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1. Inledning

1.1. Hifi-kulturens historia

Allt sedan början av förra seklet har lyssnande till musik i allt större ut-
sträckning kommit att bli förknippat med användning av ljudreproduk-
tionsmedier, det vill säga medieteknologier med kapacitet att spela in 
ljudförlopp och återge dem vid uppspelning. Introduktionen av sådana 
medier innebar också en ny, tidigare icke existerande, möjlighet att jäm föra 
ett kopierat och reproducerat ljud med dess original. Jonathan Sterne på-
pe kar att föreställningen om ett originalljud i sig är betingad av möjlig-
heten till reproduktion: ”the original is itself an artifact of the process of 
reproduction. Without the technology of reproduction, the copies do not 
exist, but, then, neither would the originals.”1 Från slutet av 1920-talet och 
fram till idag har jämförelsen mellan originalljud och reproducerat ljud 
kommit att artikuleras med hjälp av det etablerade fasta uttrycket high 
 fidelity, efterhand ofta använt i kortformen hifi. Ordagrant kan detta över-
sättas med ”hög trohet”; den trohet som impliceras är alltså reproduktionens 
trohet mot originalet, en så hög grad som möjligt av förnimbar likhet 
mellan reproduktion och original. Det tidigaste belägg jag har funnit i 
tryckta svenska medier för det engelska uttrycket high fidelity härrör från 
år 1935, men uttryck som naturtrohet eller naturtrogen återgivning, vilka 
synes uttrycka en likartad relation, används om ljudreproduktionsapparatur 
åtminstone från mitten av 1920-talet. Det i särklass kvantitativt domine-
rande användningsområdet för sådan apparatur har ända sedan de tidigaste 
faserna i ljudmediernas historia varit reproduktion av musik, och begreppet 
hifi förknippas således i första hand med apparater för återgivning av musi-
ka liska ljud.

Mot bakgrund av den centrala betydelse som i diskursen kring repro-
ducerat ljud har tillmätts kvaliteter som fidelity och naturtrohet har jag valt 
att använda beteckningen den svenska hifi-kulturen som en sammanfattan-
de benämning för de föreställningar, värderingar och praktiker som har 
förknippats med användningen av ljudreproduktionsapparatur i Sverige. 
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Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera uppkomsten 
av och innehållet i dessa föreställningar, värderingar och praktiker. Under-
sökningen har vägletts av en rad frågeställningar som berör olika aspekter 
av denna hifi-kultur. Vad beträffar de praktiker som varit förbundna med 
användningen av ljudreproduktionsapparatur rör dessa frågeställningar 
aspekter som förhållandet mellan hobbyverksamhet och konsumtion vid 
tillägnandet av apparatur, hur ökad mobilitet av apparaturen har efter-
strävats och realiserats, samt hur användare har beaktat heminrednings-
hänsyn, det vill säga hur ljudapparaturen har inlemmats i användarnas 
fysiska vardagsmiljö. Vidare frågeställningar rör den sociala, spatiotempo-
rala och kognitiva organisationen av det musiklyssnande som varit för bun-
det med användningen av ljudapparatur, såsom förhållandet mellan socialt 
och enskilt lyssnande och mellan förstrött och koncentrerat lyss nande. 
Slutligen har jag också sökt undersöka på vilka sätt och i vilka avseenden 
teknologiskt reproducerat ljud har uppfattats som bättre än verkligheten, 
det vill säga vid situationer och omständigheter då repro ducerad musik har 
framstått som i någon mening bättre än ett icke-repro ducerat originalljud.

Föreliggande arbete utgör således en berättelse om ljudreproduktions-
mediernas kulturhistoria i Sverige och därmed också en berättelse om hur 
människor i Sverige har använt och förhållit sig till musikförmedling med 
hjälp av medieteknologier. Vad gäller studiens avgränsningar har den geo-
grafiska avgränsningen till svenska förhållanden redan berörts. Tidigare 
forskning inom detta område har huvudsakligen behandlat förhållandena 
i länder som Storbritannien, Tyskland och usa.2 Min fokusering av svenska 
förhållanden är till viss del betingad av tillgängligheten på källmaterial, 
men också av en ambition att undersöka vilka specifika uttryck föränd-
ringsprocesser som i stor utsträckning har varit internationellt verksamma 
har tagit sig i Sverige. Den tidsmässiga avgränsningen innebär att jag 
undersökt perioden efter introduktionen av dels elektrisk teknik för in-
spelning av grammofonskivor, dels elektrisk teknik för uppspelning och 
förstärkning av inspelat ljud, det vill säga tidsperioden efter 1925. Detta 
betyder inte att diskussioner av inspelningsteknologins kapacitet för natur-
trogen återgivning inte skulle ha förekommit tidigare. Dessa medietek no-
logiska förändringar sammanfaller emellertid i tid med flera andra föränd-
ringar, såsom ökad försäljning av grammofonskivor, en förändrad håll ning 
till grammofonteknologins förmåga att utgöra grund för seriöst musik-
lyssnande samt förändringar i den offentliga diskursen kring ljudreproduk-
tionsapparaturen, vilka sammantagna förefaller stödja uppfattningen att 
något av ett paradigmskifte beträffande synen på sådan apparatur ägde 
rum vid mitten av 1920-talet.

1.2. Ljudreproduktionsmedier och musik

Inom musikforskningen tenderade ljudreproduktionsmedierna med få 
undantag länge att förbigås med tystnad, därmed implicit betraktade som 
oproblematiska och transparenta förmedlare av ett musikaliskt innehåll 
vars substans visserligen förmedlades men inte väsentligen definierades av 
det medierade ljudet.3 Tidiga större studier av ljudreproduktionsmedier 
kan närmast kategoriseras som grammofonhistoriska översikter, vilka 
behandlar teknikförändringar, grammofonbolagens organisation, inspelad 
repertoar och sambanden däremellan.4 Med början under 1980-talet pre-
senteras så ett växande antal kulturhistoriska studier av ljudreproduk-
tionsmediernas roll för såväl produktion som reception av teknologiskt 
medierad musik.5 En tilltagande medvetenhet om inspelningsmediernas 
betydelse leder efterhand till förslag till revision av musikvetenskapens 
verkbegrepp, som dittills väsentligen definierats utifrån noterbara musi-
kaliska strukturer snarare än ett konkret klingande förlopp. Lee B. Brown 
föreslår termen fonografiskt verk (work of phonography) för den unika 
klingande struktur som lagrats i ett fonogram och kännetecknas av att vara 
”replete”, ”autographic” och ”phono-acessible – that is, accessible only 
through playbacks of authentic instances of the record artifacts”.6 Begreppet 
har senare utvecklats teoretiskt och analytiskt av andra forskare,7 och 
Stephen Cottrell har föreslagit termen phonomusicology för en ny gren av 
musikvetenskapen: ”the study of recorded music, including its contexts of 
production and patterns of consumption”.8

Trots en växande insikt om ljudreproduktionsmediernas stora och 
tilltagande betydelse för musikanvändningen har medie- och kommuni-
kationsvetenskapen tidigare haft svårt att hantera frågeställningar som rör 
specifikt musikalisk mediekommunikation, till skillnad från verbal och 
visuell sådan. Inom kulturanalytiskt inriktad medieforskning har emeller-
tid undersökningsfältet vidgats från att innefatta inte bara verbal/visuell 
kommunikation, tekniska innovationer och organisationsstrukturer utan 
också mediernas bas i olika former av social praxis förbunden med 
tekniken. Således formulerar Raymond Williams en distinktion mellan 
”technical invention” och ”technology”:

a technical invention as such has comparatively little significance. It is 
only when it is selected for investment towards production, and when 
it is consciously developed for particular social uses – that is, when it 
moves from being a technical invention to what can properly be called 
an available technology – that the general significance begins.9
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I sin historiska analys av ljudreproduktionsmediernas framväxt formulerar 
Jonathan Sterne en likartad distinktion i termer av ”technology” och 
”medium”:

A medium is a recurring set of contingent social relations and social 
practices […] As the larger fields of economic and cultural relations 
around a technology or technique extend, repeat, and mutate, they 
become recognizable to users as a medium. A medium is therefore the 
social basis that allows a set of technologies to stand out as a unified 
thing with clearly defined functions.10

En ökad uppmärksamhet på ”contingent social relations and social 
practices” i studiet av medierna utgör ett viktigt ärende för nyare 
diskussioner av medialisering som generell process. Medialisering har av 
Friedrich Krotz definierats som ”the process whereby communication 
refers to media and uses media so that the media in the long run increasingly 
become relevant for the social construction of everyday life, society and 
culture as a whole”.11 Att ljudreproduktionsmediernas utbredning sedan 
slutet av 1800-talet har varit förbunden med en fortgående medialisering 
av musiken i kvantitativ mening är lätt att empiriskt konstatera.12 Som 
påpekas av Mats Ekström, Johan Fornäs, André Jansson och Anne Jerslev 
förutsätter dock en grundlig analys av medialiseringen utöver rent 
kvantitativa undersökningar också en ökad historisering och specificering 
av medialiseringsprocesser inom olika domäner.13

Ett begrepp, analogt med medialiseringsbegreppet, som föreslagits av 
Tobias Pontara och Ulrik Volgsten, är musikalisering. Pontara och Volgsten 
beskriver musikalisering som ”a long-term historical process […] charac-
terized by an ever-increasing presence of music in culture and everyday 
life”.14 Medialisering och musikalisering utgör delvis sammanflätade, 
delvis åtskilda processer, och interaktionen mellan dessa utifrån svenska 
förhållanden undersöks ur olika perspektiv i en nyare antologi som utgör 
ett resultat från forskningsprojektet Vardagens apparatur.15 Som jag försöker 
påvisa i föreliggande arbete tillhandahåller det jag karakteriserat som hifi-
kulturens historia en rad ytterligare exempel på hur medialiserings- och 
musikaliseringsprocesser har kommit till uttryck.

En specifik aspekt av dessa processer gäller förändringar som berör 
lyssnandet till musik, både beträffande lyssnandets yttre omständigheter 
(tid och plats för musiklyssnande) och vilka aspekter av ett ljudförlopp 
lyssnarens auditiva uppmärksamhet riktas mot. Sterne hävdar att utveck-
landet av koncentrerade och riktade lyssningssätt – vad denne kallar ”audile 
technique” – historiskt sett föregick utvecklingen av ljudåtergivningstekno-

login, snarare än tvärtom.16 Sådana lyssningssätt utvecklades i samband 
med det tidiga 1800-talets teknologier, som stetoskopet och telegrafen. 
Dessa nya lyssningstekniker hade således ursprungligen endast behärskats 
av små minoriteter av professionella specialister – läkare och telegrafister 
– och deras spridning till bredare skikt i det västerländska samhället skedde 
i och med utbredningen av ljudreproduktionsteknologin, en teknologi vars 
mest framträdande användningsområde sedan början av 1900-talet har 
varit dissemination av musik. Till Sternes analys kan läggas att koncentrerat, 
strukturellt lyssnande till musik även varit ett ideal i den klassiska 
konstmusikkulturen sedan 1800-talet. Under 1900-talet har generella 
kategoriseringar formulerats beträffande förändrade musiklyssningssätt 
kopplade till ljudreproduktionsteknologiernas utbredning.17 Ljudrepro-
duk tions medierna möjliggör i sig en rad olika organisationsformer och 
attityder förbundna med musiklyssnande: socialt lyssnande kan ställas 
mot enskilt lyssnande, strukturellt lyssnande mot sinnligt lyssnande eller 
emotionellt lyssnande, koncentrerat lyssnande mot förstrött lyssnande och 
musiklyssnande mot vad som ofta har kallats tekniklyssnande.18 Vilka av 
dessa som faktiskt kommer till användning i olika situationer utgör en 
empirisk fråga.

