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I denna artikel diskuteras relationen mellan musiktext och textförfattare/artist genom det kon-
kreta exemplet Eva Dahlgren och hennes texter. Jag argumenterar för att artisten – ofta upp-
fattad som en ”avsändare” till låttexten – också utgör en svårundviklig, rentav nödvändig 
kontext, i läsningen av Eva Dahlgrens texter. Samtidigt visar jag hur musiktexten utgör en av 
de många platser där artisten blir till, där dennas image skapas, vilket gör oreflekterat biogra-
fiska läsningar problematiska. Musiktexten, exempelvis textens jag, kan i stället läsas på olika 
nivåer. I artikeln diskuterar jag Dahlgrens text till låten ”Lai Lai” (1999), samt utgivningen av 
boken För att röra vid ett hjärta (2000) som innehåller huvuddelen av Dahlgrens textproduk-
tion. Jag försöker presentera några begrepp och metoder för att närma sig, förstå och tolka en 
musiktext och dess relation till artisten. 
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Frågan hur man ska läsa populära musiktexter har inget entydigt svar och åtminstone i teorin 
är flera olika slags läsningar möjliga. Den litteraturvetare som till äventyrs gör ett försök att 
läsa den svenska musikartisten Eva Dahlgrens (f.1960)1 musiktexter ur ett textcentrerat 
perspektiv och utan att beakta författaren, kan ändå stöta på vissa problem. Hon stöter kanske 
ihop med Eva Dahlgren (Dahlgrens fysiska gestalt) redan innan hon hunnit lägga på en cd-
skiva med Eva Dahlgrens musik, då hon tar skivan i sin hand. Det är närmast en konvention 
inom många populärmusikaliska genrer att artistens porträtt syns på skivomslaget. Detta 
gäller även för de flesta av Dahlgrens skivor. Porträtten på skivomslagen är bara en av många 
orsaker till att det är svårt att läsa musiktexterna bortom Eva Dahlgren.  

En textcentrerad läsning är som sagt möjlig, i teorin, och kan rentav vara intressant som en 
jämförelse. Men att bara läsa texterna lösryckta från den kontext som artisten utgör, är inte 
särskilt meningsfullt. Man läser då en helt annan variant av texten än den text som lyssnare 
och publik spontant möter. Det kan i sammanhanget vara intressant att nämna att forskare 
inom musiktextens område har gjort skillnad mellan olika skrivna och framförda, sjungna va-
rianter av ”samma” text. Exempelvis presenterar litteraturvetaren Karin Strand (2003: 71-72) i 
sin avhandling om den sentimentala schlagerns texter och kontexter, de två skilda representa-
tionsformerna av musiktexten, den tryckta och nedskrivna texten och fonotexten, orden i det 
specifika framförandet, vari artisten är en oupplöslig del. 

Diskussionen i denna artikel ska handla om förhållandet mellan artisten och musiktexten, 
med utgångspunkt i det konkreta exemplet Eva Dahlgren och hennes texter. Denna diskussion 
anknyter delvis också till den utveckling som skett inom litteraturforskningen som helhet, då 
författaren under de senaste åren återuppstått från det döda.  

Litteraturforskningen har alltså, efter en period av mer textfokuserad forskning, återupp-
täckt författaren som en viktig kontext i beskrivningen och tolkningen av litterära texter. Bara 
som ett exempel kan man citera ur förhandsinformationen inför en konferens med titeln ”För-
fattaren under omförhandling” (Göteborg 11-13 mars 2010). I informationen om konferensen 
konstateras att den textcentrerade litteraturforskningen och tanken om ”författarens död” un-
der efterkrigstiden ersatte traditionell biografiskt inriktad forskning, men att nya inriktningar 
och perspektiv (litteratursociologi, genusteori, performativitetsteori…) igen har förändrat bil-
den av litteraturen och att författaren under de senaste decennierna har återuppstått från det 
döda, ”synbarligen i flera olika gestalter”: ”Litteraturvetenskapen står nu inför avgörande frå-
gor om textens och kontextens gränser. Att författaren åter står i fokus innebär inte att förfat-
tarbegreppet blivit mindre komplicerat, tvärtom”. Ett annat exempel är titeln för en liknande 
konferens, “The (Re)birth of the Author: The Construction and Circulation of Authorship in 
English Culture” (Torino, Italien, 24-28 augusti 2010). På denna konferens är avsikten att un-
dersöka och teoretisera, ur ett diakroniskt och tvärvetenskapligt perspektiv, ”the flourishing of 
texts, myths, fictions and afterlives revolving around the cult and culture of the Author”. 
Möjliga studieobjekt på konferensen utgör allt från porträtt och fotografier av författare, mo-
nument, biografier och dokumentärer, till museer, litterär turism, prylar anknutna till en för-
fattare och kändisskvaller. 

Populärmusikaliska artister och deras musiktexter utgör, på sätt och vis, ett speciellt tydligt 
exempel på fokuseringen av författarens person, och på hur personen blir en nästan oundvik-
lig kontext i texttolkningen. Om vi återvänder till inledningens litteraturvetare, i färd med att 
lägga på en Eva Dahlgren-skiva, kommer vi in på ytterligare en orsak till att det är så svårt att 
läsa bort artisten ur musiktexten. När man väl lägger på skivan så möter man texten, men 
samtidigt möter man en röst, Eva Dahlgrens röst. 

