

vokala delarna. Soloinsatserna alterneras liksom inom jazzmusikgenren. Utövare som har 
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varit viktiga under utvecklingen av instrumentaltekniken inom bluegrassen är Earl Scruggs 

(banjo) och Bill Monroe (mandolin).  

 

Det vokala omfånget för män i bluegrassmusiken sträcker sig högre upp i registret än i de 

flesta andra countrygenrer och når ibland ända upp till tvåstrukna c. I vokalduetter ligger 

andrastämman (tenor) över melodistämman, i en vokaltrio inkluderar man en baritonstämma 

under melodistämman och i religiösa sånger läggs underst en fjärde basstämma till. Vanligtvis 

är de olika stämmorna ordnade i harmonier men speciellt i duetter förekommer en slags vokal 

kontrapunkt. Musiken är mestadels i tvåtakt med betoning på offbeat. Generellt sett är tempot 

snabbt: en medellångsam låt brukar räkna 160 slag per minut och en snabb låt räknar 330 slag 

per minut. 

 

Bluegrassrepertoaren består till viss del av traditionella sånger men domineras av 

nykomponerad musik som inkluderar sentimentala världsliga sånger, religiösa och andliga 

sånger, nyupptäckta psalmer och instrumentalnummer. Fonografiska inspelningar har varit 

viktiga för spridningen av repertoaren och genren. På 1940-talet spelades de flesta grupper på 

radio och de turnerade runt i samhällena på amerikanska Söderns landsbygd. Under 1950-talet 

började grupper framträda på TV och på Hillbilly-barer i de urbana delarna i nordöstra USA. 

Under det återvunna intresset för folksånger på 1960-talet öppnades konserthus, caféer och 

folkmusikfestivaler upp för bluergrassartisterna och 1965 etablerades den första årliga 

återkommande bluegrassfestivalen i Fincastle, som blev prototypen för liknande evenemang 

runt om i USA. På 1970- och 1980-talen omfattade bluegrassmusiken många olika stilar, från 

”traditionella” band vars repertoar lät som den från 1940-talet till så kallad ”progressive” eller 

”newgrass” som blandade låtar och tekniker från rockmusiken med instrumenten och 

framförandet från bluegrassmusiken. På 1990-talet har bluegrassmusiken ändrats på ett 

märkbart sätt då kvinnor som Alison Krauss och Laurie Lewis har dykt upp som vokalister, 

instrumentalister och bandledare. Repertoaren och stilen hos de ledande artisterna inom 

genren är en blandning av det traditionella och det progressiva (Grove). 

 

1.3.3. Two-step  

 

Amerikansk sällskapsdans, ursprungligen i 6/8-takt, senare i 2/4-takt. Den lanserades i USA 

1891. Two-step förväxlas ofta med polka men är egentligen en vals i 2/4-takt (NE). 
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1.3.4. Grand Ole Opry 

 

Amerikanskt countrymusikprogram, sänt i radio sedan 1925 från Nashville, Tennessee. En 

lång rad artister är fast knutna till programmet, som 1974 flyttades till en elegant konsert-

byggnad och vilka – efterhand via TV – gjort mycket för att popularisera countrymusiken i 

USA (NE). 

 

1.3.5. Singer-songwriter 

 

En term som använts sedan 1950-talet för att beskriva, de i första hand på engelska, sjungande 

kompositörer/artister, ofta med rötter i folk, country och blues, vars musik och text anses 

oskiljaktiga vid framförandet. Singer-songwriters är generellt socialt medvetna artister. Temat 

på deras verk involverar ofta en känsla av själviakttagelse, utanförskap eller saknad. Detta 

delas mellan sångare och publik, och känslan av intimitet förstoras med hjälp av mikrofonen. 

Vid framförande och på inspelning finns nästan en symbiotisk samhörighet mellan sångaren 

och dennas instrument, vanligtvis gitarr eller piano, på vilket låtarna ofta blivit komponerade. 

Spelandet är ofta relativt enkelt och stöttar alltid texten. Förändringar i speltekniken visar 

ibland på en ny vändning i texten. Det som återstår av kompositionen bidrar på sitt eget vis till 

framförandet; de enkla inledande takterna och en osammanhängande start på texten till 

exempel, lämnar utrymme för eftertanke samt skapar en stämning. Många folk- och 

countrysångare är per definition singer-songwriters. Som sådana har de varit den viktigaste 

källan till förnyandet i genren, som fick ett uppsving i andra världskrigets efterkrigstid då ett 

nyvunnet intresse för folksångstraditionen tog fart och country- och bluesmusiken fortsatte att 

exploateras kommersiellt (Grove). 

 

1.3.6. Hillbilly 

 

Term som ordagrant avser invånare i amerikanska Söderns bergstrakter, men som sedan ca 

1840 har använts som nedsättande benämning på människor i sydstaternas obygder. Omkring 

1925 blev hillbilly en populär synonym för regionens countrymusik, men termen kom ur bruk 

mot slutet av 1940-talet i takt med musikens ökande respektabilitet (NE). 
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1.3.7. Outlaw 

 

En alternativ rörelse till musikindustrin i Nashville som startade i slutet av 1970-talet i Austin, 

Texas. Willie Nelson och Waylon Jennings, som var infödda Texasbor men som uppnått vissa 

framgångar i Nashville, hade skaffat ett rykte om sig att vara rebeller. Det var i huvudsak 

dessa två artister som kom att leda det som ibland kallas för Outlaw-rörelsen. De övergav 

Nashville´s ”rhinestone cowboy”-image för en image förknippad mer med hippiekulturen 

(Grove). 

 

1.4. Disposition 
 

I andra kapitlet presenteras studiens huvudlitteratur med en redogörelse för dess innehåll och 

utgångspunkter. Vidare kommer det en beskrivning i kapitel tre om val av metod, hur 

undersökningen genomförts, vilka som deltagit i studien, vilka frågor som använts samt vilka 

etiska övervägande som gjorts. I det fjärde kapitlet presenteras resultatet som delas upp i tre 

begrepp; autenticitet, enkelhet och kontextuell uppfattning. Därefter sker en sammanfattning 

av begreppen som mynnar ut i att forskningsfrågan besvaras. Slutligen i kapitel fem förs en 

slutdiskussion om vad som framkommit av studien och hur man kan gå vidare med fortsatt 

forskning. 
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Kapitel 2. Litteratur 

 

I studien undersöks och jämförs olika människors beskrivningar av countrymusik. Inga 

studier med liknande frågeställningar som de som tas upp i denna undersökning, som inriktar 

sig på countrymusik, tycks finnas i arkivet för kandidatuppsatser på Musikhögskolan i 

Malmö. Detsamma gäller om man söker efter liknande undersökningar gällande andra musik-

genrer. Sökningar på Internet har inte heller resulterat i att liknande studier funnits. Sökningar 

på ämnet countrymusik på stadsbiblioteket i Malmö har nästan uteslutande gett träffar på 

olika uppslagsverk i ämnet. De flesta av dem behandlar de artister som placerat sig i country-

historien, medan andra behandlar frågor som till exempel vilka instrument som förekommer 

inom countrymusiken. Det finns även böcker som radar upp vilka listplaceringar olika artister 

har haft med sina album och låtar. Något som också förekommer i stor utsträckning är bio-

grafier över countrymusiker och countryartister. Däremot är det ett stort tomrum på 

biblioteken i Malmö vad det gäller avhandlingar eller fackböcker inom ämnet countrymusik. 

Det finns i och för sig mycket litteratur från USA men den verkar inte finnas tillgänglig i 

Sverige. De böcker som använts som huvudlitteratur i denna undersökning och som behandlar 

ämnet countrymusik, är alla inhandlade i USA. 

 

Det är främst tre böcker som har använts för denna uppsats. Dessa tre böcker har valts ut och 

använts för att de ger en bra sammanfattning och beskrivning av en generell bild av country-

musiken. Den första heter ”High lonesome – the American culture of countrymusik” och är 

skriven av Cecelia Tichi (1994). I boken utgår Tichi ifrån att ordet country är synonymt med 

ordet nation och visar på att det finns en stark förankring mellan countrymusiken och övriga 

konstformer i USA och dess historia. Mycket av det som beskrivs i boken tar sin 

utgångspunkt i vad texterna handlar om, och Tichi drar många paralleller med klassisk 

amerikansk litteratur. Varje kapitel kretsar kring ett vanligt förekommande teman inom 

countrymusiken så som till exempel hemmet (home), vägen (road), ensamhet (high and 

lonesome, western (wild west), det religiösa (pilgrims) och naturen (nature). Tichi påstår 

också att countrymusiken, som har sitt ursprung i arbetarklassen, lider av en identitetskris i 

förhållande till konstmusik, rock, pop och jazz. Tichi tar upp två begrepp vilka är det 

naturliga (eng. natural) och konsten (eng. art) som hon menar samexisterar inom country-

musikgenren. Med det naturliga i detta sammanhang menar Tichi att musiken i sitt 

framförande och i sin skapandeprocess inte är tillkrånglad utan så enkel som möjligt. 
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Begreppet artist (från eng. art = sv. konst) säger hon innefattar det engelska ordet artifice 

som indikerar en viss nivå av skicklighet både musikaliskt och tekniskt. Detta är två begrepp 

som kan tyckas oförenliga. Enligt Tichi finns det en generell uppfattning, bland country-

musikartister och låtskrivare inom genren, att det är det naturliga och enkelheten som är 

countrymusikens styrka. Tichi beskriver det som en konst att kunna skriva och komponera 

något som låter naturligt och är så enkelt att det appellerar på så många som möjligt. Boken 

innehåller även intervjuer med countryartister och låtskrivare.  