Den föreställning om trohet mot originalet som indikeras av begreppet 
high fidelity placeras av Sterne i en ”philosophy of mediation”:

Conventional accounts of sound fidelity often invite us to think of 
reproduced sound as a mediation of ”live” sounds, such as face-to-face 
speech or musical performance, either extending them or debasing them 
in the process. Within a philosophy of mediation, sound fidelity offers 
a kind of gold standard: it is the measure of sound-reproduction 
technologies’ products against a fictitious external reality. From this 
perspective, the technology enabling the reproduction of sound thus 
mediates because it conditions the possibility of reproduction, but, 
ideally, it is supposed to be a ”vanishing” mediator – rendering the 
relation as transparent, as if it were not there.19

Trohet mot originalet beskrivs således ofta i termer av den visuellt 
grundade metaforen om transparens hos mediet: när mediet är transparent 
lämnar reproduktionsteknologin inga hörbara spår i det reproducerade 
ljudet, vilket gör reproduktionen upplevelsemässigt likvärdig med det 
förment naturliga ljudet av levande musik. I Sternes analys problematiseras 
den okomplicerade föreställningen om transparent mediering, det vill säga 
om naturtrohet i betydelsen perfekt likhet med ett ursprungligt origi-
nalljud: fidelity innebär också en fråga om att tro på teknologin, ett slags 
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kontrakt mellan lyssnaren och teknologin, där lyssnaren förpliktar sig till 
tron på teknologins kapacitet att reproducera ljudet så troget att kopian 
skulle kunna misstas för originalet: ”Sound fidelity is much more about 
faith in the social function and organization of machines than it is about 
the relation of a sound to its ’source’.”20 Sterne citerar olika vittnes mål om 
den tidiga ljudreproduktionsteknologins fulländning – omdö men som i ett 
nutida perspektiv kan förefalla ganska obegripliga – och hans slutsats är 
att ”after 1878, every age has its own perfect fidelity”.21 Krite rierna för 
uppfyllandet av transparens- och naturtrohetsidealet är alltså i hög grad 
historiskt betingade och relativa; Kyle Devine beskriver detta i termer av 
”the contingent, socially constructed and historically variable character of 
fidelity”.22 Trots detta – eller snarare, just på grund av detta – är språkliga 
uttryck förknippade med transparens, verklighetstrogenhet och förväx-
lingsbarheten av reproducerad musik med icke-reproducerad ständigt 
närvarande i de diskurser som omger ljudreproduktionsteknologin genom 
hela dess historia. Så är också fallet under den period som behandlas i detta 
arbete.

Det som Sterne beskriver i termer av en transparens hos mediet 
motsvaras av vad Jay David Bolter och Richard Grusin kallar ”immediacy”, 
vilket innebär ”ignoring or denying the presence of the medium and the 
act of mediation”; de formulerar också detta i termer av ”transparent 
immediacy”.23 Bolter och Grusin behandlar nästan uteslutande visuella 
eller audiovisuella medier och förbigår därmed dedicerade ljudreproduk-
tionsmedier. Likväl framstår deras komplementära begrepp hypermediali-
tet (hypermediacy) som potentiellt relevant också i relation till ljudmedier. 
I stället för en strävan efter ett döljande av mediet innebär hypermedialitet 
tvärtom ett framhävande av mediet och medieringsprocessen: ”the logic 
of hypermediacy acknowledges multiple acts of representation and makes 
them visible […] hypermediacy makes us aware of the medium or media”.24 
De karakteriserar mediernas historia som ett pendlande ”between imme-
dia  cy and hypermediacy, between transparency and opacity” och beskriver 
vad de kallar ”the twin preoccupations of contemporary media: the 
transparent presentation of the real and the enjoyment of the opacity of 
media themselves”.25 I min historiska undersökning av den svenska hifi-
kulturen söker jag således också efter empiriska belägg för en eftersträvad 
hypermedialitet.

I sin studie av ”loudness wars” kritiserar Devine vad han beskriver som 
en alltför ensidig fokusering av strävan efter maximal grad av fidelity i 
historieskrivningen kring ljudreproduktionsmedierna:

the historiography of sound reproduction has been circumscribed by the 
notion of fidelity. By this I mean that the history of sound reproduction 
is normally framed in one of two ways: either in terms of popular 
discourses that accept the notion of fidelity as real and debate which 
technologies provide the best fidelity; or in terms of critical studies that 
debunk the notion of fidelity, focusing instead on the historical and 
cultural settings that allow that category to appear as a ”reality” in the 
first place. […] perfect fidelity is either identified as the ultimate goal 
of sound reproduction, or as a ”logic” central to the history of sound 
reproduction.26

På strikt empiriska grunder förefaller det mig svårt att bestrida att perfekt 
naturtrohet de facto har utgjort en central logik i ljudreproduktionens 
historia. Å andra sidan har Devine en fruktbar poäng i argumentet att 
fokuseringen av problematiken kring naturtrohet i ljudåtergivningen har 
tenderat att överskugga andra aspekter på ljudreproduktionsteknologin 
som kan påvisas ha haft betydelse för användarna av denna teknologi, och 
att undersökande av sådana andra aspekter kan ha ”the conceptual 
potential to move sound reproduction scholarship beyond its now 
repetitive emphasis on the social construction of fidelity”.27 Föreliggande 
arbete bör ses som ett försök att empiriskt undersöka i detalj både hur 
hifi-idealet har artikulerats historiskt i en svensk kontext – tidigare studier 
kring ljudreproduktionsteknologi förefaller mig ofta baserade på ett alltför 
begränsat empiriskt material – och vilka andra egenskaper hos denna 
teknologi än förmågan att återge reproducerat ljud med största möjliga 
naturtrohet, ibland beskrivbara i termer av en strävan efter hypermedialitet, 
som historiskt har prioriterats av olika användare vid olika tidpunkter.

1.3. Hifi-diskursens spår

Källmaterialet för denna studie utgörs huvudsakligen av tryckt material, 
framför allt tidskrifter och dagspress. Två månadstidskrifter med lång 
kontinuerlig utgivning har fungerat som huvudkällor: Populär Radio/ 
Populär Radio och Television/Radio och Television respektive Stereo-Hifi/Hifi & 
Musik.

Utgivningen av tidskriften Populär Radio startade 1929. Tidskriftens 
namn ändrades år 1954 till Populär Radio och Television och året därpå till 
Radio och Television, och den utgavs fram till och med 1982. Jag har i ett 
tidigare arbete hävdat att under 1950-talet finns i Sverige ”inga specia li-
serade tidskrifter inom området hifi eller ljudreproduktionsteknologi”.28 
Denna tidskrift torde dock i praktiken under lång tid ha utgjort den domi-
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nerande svenska tidskriften på hifi-området: i dess spalter behandlades 
inte bara radioteknologi utan även grammofoner, förstärkare, högtalare, 
tråd- och bandspelare samt televisionsteknologi. Tidskriftens innehåll låg 
ofta på en kvalificerad teknisk nivå, vilket indikerar att den framför allt 
riktade sig till en läsekrets av tekniskt fackutbildade. Förutom detta slags 
material – till exempel anvisningar för hemmabygge av tämligen avancerade 
konstruktioner – innehöll dess spalter emellertid också tips för mindre 
försigkomna apparatanvändare och recensioner av kommersiellt produ-
cerad apparatur. Under vissa tidsperioder presenterade tidskriften även 
recensioner av nyutgivna grammofonskivor.

Utgivningen av tidskriften Stereo-Hifi startade 1970; tidskriftens namn 
ändrades 1976 till Hifi & Musik, och den utges fortfarande år 2020. I dess 
första nummer presenterades denna tidskrift som ”den första specialtid-
ningen för hifi”, och dess lansering motiverades med den vid denna tid 
starkt ökande försäljningen av hifi-apparatur: ”Hifi och stereo håller på att 
bli var mans egendom […].”29 Jämfört med Radio och Television var Stereo-
Hifi mer inriktad mot hifi som konsumtionskultur. I stället för anvisningar 
riktade till den tekniskt avancerade hemmabyggaren presenterade tid-
skriften tester och recensioner av apparatur ur det snabbt växande utbudet 
av fabrikstillverkade ljudapparater samt didaktiska artiklar om ljudrepro-
duk tionsteknologiska begrepp och principer. Också i denna tidskrift 
recenserades nyutgivna fonogram.

Vid sidan av dessa två huvudkällor har jag för vissa tidsperioder också 
konsulterat andra tidskrifter, framför allt beträffande åren kring 1930, den 
elektriska ljudinspelnings- och ljudåtergivningsteknologins tidigaste 
lanseringsperiod, respektive 1950-talet, då diskurser kring high fidelity får 
ett bredare genombrott i den svenska offentligheten. För den tidigare av 
dessa tidsperioder är det här fråga om underhållnings- och kulturtidskrifter 
som Charme, Scenen och Våra Nöjen; för den senare perioden gäller detta 
framför allt teknikhobbytidskriften Teknik för Alla, konstmusiktidskriften 
Musikrevy och jazz/populärmusiktidskriften Estrad. Förutom tidskrifts-
material har jag också använt mig av dagspressmaterial. Tillgången vid 
Kungliga biblioteket till digitaliserad dagspresstext har gjort det möjligt 
att genomföra frekvensanalyser över tid av förekomsten av olika ord och 
uttryck, det vill säga att undersöka när ett ord eller uttryck först uppträder 
i svensk dagspress och under vilka tidsperioder det varit mest vanligt 
förekommande.30 Utöver detta slags frekvensanalyser har jag också använt 
dagspressmaterialet – såväl reklamannonstexter som redaktionellt material 
– som ett kompletterande källmaterial beträffande diskursiva spår av hifi-
apparaturens användning.