Visserligen finns så gott som alla musiktexter också i skriftlig form, om inte i skivkonvo-
lutet, så åtminstone på nätet (ofta i flera olika varianter), och många artister ger rentav ut sina 
texter i bokform. Men lyssnaren tar primärt till sig den sjungna och framförda rocktexten i 
vilken artisten, åtminstone genom sin röst, i en viss mening, alltid är fysiskt närvarande. Litte-
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raturvetaren Karin Strand (2003: 83) påpekar att sångarens röst, eftersom den produceras 
kroppsligt, ger lyssnaren tillgång till artistens ”fysiskhet”. Men rösten produceras inte bara 
kroppsligt, utan hör dessutom starkt ihop med den unika individen eller personen eftersom 
ingens röst är precis lik en annans. 

Vid ett live-framförande eller i en musikvideo, är artisten dessutom närvarande, eller åt-
minstone synlig, med sin fysiska kropp. Frågan hur t.ex. textens jag ska läsas är komplex, 
men åtminstone på någon nivå kopplas artisten ihop med textjaget och/eller de känslor/tankar 
etc. som en musiktext uttrycker.  Att helt isolera texten från den fysiska person som sjunger 
”jag” ter sig lika orimligt som motsatsen, att sätta likhetstecken mellan ”jag” och artisten, 
samt mellan sångens känslouttryck och privatpersonens ’sanna känslor’. 

Det är värt att lyfta fram att allt detta också gäller i de fall där en artist framför texter som 
någon annan har skrivit, vilket inte heller alls är ovanligt inom populärmusiken. Därför hand-
lar resonemanget inte bara, eller primärt, om författarskapets betydelse, utan mer om hur ar-
tisten genom att sjunga texterna i någon mening gör dem till sina och finns närvarande i dem. 
Helt irrelevant är skillnaden mellan egna texter och texter skrivna av andra förstås inte. Bio-
grafiska läsningar t.ex. förekommer säkert främst i de fall då artisten skrivit texten själv. Eva 
Dahlgren, som är föremål för denna artikel, har själv skrivit nästan alla låtar som hon framför 
på sina skivor. 

Vid sidan om artistens fysiska och röstliga närvaro, är en annan orsak till att artisten blir en 
viktig och närapå oundviklig kontext, den kändifiering och mytologisering som är vanlig i 
fråga om populära musikartister. Dessa processer pågår i både marknadsföring och medier, 
samt i artistens egna framträdanden och produktion, likväl som i publikens reception av artis-
terna och deras musik. Inom den forskningsgren på kulturstudiefältet som på engelska går un-
der namnet ”celebrity studies” har man studerat denna aspekt av berömmelse, samt dess in-
verkan på exempelvis tolkning, upplevelse och marknadsföring av artister och populärmusik. 
I musikvetaren Laura Ahonens (2007: 33) avhandling Mediated music makers, som är starkt 
inspirerad av celebrity- och star studies, jämför författaren med filmens område. Inom film-
branschen blev skådespelare med stjärnstatus allt viktigare i marknadsföringen av filmer då 
man insåg att dessa stjärnor hade större betydelse för differentieringen mellan enskilda pro-
dukter än de filmstudior där filmerna hade producerats. Ahonen skriver vidare att detsamma 
gäller inom populärmusiken där en lyssnare hör samma sång på helt olika sätt då två olika ar-
tister framför sången. Det handlar enligt Ahonen inte enbart om att lyssna på ett musikstycke, 
utan om att man lyssnar på en sång framförd av en specifik artist. Artistens image är avgö-
rande för att avgränsa artistens musik och texter från annan, omgivande musik och andra tex-
ter, och blir därför av stor betydelse samt genomsyrar allt som produceras och marknadsförs i 
artistens namn. 

Ett mycket intressant exempel på detta finns i Ahonens (2007:92 och 96-100) egen av-
handling, då Ahonen analyserar den amerikanska singer songwritern Tori Amos cover-ver-
sion av en låt som ursprungligen skrivits och framförts av hiphop-artisten Eminem. Eminems 
låt handlar om en man som mördat sin ex-fru och åker i en bil tillsammans med det gemen-
samma barnet för att dumpa liket. Texten är skriven ur mannens perspektiv, som ett slags rätt-
färdigande av denna handling. Det kan verka märkligt att Tori Amos väljer att sjunga denna 
låt, med tanke på att hon i offentligheten beskrivit sig själv som feminist och t.ex. lyft fram 
frågor om sexuellt våld mot kvinnor, och finansierat hjälp till kvinnor som utsatts för sådant 
våld. Men det är antagligen just denna kontrast som är poängen.  

Tori Amos offentliga image gör att man ”läser” samma text på ett helt annat sätt än då 
Eminem framför den. Man läser in en distans till och en feministisk analys av den ursprung-
liga texten, och den mördade kvinnan i texten får en röst. Det intressanta är att samma text, i 
framförandet, på så sätt, i en viss mening ”blir” en Tori Amos-text, trots att Amos inte skrivit 
texten, och även om Amos version främst fungerar i dialog med Eminems version. Hennes 
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cover-version uppfattas därför inte som ett icke-autentiskt kopierande av en annan, fram-
gångsrik artist, utan mer som ett eget ställningstagande och ett personligt budskap – och som 
innovativt ur konstnärlig synpunkt. Laura Ahonen förklarar detta med Amos ”auteur-status”, 
dvs. att hon är den sorts artist som anses sätta sin personliga prägel på de låtar hon framför. 

På liknande spår, när det gäller betydelsen av artistens speciella image, är essäisten Antti 
Nylén (2006: 201) i artikeln ”Thank God for the Public Image. Morrisseyn subjektiaseman 
tarkastelua” (på sv. ”en studie i Morrisseys subjektsposition”). Nylén uttrycker det så att 
själva musiktexten bara utgör en del av den komplexa helhet som byggs upp kring artisten 
och dennas image. Nylén (2006: 204) beskriver artisten som ett ’teckensystem” och som en 
nödvändig kontext för att beskriva och tolka musiktexten, en text som i sig själv utgör en liten 
del av systemet. Denna uppfattning om artistskapet och dess betydelse, samt begreppet ”teck-
ensystem”, pekar mot att allt som artisten gör och uttrycker laddar artistens namn och image 
med närmast symboliska betydelser. Dessa betydelser laddar i sin tur de musiktexter som ar-
tisten framför. 