 

Den andra boken som använts är Jack Temple Kirby´s (1995) bok ”The counter cultural 

south” där Kirby både upprätthåller och motbevisar den amerikanska söderns konservativa 

image. Bland annat gör han en granskning av vilken bild som finns av ”redneck”-kulturen 

med hjälp av exempel från litteratur och countrymusik. Kirby visar på att fram till 1960-talet 

var countrymusikpubliken primärt från södern som då fortfarande höll på att moderniseras. 

Omkring 1970 var moderniseringen i södern mer eller mindre fullständig och countrymusiken 

började nationaliseras och publiken förändrades. Den största förändringen av publik skedde 

speciellt på 1980- och 1990-talet. 1992 var countrymusik den mest populära musikstilen i 

USA och han menar att countrymusiken har tappat sin identitet som ”the music of the white 

Southern folks” (s. 69). På slutet av 1980-talet återföddes intresset för den lite äldre och 

”lugnare” countrymusiken där man använde instrument som fiol och Dobro (märket på en 

akustisk steel guitar), och texterna behandlade framförallt kärleken. De två stora namnen 

under denna period var Reba McEntire och Randy Travis. Medan rock/pop-industrin, med 

”ointelligenta” texter och hög ljudvolym som Kirby uttrycker det, riktade sig till ungdomar i 

åldrarna 15-25 år försökte countrymusikindustrin, med ”ärliga” texter om kärlek och relativt 

drogfria artister, sälja till målgruppen 30 år och uppåt.  Countrymusikindustrin insåg dock att 

den köpstarkaste publiken ändå var den mellan 15 och 25 år så radiostationer som spelade 

countrymusik plockade bort det gamla gardet av artister, till exempel Merle Haggard och 

George Jones, från sina spellistor och började istället lansera countrymusiken som ”Young 

Country” för att nå ut till den yngre publiken. Efter Randy Travis tog artisten Garth Brooks 

över och blev den nya superstjärnan och då inte bara inom countrymusiken utan inom hela 

den amerikanska musikbranschen. Brooks har beskrivits som en blandning mellan Roy 

Rogers och Led Zeppelin. Han blandar kläder och musikaliska inslag från countrymusiken 

med rockens attityd och sceniska framställning. Det finns många likheter med Shania Twain 

som slog igenom några år efter. Ett annat exempel som Kirby tar upp, i samband med 

förändringen av countrymusikpubliken, är den kampanj som genomfördes 1993 och som 
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kallades ”Country takes Manhattan”. Kampanjen var en tio dagar lång festival då samtida 

countrymusiker från Nashville intog New Yorks scener i ett försök att tvätta bort stämpeln 

som hillbillymusik eller redneckmusik. Detta medan det gamla gardet av artister som till 

exempel Merle Haggard, Dolly Parton, David Allan Coe, Jerry Jeff Walker, Hank Williams jr, 

Charlie Daniels, Willie Nelson och Waylon Jennings alla har fortsatt att skriva 

”Rednecklåtar” ända sedan slutet av 1960-talet och fram till våra dagar. Begreppet ”redneck” 

var från början en beskrivning av någon som blivit solbränd i nacken till följd av att ha jobbat 

utomhus inom jordbruksyrket. Begreppet kom sedermera att bli ett nedvärderande 

samlingsnamn och uttryck för den vita arbetarklassen i den amerikanska Södern som av 

många ansågs som obildad och rasistiskt fördomsfull. Enligt Kirby så föds man inte längre till 

”redneck”. Ordet ”redneck” symboliserar istället mer en antiborgerlig attityd och livsstil. 

 

Den tredje huvudboken heter ”Don’t get above your raisin´- Southern music and southern 

working class” och är skriven av Bill C. Malone (2002). Den tar sin utgångspunkt i att 

countrymusiken är en konstform sprungen ur den amerikanska arbetarklassen. På ett liknande 

sätt som Tichi (1994) behandlar Malone teman som hemmet (home), religion (religion), 

kringirrande (rambling), upptåg (frolic), humor (humor) och politik (politics), som har en 

stark förankring inom countrymusiken. Han kallar sig själv för traditionalist i fråga om 

countrymusik och ifrågasätter huruvida den nutida countrymusiken verkligen är country-

musik. Han säger att innebörden i en term som traditionell kan ändra sig och att musik måste 

anpassa sig för att överleva. Som ett exempel på detta nämner han att idag accepteras Merle 

Haggards och Buck Owens versioner av honky tonk-musik, trots att den skiljer sig mycket 

från den honky tonk-musik som Ernest Tubb och Hank Williams spelade, vilka räknas till 

pionjärerna inom honky tonk-traditionen. Det finns även många liknande exempel inom 

bluegrassgenren. ”Southernness” och ”working class identity” är två begrepp som han starkt 

förknippar med, som han uttrycker det, ”real” country music. 

 

 

 9



Kapitel 3. Metod 

 

Det finns olika föreställningar om vad vetenskap är och om hur kunskap inhämtas på bästa 

sätt. Denna undersöknings vetenskapsteoretiska utgångspunkt närmar sig ett hermeneutiskt 

tankesätt snarare än ett positivistiskt. Ett positivistiskt synsätt innebär att det finns en objektiv 

verklighet som är mätbar samt att betraktaren kan vara objektiv. I motsats till detta innebär det 

hermeneutiska synsättet att det inte finns någon objektiv verklighet samt att verkligheten inte 

är mätbar (Marsh & Stoker, 2002, s. 19). Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv finns det 

således ingen värderingsfri forskning, och naturvetenskapliga utgångspunkter kan inte ses 

som ideal då verkligheten anses vara mer komplex. Vidare anser hermeneutiker att ingen 

betraktare kan vara objektiv eftersom de lever i en social värld som påverkas av de sociala 

konstruktionerna av ”verkligheten” (Marsh & Stoker, 2002, s. 19).  

 

Den empiriska delen av denna undersökning utgörs av en kvalitativ intervjustudie. Ordet 

kvalitativ brukar sättas i motsatsförhållande till ordet kvantitativ. Med en kvantitativ under-

sökning menas en undersökning där man använder sig av statistiska bearbetnings- och analys-

metoder medan man i en kvalitativ använder sig av en verbal analysmetod (Patell & 

Davidsson, 1994, s. 12). Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats vilket innebär att 

det meningsinnehåll man intresserar sig för är människors uppfattningar av olika aspekter på 

omvärlden. I fenomenografin utgår man ifrån att företeelser i världen kan ha olika innebörd 

för olika människor (Uljens, 1989, s.10). Uljens ger i samband med fenomenografi en 

beskrivning av begreppet uppfattning när han säger: 

 

Begreppen uppfattning och åsikt är ofta utbytbara i vardagstal. Man har uppfattningar och 
åsikter om en mängd olika saker. I fenomenografi är det mest centrala begreppet just 
uppfattning. Men i fenomenografi ges ordet en annan innebörd än i vardagsspråket. 
Skillnaden framkommer tydligt då fenomenograferna säger sig analysera människors 
uppfattningar av olika företeelser. Med uppfattningar av något avser man människans 
grundläggande förståelse av något. Med uppfattningar om något avser man att människan 
gör något till föremål för medveten reflektion och förenar en värdering till denna tanke. I 
vardagstal säger vi att hon har en åsikt om något. Vad detta fenomen i grunden betyder 
för individen eller det grundläggande sätt på vilket individen förstår fenomenet kallas 
individens uppfattning av fenomenet. Det är detta sistnämnda som fenomenograferna 
intresserar sig för (Uljens, 1989, s. 10). 
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Det är alltså deltagarnas uppfattningar av countrymusik som ligger till grund för denna 

intervjustudie. Det som har framkommit av intervjuerna har sedan jämförts med utdrag ur 

utvald litteratur (jfr. Kapitel 2.) för att kunna studera eventuella beröringspunkter.  

 

 

3.1. Intervjufrågor 
 

För att ta reda på vanliga synsätt beträffande countrymusiken, har jag valt att intervjua tre 

musikintresserade människor. Detta för att en intervju ger en subjektiv uppfattning om något 

och kan därefter jämföras med andra intervjuer då det går att se på gemensamma eller olika 

uppfattningar inom ett och samma ämne. Den här undersökningen består av tre stycken 

intervjuer. Merriam (1988) ger en bra sammanfattning till valet av metod när hon säger ”När 

vi inte kan observera handlingar och känslor eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld, 

måste vi fråga dem om detta, d.v.s. intervjua dem” (s. 87). Intervjuerna bygger på sex stycken 

huvudfrågor som är: 

 

1. Vilken är din relation till countrymusik? 

2. Varför blev du intresserad av countrymusik? 

3. Hur vill du beskriva countrymusik? 

4. Är det någon period/stil i countryhistorien som du anser bäst representera country-

musiken? 

5. Om du varit i USA någon gång, hur skiljer sig din syn på countrymusik före och efter 

vistelsen? 

6. Vad skiljer svensk countrymusik från amerikansk? 

 

Frågorna är formulerade så att de ska ge en mångsidig beskrivning av deltagarnas sätt att 

uppfatta countrymusik. Häger (2001) ger tipset att använda sig av enkla, konkreta och 

fokuserade frågor. Frågorna som har använts i intervjun är främst så kallade öppna frågor, det 

vill säga, frågor som inte kan besvaras av ett ja eller att nej, utan kräver ett mer uttömmande 

svar (Häger, 2001, s. 60).  
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3.2. Intervjudeltagare 
  

Deltagarna som har valts ut för att medverka i intervjuerna kallas istället för deras riktiga 

namn här för A, B, och C och är alla personer med ett stort intresse för countrymusik. 