Utifrån den ovan anförda definitionen av hifi-kulturen som de före-
ställningar, värderingar och praktiker som har förknippats med använd-
ningen av ljudreproduktionsapparatur använder jag termen hifi-diskursen 
för att beteckna de diskursiva uttryck som artikulerar dessa föreställningar, 
värderingar och praktiker. Diskurs avser här en empiriskt definierad kate-
gori, ”en individualiserbar grupp av utsagor”,31 där mängden av dessa ut-
sagor huvudsakligen utgörs av verbala sådana, men också visuella utsagor, 
till exempel i illustrationer i reklamannonser eller redaktionella artiklar. 
Vidare kan hifi-diskursen förstås som sammansatt av ett antal deldiskurser, 
både existerande sida vid sida vid varje enskild tidpunkt och avlösande 
varandra över tid. I ett tidigare arbete har jag under tidsperioden för hifi-
diskursens breda genombrott identifierat tre olika deldiskurser inom 
ramen för denna diskursordning: vad jag kallat de allmänna amatör tek-
nikernas ingenjörsdiskurs, konstmusiklyssnarnas klassiska konnässör-
diskurs respektive jazz- eller populärmusiklyssnarnas fan-diskurs.32 Även 
om dessa tre grupper under den i det dåvarande arbetet aktuella tids-
perioden (1950-talet) åtminstone till viss del var åtskilda framstår dock de 
deldiskurser vilka framträder i källmaterialet som påfallande likartade: i 
samtliga dessa deldiskurser artikuleras såväl tekniska angelägenheter som 
frågor om musikestetik och lyssningssätt. I härvarande arbete har jag 
utgått från andra underkategorier till hifi-diskursen såsom mer relevanta 
för en undersökning av hifi-diskursen över hela den här studerade tids-
perioden. Mot en expertdiskurs, artikulerad av individer vilkas expertstatus 
är erkänd på grundval av deras utbildning och/eller erfarenhet, kan således 
ställas dels en lekmannadiskurs formulerad av användare av ljudrepro-
duktionsapparatur vilka saknar expertstatus, dels en marknadsförings-
diskurs, vilken kommer till uttryck i utsagor formulerade i reklambudskap 
från tillverkare eller återförsäljare av ljudreproduktionsapparatur. I de 
slags offentligt utgivna tryckta källor som utgör mitt material är expert-
diskursen privilegierad i den meningen att erkända experter vid varje given 
tidpunkt har större tillgång till offentliga mediekanaler än icke-experter. 
Vid analysen har det dock varit väsentligt att beakta att vad som känne-
tecknar expertdiskursen varierar över tid, liksom vilka individer som 
definieras som experter och på vilka grunder ett expertskap tilldelas er-
kännelse.

I sin analys av den diskursiva konstruktionen av musikalisk autonomi 
identifierar Tobias Pontara de ”regulativa grundföreställningar” som är 
verksamma i denna diskurs, det vill säga ”en form av disciplinärt och 
institutionellt auktoriserade yttranden vilka vi även bör kunna identifiera 
i explicit form i ett historiskt material” och som kan ”förstås som djupt 
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rotade och inte nödvändigtvis medvetna förgivettaganden”.33 Min ut-
gångspunkt här är att hifi-diskursens centrala regulativa grundföreställning 
utgörs av den som artikuleras i uttrycket high fidelity och som kan para-
fraseras på följande sätt: en så hög grad som möjligt av uppfattningsbar 
likhet mellan teknologiskt reproducerat ljud och icke-reproducerat ljud är 
eftersträvansvärd, och den är möjlig att åstadkomma med hjälp av tekniska 
innovationer. Jag har i min analys av det empiriska materialet sökt att 
identifiera både sådana föreställningar som understödjer denna hifi-
diskursens grundsats och sådana som på olika sätt står i konflikt med 
densamma. Ett ytterligare område för analys utgörs av förhållandet mellan 
symbolisk (verbal och visuell) diskurs och de spår av en empiriskt kon-
staterbar praktik som kan utläsas ur källmaterialet, det vill säga mer eller 
mindre generella mönster beträffande hur ljudreproduktionsapparaturen 
har hanterats av dess användare.

Det kan här tilläggas att ett specifikt kännetecken för diskurser kring 
ljudreproduktionsapparatur utgörs av applicerandet av ett specifikt extra-
diskursivt kriterium för diskursens sanningsanspråk. Den centrala före-
ställningen om ett reproducerat ljuds ljudkvalitet kan i sista hand inte 
motiveras enbart genom verbal argumentation; den måste i stället kon-
stateras genom lyssnande till ett reproducerat ljud och en explicit eller 
implicit jämförelse med det icke-reproducerade liveljudet. Detta slags 
återgripande på extradiskursiva sanningskriterier är förvisso inte exklusivt 
giltigt för ljudreproduktionsdiskurser, i det att det är regelmässigt före-
kommande i diskurser som rör olika domäner för icke-verbala sinnes-
upplevelser.34 Återgripandet på sådana sanningskriterier kan dock vara en 
viktig drivkraft bakom hifi-diskursens kontinuerliga fortbestånd, och en 
uppgift för analysen har varit att söka spår av detta förhållande i käll-
materialet.35

1.4. En hifi-kronologi

Den följande framställningen är disponerad i form av tre huvudkapitel, 
vilka tillsammans bildar en huvudsakligen kronologiskt ordnad redo-
görelse, omfattande tiden från cirka 1925 fram till idag (2020). Denna 
tidsrymd är således indelad i tre tidsperioder, varvid tidsgränserna för 
respektive kapitel dock endast är ungefärliga.

Kapitel 2, ”Elektricitet”, behandlar perioden från cirka 1925 till omkring 
1950. Perioden inleds med introduktionen i Sverige av elektrisk inspel-
ningsteknologi samt radio, elektrisk förstärkning och elektrifierad appa-
ratur för uppspelning av grammofonskivor. Under denna period introdu-

ceras uttrycket high fidelity i en svensk kontext, även om det redan innan 
dess återfinns spår av en naturtrohetsfilosofi i svensk ljudreproduk tions-
diskurs. Kapitel 3, ”Kvalitet”, omfattar perioden mellan 1950 och 1980. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för de tekniska innovationer på ljud-
reproduktionsområdet som lanseras under åren efter andra världskriget 
samt för den under 1950-talet kvantitativt dominerande formen av ljud-
reproduktionsapparatur, radiogrammofonen. Vidare beskrivs den svenska 
återupptäckten av begreppet high fidelity cirka år 1954 och lanseringen i 
svenskt språkbruk av kortformen hifi, vilket följs av en kartläggning av 
utvecklingen av hifi från ett hobbybetonat minoritetsintresse till en bred 
konsumtionskultur. Kapitel 4, ”Flexibilitet”, behandlar perioden från runt 
1980 till idag och omfattar därmed introduktionen och den påföljande 
spridningen av digital ljudreproduktionsteknologi samt den successiva 
växlingen mellan olika digitala format, såsom cd, mp3 och strömmat 
digitalt ljud. Kapitlet redogör för diskursiva konflikter mellan analog och 
digital teknologi och den under perioden tilltagande problematiseringen 
och relativiseringen av hifi-filosofin. I samtliga tre empiriska kapitel 
analyseras också mönster för användning av ljudreproduktionsapparatur, 
förändringar i lyssningssätt och lyssnarattityder förknippade med an-
vändningen av apparaturen, samt de spår som kan utläsas ur källmaterialet 
av föreställningar om teknologiskt reproducerat ljud som upplevt bättre 
än liveljud. I kapitel 5, ”Konklusion”, presenteras en sammanfattning av 
undersökningens slutsatser. Vissa delar av de här redovisade undersök-
ningsresultaten, huvudsakligen beträffande avsnitt 2.3 och 3.3–7, har 
presenterats i tidigare arbeten av författaren.36

Vad gäller den ortografi som används i citaten ur källmaterialet har jag 
genomgående återgivit emfas i texten som kursiv och versaler som kapi-
täler, även vad gäller äldre ortografi för förkortningar som numera 
regelmässigt skrivs med gemener (till exempel cd, lp). Källornas stavning 
har bibehållits, men uppenbart oavsiktliga skrivfel har korrigerats.



2. Elektricitet

2.1. Moderniteten och elektriciteten

Ljudreproduktion och modernitet

Ljudreproduktionsteknologin kom tidigt att förknippas med föreställningar 
om modernitet och framsteg genom teknologiska innovationer. Oaktat de 
begränsningar som under den akustiska/mekaniska grammofonens era 
sattes av de grundläggande förutsättningarna – akustisk inspelning och 
mekanisk uppspelning – lanserades olika konstruktioner syftande till 
förbättrad återgivning av grammofonmusik. En att döma av dagspressens 
rapportering i Sverige ofta uppmärksammad innovation var Auxetophonen, 
en grammofonkonstruktion lanserad 1904 i vilken ljudet förstärktes med 
hjälp av komprimerad luft.1 Konstruktionen beskrivs på följande sätt i en 
reklambroschyr från 1907:

Den märkliga uppfinningen består i att glimmerskivan i rejektorn 
utbytts mot ett sinnrikt arbetande kamsystem, som förstärker tonen och 
aflägsnar biljuden i det närmaste. Vidare är skåpet försett med en liten 
elektrisk motor, hvarmed luften stötes ut.2

En dagspressnotis från samma tid presenterar en avskrift av denna 
reklamtext utan citattecken, alltså som redaktionellt material.3 Den exakta 
innebörden av denna tekniska beskrivning torde ha gått såväl tidnings-
skribenten som flertalet läsare förbi, men detaljrikedomen förmedlar ett 
intryck av pålitlig vederhäftighet. I en katalog över Luxophon-Apparater 
från 1914 presenteras ett brett urval av nyare grammofonkonstruktioner: 
katalogen förtecknar ett 50-tal olika modeller, både sådana med synlig tratt 
och sådana utan tratt.4 Den sistnämnda typen – försedd med vad som vid 
denna tid kallades inbyggd tratt – förefaller ha lanserats i Sverige år 1909 
som särskilt väl lämpad för mobilt lyssnande.5 Fyra av grammofonmodellerna 
var utrustade med elektrisk motor i stället för det sedvanliga mekaniska 
fjäderverket. Katalogen förtecknar även ett flertal så kallade automater, 
det vill säga apparater med myntinkast för avgiftsbelagd uppspelning i 
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offentliga lokaler, liksom två ”Resväsk-Apparater” och tre ”Metall-Appa-
rater”, de sistnämnda ”särskilt konstruerade för fartyg och andra lokaler, 
vilka äro utsatta för temperaturväxlingar”.6

I 1920-talets expansiva grammofonmiljö framhålls i reklamen ofta de 
förbättringar i ljudåtergivningens kvalitet som den förbättrade grammo-
fontekniken resulterat i. Reklamen är dock sällan särskilt tydlig beträffande 
exakt i vad dessa teknologiska förbättringar består. Sålunda talas 1920 i en 
annons för Cremona, ”den moderna talmaskinen”, om att den utrustats 
med en ”ljudledning, konstruerad enligt samma principer som violinen”.7 
I en annan annons samma år för en grammofon av fabrikatet Pathéfon 
framhålls i versaler dess stora fördel jämfört med andra grammofoner: 
”inga stålstift! intet nålombyte!”.8 Sannolikt var det här fråga 
om den grammofon med safirstift i stället för stålstift som Pathé lanserat 
samma år. Några år senare nämner en notis att den föregivet moderna 
typen av grammofon ”med ’Solfjädersmembran’ […] blivit allmänt 
erkänd för sin fylliga ton och sitt borttagande av alla biljud”.9

Mitten av 1920-talet kännetecknades av en tilltagande genredifferen-
tiering på skivmarknaden, och vid denna tid framträdde också de första 
svenska skivrecensionerna.10 Rundradions introduktion i Sverige år 1925 
innebar en ny konkurrenssituation för grammofonbranschen, och nya 
tekniska förbättringar torde ha framstått som ett nära till hands liggande 
sätt att bemöta denna situation. I en notis från 1926 berättas om en ny 
grammofonkonstruktion, som nyligen demonstrerats vid en konsert:

”Husbondens röst” har ytterligare fullkomnats. Konkurrensen framför 
allt med radion har nämligen framkallat en förbättring på grammofonen 
som faktiskt närmar sig fullkomligheten […] genom en ny konstruktion 
på tonkanal, ljudarm och ljuddosa har man faktiskt fått fram en full-
komligt naturlig timbre både på vokal- och instrumentalmusik […].11

Denna nya grammofonkonstruktion apostroferas också i en annons, där 
den vid det här laget väl etablerade karakteristiken av grammofonen som 
ett musikinstrument kommer till användning som en markör av apparatens 
särklass:12

hör den nya grammophonen […] Den är underbar! den nya 
grammophonen är icke en vanlig ”grammofon” i gammal känd 
bemärkelse utan ett musikinstrument av hög klass. Musikauktoriteter i 
skilda länder äro också ense om, att vad den nya grammophonen 
presterar, är fullödig konst.13

Konkurrerande fabrikat var inte sena att ansluta sig till detta slags retorik, 
där honnörsordet ny spelade en framträdande roll: ”Den som icke har hört 
den nya polyphonen har icke hört den bästa grammophonen”.14 
Här formeras alltså en diskurs där ett tydligt samband etableras mellan å 
ena sidan grammofonteknologi och å andra sidan framsteg och modernitet. 
I detta sammanhang överdrivs gärna den kvantitativa omfattningen av 
grammofonkulturens utbredning. År 1927 hävdas sålunda att ”Sverige är 
ett land, där man numera har grammofoner i så gott som varje hem, där 
det finns ungdom. I synnerhet på de senaste åren har grammofonflugan 
svept fram som en storm genom bygderna.”15 Även om denna vaga men 
optimistiska uppskattning av grammofonens utbredning kan misstänkas 
vara överdriven förefaller den retorik som förbinder denna utbredning 
med tekniska framsteg att få stort genomslag: ett par år senare heter det 
att ”[t]ack vare de enorma tekniska förbättringarna är grammofonen 
numera otvivelaktigt hemmets populäraste underhållningsmedel”.16 Åbe-
ro pandet utan närmare specificering av sådana tekniska förbättringar tar 
sig ibland närmst slentrianmässiga uttryck, som när det i en annons för en 
resegrammofon hävdas att ”[p]å 5 olika sätt överträffar denna grammofon 
alla andra på marknaden” utan att dessa närmare anges.17

I en tillbakablickade jämförelse år 1929 ställs den nya tidens mekaniska 
musik mot en tidigare praxis med levande musik vid (societetens) dans-
tillställningar:

O, forna tiders spelfröknar! Ni, som förr i världen voro oumbärliga vid 
varje bal och danstillställning – var finns ni väl nu? […] när vi nu skola 
dansa, så vilja vi göra det efter full orkester, smekande violiner, rytmiskt 
banjoklink och melankoliska saxofonsuckar. Och det få vi också, tack 
vare de mekaniska välsignelser som vår tid bjuder.18

Elektrisk inspelning

Det framstår i efterhand som rätt oklart hur mycket av den förbättrade 
ljudkvaliteten hos 1926 års nya grammofoner som berodde på förbättringar 
av själva uppspelningsapparaturen och hur mycket som snarare var att till-
skriva de ungefär samtidigt lanserade skivorna inspelade med elektrisk 
inspelningsteknik, till skillnad från tidigare använd akustisk inspelning. 
De första grammofonskivorna inspelade med elektrisk teknik framställdes 
i usa 1925, och följande år uppträder de tidigaste svenska annonser för 
elektriskt inspelade skivor som jag påträffat. Den nya inspelningstekniken 
användes som ett starkt argument i marknadsföringen, med formuleringar 
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som ”Den nya polyphonen / En ytterligare fulländning av grammo fo-
nen. / polyphons elektriska inspelningar / Den fullkomligaste grammo fon-
ski van”,19 eller ”Den nya polyphonen och Polyphons elektriska inspel ningar 
har gjort gramophonmusiken till en verklig njutning”.20 I reklamen 
framhölls särskilt de nya möjligheter som den elektriska inspelningstekniken 
erbjöd vid inspelning av orkestermusik ur den klassiska repertoaren. I ett 
katalogsupplement från samma år berättas under rubriken Konsertmusik:

Sedan en tid tillbaka försiggår inspelningen av ”Husbondens röst”-
skivorna efter en alltigenom ny, fullkomligt revolutionerande metod 
[…] Det är en utsökt njutning att lyssna till dessa nya inspelningar 
under ledning av världens förnämsta dirigenter, återgivna så mästerligt 
och med sådan osviklig realism att illusionen av originalprestation blir 
fullständig.21

Året därpå annonseras både för de första elektriska inspelningarna som 
gjorts i Sverige, gjorda av Husbondens röst, och för de första ”fulländade 
elektriska upptagningarna i Sverige”, gjorda av Odeon.22 Orkesterledaren 
Dick de Pauw beskriver i ett kåseri i Charme de markanta förbättringar av 
musikernas arbetsvillkor vid skivinspelningar som följt av den elektriska 
inspelningstekniken.23 Av de grammofonbolag som var verksamma på den 
svenska marknaden vid denna tid tycks framför allt Odeon, vilket hörde 
till den tyska Lindström-koncernen, ha framhållit den nya inspelnings-
tekniken i sin marknadsföring. Företaget lanserade en ny skivserie kallad 
Odeon-Electric, vars skivor karakteriserades av ”Största tonvolym. – Intet 
nålrasp. – Stor hållbarhet.”24 Också i detta företags reklam framhölls den 
elektriska inspelningsteknikens potential vid inspelning av den klassiska 
orkestermusiken:

Ett skäl som mer än alla andra övertygat om Odeon-Electric skivornas 
ledande ställning är att å dem inspelas musiklitteraturens mästerverk 
fullt partiturtroget. De senaste månadernas tekniska förbättringar ha 
möjlig gjort detta, för endast kort tid sedan otroliga resultat.25

I konsekvens med denna fokusering av inspelningsteknikens framsteg 
valde företaget att ur sina kataloger avlägsna alla äldre inspelningar gjorda 
med mekanisk inspelningsteknik och sålunda endast marknadsföra 
elektriskt inspelade skivor. I en krönika i Scenen beskrivs denna förändring 
i ordalag som präglas av samma framstegstro och modernitetsiver som 
skivbolagens annonsering:

Skandinaviska Odeon har radikalt strukit hela sin äldre repertoar och i 
sina senaste kataloger endast infört fullt moderna upptagningar, detta 
emedan den nya tidens förbättrade upptagningsmetoder, kulminerande 
i det elektriska systemets genomförande, har medfört att publiken inte 
längre vill höra skivor gjorda efter den gamla metoden. Därför utsläpper 
firman varje månad samtidigt med helt nya saker nyinspelningar av 
klassisk musik.26

Radion och grammofonen

Även om elektriskt inspelade skivor kunde spelas upp på existerande 
mekaniska grammofoner innebar introduktionen av elektrisk inspelning 
ett starkt incitament för utvecklande av apparatur för elektriskt förstärkt 
uppspelning. Detta hängde också samman med rundradions introduktion; 
i Sverige startade AB Radiotjänst sina reguljära sändningar år 1925. I och 
med radion kom ett helt nytt slags apparatur – radiomottagare med 
elektrisk förstärkning medelst elektronrör samt efter hand också högtalare 
– att börja lanseras på konsumentmarknaden.27 Under de första radioåren 
salufördes också kristallmottagare, vilka inte krävde nätanslutning eller 
batterier och som betingade lägre priser än rörbestyckade apparater men 
endast kunde avlyssnas via hörlurar. Under senare delen av 1920-talet 
märks dock ett stadigt ökande utbud av radiomottagare avsedda för nät-
anslutning och försedda med högtalare.

Den grammofonlyssnare som hade tillgång till en rörbestyckad radio-
mot tagare kunde också använda denna för elektrisk förstärkning av 
grammofonmusik. Detta förutsatte inte nödvändigtvis anskaffande av en 
helt ny grammofon; en mekanisk grammofon kunde utrustas med en 
elektrisk pickup ansluten till en radiomottagare som därvid fungerade som 
förstärkare för signalen från grammofonpickupen. Den tidigaste annons 
för detta slags så kallade elektroljuddosor jag påträffat i mitt källmaterial 
härrör från 1928.28 Följande år lovordas denna nya teknologi i en artikel i 
Populär Radio rubricerad ”’Elektriska grammofonen’”:

Det var inte i går som man började använda elektriska ljuddosor för 
gram mofonreproduktion, en metod som orsakat en enorm uppgångs-
period inom grammofonindustrien. […] Med den elektriska grammo-
fon reproduktionen i högtalare får man resultat, som långt överglänsa 
vad en vanlig mekanisk grammofon kan åstadkomma både ifråga om 
styrka och klangskönhet.29
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I de följande numren av tidskriften följer flera artiklar på samma tema; 
bland annat behandlas hur ljuddosan kan kopplas till förstärkaren vid 
elektrisk grammofonförstärkning och hur den intresserade kan bygga en 
egen dedicerad grammofonförstärkare. I en notis presenteras en elektrisk 
pickup ”försedd med tonarm och en i tonarmens bas inbyggd volym kon-
troll”.30 Två år senare sammanfattas den aktuella situationen för grammo-
fonteknologin på följande sätt:

Den rivande utveckling som radiotekniken uppvisat de senaste åren har 
i hög grad kommit också grammofontekniken till godo. Indirekt där-
igenom att publikens intresse för god musik i hemmet har ökat, direkt 
därigenom att den genom radiotekniken utvecklade elektroakustiken 
och förstärkartekniken vunnit användning vid inspelning och åter giv-
ning av grammofonskivor.31

En annan artikel från samma år är likaledes positivt inställd till den 
elektriska förstärkarteknologin men ger dock en något mer återhållsam 
bild av dess samtida utbredning:

Ännu så länge är ju den rent mekaniska återgivningen den förhärskande 
[…] Den mekaniska återgivningen är därför fördelaktigare vid lätt-
transportabla apparater, framför allt resegrammofoner o. dyl. Men i de 
flesta fall är den elektriska återgivningen avsevärt fördelaktigare […]. 
Överallt där man lägger vikt vid rent och starkt ljud, blir nog den 
elektriska återgivningen den förhärskande.32

Valet av tempus i den sista meningen i detta citat förefaller signifikativt: 
oavsett vilken potential för framtida högre ljudkvalitet som fanns i den 
elektriska förstärkartekniken hade sannolikt få svenskar vid denna tid 
faktiskt tillgång till teknologi som kunde leva upp till dessa förutsägelser. 
Hyllandet av den elektriska förstärkarteknologin tycks således ha handlat 
minst lika mycket om det modernitetsvärde som denna teknologi tillskrevs 
som om en faktiskt upplevd skillnad i ljudkvalitet. Ytterligare två år senare, 
1933, berättas i en annan artikel:

Den elektriska återgivningen av grammofonskivor medelst pick-up, 
förstärkare och högtalare fick i början ej så stor framgång, emedan 
radiomottagarna, vilka i regel användes som förstärkare, hade för liten 
utgångseffekt. Man fick på långt när ej samma ljudstyrka som med en 
mekanisk grammofon.33