Till skillnad från exempelvis Antti Nylén (2006: 205) ser jag inte någon absolut skillnad 
mellan (skönlitterära) författare och musikartister när det gäller deras offentliga roller eller 
hur vi läser ”jagen” i deras texter. Tvärtom finns det, mot bakgrund av förändringar som skett 
i författarrollen, allt flera exempel på att författare marknadsförs och figurerar i offentligheten 
på ett sätt som gör dem till en slags litterära ”popstjärnor”. Men en fokusering på artistens 
privatliv och person, samt glidningar mellan textens och framförandets jag, samt artistens per-
son, kan beskrivas som en mer accepterad och självklar del av popbranschen, i jämförelse 
med hur förhållandet mellan text och författare uppfattas i litteraturbranschen. 

“Lai Lai” – “Eva Dahlgren” i texten 
Låt oss nu se på en av Eva Dahlgrens låttexter och fundera på hur Eva Dahlgrens person 
skrivs – eller sjungs in i texten. Den låt jag valt är ”Lai Lai”, titellåt på Lai Lai-skivan från år 
1999. Låtens namn har flera tänkbara betydelser. Namnet kan förknippas med sjungandet, så 
som Kai Martin (1999) antar i en kort tidningsartikel inför en konsert. Han menar att Lai lai är 
ord utan en konventionell betydelse, men att de är ”mer än ord” för Dahlgren och ”något hon 
använder sig av då rösten blir ett instrument som spelar mellan texternas rader”. Han jämför 
också med att sjunga ”lalala” eller tralla. Låttiteln kan också tänkas syfta på en restaurang i 
Stockholm som heter just Lai Lai, och i en intervju med Susen Schultz (1999) framkommer 
att Dahlgren senare också fått reda på att ”lai lai” betyder ”välkommen” på kinesiska, vilket 
sägs vara passande med tanke på att låten handlar om ”att hitta hem mentalt”. 

Den variant av låten som förekommer här baserar sig på min egen transkribering.  

“Lai Lai” 
 
Då 
en gång för länge sen 
en ung flicka sjöng om kärleken 
hon var naiv 
ibland helt i det blå 
och vissa sånger var omöjliga att förstå 
hon sökte sanningen 
och det fanns dar då hon var nära den 
då hon visste att hon var född 
till att skriva sånger 
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Det fanns en blekt blondin 
hon åkte fort som fan i en limousine 
långt bort högt upp bland molnen tog vägen slut 
men hon var glad att kliva av för hon var åksjuk 
den längsta vandringen 
är den som leder hem igen 
jag vet 
för jag har gått den vägen många gånger 
 
 
Och medan jag står här 
la-la-lai la-lai 
och medan jag står här och väntar 
la-la la-lai 
på att hon ska komma tillbaks 
jag sjunger något gammalt jag 
la-la-lai la-lai 
jag härmar någon annan 
la-la la-lai 
och längtar 
att hon ska komma tillbaks 
 
 
Hon 
hon är så ansvarslöst fri 
och jag är tryggheten hon vilar i 
det är en oberäknelig älvas dans 
och jag vet aldrig var hon för mej någonstans 
men om hon ger sej av 
bara denna fyrkantiga människa kvar 
och jag kan aldrig skriva några sånger 
 
 
Och medan jag står här 
la-la-lai la-lai 
och medan jag står här och väntar 
la-la la-lai 
på att hon ska komma tillbaks 
jag sjunger något gammalt jag 
la-la-lai la-lai 
jag härmar någon annan 
la-la la-lai 
och längtar 
att hon ska komma tillbaks 
 
 
Come on baby 
show me the way 
Come on baby 
show me the way 
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Come on baby 
show me the way 
Come on baby 
show me the way to heaven 
 
la-la la-la-lai 
la-la la-lai 
 
come on baby 

 
la-la la-la-lai 
la-la la-lai 
 

De inledande orden i låten, “Då / en gång för länge sen”, för tankarna till början på en saga 
(“Det var en gång för länge, länge sedan…”) vilket banar väg för den berättelsestruktur som 
låttexten har. Berättelsestrukturen innebär här att texten har en tidsmässig kronologi som 
börjar ”en gång för länge sen” och går vidare i tidsföljd. Kronologin bryts dock i refrängen 
där lyssnaren förflyttas till ett nu. 

I den första versen av låten beskrivs en ung flicka, som en gång för länge sedan ”sjöng om 
kärleken”. Flickan beskrivs vidare som ”naiv”, och ”ibland helt i det blå”. Vi får också veta 
att vissa av hennes sånger var obegripliga, men att hon stundvis nådde en medvetenhet om sin 
uppgift i livet, att hon var ”född till att skriva sånger”. Sanningssökandet beskrivs som en 
självklar del av sångskrivandet (”hon sökte sanningen”), och vi får veta att hon i de stunder då 
hon lyckades med sångskrivandet också var nära denna sanning. Det ödesbestämda i flickans 
livsuppgift och sanningssökandet anknyter till ett centralt tema i låten som helhet, en roman-
tiskt inspirerad konstsyn som jag senare ska beskriva närmare. Redan flickan i första versen 
förebådar alltså detta tema. 