Samtliga deltagare är män. Deltagare A och C är båda två bekanta till mig själv och vi har lärt 

känna varandra på grund av det gemensamma intresset för countrymusik. Deltagare B, som 

inte var någon jag kände personligen innan denna undersökning genomfördes, valdes ut för att 

han i countrymusikkretsar är en erkänd musiker och kunnig inom ämnet countrymusik. 

Ytterligare en aspekt som spelade in i valet av intervjudeltagare var att alla tre är boende i 

Malmö, vilket underlättade genomförandet av intervjuerna med tanke på att jag själv bor där.  

 

Deltagare A är 33 år och arbetar som fritidspedagog. Hans förhållande till countrymusiken är 

främst som lyssnare men han har även ett läsintresse, att kolla upp artister och relationer 

mellan olika sorters riktningar inom countrymusiken. Från att ha lyssnat på rock och pop gick 

han via singer-songwriters som Bob Dylan och Neil Young över till att intressera sig mer och 

mer för countrymusik för cirka fem år sedan. Något som också lockade var att han tyckte att 

countrymusiken var ett slags uttryck för dålig smak. Han har alltid tyckt det varit intressant att 

laborera med olika smaker, vad man får och vad man inte får tycka om. Han ser det som en 

utmaning att bryta ned sin smak, det vill säga att tillåta sig att tycka om något som i vissa 

kretsar inte anses korrekt att tycka om, och tycker att det bland annat är detta som gör 

countrymusiken intressant.  

  

Deltagare B är 59 år och arbetar som socialarbetare. Hans relation till countrymusiken är dels 

som musiker och dels som lyssnare. Sedan slutet av 1970-talet har han spelat pedal steel i 

flera svenska countryband. Pedal steel är ett av de instrument som är starkast förknippat med 

countrymusiken. Intresset för countrymusik började för deltagare B 1961 eller 1962 då han 

hörde en radiosändning från Norge med Jim Reeves, men det som han beskriver som den 

största anledningen till countrymusikintresset är när han i mitten av 1960-talet såg Buck 

Owens and his Buckaroos på en officersmäss i Kanada. Tom Brumley som spelade pedal steel 

imponerade stort på B. 

 

Deltagare C är 28 år och arbetar som skötare på rättspsyk. Han har både ett förhållande till 

countrymusiken som lyssnare och som artistbokare på en countryklubb som han även varit 
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med och startat. Hans lyssnarintresse inkluderar även att han åker över till USA någon gång 

per år för att gå på konserter. Intresset för countrymusik började för cirka tio år sedan. Vägen 

gick från rock till folkrock i form av The Pogues och Steve Earle till den irländska folk-

musiken och via den till bluegrassmusiken. Från bluegrassmusiken var steget inte långt till 

den övriga countrymusiken. 

 

Intervjufrågorna delgavs deltagarna cirka ett dygn innan intervjuerna genomfördes. Detta för 

att ge deltagarna tid att tänka igenom frågorna och på förhand kunna formulera sina svar samt 

för att minimera risken att de skulle vara nervösa vid intervjutillfället. Intervjuerna med 

deltagarna A och C genomfördes hemma hos respektive deltagare och intervjun med deltagare 

C gjordes på hans jobb. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Mini Disc-spelare. Varje 

intervju tog ungefär 40 minuter att genomföra. Därefter transkriberades intervjuerna till text 

för att underlätta analysarbetet. Analysarbetet bestod i att finna såväl gemensamma som olika 

drag i deras beskrivningar. 

 

3.3. Etiska överväganden 
 

Angående etiska övervägande vid en intervju, formulerar Häger (2001, s. 178) följande tre 

regler och förhållningssätt: 

 

1. Tala om vad intervjun är till för. 

2. Visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt. 

3. Förfalska inte intervjuer. 

 

Dessa tre regler har efterlevts så noga som möjligt. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades deltagarna om vad intervjun skulle användas till och hur den skulle publiceras. 

De fick även reda på ungefär hur lång tid den skulle ta. Samtliga deltagare tillfrågades om de 

accepterade att intervjun spelades in, vilket alla gjorde.  

 

Jag ansträngde mig för att under intervjuns gång vara så lyhörd och hänsynsfull som jag 

kunde mot den jag intervjuade, delvis för att han kanske var ovan att bli intervjuad men 

framförallt för att jag själv var ovan vid situationen och ville minimera risken för att en 

obekväm situation skulle uppstå. Vid transkriberingsarbetet och när citat använts från 
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intervjuerna har stor noggrannhet vidtagits. För att skydda deltagarnas identitet har jag, som 

tidigare nämnts, valt att istället för namn använda beteckningarna A, B, och C.  
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Kapitel 4. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit genom intervjuerna med referenser till 

den valda litteraturen (jfr. Kapitel 2.). Analysarbetet av intervjuerna mynnade ut i tre begrepp: 

autenticitet, enkelhet och kontextuell uppfattning. Dessa begrepp fördes på tal både i 

litteraturen och i samtliga intervjuer och kan ses som en gemensam nämnare i denna studie. 

Presentationen i detta kapitel utgår därför ifrån nämnda begrepp. Begreppen beskrivs 

inledningsvis innan själva resultatet presenteras. 

 

4.1. Autenticitet 
 

Innan radio och skivindustrin kommersialiserade countrymusiken på 1920-talet kallade man 

musiken för ”folk” eller ”authentic”, det vill säga folkmusik eller autentisk (Kirby, 1995, s. 

67f). Även efter det att countrymusiken kommersialiserats har man inom genren gjort anspråk 

på eller haft en underförståelse om att vara äkta. De första countryartisterna som spelades in 

eller som sändes på radio sjöng på en dialekt förknippad med amerikanska söderns arbetar-

klass. Det har påverkat både definitionen och den gemensamma perceptionen av country-

musik. Många så kallade fans ända in i våra dagar bedömer en artists autenticitet efter i vilken 

grad hans eller hennes sound anses reflektera en viss arbetarklasstillhörighet. När fans hyllar 

en artists uppriktighet är det ofta för att artisten förmedlar en känsla av att det han eller hon 

sjunger om är självupplevt (Malone, 2002, s. 15). Det var detta som Hank Williams, Sr. 

menade när han sa ”to sing like a hillbilly, you had to have lived like a hillbilly. You had to 

have smelt a lot of mule manure” (Malone, 2002, s. 15). Ofta vilar äktheten i olika teman med 

anknytning till naturen. Countrymusiken i sin helhet har omtalats som ”down to earth” av Roy 

Acuff och Johnny Cash väljer att prata om countrymusiken som ”close to nature” (Tichi, 

1994, s. 197).  

 

Beträffande begreppet autenticitet uttrycker deltagare A det som att countrymusiken har 

”äkthetsanspråk”, att den står för något genuint och för en talan för det vardagliga livet. Tichi 

(1994) säger att det är vanligt att en countrymusikartist har ett jordnära jobb vid sidan av 

karriären. Det kan vara som bonde, lastbilschaufför eller jobba vid järnvägen som till exempel 

Jimmie Rodgers, vars image byggde på att han på 1920-talet lanserades som ”the singing 
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brakeman”. En countryartist skulle inte vara trovärdig om han eller hon hade ett jobb som 

optiker. Det skulle låta löjligt resonerar Tichi (1994, s. 209). 

 

4.1.1. Svensk countrymusik  

 

Under intervjuernas gång dyker i samtliga fall, i större eller mindre grad, en diskussion om 

autenticitet upp. Inte minst när frågorna rör den svenska countrymusiken i jämförelse med den 

amerikanska. När det gäller svenskar som sysslar med countrymusik, så uppstår problem om 

autenticitet redan om en svensk artist väljer att sjunga på engelska. Detta anser både 

deltagaren A och deltagaren C. A tycker att det med tanke på countrymusikens anspråk på 

äkthet blir lite märkligt, när man som svensk byter språk från sitt modersmål till engelska och 

han säger att om man ”lägger sig till med en attityd som inte är svensk eller spelar en 

ickesvensk roll, då försvinner ju det genuina också någonstans på vägen”. Han tillägger att det 

måste vara svårt för en svensk countryartist ”att vara språkrör för det vardagliga och samtidigt 

gå in i en roll som inte är svensk och som är fjärran från artistens vardagsliv”. A resonerar att 

det genuina och autentiska försvinner om man som svensk countryartist lägger sig till med en 

amerikansk attityd, inte minst i singer-songwritertraditionen som är knuten till country-

musiken. Där är det underförstått att den som sjunger är någon som har levt länge och som har 

sett mycket och som på något sätt är en vis person eller åtminstone har något att säga om livet. 

Artisten förväntas också i många fall säga något intimt och personligt, något utlämnande med 

texterna. A tror att det kan verka suspekt och tappa trovärdighet om man som svensk väljer att 

göra det på engelska.  

 

En annan aspekt är enligt C att det finns en tradition inom countrymusiken som innebär att det 

är vanligt att artisten nämner namn på olika amerikanska städer. Han tycker att det kan låta 

konstigt om en svensk artist, som han uttrycker det, ”rabblar upp” namnen på amerikanska 

städer, som det är tveksamt om den artisten har någon naturlig anknytning till. Den typen av 

sånger som C talar om är enligt Tichi (1994) en kategori låtar som är mycket vanligt före-

kommande, nämligen låtar med vägen som tema. Tichi  kallar dem ”Road songs” (s. 51f). 

 

I Sverige och i USA finns det många så kallade ”retroband” som ägnar sig åt countrymusik 

som inte räknas till den moderna countrymusiken. Som exempel på detta finns det band som 

spelar countrymusik som ursprungligen härstammar från 1950-talet. De bygger upp en egen 

amerikansk 50-talsvärld som de egentligen inte har upplevt själva, vilket kan liknas vid teater, 
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som A uttrycker det. C vill inte kalla de här banden för direkt bakåtsträvande utan väljer 

istället att använda ordet traditionalister om dem. Han beskriver dem som band innehållande 

människor i 20- 30-årsåldern som spelar countrymusik som är identisk med den countrymusik 

som spelades för 40, 50 eller 60 år sedan. Den typen av band existerar både i Sverige och i 

USA och C menar att i sådana fall har inte de amerikanska banden en mer naturlig koppling 

till den musiken än vad de svenska banden har. Banden bygger sin identitet på en nostalgi 

som inte i är självupplevd vare sig banden kommer från Sverige eller USA.  