Ungefär samtidigt med elektriska pickuper för elförstärkning av grammo-
fonmusik lanserades också mer genomarbetade, men också avsevärt dyrare, 
tekniska lösningar. I en notis från 1928 berättas om vad som förefaller ha 
varit en helelektrisk grammofon, det vill säga ett grammofonverk utrustat 
med elektrisk pickup och sammanbyggt med en elektrisk förstärkare:

Det nyaste och bästa instrumentet hittills demonstrerar firman [Poly-
phon] i den elektriska ”Polyfar”, ett elegant utfört konsertinstrument, 
som är idealiskt i synnerhet för större lokaler och som ger intryck av ren 
orkestermusik utan biljud.34

Följande år nämns i en notis den nya så kallade elektro-grammofon som 
lanserats av Husbondens röst, varvid skribenten med tanke på apparatens 
pris förmodar att denna i första hand var avsedd för offentliga lokaler: 
”2,000 kronor kunna ju endast ett fåtal komma ut med för en grammofon”.35 
För privat bruk framstod sannolikt radiogrammofonen, alltså en 
radiomottagare med inbyggt grammofonverk med elektrisk förstärkning, 
som ett mer attraktivt och prisvärt alternativ. De tidigaste annonser för 
radiogrammofoner som jag påträffat härrör från år 1929, och samma år 
förekommer också de första påträffade omnämnandena i dagspressen av 
denna innovation.36 En annons från Aktiebolaget Radiofon presenterar 
”kombinerade radio-grammofoner […] i alla storlekar från appa-
rater för hembruk till stora anläggningar, avsedda för restauranger, kon-
sert- och biograflokaler m. m.”.37 I en annan annons för Hirschs radio-
grammofoner berättas:

Radio-grammofonen återgiver ljudet på elektrisk väg och den kan 
därför, på ett fullkomligt naturtroget sätt, reproducera originalmusiken. 
[…] De olika delarna […] äro inbyggda i ett stilfullt skåp, som utföres 
i polerad björk. Det är, även för den mest nogräknade musikvän, en 
odelad njutning att lyssna till detta underbara instrument, med dess 
fulländade tonåtergivning. […] Den är […] ofantligt överlägsen den 
vanliga grammofonen dels genom den avsevärt mycket vackrare musik, 
som den elektriska återgivningen möjliggör och dels genom att den även 
kan användas som radioapparat.38

Ingen av dessa annonser innehåller några prisangivelser, och den närmast 
ovan citerade annonsen avslutas med en uppmaning till läsaren att begära 
prisuppgift. Sannolikt var de första radiogrammofonerna på den svenska 
marknaden överkomliga endast för ett relativt litet fåtal välbärgade 
konsumenter, men det faktum att prisangivelser i annonserna snart blir 
vanligare tyder på att billigare utföranden lanserades. Liksom vad gäller 
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radiomottagare och mekaniska grammofoner är prisspannet påfallande 
stort mellan olika modeller beroende på det tekniska utförandet. I en 
annons för Polyphons radiogrammofoner år 1931 marknadsförs två olika 
modeller för 450 respektive 850 kronor.39 En annan annons för en apparat 
”av högsta rang” från firman Eric Bergqvist i Motala presenterar fyra olika 
modeller, två med fjäderverk, det vill säga mekaniskt uppdragen drivning 
av samma slag som i vanliga mekaniska resegrammofoner, och två med 
elmotor; priserna för de förstnämnda är 395 respektive 450 kronor och för 
de sistnämnda 490 respektive 540 kronor, varvid skillnaden mellan 
billigare och dyrare modell består i antalet elektronrör.40 Som jämförelse 
kan nämnas att en tvårörsradiomottagare åren kring 1930 kunde betinga 
ett pris av 135 kronor, en resegrammofon mellan 65 och 125 kronor och en 
elektrisk pickup mellan 30 och 45 kronor.41

Ytterligare en innovation lanserad vid denna tid var den automatiska 
skivväxlaren. I en notis från 1929 berättar en veckotidningsskribent om 
mötet med en sådan apparat:

Dir. Widing [vid His Master’s Voice] pekar på en förtjusande apparat 
som vi först togo för en möbel. – Det är den grammofon, säger vår 
sagesman, som kan spela en samling skivor upp till tjugo stycken i en 
oavbruten följd. Skivorna läggas endast på en platta och så trycker man 
på en startknapp och grammofonen fullföljer automatiskt programmet. 
[…] Uppfinningen är till den grad fullkomligad att man kan sköta 
instrumentet på ett avstånd av intill nio meter genom en s. k. distans-
kontroll.42

I ett reklamblad från Skandinaviska Grammofon anges priset för denna 
grammofon till 3 000 kronor; den omnämnda distanskontrollen kunde 
erhållas som tillval för 100 kronor.43 En annan artikel från samma år 
betitlad ”Evighetsgrammofonen” presenterar ”den automatiska Victro-
lan”, en automatisk skivväxlare med kapacitet för tolv skivor.44 Skivväxlare 
förefaller under loppet av 1930-talet ha blivit en regelmässigt förekommande 
utrustningsdetalj i mer påkostade radiogrammofoner, som till exempel 
hmv:s modell 800 (”en sensationell apparat med ej mindre än 13 rör och 
automatisk skivväxlingsanordning”), Siemens’ Kammermusikgerät (”en 
radiogrammofon av det mest exklusiva slag”) och aga:s modell Suverän-
Lyx.45 Det kan för övrigt noteras att den svenska Luxorfabriken under 
senare delen av årtiondet tycks ha väckt viss uppmärksamhet med en 
automatisk skivväxlare, sedermera marknadsförd i Tyskland under namnet 
Robotophon.46

Biografljud och pa-system

Förutom den kraftiga expansionen vad gäller både radion och grammofonen 
fanns ytterligare en bidragande faktor till ljudteknikens snabba utveckling 
under åren kring 1930. Som framgår ovan var de tidiga radiomottagarnas 
förstärkning kanske tillräcklig för lyssnande till radioprogram eller gram-
mofonmusik i hemmiljö men förslog inte långt i större lokaler och off ent-
liga miljöer. Med början i slutet av 1920-talet lanserades allt större och 
kraftfullare förstärkaranläggningar avsedda för sådana miljöer. Det hand-
lade här om flera olika, delvis överlappande ändamål. Ljudfilmens intro-
duktion medförde ett ökande utbud av anläggningar för filmljud i 
biografer.47 Som redan nämnts marknadsfördes anläggningar för grammo-
fonuppspelning i kaféer och restauranger. Därutöver lanserades också 
ljudanläggningar för förstärkning av tal och musik vid idrottsevenemang 
eller av levande musik till dans, exempelvis på folkparkernas dansbanor. 
Denna utveckling kommenteras på följande sätt i en notis från 1929:

Mycket aktuella äro för närvarande de s. k. kraftförstärkarna, som i 
många fall användas för förstärkning av grammofonmusik. Många 
biografer och restauranger, som förr saknade orkestrar, äro numera i 
stånd att bjuda sina gäster på förstklassiga musikprogram.48

I en annan notis från samma år omnämns en demonstration av en 
biografljudanläggning.49 Efterfrågan på och utbudet av sådana kraftför-
stärkare förefaller ha vuxit mycket snabbt; i en artikel från 1931 om musik-
överföringsanläggningar för restauranger, kaféer och liknande miljöer 
hävdas att man utan svårighet kan ”få förstärkare på 1 1/2 upp till några 
hundra watt för anslutning till starkströmsnätet”.50 Ett argument som 
framfördes i marknadsföringen handlade om den besparing som kunde 
göras av näringsidkare genom ersättande av levande musik med repro du-
cerad sådan. I en annons för en musiköverföringsanläggning från Siemens 
påpekas: ”Även i det fria såsom å caféterrassen och i hotellparken kan Ni 
bjuda Edra gäster förstklassig musik utan att därför behöva engagera något 
kapell ytterligare.”51 I tidskriften Populär Radio blir under de följande åren 
omnämnanden av förstärkare och högtalare för detta slags ändamål allt 
vanligare, både i annonser och i redaktionellt material.52

Mycket av teknikutvecklingen på detta område tycks ha skett i Tyskland 
efter nazisternas maktövertagande 1933. I en artikel i Populär Radio med rap-
port från den tolfte radioutställningen i Berlin nämns ”ett par större kraft-
förstärkare avsedda att användas vid stora politiska möten”,53 och följande 
år berättas om ljudanläggningarna vid de olympiska spelen i Berlin 1936: 
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Att de tyska ingenjörerna så väl kunnat gå i land med denna uppgift [att 
konstruera ”den väldiga högtalaranläggningen”] torde vara att tillskriva 
de erfarenheter, som efter hand gjorts vid de stora massmöten, vilka 
under de senaste åren anordnats i Tyskland.54

Denna huvudsakligen tekniskt inriktade tidskrift innehåller dock inga 
kommentarer till inriktningen av den politik för vilken det hade propagerats 
vid dessa massmöten. I det neutrala Sverige stod användningen av förstär-
karanläggningar för politisk propaganda i mindre grad i fokus än andra 
syften. I en artikel som presenterar en bygganvisning för en kraftförstärkare 
med en uteffekt av 15 watt skisseras möjliga användningsområden såsom 
danstillställningar, offentliga möten och idrottsevenemang.55 Denna arti-
kel förefaller också vara det första tillfälle då det engelska uttrycket public 
address (pa) lanseras för en svensk publik för detta slags förstärkar-/hög-
talar anläggningar. Av notiser och annonser att döma förefaller marknads-
föringen i Sverige under senare delen av 1930-talet ha inriktats mot 
underhållning snarare än politik. En utförlig artikel ägnas åt aga-Baltics 
så kallade universalförstärkare avsedd för ”public-address-verksamheten”.56 
I en tvåsidig annons rekommenderas Champion Ljudsystem för ”vinterns 
Idrottsevenemang och fester”, och i en annan marknadsförs en som 
ultramodern karakteriserad ”förstärkare för folkparker”.57

Innovationer och framtidsvisioner

Introduktionen av radio, elektrisk inspelning och uppspelning av grammo-
fonskivor samt ljudfilm innebar att senare delen av 1920-talet präglades av 
omvälvande medieteknologiska förändringar. I tidskriften Populär Radio 
manifesteras en stark tilltro till den tekniska utvecklingens potential för 
fortsatt innovation – tidskriftens tillkomst år 1929 utgör i sig ett tydligt 
uttryck för samtidens teknikoptimism. Genom 1930-talet utgörs återkom-
mande teman i tidskriften av redovisning av nya uppfinningar, omväxlande 
med mer eller mindre vederhäftiga förutsägelser om kommande innova-
tioner.