Man uppfattar säkert orden i sången på olika sätt, beroende på om man läser dem på t.ex. 
en boksida (kanske utan att veta att det är en sångtext, eller vem som skrivit texten) eller om 
man hör samma ord sjungas av den specifika artisten, i detta fall Eva Dahlgren. I det sjungna 
framförandet fungerar Dahlgrens röst i sig som en signal om att Dahlgren har en relation till 
textens innehåll. Hon framstår åtminstone som en berättare, den som skildrar den unga flick-
ans sångskrivande. Eftersom sångskrivandet är ett viktigt tema i låten, och Dahlgren själv är 
någon som skriver sånger, är det ändå inte alldeles långsökt att tänka sig att temat också berör 
Dahlgren själv, men här finns ännu inget som indikerar att den beskrivna flickan borde läsas 
som Eva Dahlgren.  Det uppstår tvärtom ett avstånd mellan den beskrivna flickan och Dahl-
grens röst, eftersom flickan beskrivs i tredje person. Att hon inte beskrivs i jagform kan 
emellertid också uppfattas så att ett underförstått jag betraktar sig själv utifrån. Exempelvis 
kan man tänka sig att det finns ett tidsavstånd mellan den unga flickan och jaget idag, dvs. att 
flickan /”hon” syftar på jaget som yngre, en tolkning som är rimlig med tanke på att versen är 
skriven i förfluten form. 

Senast i den andra versen, som följer direkt på den första, kopplar nog många lyssnare ihop 
den beskrivna personen med Dahlgren själv, åtminstone om de är någorlunda bekanta med 
Dahlgrens karriär och skivproduktion. I versen beskrivs dock inte mer den unga flickan, utan 
(åtminstone skenbart) en annan person, nämligen ”en blekt blondin”, som är lätt att läsa som 
en hänvisning till Eva Dahlgrens stora genombrott med skivan En blekt blondins hjärta 
(1991). Av flera skäl, också för att Dahlgren själv är en (troligen blekt) blondin, så har den 
blekta blondinen i den tidigare skivans titel förmodligen kopplats ihop med Dahlgren själv 
redan då skivan kom ut.2 Därför torde de flesta också läsa den blekta blondinen i denna senare 
Dahlgren-text som en syftning på hennes egen person. 
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I den andra versen får man veta att den blekta blondinen ”åkte fort som fan i en limousine”, 
men att vägen tog slut högt uppe bland molnen och att den blekta blondinen var ”glad att 
kliva av för hon var åksjuk”. Här kan man påpeka hur framställningen av ett jag i musiktexten 
fungerar i dialog med framställningen av artisten och dennas image i medier. Den som har läst 
tidningsintervjuer med Dahlgren under hennes karriär vet att Dahlgren upprepade gånger har 
beskrivit tiden efter En blekt blondins hjärta som svår för henne personligen. Svårigheterna 
beskrivs ibland som utbrändhet och en svårighet att skapa något nytt eller gå vidare som artist, 
ibland som en trötthet på kändisskapet och på att ”vara Eva Dahlgren”. I en intervju med 
Dahlgren och den något yngre svenska sångerskan Robyn, sägs det att t.ex. Dahlgren beskrivit 
”hur hon gick i terapi för att lära sig att förhålla sig till sitt kändisskap” (Nielsén 1999). Dahl-
gren säger själv, i samma intervju: 

Jag blev trött på det mesta. Det var inte bara kändisskapet. Jag hade jobbat med samma 
sak sedan jag var väldigt ung och så kände jag, så som många människor känner oavsett 
vad de jobbar med, är det så här livet ska vara? Är det något annat jag kan göra? Vad ska 
hända? (Nielsén 1999)  

Mot den här bakgrunden kunde den blekta blondinens färd ”fort som fan” i limousinen läsas 
som en beskrivning av framgången med succéplattan, en situation där det börjar ’gå för hårt’. 
Och blondinens “åksjuka” och lättnad över att få “kliva av” kan då läsas som en metaforisk 
beskrivning av Eva Dahlgrens personliga kris och behovet att ta en paus. 

Om man läser andra versens blekta blondin som synonym (åtminstone på någon nivå) med 
Eva Dahlgren själv, kastas också ett nytt ljus på den första versen. Man kan tänka sig att låten 
kronologiskt går igenom Dahlgrens karriär, och att första versens sjungande flicka är den 
unga Eva Dahlgren, före succén med En blekt blondins hjärta. Även om beskrivningen av den 
unga flickan kunde vara giltig för många t.ex. inom schlagerbranschen (den bransch där även 
Dahlgren verkade i början), kan man påstå att beskrivningen stämmer in på den nyligen de-
buterade Dahlgren. Hon var ung, hennes sånger handlade ofta om kärlek, och sanningssökan-
det var (och är även senare) ett genomgående tema i både hennes sånger och hennes artistskap 
generellt. 

Den ovan beskrivna pausen i Dahlgrens karriär (efter En blekt blondins hjärta) fick också 
följden att Dahlgren inte gav ut några nya skivor på flera år. Hennes följande skivprojekt, Jag 
vill se min älskade komma från det vilda, blev klart år 1995 och var helt annorlunda än den 
föregående succéplattan. Den var ett samarbete med kompositören Anders Hillborg och diri-
genten Esa-Pekka Salonen. På skivan sjunger Dahlgren, och har skrivit texterna till den mo-
derna klassiska musiken, som är komponerad av Hillborg. Dahlgrens följande skiva med egen 
musik är den här aktuella Lai Lai-plattan, som alltså kom år 1999. 

”Lai Lai”-låten är placerad först på den nya skivan, som en öppning och inledning till de 
nya låtarna. Detta medför att det är rimligt att tolka den som ett slags beskrivning av var 
Dahlgren befinner sig då hon sjunger sångerna på skivan. Jag uppfattar låten som en skildring 
av den skaparkris och skrivkramp som Dahlgren vittnat om i t.ex. intervjuer, samt av vägen ut 
ur detta kristillstånd. 