 

A väljer att referera till Willie Nelson och Waylon Jennings på frågan om det är någon period 

eller stil i countrymusikhistorien som A anser bäst representera countrymusik. Han säger så 

här om Nelson och Jennings som förknippas med outlaw-rörelsen att ”dom var ju egentligen 

rätt så ointresserade av att hålla sig inom en ram av vad äkta country är och därför hände det 

nått nytt och spännande”. Både Willie och Waylon har ett högt anseende i country-

musikkretsar idag. För att återknyta till de svenska countryartisterna ger A uttryck för att det 

svenska bandet Fat Boy har lagt sig helt i en amerikansk tradition och därmed utplånat sin 

svenskhet. Han tycker till och med att de bidrar kreativt till att utveckla genren och säger att 

”det känns som om de har utvecklat det amerikanska utan att lägga in svenska influenser”. A 

tillägger om Fat Boy att: 

 

Dom återskapar nåt som inte är deras och då blir det teater på nåt sätt men det är ändå 
bra. Så det behöver inte betyda att det inte går att vara svensk artist och göra amerikansk 
country. Det funkar ibland.  

 

En genre inom countrymusiken som däremot har en mer levande tradition i USA är 

bluegrassmusiken och bergsmusiken, tror C. Han säger även att det finns delar av USA där 

låtarna fortfarande förs vidare ned i generationsled inom denna genre och där det är 

spelningar och spelstämmor i princip varje dag på somrarna. Sen finns det givetvis bluegrass-

band som inte har samma naturliga koppling till bluegrassmusiken även i USA.  

 

4.1.2. Instrumentation  

 

En uppfattning som man lätt kan få är att bluegrassmusiken är mer autentisk än annan 

countrymusik. Till viss del kan det bero på att man inom bluegrassmusiken bara använder sig 

av akustiska instrument såsom fiol, banjo, mandolin, dobro, akustisk gitarr och kontrabas. 

Detta är instrument som är äldre än de el-förstärkta instrument som används i andra country-
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musikgenrer. Bluegrassmusiken har sina rötter i den gamla brittiska balladtraditionen men 

bluegrassmusiken som genre fick sitt namn långt senare. Det var år 1939 när Bill Monroe & 

the Blue Grass Boys uppträdde på Grand Ole Opry som han också förklarade att hans 

intention var att framföra countrymusiken ”as she should be sung and played”. Det var 

namnet på Bill Monroe´s band som senare kom att ge namnet till genren (Malone, 2002, s. 

81f). Alltså var det egentligen långt efter countrymusikens kommersialiserande på 1920-talet 

som bluegrassen blev känd men den ger ändå en mycket stark känsla av autenticitet. Det var 

just uppfattningen av att bluegrassmusiken stod för något genuint och äkta som gjorde att den 

kom att fylla en roll som ett alternativ till den elektrifierade countrymusiken som mer och mer 

började få likheter med rockmusiken (Malone, 2002, s. 82).  

 

Med anknytning till instrumentationen i ett bluegrassband redogör B, på frågan om hur han 

vill beskriva countrymusik, för vilka instrument som bör förekomma i en countryensemble 

om han fick välja. Det är bas, trummor, elgitarr, pedal steel, piano och fiol. Han är noga med 

att poängtera att det ska vara ”levande trummor, inga D-drums”, det vill säga en sorts 

elektrifierade trummor med syntetiska ljud. Detsamma gäller för pianot, det ska vara 

”ordentligt piano, ingen synt”. Beträffande elgitarren säger han att ”om vi pratar om en 

ordinär countrylåt så är det väldigt mycket Telecaster”, som är en modell som gitarrbyggaren 

Leo Fender började tillverka och som har kommit att bli en av de mest använda gitarrerna 

inom countrymusiken. För att återknyta till diskussionen om vad som skiljer svensk country-

musik från amerikansk så tycker B att amerikanarna är överlägsna när det gäller att få fram ett 

bra ljud på en inspelning eller som han själv uttrycker det ”jänkarna är förbannat bra på det 

här med ljud”. I detta fall är det alltså vissa instrument och det rent inspelningstekniska som 

står för det autentiska. Tichi (1994) skriver i sitt förord ”Just to be alive in the United States in 

the twentieth century is surely to know the sound of the slide guitar and the nasal vocal style 

that is country music´s trademark” (s. ix). Malone (2002) ger uttryck för en liknande 

uppfattning om att de musikaliska prestationerna, som hörs i amerikansk countrymusik idag, 

är häpnadsväckande. Även om musikerna saknar originalitet och passion så är de mästare på 

sitt hantverk. Han beskriver även att kännetecknet för en inspelning från Nashville är att bara 

det bästa och det senaste inom inspelningsteknisk utrustning används och att producenterna 

inte släpper ifrån sig något som de inte anser vara perfekt (s. 255). 
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4.1.3. Historiemedvetenhet  

 

Inom countrymusikgenren är man ofta väldigt medveten om countrymusikens historia. Detta 

är något som framkommer tydligt när man i texter sjunger om artister från äldre generationer 

inom countrymusiken. A säger att ”man sjunger om gamla artister, ja man värnar om 

historien, sina rötter. Det tycker jag är rätt utmärkande för countryn”. Det är vanligt att dagens 

artister omnämner gamla artister bland annat för att uppnå en acceptans av en ny publik och 

knyta osynliga band till de äldre artisterna. Ofta finns det i dessa sammanhang en 

underliggande mening om att det var bättre förr, att countrymusiken var mer country, mer 

autentisk. Som till exempel i Dixie Chicks låt Long time gone från 2003, där de bland annat 

sjunger ” … we listen to the radio to hear what´s cookin´ but the music ain´t got no soul. Now 

they sound tired but they don´t sound Haggard, they´ve got money but they don´t have Cash 

…”.  Haggard och Cash som det refereras till i texten är countryartisterna Merle Haggard och 

Johnny Cash som räknas till de riktigt stora artisterna inom countrymusiken. Cash påbörjade 

sin artistiska bana på 1950-talet och Haggard på 1960-talet. Ett annat sådant exempel är en av 

de få afroamerikanska countryartisterna, Stoney Edwards, som försökte uppnå acceptans hos 

den vita publiken med en låt där han redan i titeln nämner andra artister. Låten heter Hank 

and Lefty raised my country soul. De två artister som han refererar till är Hank Williams och 

Lefty Frizzell. Hank Williams räknas till countrymusikens stora ikoner och Lefty Frizzell har 

till och med Merle Haggard ofta nämnt som sin största musikaliska förebild. Ett av de mer 

tydliga exemplen på denna typ av refererande är Dale Watson´s låt Nashville rash från 1995, 

där han räknar upp artister som Merle Haggard, Johnny Cash, Buck Owens, Faron Young 

Johnny Bush, Johnny Paycheck, Charlie Pride och Loretta Lynn. Redan etablerade artister 

som sjunger om den äldre generationens artister gör det för att visa uppskattning och respekt.  

 

4.1.4. Naturskildringar  

 

Deltagare A sa när han blev ombedd att beskriva countrymusik att ”för mig är countrymusik 

spännande för att det rymmer så oerhört mycket” och det finns vissa återkommande teman 

som A känner en dragning till. Han nämner bland annat att han ”känner en viss dragning för 

att det behandlar det lantliga. Man sjunger om berg, naturen och floderna och det känner jag 

absolut en dragning till.” Som tidigare nämnts i kapitlet baseras ofta autenticiteten på olika 

teman med anknytning till naturen (Tichi, 1994, s. 197). Enligt Malone (2002) har country-

musikartister skapat gemensamma referenspunkter såsom ”cabin homes, country churches, 
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rural graveyards, creek baptizings, family reunions, swimming holes, outhouses, old gray 

mules, coon dogs” och så vidare (s. 22f). Han berör även något liknande när han säger att 

countrymusiken attraherar oss med hjälp av nostalgi och fantasi. Vi kan få en längtan tillbaka 

till ”the little cabin home on the hill”, där vi aldrig bott, eller till livet som ”a happy, roving 

cowboy”, som vi aldrig har levt (Malone, 2002, s. 13). C tycker att det finns en lockelse i 

teman med en romantisering av sjabbiga barer och år inne på kåken trots att han saknar egen 

erfarenhet av detta. I dessa påstående finns mycket gemensamt med det retrobanden gör när 

de skapar en gammal värld som de inte själva upplevt. 

 

4.2. Enkelhet 
 

Kännetecknande för countrymusik är ordet enkelhet. Med begreppet menas i denna studie 

något som är okonstlat och naturligt men även i bemärkelsen att något är lätt att genomföra 

eller framföra. Begreppet enkelhet kan tyckas ha många likheter med föregående begrepp 

(autenticitet) ifråga om det ”naturliga” men i det här fallet handlar det om enkelheten i själva 

skapandet och framförandet av countrymusik. Till exempel har Dolly Parton sagt så här om 

countrymusik ”It´s just stories told by ordinary people in an extraordinary way.” Bill Monroe 

menar att “It´s plain music that tells a good story” och Hank Williams säger “A song ain´t 

nothin´ in the world but a story just wrote with music to it” (Tichi, 1994, s. 7). Tichi (1994) 

skriver att countrymusik bygger på enkelhet och att det finns en stolthet i det. Men hon menar 

också att det finns en paradox i påståendet, nämligen att det är en konst att vara enkel. 