Ljudfilmens system för optisk inspelning av ljud, vilket snabbt ersatte 
filmljud baserat på grammofonteknologi,58 skilde sig principiellt från 
grammofonens vid det här laget väl etablerade funktionssätt. Som en följd 
av detta argumenterades för användningen av optisk teknologi för dedi-
cerade ljudreproduktionsändamål, exempelvis för musikinspelning eller 
inspelning av radioreportage för utsändning i efterhand.59 År 1931 berättas 
i en artikel om en ny uppfinning som utnyttjade optisk inspelning och 

tryck på pappersremsor för att uppnå längre kontinuerlig speltid än 
grammofonskivans, och två år senare presenteras en förbättrad version av 
samma uppfinning, kallad Selenophon, för in- och avspelning medelst en 
ljuskänslig pappersremsa.60 År 1936 berättar en notis om Filmofonen, 
vilken medgav upptagning av 85 parallella optiska ljudspår på vanlig bio-
graffilm.61

En annan medieteknologi i vardande som ägnades stor uppmärksamhet 
var televisionen. År 1930 uppger förste byråingenjören Siffer Lemoine vid 
Telegrafverket att ”till sist skymtar vid horisonten en vag kontur av 
televisionen”.62 Ännu så länge var detta medium för en svensk publik 
endast en potentialitet, inte en realitet, men utvecklingen på detta område 
följdes med intresse. Framför allt bevakades utvecklingen i Storbritannien, 
där reguljära televisionssändningar startade 1936. I en artikel om nya tv-
apparater lanserade vid Londonutställningen 1937 berättas bland annat 
om Marconiphones modell Mastergram, en kombinerad tv och radiogram-
mofon som betingade ett pris av 120 guineas.63 I Sverige lät televisionen 
dock vänta på sig till senare delen av 1940-talet, då premiären för svenska 
televisionsförsök skedde vid kth den 28 november 1947.64

En rad andra reella eller potentiella innovationer ägnas smärre notiser 
i tidskriftens spalter. Till dessa hör alarmanordningar styrda via radiosignal 
och apparater som skulle kunna möjliggöra väckning till radiomusik.65 En 
notis berättar om en tillsats som förvandlar mottagaren till en så kallad 
radioautomat för lyssning betald per timme, och i en annan presenteras en 
liknande anordning från en schweizisk firma som ett sätt att möjliggöra 
avbetalningsköp i valfri takt.66 Andra tekniska nyheter inkluderar en så 
kallad sångmaskin, baserad på en kontaktmikrofon applicerad mot strup-
huvudet, en automatisk vagga styrd av ljud från barnet, en garagedörröppnare 
styrd av bilens signalhorn, en elektronisk/mekanisk apparat för ”rumsgolf” 
– alltså ett tidigt exempel på en elektronisk spelkonsol, Resonoskopet (en 
elektronisk stämapparat för stämning av musikinstrument) samt en 
”maskin för framställande av syntetiskt tal” kallad Voder.67 Sammantaget 
framstår 1930-talet som ett decennium starkt präglat av intresse för och 
tilltro till medieteknologiska innovationer. Förutom med de nyligen 
lanserade nya medieteknologierna förefaller detta också hänga samman 
med att de teoretiska principerna för kommande medieteknologier som 
fm-radio, digital inspelning och mobil telefoni vid denna tid var kända, 
även om de tekniska förutsättningarna för att realisera dessa ännu saknades 
(jämför avsnitt 3.1 och 4.1).
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2.2. Introduktionen av high fidelity i Sverige

Elektricitet och ljudkvalitet

Även om ambitioner att förbättra grammofonteknikens ljudåtergivning 
var tydligt märkbara också under den akustiska eran innebar introduktio-
nen av elektrisk förstärkning ett påtagligt ökat intresse för ljudapparaters 
ljudkvalitet. En indikation för detta är förekomstfrekvensen av själva 
termen ljudkvalitet: en sökning i digitaliserat dagspressmaterial ger vid 
handen att denna term börjar användas år 1925, och då i samband med 
diskussioner av radio och/eller elektrisk förstärkning.68 Termen förekom-
mer både i annonser och i redaktionella artiklar om radioteknik, och fram 
till början av 1930-talet används den i första hand i samband med diskus-
sioner av radiomottagning.

När tidskriften Populär Radio lanserades 1929 förefaller termen ha etab-
lerats som beteckning för en egenskap hos ljudreproduktionsapparatur 
vilken betraktades som självklart relevant. År 1930 citeras direktör K.K.H. 
Spaens vid Philips i en intervju förutsägande att allmänhetens ”pretentioner 
äro i stigande” och att man kommer att fästa stor vikt vid ”förstklassig 
ljudkvalitet”.69 I en annons två år senare talas om ”en förut ouppnådd 
ljudkvalité och levande klangfärg vid såväl radio- som grammofonåter-
givning”.70 Att ökande ljudkvalitet framstod som en önskvärd konsekvens 
av samtidens tekniska framsteg indikeras av en artikel från 1933 där det 
hävdas att ”fordringarna på ljudstyrka och ljudkvalitet voro ju ej heller så 
stora på den tiden” – exakt vilken tid som åsyftas framgår inte klart, men 
referensen till författarens ungdom antyder att det handlar om den akus-
tiska grammofoneran.71 Tidskriften tillhandahåller också indikationer på 
vilka faktorer som kan tänkas påverka upplevelsen av ljudkvalitet. Exem-
pelvis påpekas i en artikel om nya radiomottagare: ”Det säger sig självt att 
man ej får ha allt för stora fordringar på ljudkvaliteten; basregistret saknas 
nästan helt och hållet.”72 Genomgående befann sig vid denna tid många 
artiklar i fackpressen, och till viss del även i dagspressen, på en avancerad 
nivå av teknisk fackkunskap som sannolikt endast ett fåtal läsare kunde 
förväntas besitta. Oavsett läsarens förmåga att ta till sig och tillämpa kun-
skaper och rekommendationer ingick dock resonemangen kring ljudkvalitet 
i en diskurs som bidrog till att fokusera lyssnaruppmärksamheten på 
ljudåtergivningskvalitet, alltså till ett slags lyssnande till apparaten snarare 
än det som förmedlades via denna apparat.

En annan term som också framträder i ljudreproduktionsdiskursen vid 
denna tid är naturtrohet. Som indikeras av dagspressmaterialet hade denna 
term sedan lång tid tillbaka använts för att karakterisera visuella konst-

uttryck, och den kommer också efter hand till användning vid värderande 
beskrivningar i filmsammanhang.73 År 1925 omtalas i en notis i tidskriften 
Våra Nöjen ”en grammofon i synnerligen elegant och gediget utförande 
med inbyggda specialresonansbottnar av trä, varigenom återgivningen 
verkar synnerligen naturtrogen och behaglig”.74 Det tidigaste belägg jag 
funnit för användningen av ordet naturtrohet om ljudreproduktion härrör 
från 1926, då det i en annons för en ny grammofon från Husbondens röst 
förklaras att ”enstaka instrument samt orkestreringsdetaljer, vilka 
tidigare ej kunnat noggrant uppfattas å skivan, återges numera med absolut 
naturtrohet”.75 Metaforen om ljudåtergivningens trohet förefaller ha 
besuttit en verksam emotionell laddning; exempelvis hävdas år 1934 i en 
annons att ”[t]rohet mot originalet är det högsta – även i radio”.76 Det 
förtjänar här att noteras att svenskans språkliga uttryck naturtrohet, till 
skillnad från engelskans fidelity, innebär en explicit associering av icke-
reproducerat ljud med natur och det naturliga, en associering som 
upprepade gånger återkommer i senare svensk hifi-diskurs (jämför avsnitt 
3.3 och 4.6).

High fidelity och högfidelitet

Föreställningen att relationen mellan ett tekniskt reproducerat ljud och ett 
original kunde adekvat beskrivas i termer av trohet var alltså etablerad 
tidigt i den elektriska ljudreproduktionens historia. Snarare än det svensk-
språkiga uttrycket var det dock den motsvarande engelska termen som 
kom att få störst spridning i Sverige. Enligt egen utsago, vilken också 
förefaller vara allmänt accepterad, hade den brittiske ingenjören Harold A. 
Hartley år 1927 lanserat uttrycket high fidelity som beteckning för ”a type 
of sound reproduction that might be taken rather seriously by a music 
lover”.77 Såvitt jag kunnat finna uppträder detta uttryck i svenska samman-
hang första gången år 1935. I en annons från augusti detta år för restau-
rangen Blå Porten i Stockholm berättas att en nyhet utgörs av musik ”över 
hela trädgården genom ’Pam Samson High Fidelity sound system’, senaste 
amerikanska uppfinning”.78 Under de följande månaderna används termen 
i både reklamtext och redaktionell text beträffande biografljudanlägg-
ningar (”det nya High Fidelity ljudsystemet”; ”det s.k. Wide-rangesystemet, 
även kallat ’high fidelity’”)79 och efterhand också i reklam för en radio-
mottagare för konsumentbruk ”med stor konserthögtalare av typ Super 
High Fidelity”.80 Samma radiomottagare annonseras också i Populär Radio, 
vid något tillfälle också tillsammans med två billigare apparater, vilka sägs 
vara utrustade med ”High Fidelity högtalare” respektive högtalare ”av 
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Det kan noteras att skribenten här tar för givet att uttrycket high fidelity 
är av amerikanskt ursprung; jag har inte i svenskt material från denna tid 
påträffat någon referens till Hartleys roll i sammanhanget. Orsakerna till 
detta förefaller ligga både i att uttrycket tidigast används som ett koncept 
i marknadsföringen av amerikanska innovationer och i utbredda föreställ-
ningar om usa som en framstående källa till tekniska framsteg.

Under de påföljande åren uppträder uttrycket återkommande, men rela-
tivt sparsamt, i reklam för olika slags ljudtekniska produkter. Annonserna 
ger ett intryck av att detta uttryck fungerar som ett ospecificerat men 
värde laddat kvalitetsbegrepp, ägnat att förmedla föreställningar om hög 
kvalitet och modernitet. Sålunda används uttrycket i annonser i Populär 
Radio för anordningar som exempelvis radiomottagare, pickuper, för-
stärkare, tonarmar och kristallmikrofoner.83 Också i dagspressmaterialet 
förekommer uttrycket sparsamt; en sökning på high fidelity ger totalt 68 
träffar under perioden från 1935 till 1950, varav det stora flertalet (62 
träffar) från 1930-talet. Slutsatsen är att uttrycket under denna period inte 
hade särskilt stor spridning; den presumtive köparen av ljudreproduktions-
apparatur kunde säkert träffa på karakteristiken high fidelity som ett slags 
vagt definierad kvalitetsvärdering i reklamprosa, men utanför sådana sam-
manhang förefaller det inte ha använts.