Mot slutet av andra versen i ”Lai Lai”-låten beskrivs en lång vandring ”hem igen”, som 
kan läsas som en bearbetningsprocess, som att ’komma tillbaka’ efter en kris. Alldeles i slutet 
av den framförda versionen av versen byter Dahlgren, intressant nog till första person: ”Jag 
vet / för jag har gått den vägen många gånger”. Detta kan läsas som att texten här hinner upp 
det nu som var rådande då Dahlgren spelade in denna sång, då Dahlgren efter en lång paus var 
på väg tillbaka med en ny skiva med egen musik. Den röst som sjunger tycks här sammanfalla 
med den beskrivna personen.  

I refrängen, som följer på den andra versen, sjunger Dahlgren genomgående i första per-
son. Jaget säger/sjunger här att hon står och väntar, och längtar efter, ”att hon ska komma till-
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baks”. Här kan man skjuta in att den konstruktion som används “medan jag står här”, också är 
intressant för att den pekar mot artistens faktiska, fysiska närvaro då låten framförs i en kon-
sertsituation. Eva Dahlgren står ju faktiskt ”här”, på scenen, framför publiken. Medan jaget i 
låten väntar sjunger hon ”något gammalt” och ”härmar någon annan”. Jaget sitter alltså fortfa-
rande fast i den kris där skapande är omöjligt. Hon kan sjunga gammalt material och härma 
andra, men hon kan inte skapa något nytt, eget och originellt. Jagformen och förflyttningen 
till nuet gör ändå att man lätt tänker sig att jaget här trots allt står närmare målet att skriva och 
skapa musik igen. 

Det finns även här ett ”hon” i texten, någon som omtalas i tredje person och som jaget 
väntar på. I den tredje versen beskrivs denna gestalt närmare, som ”ansvarslöst fri” och 
jämförs med en oberäknelig älva. Jaget förs i dans av denna älva, och vet aldrig ”var hon för 
mej någonstans”. Jaget beskriver däremot sig själv som ”tryggheten hon vilar i” och som en 
fyrkantig människa, samt uttrycker rädsla för att den andra personen, ”hon”, ska ge sig av. 
Den sista raden i versen, ”och jag kan aldrig skriva några sånger” [min kurs.], antyder att den 
skapande processen och skrivandet är beroende av denna kvinnliga gestalt (”hon”). Den andra 
gestalten (”jaget”) framstår då som ett redskap för ordets makt, den individ genom vilken den 
skapande förmågan får sitt utlopp. 

En tolkning är att jaget här beskrivs som dubbelt, uppdelat i ett jag och ett hon, där jaget 
står för en icke-skapande vardagsperson, medan ”hon” är den kreativa, skapande förmågan 
som tycks stå ovanför vardagen. ”Hon” beskrivs som en övernaturlig varelse, en älva. Vi vet 
alla att älvor kan flyga, vilket innebär att älvan också har en övermänsklig förmåga och kan 
röra sig i en högre sfär. Mot denna bakgrund är det spännande att se tillbaka på de två tidigare 
verserna och upptäcka att det ”hon” som förekommer i dessa verser likaså tycks ha tillgång 
till en högre sfär. Den unga flickan är ”ibland helt i det blå”, medan den blekta blondinens väg 
går uppåt, tills vägen tar slut, ”högt upp bland molnen”. Genom dessa, möjligen skämtsamma 
hänvisningar till ett ”ovan” antyds en romantisk syn på det konstnärliga skapandet, där den 
kreativa förmågan kommer ovanifrån och involverar övernaturliga krafter. Enligt en sådan 
läsning blir den unga flickan och den blekta blondinen, i likhet med den dansande älvan, inte 
enbart beskrivningar av ett tidigare jag (i en annan tid) utan också personifikationer av det 
skapande jaget (den skapande förmågan hos jaget). Den oberäkneliga älvans dans, som meta-
for för hur jaget dras in i den kreativa processen att skapa något nytt och originellt, är också 
romantiskt inspirerad och låter förstå att skapandet styrs av krafter som står utanför jagets 
kontroll. 

Den skapande processen förankras inte bara i ett ovan utan förknippas i andra och tredje 
versen med rörelse, i form av limousine-åktur i överhastighet respektive dans. Som en motpol 
framstår jagets stillastående (”medan jag står här”) och långa (långsamma?) vandring hem 
igen. Farten och rörelsen kan också förknippas med det okontrollerade och övermänskliga 
som (i låtens beskrivning) kännetecknar skapandet och skrivandet, medan långsamheten kan 
associeras med en vardagligare, icke-skapande tillvaro. 

Låtens avslutning, det som i rocktexter oftast kallas ”outro”, bekräftar den romantiska 
konstsynen. Orden ”Come on baby /show me the way” upprepas flera gånger, vilket gör att de 
betonas. Slutligen sjunger Dahlgren ”Come on baby / show me the way to heaven”, en fras 
som visserligen låter som en rock-kliché, med särskilda (erotiska) implikationer inom popu-
lärmusikens universum. Detta intryck skapas eller åtminstone förstärks av det faktum att 
denna del av texten sjungs på rockens ‘modersmål’, engelska. Men en mer bokstavlig tolk-
ning av orden ger också möjligheten att tolka den som ett anropande av den övernaturliga 
skapande gestalten (eller möjligen en musa) som kan visa jaget vägen till skapandets högre 
sfär (”heaven”). Orden sjungs på ett suggestivt sätt, med förhöjd röststyrka, vilket är förenligt 
med tolkningen av dem som ett anropande eller en besvärjelse.  
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Jagets/Dahlgrens nivåer och tillblivelseprocess 
I ”Lai Lai” är hänvisningarna till Dahlgrens egen person relativt explicita, särskilt i andra ver-
sen där den blekta blondinen figurerar. Om låten läses biografiskt kunde den sägas markera 
ett brytningsskede i Dahlgrens karriär, där hon återupptar sin roll som populär skivartist efter 
en paus på åtta år. Man kan även nämna att flera recensenter, exempelvis inom den finlands-
svenska receptionen, har läst hela Lai lai-skivan som självblottande och/eller självbiografisk. 
Johan Kjellberg (1999) skriver i Vasabladet:  