Konsten, det vill säga det som är framställt på ett konstlat sätt, är det enkla och naturligas raka 

motsats (Tichi, 1994, s. 7). Om man talar om en artist i största allmänhet och i det här fallet 

om en countryartist, så beskriver Tichi (1994) ordet artist som ”The very word embraces the 

idea of artifice and implies a certain level of skill, musicianship, technical proficiency. Artists 

have gifts that are developed through training, application, practice. They work to develop 

their gifts; they exploit their aptitude” (s. 210). 

 

4.2.1. Musikaliskt utförande 

 

Deltagare B säger ”alltså enkelheten i utförandet, det appellerar på mig” när han beskriver sin 

relation till countrymusik. Ordet enkelhet förekommer flera gånger i intervjun med B och då 

framförallt i samband med beskrivningar som rör det musikaliska framförandet. B gör en 
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jämförelse mellan ett tradjazzband och ett countryband och säger att ”här spelar inte 

gitarristen och pianisten ovanpå varandra”. Han tycks mena att den stora skillnaden mellan 

dessa två typer av band är att i ett countryband lämnar musikerna plats åt varandra. Han 

tycker att bra countrymusiker är lyhörda och lämnar utrymme åt varandra. När han jämför den 

svenska dansbandsmusiken, som han tycker är det i Sverige som mest liknar countrymusik, 

med amerikansk countrymusik så säger han att det svenska sättet att framföra musiken ”är 

gärna försvårande och det är nog för att man är hämmad av att ’ska jag bara spela så här?’” 

Detta tycker han är den största skillnaden. Emmylou Harris gör en liknande beskrivning när 

hon säger ”What not to play in country music is as important as what to play. It´s all 

understatement and how to work within that framework. People think country is easy. It´s not. 

It´s very difficult” (Tichi, 1994, s. 7). 

 

4.2.2. Countrymusikens förhållande till “finkultur” 

 

På frågan om varför A blev intresserad av countrymusik, berör han en annan aspekt när han 

säger att “jag ser inte i countryn den oerhörda barlast som finkulturen har”. Han talar om 

koder inom finkulturen och ger som ett exempel att man applåderar efter varje solo på en 

jazzkonsert och säger ”sådana koder som jag tycker att det är skönt att slippa inom countryn”.  

Bilden av countrymusiken som enkel musik har vållat problem med dess status som seriös 

musik enligt Tichi (1994). Hon säger att countrymusiken är utsatt för musikaliskt snobberi 

och att det finns en musikalisk hierarki. Den publika bilden är att det inte krävs någon högre 

nivå av musikaliskt kunnande för att utöva countrymusik. Countrymusiker har omnämnts som 

”hicks with picks” och det har också sagts ”and most of them can´t even read music”. Hon 

menar att countrymusiken har säg själv att skylla i stort då det finns en outtalad nedvärdering 

inom den egna genren (Tichi, 1994, s. 195). Detta märks inte minst i introduktionen till Grand 

Ole Opry´s presentbok från 1975, skriven av Roy Acuff, ”the king of country music”: 

 

There is something about our kind of music that is different from anybody else´s. I´ve 
always thought. I know that none of our boys can play a violin as perfectly as people who 
play symphony music, and I know I could not attempt to sing a classical song. Symphony 
music is beautiful music, played correctly by note. Our boys play by ear, and we slide 
into and slur some of the notes. But what we do is pretty to us. We put a lot of feeling 
into it, and we reach the hearts of our audiences. The people who watch us understand 
that they’re not really professional at it. They understand that we’re not trained. But they 
also understand that what we do is part of a sort of inheritance. In a way, nobody really 
writes our music, you know. If we write a song, we’re only writing what we’ve felt and 
heard, the way we’ve been raised and the way our people have lived. Those things are not 
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created, they’re inherited. And we sing them with a feeling of sincerity, because they are 
part of ourselves (Tichi, 1994, s. 211). 

 
 

I citatet ovan beskrivs att konstmusiken är vacker men med sina noter tekniskt avancerad, 

medan countrymusiken, utan sina noter, är organisk och enkel. Tichi (1994) säger att ”it’s 

inconceivable that a jazz, folk, or rock artist would make an unfavourable comparison 

between his or her own music and some other musical genre” (s. 212). Tichi gör samtidigt 

jämförelser med hur det skulle vara om en legend inom respektive genre skulle skriva 

introduktionen till en presentbok och till exempel Charles Mingus skulle sätta sig själv i 

förhållande till bassisten i New York Philharmonic eller om John Lee Hooker bad om ursäkt 

för att han inte spelade lika bra klassisk gitarr som Andrés Segovia.   

  

När Tichi använder uttrycket ”from the ear to the heart” (Tichi, 1994, s. 212) i fråga om 

countrymusik, betyder det att det inte krävs någon utveckling av ens musikaliska färdighet. 

Eller som Ricky Skaggs, som anses vara en skicklig countrymusiker, beskriver sin 

musikaliska bildning: 

 

My mom and dad was singin´ Appalachian music, or eastern Kentucky old-time music, 
back before it was called bluegrass – back before it was nothin´ but just ol´ hillbilly, 
back-porch, livin´-room, kitchen, whatever you wanna call it, pickin´ music. You know, 
you just set around and play and sing (Tichi, 1994, s. 213). 

 
 

Man kan ställa sig frågan hur många timmar, dagar och år denna musikaliska bildning pågick 

och vad som gör den mer enkel och naturlig än en klassiskt tränad musiker, vilket den antas 

vara av Roy Acuff´s introduktion? 

 

4.2.3. Låtskrivandet   

 

Enligt countryartisten Waylon Jennings ligger countrymusikens styrka i texterna och han 

tillägger ”Your melody goes where the words take you” (Ching, 2001, s. 3). Deltagare A 

menar att ”countrytexter är väldigt avskalade och behandlar sådant som liv, död, kärlek, 

nederlag, glädje, alltså på ett väldigt avskalat sätt som är väldigt fint”. Han beskriver också 

texterna som ”ofta ganska sjåsfria”. Tichi (1994) redogör för att många låtskrivare inom 

countrymusiken stödjer beskrivningen som A ger genom att förklara det hela som en väldigt 

enkel och naturlig process. Låtskrivarprocessen beskrivs ofta som om det inte krävs någon 
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ansträngning över huvudtaget (s. 198f). Tichi refererar till Dorothy Horstmans bok Sing your 

heart out, country boy (1975) som en användbar källa på området. Bland annat beskrivs det 

hur Hank Williams och hans andra fru Billie Jean Williams Horton kör från Nashville till 

Louisiana alltmedan Hank berättar om sina äktenskapliga problem med sin första fru. Han 

beskriver henne som ”a cheatin´ heart”. Billie Jean berättar att Hank efter det utropade ”Hey, 

that make a good song! Get out my tablet, Baby; me and you are gonna write us a song.” Hon 

minns det som att det bara tog några minuter för Hank att diktera hela texten till låten You´re 

cheatin´ heart. Det finns en mängd liknande beskrivningar från olika countryartister och 

låtskrivare i genren som till exempel ”All of a sudden, I sat down and wrote the song from 

beginning to end, and I´ve never changed a word. It just kind of fell into place.” (Harlan 

Howard´s beskrivning av när han skrev låten Pick me up on your way down) och “probably 

took twenty minutes to write” (Merle Haggard`s beskrivning av när han skrev låten Okie from 

Muskogee). Precis som musicerandet beskrivs som en väldigt naturlig process så gör 

låtskrivandet det också. Det är inte bara med vilken lätthet och hastighet som låtarna blir till 

som imponerar det är också det att det verkar som om låten redan existerar i sin helhet innan 

den skrivits ner. Dolly Parton uttrycker det till exempel så här ”I give birth every time I write 

a song” (Tichi, 1994, s. 200). Roy Acuff resonerar att ”Nobody really writes our music, you 

know. If we write a song, we’re only writing what we’ve felt and heard” (Tichi, 1994, s. 200).  

Dessa uttalande styrker tesen om det enkla och naturliga i countrymusiken men Tichis (1994) 

resonemang om paradoxen om konsten att vara enkel ligger kanske ändå närmare sanningen. 

Harlan Howard indikerar att det verkar vara så när han berättar att han hade gått runt i flera år 

med texten till tidigare nämnda Pick me up on your way down någonstans i det under-

medvetna. Sen tog det däremot bara några minuter att skriva ner texten på papper (Tichi, 

1994, s. 200).  

 

4.2.4. Närhet till publiken 

 

C tycker att förhållandet mellan musiker och publik inom countrymusiken vanligtvis kan 

beskrivas som enkelt. Han berättar om när han själv har besökt countrymusikkonserter i USA, 

att det är vanligt att medlemmarna i banden själva sitter i publiken innan de går upp på scenen 

och spelar. Detta gäller även de relativt etablerade artisterna inom genren. ”Scenen är inte så 

jävla hög liksom” säger han för att uttrycka förhållandet mellan musiker och publik. Malone 

(2002, s. 65f) menar att contrymusikindustrin har medvetet jobbat på att försöka skapa en 

familjär känsla mellan artist och publik. Det hela började när radions roll växte sig stark som 
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det viktigaste medlet av countrymusikens spridning. Radion var det mest tillgängliga och 

billigaste sättet att nå ut till publiken på. En effektiv taktik i marknadsföringsstrategin var när 

man genom radion adresserade lyssnarna med uppmaningar som ”keep them cards and letters 

coming in”. Det var ett enkelt sätt att ta reda på hur populär en artist var samtidigt som det 

sände ut signaler om att artisten verkligen brydde sig om sin publik. En annan viktig del i 

marknadsföringen var att sälja böcker med fotografier på artisterna, deras familjer, deras hem 

och kanske på deras favorithäst eller hund. Detta tillsammans med texterna till deras 

favoritsånger och dikter skapade en känsla av ett intimt förhållande mellan artisten och 

publiken. När artisterna uppträdde gjorde de ofta det i mindre lokaler såsom skolor, biografer, 

kyrkor eller tält. Artisterna var lättillgängliga för fansen och de satt till och med ibland ner 

och åt tillsammans med avgudande eller gästfria fans.  