Också i den fackkunniga gruppering som utgörs av skribenterna i 
Populär Radio, och sannolikt också stora delar av dess läsekrets, förekom-
mer uttrycket under senare delen av 1930- och 1940-talet sällan utanför 
annons texter. I gengäld finns i tidskriften under denna period tydliga 
indikationer på ambitionen att lansera den försvenskade formen fidelitet 
som teknisk fackterm. Detta ord tycks ha använts tidigare i svenskan men 
mycket sparsamt. Ordet saknas i online-versionen av saob, men i Uggle-
upplagan av Nordisk familjebok anges (under huvuduppslagsordet Fidel) 
betydelsen av fidelitet vara ”trohet, trofasthet”.84 I Populär Radio uppträder 
ordet första gången i tidskriftens femte nummer år 1935 – således före det 
första påträffade användandet av high fidelity i svenskt sammanhang – där 
det i en artikel om bygge av en båtradiomottagare presenteras en illustration 
med en så kallad fidelitetskurva för denna apparat.85 Illustrationen kom-
menteras också i artikeltexten, dock utan förklaring av begreppet. Av 
sammanhanget framgår dock att fidelitet här är identiskt med vad som 
senare blir mer känt som frekvensgång, det vill säga förhållandet mellan 
en apparats insignal och utsignal som funktion av frekvensen över hela 
eller delar av hörbarhetsområdet. I påföljande nummer av tidskriften ges 
också en kort förklaring, då skribenten beskriver ”fidelitetskurvorna, som 
angiva utgångseffektens variation med tonfrekvensen”.86

Annons för radiomottagare med High Fidelity-högtalare. 
Populär Radio, nr 12, 1935, iv.

typen ’High Fidelity’”.81 I början av påföljande år berättas i en artikel 
under rubriken ”Nya uppfinningar”:

De senaste åren ha fört oss ett bra stycke framåt på vägen mot den 100 % 
korrekta ljudåtergivningen. Innebörden av begrepp sådana som ameri-
kanarnas ”true to life” och ”high fidelity” ha alltmer börjat ingå i det 
allmänna medvetandet, och fordringarna på god ljudkvalitet är nu 
betydligt större än förr […].82
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Under de följande åren uppträder termen åtskilliga gånger i tidskriftens 
spalter. Exempelvis görs i en annons reklam för signalgeneratorer för 
apparattrimning samt mätning av effektivitet, selektivitet och fidelitet, 
bygganvisningar för en så kallad högfidelitetsförstärkare och lokalmottagare 
presenteras, och i en illustration visas hur en ingenjör Söderbäck mäter 
fideliteten hos en av de nya modellerna.87 Att termen inte förväntades vara 
känd utanför en ganska snäv krets av tekniskt fackutbildade läsare antyds 
av återkommande förklaringar riktade till den mer lekmannamässiga 
delen av läsekretsen; exempelvis upplyser en artikel år 1944:

Med fidelitetskurvor betecknar man inom radioindustrin kurvor, vilka 
framställa förstärkningen eller återgivningen som funktion av frekven-
sen […] Man kan lämpligen skilja på rent elektriska, rent akustiska och 
kombinerade elektrisk-akustiska fidelitetskurvor.88

Efter mitten av 1940-talet förefaller användningen av termen vara på ut-
gående. Exempelvis översätts i en engelsk-svensk radioteknisk ordbok 
presenterad som följetong i tidskriften åren 1946–1947 det engelska ut-
trycket response curve med ”frekvenskurva, känslighetskurva”, inte fideli-
tets kurva.89 Ett par år senare presenteras i en annan följetong en ordlista 
från Tekniska nomenklaturcentralen, avsedd att klippas ut och vikas ihop 
till kvartsformat. I denna ordlista anges under bokstaven f: ”fidelitet, se 
tontrohet”; när man några nummer senare kommit till bokstaven t finns 
ordet tontrohet visserligen upptaget i ordlistan, men utan någon förkla-
ring.90 Att fidelitet genomgående varit en fackterm använd av en begränsad 
krets styrks också av att ordet nästan helt saknas i dagspresstext. Termen 
förekommer fristående endast vid två tillfällen, båda under 1970-talet, då 
den torde ha förlänats en anakronistisk anstrykning.91 I tidningstext från 
1930-talet har jag endast påträffat termen i en annons för en radiomottagare 
från Skandic, vilken uppges vara utrustad med en så kallad fidelitetskontroll, 
det vill säga sannolikt vad som senare kommer att betecknas som ton-
kontroll.92

Den transparenta medieringens ideal

Som framgår ovan utgörs ett centralt inslag i den uppfattning om förhål-
landet mellan reproducerat och icke-reproducerat ljud som indikeras av 
termen high fidelity av föreställningen om trohet mot originalet, det vill 
säga att ljudreproduktionsteknologin i möjligaste mån är transparent i den 
meningen att den inte lämnar några hörbara spår i det reproducerade 
ljudet. Som också exemplifieras ovan är ett vanligt förekommande uttryck 

i svenskspråkig diskurs för ljudreproduktionsapparaturs förment trans-
parenta mediering ordet naturtrohet; detta används i annonser för att 
karakterisera egenskaperna hos såväl grammofoner och radiomottagare 
som biografljudanläggningar.93 En alternativ formulering av samma 
grundläggande föreställning är den som kommer till uttryck i beskrivningen 
av en apparats ljudåtergivning som naturtrogen.94 Det är dock även vanligt 
förekommande både i reklamtexter och redaktionella texter med karak-
teriseringar av det reproducerade ljudet i sig som naturligt, med formule-
ringar som exempelvis nämner ett fullkomligt naturligt, rent och klart 
återgivande eller naturlig must och klangfärg.95 Här har alltså den kom-
plementära relationen mellan original och reproduktion, där ambitionen 
är att den sistnämnda ska vara trogen mot naturen, skylts över medelst 
formu leringar som tillskriver reproduktionen i sig en naturlig status.

En annan språklig strategi för beskrivandet av ljudreproduktionens 
transparens är uttryckligt formulerade anspråk på förväxlingsbarheten av 
reproducerad musik med icke-reproducerad musik. Sålunda talas om ”den 
nuvarande grammofonen med dessa geniala uppfinningar, vilka framkalla 
en stark illusion av originalprestation”, om att ”ljudkvaliteten är i våra 
dagar så hög, att det ofta kan vara mycket svårt att skilja reproduktionen 
från originalet” eller om ”en återgivning, som kommer originalet så nära 
det gärna är möjligt att komma”.96 I en artikel om kopiering av radio- och 
grammofonmusik till lackskivor hävdas med en något kuriös formulering 
att återgivningen blev ”praktiskt taget lika bra som originalet, vilket ej vill 
säga litet”.97 Oavsett förekomsten av empiriska belägg för denna förväx-
lingsbarhet formuleras den som en faktisk kvalitet hos den samtida ljud-
reproduktionsteknologin. Ifrågasättande av detta förhållande är i stort sett 
begränsat till jämförelser mellan samtida teknologi och ännu ej fullt reali-
serade men förväntade framtida innovationer, såsom i följande formulering 
i en artikel från 1941 vilken behandlar stereofoni, en teknologi som vid 
denna tid ännu inte var tillgänglig för konsumentbruk: ”Trots alla framsteg 
i ljudåtergivningstekniken saknas ännu något. Även den bästa ljudåter-
givning kan skiljas från originalljudet.”98

Transportmetaforer

Ytterligare en språklig strategi för karakteristik av ljudapparaturens 
kvaliteter baseras på en beskrivning av dess effekter i termer av en virtuell 
förflyttning: antingen en förflyttning av lyssnaren till konsertsalen eller en 
förflyttning av de framförande musikerna till lyssnarens hemmiljö. Peter 
Doyle beskriver hur introduktionen av elektrisk inspelningsteknik vid 
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mitten av 1920-talet medförde en radikal förändring av inspelningars 
spatiala potential, i det att teknologin möjliggjorde en återgivning av 
inspelningslokalens rumsakustik.99 I tidig radiopraxis utvecklades två olika 
inspelningsfilosofier, den ”romantiska”, kännetecknad av en märkbar 
rumsakustik, och den ”realistiska” eller ”torra”, där rumsakustiken elimi-
nerades. I inspelningssammanhang var dessa inspelningsfilosofier kopplade 
till klassisk konstmusik respektive populärmusik, där den förstnämnda 
fungerade som en inbjudan av lyssnaren till artistens miljö (konsertsalen), 
medan den sistnämnda på motsvarande sätt bjöd in artisten till lyssnarens 
hemmiljö.

I källmaterialet har jag under den här aktuella tidsperioden inte kunnat 
märka någon tydlig distinktion mellan dessa två motsatt riktade virtuella 
förflyttningar; huvudpoängen med tillgripandet av denna språkliga stra-
tegi förefaller vara lyssnarens och musikernas samtidiga närvaro på en och 
samma plats i rummet. I en notis i Scenen om nya grammofonskivor uppges 
att dessa upptagningar ”giva full illusion av att lyssna direkt till orkesterns 
prestationer”,100 och i en notis rörande en ny grammofonkonstruktion 
heter det: ”När Galli-Curci lät höra sina glittrande tonkaskader i en aria 
ur Bellinis ’Puritanerna’ trodde man faktiskt att man hade sångerskan livs 
levande framför sig och programmets orkestrala nummer framträdde lika 
förbluffande naturligt.”101 Denna språkliga strategi för ljudåtergiv nings-
kvalitet kommer också till användning i reklamen för grammofoninspel-
ningar eller ljudapparatur; exempelvis marknadsförs en högtalare med 
omdömet ”lika fyllig ton, som om orkestern vore i samma rum”.102 I ett 
fall, då förflyttningsriktningen klart specificeras, framgår av sammanhanget 
att beskrivningen avser radiotal snarare än inspelad musik, då det om en 
högtalare hävdas att denna ”återgiver den talandes röst lika intimt, som 
vore han hemma hos Er”.103 Det är dock framför allt i samband med åter-
givning av musik som denna förmåga hos ljudreproduktionsapparatu ren 
att åvägabringa en magisk förflyttningseffekt åberopas.

2.3. Ljudreproduktionsapparaturens praktiker

Som framgår av det föregående ägnades ny ljudreproduktionsapparatur – 
radio och grammofon – från mitten av 1920-talet stor uppmärksamhet i 
annonser och redaktionellt material i dags- och veckopress. Det är inte helt 
självklart i vilken utsträckning detaljer beträffande den vardagliga hante-
ringen av sådan apparatur kan avläsas ur de till övervägande del preskriptiva 
framställningar som presenteras i pressmaterialets reklam och expertråd. 
Dock kan en mer ingående analys av detta material ge en relativt fyllig bild 

av hur ljudapparater hanterades och av vilka överväganden och priorite-
ringar som gjordes av användarna.