Jaha, säger alla som ser texten och lyssnar på låten Ja [!], avslutningsspåret och artistens 
favorit, på Eva Dahlgrens nya skiva Lai Lai. Det här handlar alltså om Eva och Efva.3 

I samma intervju bekräftar Dahlgren själv till en del det självbiografiska i texterna på skivan, 
trots att hon samtidigt hävdar att hon brukar försöka sudda ut det egna jaget ur sina texter. I en 
annan intervju beskriver Dahlgren däremot just ”Lai Lai” som ”en helt och hållet 
självbiografisk sång” (se von Weissenberg 1999). Ytterligare ett exempel på en biografisk 
läsning av texterna på den aktuella skivan är Annika Hällstens (1999) recension, med titeln 
”Eva Dahlgren sjunger om sig själv”. I den karakteriserar Hällsten texterna på skivan som 
”tydligt självbiografiska”. 

Det kan ändå nämnas att hänvisningarna till Dahlgrens person i många andra låtar inte alls 
är lika explicita som i just ”Lai Lai”. I många andra låtar är Dahlgrens närvaro mest röstlig, 
kroppslig och symbolisk (Hon är närvarande med sin röst/kropp och de symboliska innebör-
der som hon förkroppsligar i kraft av sin offentliga image och sitt kändisskap). 

Som exempel kan nämnas låten ”Jag klär av mej naken”, en låt som inte direkt innehåller 
hänvisningar till Dahlgrens egen person eller artistskap, men dock behandlar ett tema som är 
centralt inom Dahlgrens hela verksamhet som musiker och artist, nämligen autenticitet. ”Jag 
klär av mej naken” skapar, genom kontrasten mellan ordens betydelse och de signaler som 
rösten ger ut, också en kontrast i budskapet. Orden talar om att vara autentisk (”jag klär av 
mej naken”), men rösten signalerar stundvis rentav lekfullhet och undanglidande. Detta gör att 
jagets hävdande av sin autenticitet, samt hela föreställningen om ett autentiskt jag, sätts i 
fråga.  Detta är intressant med tanke på att just autenticiteten som ideal är återkommande och 
centralt också t.ex. när Dahlgrens image skapas i media (se vidare om detta i Biström 2007). 
Man kan tolka detta så att Dahlgren i just denna låt kommenterar och delvis tar avstånd från 
den etablerade bilden av ”Eva Dahlgren”. Samtidigt kan man säga att artisten/författare, ge-
nom denna kommentar och de föreställningar kommentaren refererar till, finns närvarande i 
texten, liksom i alla texter som hon framför. 

Oberoende av om man har att göra med en låt som explicit refererar till den verkliga per-
sonen, eller en mer ”anonym” text, där Dahlgrens närvaro endast ligger på det röstliga, fy-
siska och symboliska planet, anser jag att Eva Dahlgrens närvaro bör beaktas. Samtidigt som 
författaren som person hamnar i fokus uppstår dock inte sällan en följdfråga som handlar om 
författarens ”autenticitet”. När en författare blir mer synlig, i såväl sina texter som i andra 
medier, inställer sig frågan om/när det faktiskt är den verkliga personen som blir synlig, eller 
en offentlig bild (eller snarare – flera olika bilder) av personen i fråga. Låttexten kan också ses 
som en arena där artisten skapar sig själv, skapar (bilder av) ”Eva Dahlgren”, vilket gör det 
svårt att läsa dem okomplicerat biografiskt. En läsning där man i stället funderar på vilken 
bild av Eva Dahlgren som den enskilda låten skapar, och hur denna bild förhåller sig till andra 
befintliga bilder av Dahlgren, kan vara mer rimlig. 

Forskare inom området, t.ex. Simon Frith (1998: 184, 198), har också presenterat möjlig-
heten att se jaget i musiktexten som bestående av flera olika skikt, vilket utgör ett sätt att syn-
liggöra och greppa musiktextjagets komplexitet. Jag utgår här från Karin Strands (2003: 78f.) 
uppdelning av musiktextjaget i flera s.k. subjektsnivåer: 
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• Textjag: det jag som konstrueras i den skrivna varianten av texten (som, i princip, 
kunde läsas isolerat från låtskrivaren och/eller artisten).  

• Sångroll: jaget i den framförda, sjungna texten – alltså den ”roll” som artisten spelar i 
varje enskild sång. Man kan uttrycka det så att artisten ”lånar ut” sin röst och sin kropp 
åt den enskilda musiktextens jag. 

• Artistpersona: Offentlig image, fenomen, alltså den ”roll” som artisten spelar i det 
offentliga livet och i olika media. Personan är ständigt närvarande i alla framträdanden 
och sånger.  

• Privatpersonen, den verkliga människan bakom masken (eller föreställningen om 
denna) kan ses som en fjärde jag-nivå. Ulf Lindberg (1995: 47) har påpekat hur denna 
nivå, föreställningen om privatpersonen, håller liv i publikens begär efter den verkliga 
personen bakom scenen, just därför att denna ”verkliga” person egentligen aldrig blir 
synlig för publiken. 