 

4.2.5. På arenan 

 

C berättar att det även finns en annan sida av framförande inom countrymusikgenren och det 

är att ”man sitter på en arena och tittar på Merle Haggard och tycker att det är precis lika bra 

liksom”. Som ett exempel på ett sådant framförande berättar han om en konsert med George 

Jones som han besökt. Konserten ägde rum på en bar som var i samma storlek som en arena 

och ”det står kvinnor i min mammas ålder och skriker som om det vore Beatles”. Alltså finns 

det även en sida som mer kan liknas vid ett klassiskt rockstjärneframträdande. Ett bra exempel 

där enkelheten har frångåtts är de mer storslagna framträdandena på Academy of Country 

Music Awards. Där skapas en illusion av intimitet i form av att artisten från scenen säger ”We 

love y´all. You´re the best audience in the world” (Malone, 2002, s. 67). Med artister som 

Garth Brooks och Shania Twain har countrymusiken börjat närma sig rockmusiken, både 

visuellt och ifråga om status som artist. De populäraste artisterna inom countrymusikgenren 

har i våra dagar samma status som de största stjärnorna inom rocken och popen. Men trots att 

countrymusikindustrin har vuxit till att vara den mest populära musikstilen i USA 1992 

(Kirby, 1995, s. 69) försöker man fortfarande inom countrymusiken skapa en känsla av att det 

finns ett familjärt band mellan stjärnan och fansen.  

 

 

 24



4.3. Kontextuell uppfattning 
 

Med kontextuell uppfattning menar jag i detta sammanhang vad intervjudeltagarna har 

beskrivit utifrån deras egna upplevelser och iakttagelser i countrymusikens hemland USA. 

Till exempel om deltagarna lyssnar på countrymusik på ett annorlunda sätt än de gjorde innan 

de varit i USA. Hur har vistelserna i USA påverkat deltagarnas syn på countrymusiken?  

 

4.3.1. Honky tonks 

 

Något som både deltagarna A och C berör är så kallade honky tonks, som har en väldigt 

central roll i countrymusikhistorien. Begreppet honky tonk användes från början som ett 

adjektiv som beskrev ett dåligt leverne med alkoholförtäring som en viktig del i samman-

hanget. Begreppet utvecklades sedermera till att bli det gemensamma samlingsnamnet för en 

lokal någonstans i den amerikanska södern dit den vita befolkningen går för att dricka, dansa 

och lyssna på musik. Det var på 1930-talet som begreppet blev vedertaget (Malone, 2002, s. 

161). A berättar att han tyckte att det var ”en fantastisk upplevelse att få se kulturlivet som är 

uppbyggt kring countrymusiken” och däri inkluderar han framförallt de honky tonks som han 

besökt.  

 

C berättar att ”mycket av det jag tittade på i början, framförallt när jag var i Texas, var ju 

honky tonks och mindre ställen där banden liksom satt i publiken”. Han säger att honky tonks, 

antingen med ett liveband eller med jukeboxar, har betytt mycket för hans intresse för 

countrymusiken. Enligt vad han ger uttryck för, upplever han det som om han på dessa ställen 

är ganska unik när han kommer ifrån Europa som väldigt musikintresserad och besöker de 

”sjabbiga haken” för att insupa atmosfären och lägga en femma i jukeboxen. Han beskriver 

det som om han ”gör någon form av liverollspel nästan”. Enligt vad han har sagt upplever han 

det som om det finns en stor grupp människor i USA som lyssnar på countrymusik men som 

egentligen inte är särskilt musikintresserade. Att det är många som spelar biljard på barerna 

och förväntar sig att det är countrymusik som spelas på jukeboxen utan att egentligen ha något 

djupare intresse för musiken. Jukeboxen beskrivs av Malone (2002) som en viktig del i 

countrymusikkulturen. Under andra världskriget påbörjades en ny marknadsföringsstrategi av 

jukeboxoperatörer som resulterade i att 400 000 jukeboxar spreds över USA. Detta stärkte 

countrymusikens skivmarknad. Varje honky tonk i södern hade en egen jukebox, framförallt 
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de ställen som var för små för att kunna ta emot ett helt band. Jukeboxen erbjöd en billig form 

av underhållning för tusentals dansställen, caféer och bowlinghallar. Under krigstiden så fick 

många amerikaner flytta från södern till städerna i norra USA för militärtjänstgöringen. De 

nyinflyttade hade stort inflytande över musiken som spelades på jukeboxarna och 

countrymusikens popularitet växte sig större (Malone, 2002, s. 40f). För att återknyta till det 

som C kallar för liverollspel i fråga om att insupa atmosfären när han besöker olika honky 

tonks så menar han, när han jämför med Sverige, att han kanske gör något annat av besöken 

än vad det i själva verket är. Han säger att ”istället för att gå ner och sätta sig på något sjabbigt 

kvartershak här och tycka ’Fan vad det här är bra!’, så sitter vi på andra sidan Atlanten på 

identiskt ställe och tycker ’Fan vad det här är bra!’ ”. C berättar också att han har stött på 

reaktioner från människor i USA som tycker det är konstigt att han har åkt dit för att titta på 

till exempel David Allan Coe. Men han förstår delvis reaktionen. Han tror att det skulle vara 

”ungefär som om någon åker från USA för att titta på Kvinnaböske”.  

 

A berättar att något som gjorde stort intryck på honom när han besökte honky tonks var 

dansen, och framförallt dansen two-step, som var kopplad till countrymusiken. Han beskriver 

det som om att ”musiken fick en sån förlängning i människors kroppar när de dansade”. 

Malone (2002) säger att på 1940-talet var det vanligaste att countrybanden i sydvästra USA 

spelade för en dansande publik och det var den typen av spelningar som för musikerna var 

den största inkomstkällan. I sydöstra USA fanns det istället en tradition av att framföra en 

musikalisk show för en sittande publik. På de ställen där det förekom dans var det också 

vanligt med dans i grupp, i form av linedance eller squaredance, men det var pardansen som 

dominerade. Av alla danser så var det dansen two-step som var och har fortsatt att vara den 

mest föredragna dansen i arbetarklassens Texas (s 162).   

 

4.3.2. Klasstillhörighet  

 

För deltagare A kopplades countrymusiken plötsligt till en rik medelklass och det gav ett 

bestående intryck, eftersom han innan han varit i USA hade förknippat countrymusikkulturen 

med arbetarklass och så kallad ”white trash”. Många av konserterna och ställena han gick på 

var sådana som besöktes av en publik ”som kunde betala för sig”. Malone (2002) skriver att 

”country music has been an art form made and sustained by working people”, och visst har 

countrymusiken alltid varit förknippad med arbetarklassen, men det var först i slutet av 1960-

talet som den fick en mer uttalad tillhörighet dit. Från den tiden ända fram till våra dagar har 
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artister och låtskrivare haft svårt att behandla arbetarklassen i texter utan att ge en nostalgisk 

syn på ett äldre och bättre USA. Ett samhälle där människor var fattiga och hårt arbetande 

men stolta. En tid med gemensamma värderingar som var lätta att leva efter (Malone, 2002, s. 

46f). Under 1980-talet började countrymusiken nå ut till en ny publik i förorterna. Det var 

folk som till exempel jobbade inom IT-branschen men som ändå tillhörde arbetarklassen. 

Tidigare hade arbetarklassen förknippats med människor från landsbygden som arbetade med 

jordbruk eller i industrier. Countrymusiken blev bland annat populär för att den symboliserade 

ett enkelt och naturligt liv som stod i kontrast till USA:s snabba acceptans av ny teknologi och 

försök att homogenisera bostadsområden och köpcentren i förorterna. Få människor flyttade 

tillbaka ut på landsbygden eller bytte jobb men det var många som började köra pick-up 

trucks och bära kläder mer förknippade med landsbygden än med stadslivet. Framförallt var 

det många som ”flydde” in i countrymusiken (Malone, 2002, s. 47f). Den bild som A fick av 

publiken, som främst rik medelklass, närmar sig Malone (2002) när han sammanfattningsvis 

säger ”But today, even when the young country entertainers sing their occasional songs about 

blue-collar life, they sound like what they are – suburban men and women interpreting those 

experiences through middle-class lenses and sensibilities.” (s 256) 

 

4.3.3. Upplevelser   

 

En annan gemensam beröringspunkt för deltagarna A och C är att de efter sina respektive 

besök i USA har sett mycket av det som det sjungs om i countrytexter. När A sedan dess hör 

någon sjunga en låt om något som han själv har upplevt, beskriver han det på följande sätt ”… 

då har man bilder och man har färdats genom ett sånt öde western-landskap med bil och man 

har kört om en massa långtradare”. Han menar att countrymusiken därigenom får flera 

bottnar. C tycker att det är en häftig upplevelse att ha lyssnat många gånger på en låt och 

plötsligt komma på att ”Va fan, han sjunger ju om nåt hak i den låten, det måste vara det här.” 

Samtidigt som texten på ett sätt blir lite verkligare när han sitter på det stället som någon 

sjunger om är det fortfarande, på ett annat sätt, overkligt då han betraktar stället genom texten 

i låten.  
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4.4. Sammanfattning 

 

Detta kapitel har utgått från tre begrepp; autenticitet, enkelhet och kontextuell uppfattning. 