Som denna uppdelning av jaget i musiktexten visar kan jaget i en låt läsas på flera nivåer 
samtidigt. Det finns naturligtvis ett jag som produceras i texten. När vi lägger till den sjun-
gande rösten får vi ytterligare en nivå, och när artistens image läggs till får vi ännu en tredje 
nivå. De olika nivåerna utesluter inte varandra, utan kan snarare ses gå i dialog med varandra. 
Artistpersonan är en särskilt intressant nivå i mina studier av Dahlgrens texter. Texten inte 
bara refererar till den kontext som personan utgör, utan är också en av de platser där personan 
(bilden av Eva Dahlgren) görs. Personan är naturligtvis en social konstruktion, men refererar 
oftast till (föreställningen om) ’den verkliga personen’. Personan är inte någon statisk gestalt. 
Bilden av artisten varierar mellan t.ex. olika tider och skeden i karriären. Bilden kan också 
variera beroende på om man beaktar den bild som artisten själv och/eller marknadsföringen 
skapar, mediebilden eller publikens/fansens bild. I Laura Ahonens (2007) avhandling visar en 
modell hur den offentliga bilden av musikartisten (det som Ahonen kallar för ”author image” 
och som på många sätt överlappar den kategori jag här kallat ”personan”) byggs upp. 
Ahonens modell synliggör också att bilderna produceras av flera aktörer och i flera steg: 

• Presenterad ”author image”, dvs. den image som artisten själv och marknadsföringsma-
skineriet omkring honom/henne konstruerar i själva det musikaliska verket och i kom-
mentarer om det, exempelvis i skivinspelningar, live-framföranden, musikvideor, inter-
vjuer, självbiografier, hemsidor m.m. 

• Medierad ”author image”, dvs. det betydelsefulla tillägg till imageskapandet som ges 
av olika typer av media som både förmedlar artistens image och tolkar den, exempelvis 
i recensioner, artiklar, biografier och dokumentärer. 

• Sammanställd ”author image”, dvs. lyssnarnas och publikens tolkning och konstruktion 
av en image, som sker på basis av både den presenterade och den medierade imagen. 
(Ahonen 2007: 18-21) 

Som jag uppfattar det är artistens image eller persona dock inte något som är ”färdigt” i det 
tredje steget, då publiken gör sin tolkning och sammanställning av de olika bilderna. Jag anser 
att olika bilder av artisten produceras kontinuerligt, på de olika nivåerna. Ingen av bilderna är 
mer ”sann” eller slutgiltig än den andra. Ytterligare en kommentar till Ahonens modell kunde 
vara att gränsdragningen mellan de olika nivåerna i praktiken ofta är otydlig. Det är t.ex. ofta 
svårt att avgöra i vilken mån uttalanden gjorda av artisten själv i media kan räknas till den 
”presenterade” bilden, och i vilken mån de är ”medierade”, dvs. redigerade, tol-
kade/misstolkade, fel eller korrekt återgivna, av representanter för media. Likaså kan man 
konstatera att det inte är självklart att marknadsföringens bilder av artisten ska placeras i 
samma kategori som artistens egna självframställningar. Många artister försöker tvärtom ta 

308 



avstånd från kommersialiseringen av dem själva och är kritiska mot hur de ”säljs”.4 Ahonens 
modell är dock en bra utgångspunkt för att på ett strukturerat sätt visa hur processen ser ut och 
synliggöra de olika aktörerna och medierna, samt relationerna mellan dessa.  

Den förenkling som ofrånkomligt sker då man skapar en modell som denna har också att 
göra med att man sällan kan tala om bilden av artisten i singularis, av just de skäl som angi-
vits ovan. Det här betyder ändå inte att man aldrig kan beskriva en mer enhetlig bild. Trots de 
otaliga bilderna som kablas ut av en artist, i olika tider och olika sammanhang, men ibland 
också nästan parallellt, är en del symboliska innebörder återkommande och dominerande i ett 
längre perspektiv. De blir därmed en ofrånkomlig del av den offentliga bilden, associationer 
som under en längre tid (ibland under hela artistskapet) hänger ihop med artistens namn. 

Som Laura Ahonens modell visar är musiktexten bara en av de många platser där Eva 
Dahlgrens offentliga persona görs. Personan skapas också då Dahlgren syns och uttalar sig i 
olika offentliga sammanhang, och då hon marknadsförs, liksom då hon kommenteras och tol-
kas i olika medier, samt i publikens mottagande (exempelvis i diskussionsforum på nätet, i 
privata diskussioner m.m.). Eva Dahlgrens musiktexter, och de bilder av Dahlgren som skapas 
i texterna och i hennes framföranden, står på olika sätt i relation till de andra bilder som pro-
duceras av henne, t.ex. i media. 

Man kunde nämna otaliga exempel på hur Eva Dahlgren görs i olika medier och andra 
sammanhang. I analysen av ”Lai lai” tog jag t.ex. upp hur tidningarnas skriverier om Dahl-
grens skaparkris och utbrändhet efter En blekt blondins hjärta kunde ses som en kontext för 
att förstå limousine-färds- och åksjukemetaforerna.5 

Eva Dahlgren i bokform 
I det här sammanhanget vill jag ännu, i ett jämförande syfte, ta upp vad som händer då Dahl-
gren år 2000 väljer att ge ut största delen av sina musiktexter dittills i boken För att röra vid 
ett hjärta (2000). Av receptionen att döma tolkas bokprojektet av många recensenter som ett 
försök att ge ut texterna ’som om de var dikter’. Exempelvis recensenten Malena Rydell 
(2000) uppfattar att avsikten är att boken ska läsas ’som en diktsamling’ (en avsikt som Ry-
dell menar är problematisk). Påståendet att bokens texter är presenterade som dikter är rimligt 
med tanke på att texterna i boken är omarbetade med tanke på bokformen. 

Vissa musiktextspecifika drag, exempelvis upprepningar av refräng och nyckelfraser har 
strukits, vilket innebär att texterna rent grafiskt påminner om samtida lyrik. Också radbryt-
ningen påminner i vissa fall om den samtida lyriken (med exempelvis bara ett eller ett par ord 
på en rad), i många fall utan att detta skulle förklaras t.ex. med hur texten rytmiseras i framfö-
randet. 

Det är mycket som faller bort då texterna publiceras i bokform. Musiken finns inte med, 
inte ens i form av noter. Också Dahlgrens röst tas bort och därmed, kan man tycka, hennes 
omedelbara fysiska närvaro i texterna. Men riktigt så är det ändå inte. Det ser man till exem-
pel om man studerar receptionen närmare. 

Det är tydligt att recensenterna, trots sina eventuella avsikter att läsa boken som en dikt-
samling, har mycket svårt att läsa texterna isolerade från musiken och från Dahlgren 
(/Dahlgrens röst). Johanna Hallin (2000) menar exempelvis att texterna är svåra att läsa efter-
som ”orden på pappret börjar röra sig i takt med melodin”, då man en gång hört låtarna. Om 
och hur texterna fungerar utan musiken blir en de mest centrala frågorna i recensionerna, vil-
ket innebär att musiken och rösten tycks vara närvarande, också när de egentligen är borta. 
Recensenterna diskuterar ganska lite t.ex. tematik och stil i Dahlgrens texter, och gör i ytterst 
få fall försök till analyser av själva texterna. 

Recensenternas reaktion är begriplig också om man tänker på hur boken ser ut. På omsla-
get finner man en softad, svartvit närbild av Eva Dahlgrens ansikte. Den litteraturvetare som 
försöker gå in i texterna via boken är i samma situation som varje musiklyssnare som lägger 
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på en skiva. Eva Dahlgren, i form av hennes ansikte, finns även på bokomslaget, vilket gör att 
personen hamnar i centrum. På bokomslaget finns närbilden av Eva och boktiteln För att röra 
vid ett hjärta – en kombination som ytterligare förstärker en känsla av närhet, att lyssnaren 
kommer Eva inpå huden via hennes texter. Detta kan jämföras med Hillev Ganetz (1997: 41-
42) beskrivning av Dahlgrens mikrofonteknik, att Dahlgren sjunger mycket tyst men nära 
mikrofonen, och hur detta skapar ett intimt intryck av ”viskade förtroligheter”. Som Ganetz 
påpekar, förstärker den vokala gestaltningen, tack vare ljudkonventioner, känslan av just 
närhet och uppriktighet. 

I denna artikel har jag försökt visa att artisten (eller rättare sagt, personan) inte bara är en 
kontext utan också något som skapas i själva texterna. Därmed blir gränsen suddig mellan text 
och kontext. Också ”Eva Dahlgren” blir en ”text” som skrivs, läses och tolkas, och 
musiktexterna en kontext med vars hjälp läsningen och tolkningen av ”Eva Dahlgren” kan 
göras. Därför är min rubrik, ”Hur ska man läsa Eva Dahlgren?” dubbeltydig. Det handlar inte 
bara om att läsa Eva Dahlgrens musiktexter, utan också om att läsa ”Eva Dahlgren” – i och 
utanför musiktexterna. 
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Noter 

 

1  Eva Dahlgren (f.1960) debuterade år 1978 med skivan Finns det nån som bryr sig om. Åtminstone sedan 
det stora genombrottet med succéplattan En blekt blondins hjärta (1991), är hon ett av de verkligt stora 
namnen inom populärmusik på svenska. Hennes musik innehåller ingredienser av många musikaliska 
genrer. Hon startade i schlagerbranschen, men har senare även influerats av bl.a. punkrock och flera andra 
musikstilar. Genremässigt kan Dahlgren närmast definieras som representant för den del singer songwriter-
kulturen som utvecklats av artister som debuterat under 1980 och -90-talen. Dahlgren är själv författare till 
så gott som alla sina musiktexter. I början av karriären skrev hon texter både på engelska och svenska, men 
på senare år har hon i praktiken nästan enbart skrivit på svenska. Dahlgrens musiktexter har tidigare 
analyserats i Hillevi Ganetz (1997) avhandling Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren 
och Kajsa Grytt. 

2  En annan orsak till att den blekta blondinen säkert av många lyssnare läses som synonym med Dahlgren 
själv (åtminstone på någon nivå, om inte annat, som en roll Dahlgren tar på sig) är t.ex. att Dahlgren själv, 
med sitt blonda hår, är avbildad på skivkonvolutet till En blekt blondins hjärta där även titeln står skriven.   

https://oa.doria.fi/browse-author-items?author=Ahonen%2C+Laura
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3  Skribenten syftar här på Eva Dahlgren och hennes partner Efva Attling som är ett av de svenska kändispar 

som offentligt ”kommit ut”, genom att leva öppet som lesbiska och gifta sig. I medier refererar man ofta till 
dem med ”Eva och Efva”. 

4  Exempelvis i Eva Dahlgrens bok Hur man närmar sig ett träd återkommer Dahlgren i något kritiska 
ordalag till diskussionerna på förlaget om vilken slags musik som säljer etc. (Dahlgren, Hur man närmar 
sig ett träd, 2005). 

5  I en annan artikel (se Biström 2007) har jag närmare beskrivit hur Dahlgrens image görs i olika medier. 
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