Dessa begrepp har varit återkommande både i intervjuerna och i litteraturen. Under rubriken 

autenticitet diskuteras countrymusikens anspråk på äkthet utifrån trovärdigheten i svensk 

countrymusik och så kallade retroband, vilken instrumentation som anses vara äkta i samman-

hanget, historiemedvetandet inom genren, vanligt förekommande naturskildringar i texter och 

vilka kläder som förknippas med countrymusiken. Under rubriken enkelhet förs en diskussion 

om det musikaliska framförandet samt låtskrivandet och i samband med detta förs ett 

resonemang om countrymusikens förhållande till ”finkulturen”. Något som också tas upp är 

countryartisters förhållande till publiken och det diskuteras om konsertframträdanden på 

mindre ställen i kontrast till arenashower. Under sista rubriken som är kontextuell uppfattning 

ger deltagarna beskrivningar av sina egna upplevelser från att ha varit i USA. Deltagarna 

väljer att fokusera på olika saker som kulturen uppbyggd kring honky tonks, countrymusikens 

klasstillhörighet samt känslan av att befinna sig i en miljö som man flera gånger har hört det 

sjungas om i texter.  

 

Den övergripande forskningsfrågan: Finns det någon gemensam bild av vad som är äkta 

countrymusik? som den här studien utgår från, verkar vara svår att besvara på ett enda sätt. 

Det finns många beröringspunkter mellan det som undersökningens deltagare ger uttryck för 

samtidigt som det finns många olikheter. Detsamma gäller den litteratur som har använts. Det 

finns både likheter och olikheter mellan böckernas beskrivningar av vad countrymusik är och 

vad deltagarna väljer att beskriva om countrymusik. Det faktum att deltagarna väljer att 

belysa olika saker visar på att uppfattningen av vad som är countrymusik, är väldigt subjektiv. 

Till exempel har deltagarna A och C gett beskrivningar som mer liknar varandra än de 

beskrivningar som deltagare B har gett. A och C utgår mer ifrån vad de uppfattar i texterna 

och refererar ofta till vad de har upplevt under sina vistelser i USA medan B utgår mer från 

det rent musikaliska. Till exempel på frågan om vad som skiljer svensk countrymusik från 

amerikansk så säger A och C att trovärdigheten sätts på spel om man som svensk väljer att 

sjunga på engelska istället för på sitt modersmål (jfr. s. 16) medan B väljer att jämföra ljudet 

och det inspelningstekniska på en svensk respektive en amerikansk produktion (jfr. s. 18). B 

är också ensam om att göra en koppling mellan countrymusik och svenska dansband. 

Deltagarnas olika perspektiv på countrymusik färgar beskrivningarna väldigt mycket. 
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Samtidigt finns det en övergripande gemensam bild av vad som anses vara äkta countrymusik. 

Detta visar sig genom att det ofta är samma begrepp som förekommer i de olika 

beskrivningarna av genren. 
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Kapitel 5. Diskussion 
 

Denna studie har syftat till att undersöka om det finns gemensamma synsätt på vad 

countrymusik är och huruvida det finns något som kan kallas för äkta countrymusik. En slut-

sats som man lätt kan dra är att det som heter Country Music Awards och som är country-

musikens stora årliga händelse där det delas ut priser till de populäraste countryartisterna, 

visar upp något som skulle kunna vara äkta countrymusik. Hur kan det då komma sig att så 

många av mina bekanta, inklusive jag själv, inte ser något gemensamt eller någon större likhet 

med det som visas upp där och det som vi själva förknippar med countrymusik?  

 

Precis som deltagare A sa när han blev ombedd att beskriva countrymusik att ”för mig är 

countrymusik spännande för att det rymmer så oerhört mycket” (jfr. s. 18) så framkommer det 

i undersökningen att det finns väldigt många olika genrer inom countrymusiken. Ordet 

countrymusik kan ses som ett samlingsnamn för de olika genrerna. Några av de genrer som 

får samsas om beteckningen countrymusik är bluegrass, honky tonk, Nashville country, 

Bakersfield country, western swing, singer-songwriters, outlaw country, alternative country, 

hard country, punk country och ibland även rockabilly som har vissa gemensamma 

beröringspunkter med countrymusikgenren. Detta faktum kan vara en del av förklaringen till 

att det finns så många åsikter och en stor förvirring om vad som kan kallas för äkta 

countrymusik. 

 

5.1. Autenticitetsbegreppets innebörd   
 

Något som en gång i tiden hade stort inflytande på den rådande normen av countrymusik var 

det som heter Grand Ole Opry. Country Music Awards har gått ifrån Grand Ole Opry´s gamla 

rådande normer så långt det går. Evenemanget är en uppvisning i storslagenhet, plastikkirurgi, 

glitter och glamour till skillnad från Grand Ole Opry´s gamla ”down to earth” image. Apropå 

plastikkirurgi har det aldrig varit någon hemlighet att Dolly Parton, en av countrymusikens 

stora ikoner, har genomgått flertalet plastikoperationer. Hur förhåller sig egentligen country-

musikpubliken till detta faktum då det i andra sammanhang ofta dyker upp diskussioner om 

vad som är äkta när man pratar om sådana kirurgiska ingrepp. Ett begrepp som de flesta 

verkar förknippa med countrymusik är just autenticitet, det vill säga, något som är äkta. Vad 

som däremot verkar svårt är att enas om är en gemensam uppfattning av vad som är 
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autentiskt. Ändras bilden av autenticitet hela tiden? Är det så att det är countrymusikindustrin 

som ändrar normerna för autenticitet efter publikintresset? Eller kan det till och med vara så 

att autenticiteten inte är så viktig i sammanhanget? I mina ögon verkar det som om den 

autenticitet det pratas om i samband med countrymusiken i många fall egentligen bara bygger 

på en gemensamt påhittad bild av vad som är autentiskt. Aspekter som yrke, dialekt, kläder, 

textliga teman och instrument med mera bestämmer vad som anses vara autentiskt gällande 

countrymusik. Detta är aspekter vars ideal har förändrats genom åren. Redan så tidigt som 

från det som kallas för countrymusikens kommersialisering på 1920-talet, uppstod 

skiljeaktigheter om vad som var autentisk countrymusik. Vissa ansåg att det autentiska 

frångicks så fort det blev ett kommersiellt intresse för genren. Man kan också tänka sig att 

publiken splittrades ytterligare när man inom genren började elförstärka instrumenten. 

Problematiken som beskrivs ovan är inte på något sätt specifik för countrymusiken. Liknande 

diskussioner har förekommit och förekommer även inom till exempel jazz-, rock- och 

popmusikgenrerna.  

 

Angående vikten av att ha ett ”jordnära” yrke (jfr. s. 14) så vore det konstigt om alla artister i 

ett urbaniserat USA år 2006 hade anknytning till ett yrke tillhörande jordbrukssektorn. Det 

blir lätt att dra slutsatsen att det i sådant fall bara rör sig om en påklistrad image och ett billigt 

marknadsföringsknep från musikindustrin.  

 

I resultatkapitlet presenteras deltagarnas synpunkter angående trovärdigheten hos svenska 

countryband och deltagare A nämner bandet Fat Boy som exempel på ett svenskt band som 

har anammat den amerikanska countrymusiktraditionen och lyckats göra det på ett trovärdigt 

sätt. Detta måste innebära att om man inte känner till att Fat Boy kommer från Sverige så blir 

det inte heller några problem ifråga om deras autenticitet. Är det på grund av liknande skäl 

som det för vissa artister är viktigt att påpeka vad de till exempel har för yrke vid sidan av 

karriären? För om man inte känner till något om en artists bakgrund blir det svårt att avfärda 

en artist genom att hävda att det han eller hon gör, inte är autentiskt. A säger även att Willie 

Nelson och Waylon Jennings som förknippas med outlaw-rörelsen att ”dom var ju egentligen 

rätt så ointresserade av att hålla sig inom en ram av vad äkta country är och därför hände det 

nått nytt och spännande” (jfr. s. 16). Både Nelson och Jennings räknas i våra dagar till de 

stora namnen inom countrymusiken och detta trots att de snarare försökte hålla sig utanför 

ramen av vad som på den tiden ansågs vara riktig countrymusik. 
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Med tanke på diskussionen ovan kan man ställa sig frågan om genrens anspråk på äkthet 

fyller någon funktion över huvudtaget? Det kan tyckas märkligt att ett begrepp som 

autenticitet kan spela en så fortsatt stor och viktig roll för genren eftersom det verkar som att 

innebörden kan ändra sig. Tål autenticitetsbegreppet ytterligare en modernisering av country-

musiken eller blir begreppets betydelse urvattnat?  

 

5.2. Enkelheten 
 

Om man ser på tv-sändningar från Country Music Awards är det svårt att associera det man 

ser med ordet enkelt. Det är snarare en galaföreställning som i USA är större än Oscarsgalan. 

Det hela är en uppvisning i storslagenhet, glitter och glamour. För att kunna genomföra ett 

sådant evenemang är det bara det bästa inom ljud och ljusteknik som är gott nog. Det är också 

en uppvisning av musikaliska prestationer som det är svårt att inte imponeras av vad det gäller 

virtuositet.  

 

En vanlig beskrivning av countrymusikgenren är att allt är enkelt och okonstlat. Hela vägen 

från skapandeprocessen till framförandet. Angående själva musicerandet, så stämmer det 

säkert att vissa musiker inom genren tycker att countrymusik är enkelt att utföra. Vad man bör 

ha i beaktande vid ett sådant uttalande är att en musiker som anser det vara så förmodligen har 

vuxit upp med musiken som en del av vardagen. Countrymusiken har kanske funnits 

tillgänglig 24 timmar per dygn. Enligt vad deltagare C har fått erfara på sina USA-resor så 

finns det delar av USA där musiken fortfarande förs vidare ned i generationsled, och där det 

under sommartid dagligen förekommer spelstämmor. Det är inte heller ovanligt att man i en 

musikintresserad familj får lära sig spela ett instrument innan man ens har hunnit lära sig att 

gå. Inom bluegrassmusiken förekommer ofta en mycket sofistikerad form av stämmsång. 

Sångarna visar på en oerhörd skicklighet och stor samspelthet. Det är vanligt med familjeband 

och framförallt att syskon ingår i samma band inom bluegrassgenren. Syskongrupper brukar 

imponera med sitt sätt att samspela och sjunga då faktorer som röstlikhet och dialektalt uttal 

av ord spelar en viktig roll i sammanhanget. Om man musicerar tillsammans med familje-

medlemmar så är kanske ”bandet” lättillgängligt stora delar av dagen för att kunna öva 

tillsammans så fort tillfälle ges. Detta bidrar säkert till ett imponerande musikaliskt resultat 

samtidigt som det inte känns som om man inte har behövt anstränga sig allt för mycket. Har 

man en sådan musikalisk bakgrund känns countrymusiken säkert enkel och naturlig. 
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Enligt vad Tichi (1994) ger uttryck för när hon säger att countrymusiken är utsatt för 

musikaliskt snobberi men att man har sig själv att skylla (jfr. s. 20) och vad Roy Acuff säger i 

sin introduktion till Grand Ole Opry´s presentbok (jfr. s. 20) ser det ut som om country-

musikgenren lider av ett komplex gentemot andra genrer. Det verkar som att det finns en 

uppfattning om att en notbunden musiktradition är lite finare och mer avancerad. Roy Acuff 

ber på något konstigt sätt om ursäkt för att countrymusiken är så enkel samtidigt som han 

säger att countrymusiken istället har andra kvaliteter. Det är lätt att instämma i den diskussion 

som förs av Tichi när hon jämför med hur det skulle te sig om man inom andra genrer 

nedvärderade sig själv på liknande sätt (jfr. s. 21). 

 

Att countrymusiken har vuxit från att vara förknippad med en enkel musikstil från landet till 

att vara en enorm musikindustri som omsätter stora summor pengar, har bidragit till att även 

stjärnstatusen på countryartisterna har ökat. Detta innebär i sin tur att en del att artister som 

till exempel Garth Brooks och Shania Twain måste ge konsertframträdande på arenor istället 

för på honky tonks och mindre ställen. Framträdandena har blivit lika stora som de shower 

som förknippas med de stora rock- och popbanden.  

 

Bilden av enkelhet inom countrymusiken känns som en romantisering och ett försök att hålla 

en känsla, av hur det var en gång i tiden, vid liv. Enligt vad Malone (2002) beskriver jobbar 

countrymusikindustrin aktivt med att försöka behålla känslan av ett familjärt band mellan 

artist och publik trots countrymusikens nya proportioner (jfr. s. 23). Det känns som om det är 

en ovanlig företeelse bland olika musikgenrer att på samma sätt som inom countrymusiken 

nedvärdera sig själv och visa på ett dåligt självförtroende och komplex. 

 

5.3. Kontextuell uppfattning 
 

Något som visat sig bidra till en subjektiv beskrivning är när man ber någon berätta om sina 

upplevelser av att ha varit i ett främmande land. Fokus ligger på olika aspekter beroende på 

vem man pratar med. Det som belystes i denna undersökning var countrymusikens klasstill-

hörighet och honky tonks med kulturen som är uppbyggd kring dess miljö.  
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En vanlig uppfattning är att countrymusikens främsta klasstillhörighet är med arbetarklassen. 

Detta påstående stärks av all den huvudlitteratur som använts i denna studie. Deltagare A 

beskriver däremot att han har fått erfara en annan bild av klasstillhörigheten. Han berättar om 

hur han var på konserter i USA där majoriteten såg ut att tillhöra en rik medelklass. Han säger 

att det var en publik som kunde betala för sig vilket han bland annat baserar på de höga 

biljettpriserna på konserterna han besökte. Innan A varit i USA hade han en bild av att någon 

som lyssnade på countrymusik där, vanligtvis kunde kategoriseras under den mindre 

smickrande benämningen ”white trash”. Därför gjorde mötet med den rika medelklassen ett 

bestående intryck på honom förklarar han (jfr. s. 25). Det verkar som man inom country-

musikindustrin till viss del försöker tvätta bort lite av sin lantliga stämpel. En stämpel som 

även kan associeras med hårt arbete. Ett tecken på detta är det projektet ”Country takes 

Manhattan” som Kirby nämner (jfr. s. 8f). Det var 1993 som countryartister från Nashville 

intog de ”finare salongerna” i New York. Ytterligare ett tecken på en fortsatt urbanisering av 

countrymusiken är att från och med år 2005 så har Country Music Awards flyttat från 

Nashville till Madison Square Garden i New York. 

 

Upplevelser från honky tonk-miljöer ger både deltagarna A och C beskrivningar av. Honky 

tonks som oftast ligger ute på landsbygden verkar leva ett parallellt liv med arenakonserter 

och den urbaniserade countrymusikkulturen. C säger att det kanske är en något romantiserad 

bild som han ger uttryck för när beskriver sina besök på honky tonks. Enligt honom så kan 

man finna liknande ställen även i Sverige men som det kanske är svårare att romantisera om. 

Honky tonks har haft en viktig roll i countrymusikens utveckling. Huruvida det fortfarande är 

så har det inte medgivits någon uppfattning om av intervjudeltagarna. Kanhända är honky 

tonk-kulturens glansdagar förbi. 

 

Countrymusiken tycks bygga mycket på schablonbilder, romantisering av genren och 

gemensamt ”påhittade” begrepp.  En slutsats man skulle kunna dra av detta är att det handlar 

om en genre som med tiden kommer att urholkas mer och mer. Detta på grund av att det ryms 

och samsas så många olika stilar under benämningen countrymusik att det borde vara svårt att 

hålla ihop genren (jfr. s. 29). Tvärtom så tycks det vara detta som ger genren styrka och 

sammanhållning. Schablonbilderna och de gemensamma begreppen, som till exempel 

autenticitet och enkelhet, verkar gälla för alla de olika stilarna inom countrymusikgenren. Det 

verkar som att det är detta som binder samman de olika stilarna och bidrar till den 

sammanhållning som jag ändå upplever finns. Däremot verkar det som om det finns olika 
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uppfattningar av begreppens innebörd. Till exempel i diskussionen om instrumentation (jfr. s. 

18) framgår det att bluegrassen med sina akustiska instrument ofta står för något genuint och 

autentiskt men samtidigt tycker till exempel deltagare B att detsamma gäller för countrymusik 

med el-förstärkta instrument.  

 

5.4. Alternativa tillvägagångssätt 
 

Möjligen skulle frågorna som använts i intervjun kunnat ändras något för att ringa in 

forskningsfrågan lite mer noggrant. Frågan som löd; Är det någon period/stil i country-

historien som du anser bäst representera countrymusiken? visade sig i detta fall inte vara 

relevant för att komma fram till något svar.   

 

Enbart tre intervjuer användes i studien. Dessa skulle kunna ha utökats ytterligare med att 

intervjua några personer till för att på så sätt ge undersökningen ett vidare perspektiv. De 

aktuella informanterna delade inte någon gemensam uppfattning av countrymusik vilket är 

intressant ur ett fenomenografiskt perspektiv, där olikheter snarare fokuseras än likheter. Av 

de tre personer som intervjuades var det bara en som var musiker. Om undersökningen hade 

utökats skulle man kunna försöka få en jämvikt mellan deltagarna så att andelen musiker 

uppgick till hälften.   

 

Intervjuerna skulle kunna kompletteras med en gruppintervju där alla deltagarna fick 

diskutera med varandra. Som det blev i detta fall var intervjudeltagarna isolerade från 

varandra och fick inte ta del av varandras uppfattningar och beskrivningar av countrymusik. 

Det är möjligt att ett sånt arrangemang i en ny studie skulle kunna fördjupa frågeställningen. 

 

Som tidigare nämnts tycks tillgången till litteratur i ämnet countrymusik vara begränsad. 

Eftersom litteraturen som använts i denna studie har hämtats från detta begränsade urval, har 

litteraturreferenserna fått en viss prägel. Om ytterligare litteratur hade kunnat återfinnas, 

skulle kanske flera aspekter på countrymusiken kunna ha belysts. 
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5.5. Framtida forskning 
 

I framtida studier skulle även ett genusperspektiv kunna anläggas. Underlag för sådan 

forskning kan finnas i countrymusikens texter. I dessa verkar det många gånger som om 

traditionella könsroller ses som ideal. Texterna ger ofta en klichéartad bild av kärnfamiljen 

som inkluderar kvinnans plats vid spisen och mannen som den hårt arbetande och försörjande 

delen av familjen. I somliga fall sitter mannen i fängelse (Doing time), super (Drinking), 

spelar kort (Gambling) eller för ett kringirrande liv (Rambling) i största allmänhet. Detta kan 

vanligtvis ses som tragiska levnadsförhållanden men det är inte sällan att det i countrymusik-

texter vilar ett romantiskt skimmer över den sortens leverne.  

 

Ett annat alternativ när det gäller framtida forskning är att göra en studie liknande den här fast 

med en fördjupning i någon av de olika countrymusikgenrer som omnämns i denna studie. 

Man skulle också kunna se på hur countrymusiken har påverkats av samhällsklimatet och 

utifrån detta studera en viss genre samtidigt med att man gör en jämförelse mellan två olika 

tidsperioder. 
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