Ekonomiska förutsättningar

En grundläggande förutsättning för användning av ljudreproduktionsappa-
ratur är tillräckliga ekonomiska resurser för att möjliggöra anskaffandet av 
sådan apparatur. Lönestatistik från 1920- och 1930-talen ger en bild av 
genomsnittliga inkomstlägen för olika kategorier av löntagare.104 Enligt 
denna statistik var löneläget relativt konstant under tioårsperioden från 
1925 till 1935, även om lönenivåerna 1935 hade sjunkit jämfört med fem 
år tidigare. För jordbruksarbetare var en genomsnittlig månadslön under 
denna period mellan cirka 35 och 60 kronor (siffrorna avser kontantlön 
exklusive kost och logi, vars värde för denna kategori specificeras separat); 
genomsnittlig månadslön för industriarbetare var omkring 200 kronor och 
för privatanställda tjänstemän runt 300. En jämförelse med typiska priser 
för ljudapparater (se avsnitt 2.1) ger vid handen att inköp av en radio-
mottagare eller radiogrammofon för stora delar av befolkningen innebar 
en avsevärd, inte självklart överkomlig ekonomisk investering. Att ny ljud-
reproduktionsapparatur framför allt marknadsfördes gentemot en mer 
välbärgad del av befolkningen indikeras av de miljöer och människor som 
avbildas i annonserna. Ett exempel bland många är en annons för ett 
elektronrörsfabrikat, där en rimmad slogan (”Fader, moder, dotter, son / 
alla hör med Triotron”) illustreras med teckningar av fyra radiolyssnande 
familjemedlemmar, av klädsel och inredning att döma situerade i en 
utpräglad societetsmiljö.105 Det bör noteras att detta slags ekonomiska 
hinder för tillgänglighet främst gällde apparater utrustade med elektrisk 
förstärkning. Situationen var annorlunda beträffande den rent mekaniska 
resegrammofonen, som förutom sin större mobilitet också hade fördelen 
av att vara mer överkomlig i pris, i synnerhet vad gällde mer anspråkslösa 
utföranden. Även mer förmånliga erbjudanden än de i avsnitt 2.1 angivna 
typiska prisnivåerna förekom: exempelvis kunde en presumtiv grammofon-
användare år 1925 anskaffa en resegrammofon till det förhållandevis låga 
priset av 39 kronor.106

Hobbybyggandet

Som en följd av kombinationen av ett stort intresse för den nya radio- och 
förstärkarteknologin och ekonomiskt betingade begränsningar av dess 
tillgänglighet präglades perioden från mitten av 1920-talet fram till slutet 
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av 1930-talet till stor del av en hobbybetonad gör-det-själv-anda. Den som 
inte hade råd att köpa en fabrikstillverkad apparat kunde ofta ha större 
möjligheter att skaffa tillräckliga kunskaper för att till en billigare penning 
själv färdigställa en apparat bestående av inköpta eller egenhändigt för-
färdigade komponenter.107 En beteckning använd under senare delen av 
1920-talet för en person med starkt intresse för radio och radioteknik är 
ordet radiot. Det tidigaste belägg för termen jag funnit är från år 1924, 
då ett kåseri i Svenska Dagbladet inleds: ”Än hör jag inte till släktet radio-
ter…”.108 Termens etymologi, som en sammansättning av radio och idiot, 
förser den med tydliga konnotationer av ett (överdrivet) starkt radiointresse 
i kombination med en inte alltid fullt tillräcklig sakkunskap om radio-
tekniska angelägenheter.

I tidskriften Populär Radio märks redan vid tiden för dess tillkomst år 
1929 en tydlig markering mot radioternas kombination av stort intresse 
och bristande sakkunskap. Tidskriftens skribentkår, liksom sannolikt dess 
läsekrets, utgjordes till stor del av tekniskt fackutbildade personer; den 
förefaller redan från starten ha haft personallianser med Stockholms 
Radioklubb, vars officiella organ den blev i början av 1936.109 I en ledar-
artikel år 1930 betitlad ”’Radiotens’ tid är förbi!” diskuteras nya radio-
apparaters ökade hanterbarhet och bättre utformning, i det att skribenten 
nämner ”estetiskt verkligt tilltalande saker, som inte skämma ens den 
vackraste interiör”.110 Samma år indikeras den förväntade kompetensgraden 
hos läsekretsen också av en annons för en serie omfattande 15 så kallade 
frekvens-skivor för test av radio- och förstärkarutrustning, liksom av en 
notis omnämnande en skiva med olika slags radiostörningar.111 Likafullt 
innehåller tidskriften även mer populära inslag riktade till en bredare krets 
av intresserade amatörer, såsom ett kåseri om en teknikamatör som bygger 
om en grammofon till att gå baklänges eller den rafflande novellen 
”Levande bränd i radio”, vilken beskriver hur en förhärdad yrkesbrottsling 
försöker avliva hjälten genom att placera honom i en gigantisk radiospole.112 
Att radiotekniken som hobby inte var utan risker indikeras också av en 
didaktisk notis om hur en 18-årig flicka i Värmland hade förolyckats då hon 
kommit i kontakt med en antenntråd som på grund av felaktig montering 
blivit strömförande.113

Från starten av Populär Radio intar utförliga bygganvisningar för olika 
slags ljudreproduktionsapparatur en framträdande plats i tidskriftens 
spalter. Till stor del handlar det här om radiomottagare i relativt enkla och 
föga kostnadskrävande utföranden, lämpade för hemmabygge. I en artikel 
år 1930 beskrivs också vad som för flertalet läsare torde ha framstått som 
en futuristisk utopi: en hemmabyggd klockradio, i vilken radiomottagaren 

styrdes av en mekanism monterad på en vanlig väckarklocka.114 Att 
läsekretsen antogs vara villig att förkovra sig kunskapsmässigt indikeras 
även av annonser för eia:s [Elektriska Industri Aktiebolagets] Radiohandbok 
för apparatbyggare, utgiven i flera reviderade upplagor.115 Uppmärksamheten 
kring den elektriska ljudförstärkningens möjligheter medförde också att 
byggbeskrivningarna för hemmabyggda radioapparater kompletterades av 
liknande beskrivningar för såväl hemmabyggda grammofonförstärkare 
som annan utrustning för elektrisk uppspelning av grammofon. Den läsare 
som inte hade råd med den rätt avsevärda kostnaden för en fabrikstillverkad 
radiogrammofon kunde sålunda erhålla instruktioner för byggande av en 
hemgjord elektrisk pickup, ett störningsfilter mot så kallade bakgrundsoljud 
för grammofonanslutning, en tonarm med tangentiell nålföring eller en 
hemmabyggd elektrisk grammofonmotor.116

Ett skönjbart, om än inte särskilt framträdande, drag i 1930- och 1940- 
talens ljudtekniska hobbydiskurs är en antydd motsättning mellan en 
hobbybetonad gör-det-själv-aktivitet och vad som betecknas som kom-
mersialisering. År 1933 hävdas, i en artikel om kortvågsradio som ett 
lämpligt fält för amatörer, att ”[d]e korta vågorna ha ännu ej blivit så 
industrialiserade som de längre vågorna”.117 Sex år senare citeras en icke 
namngiven radioamatör i en ledarartikel: ”man håller på med litet kortvåg 
och sådant där, som ännu inte hunnit bli så mycket kommersialiserat”, och 
slutsatsen är: ”Den kommersiella radion har förstört nöjet för amatören.”118 
I en ledare med anledning av starten av den 20:e årgången av Populär Radio 
reflekterar skribenten över radioteknikens förändring från hobby till 
ingenjörskonst och karakteriserar denna förändring i termer av att radion 
blev allt mer kommersialiserad.119 I dessa sammanhang syftar alltså ut-
trycket kommersiell radio på de ekonomiska förutsättningarna för fram-
ställningen av hårdvaran, radioapparaturen, inte som i sentida språkbruk 
på de ekonomiska villkoren för produktionen av programutbudet.

Heminspelade och inköpta skivor

Ett ljudteknologiskt delområde som ägnas påfallande stor uppmärksamhet 
i Populär Radio från 1931 och framåt är det som omfattar utrustning för 
heminspelning av grammofonskivor. Denna omnämns tidigast i en artikel 
från hösten detta år som nämner ”en elektrodynamisk graverapparat, som 
möjliggör avsevärt högre kvalitet på inspelningarna och som synes kunna 
ge heminspelningen en ordentlig puff uppåt”,120 en formulering som an-
tyder att företeelsen inte ansågs helt okänd vid tillfället i fråga. De följande 
åren återfinns i tidskriften ett flertal artiklar som avhandlar heminspelning, 
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både bygganvisningar för sådan utrustning, notiser om färdigställda sådana 
hemmabyggen och råd till läsarna beträffande åtgärder för att optimera 
inspelningsresultaten, samt annonser för komponenter till hemmabyggen 
av inspelningsutrustning.121 I en sådan annons hävdas: ”Heminspelning 
av Grammofonskivor är nu högaktuellt”.122 Några månader senare ger 
dock en redaktionell artikel en något annan bild:

Hittills ha ej så många amatörer, trots att intresset för saken är stort, 
vågat sig på heminspelning av grammofonskivor. Det är framför allt 
styrmekanismen för graverdosan som avskräcker, ty denna är rätt 
besvärlig att själv åstadkomma, och skall man köpa den, ställer den sig 
ej så billig.123

Heminspelning av skivor fortsatte att vara ett återkommande tema i 
Populär Radio under senare delen av 1930-talet och första hälften av 1940- 
talet, med artiklar som behandlade apparatbygge, val av mjukvara (det vill 
säga inspelningsbara skivor) och tips för bästa inspelningsresultat. År 
1938 hävdades i en artikel att inspelning av grammofonskivor ”är mycket 
populärt för närvarande”.124 Det finns dock goda skäl att anta att denna 
verksamhet var långt ifrån så utbredd som dess utrymme i tidskriften 
antyder. Kostnaderna för erforderlig utrustning var sannolikt långt ifrån 
överkomliga för flertalet läsare. Dessa kunde visserligen reduceras genom 
hemmabygge (”Skall man köpa hela apparaturen fullt färdig, bli ju 
kostnaderna rätt stora, men detta är ju inte meningen, utan större delen 
av apparaterna kan man tillverka själv”),125 men sådana byggen liksom 
handhavandet av apparaturen krävde både teknisk kompetens och fin-
mekanisk färdighet hos användaren. Den stora uppmärksamhet som likväl 
ägnades åt heminspelning tyder på att föreställningen om möjligheten att 
reproducera egenhändigt producerat ljud ägde en avsevärd fascinations-
kraft för många ljudtekniskt intresserade.

En uppfattning om de kostnader som kunde vara förknippade med 
heminspelning ges av 1942 års katalog från firman Clas Ohlson i Insjön, 
som per postorder saluförde verktyg och material för en lång rad hobby-
verksamheter, inklusive heminspelning.126 Utbudet i denna katalog inklu-
derar två olika inspelningsapparater, en enklare utan motor eller förstärkare 
för 72 kronor och en komplett för 288, samt nålar för gravering och 
uppspelning, skivor för inspelning och andra tillbehör. Marknadsföring av 
utrustning för heminspelning av grammofonskivor återkom i annonser i 
Populär Radio ända in på början av 1950-talet,127 det vill säga vid en tidpunkt 
då nyare teknologier för heminspelning av ljud, baserade på magnetisering, 
hade blivit tillgängliga för konsumentbruk (se avsnitt 3.1).

Vad beträffar grammofonteknologins huvudsakliga mjukvara, det vill 
säga kommersiellt producerade grammofonskivor, kan noteras att dessa 
spelar en ganska undanskymd roll i Populär Radios spalter. Detta kan före-
falla föga förvånande med tanke på tidskriftens fokusering av ingenjörs-
mässigt tekniska angelägenheter. Likafullt återfinns i dess första årgångar 
återkommande och ganska omfattande skivrecensionsspalter, där nyut-
givna skivor bedöms; dessa försvinner dock efter år 1932.128 Samlande av 
grammofonskivor i en sedermera vedertagen bemärkelse, det vill säga den 
kumulativa uppbyggnaden av en samling av skivor för återkommande 
lyssnande, förefaller över huvud taget inte utgöra någon framträdande 
föreställning i svensk offentlig diskurs före mitten av 1930-talet.129 Såvitt 
jag kunnat finna uppträder uttrycket skivsamlare för första gången i svensk 
dagspress år 1935; uttrycket samla grammofonskivor förekommer en gång 
1931, men då med hänvisning till de förment excentriska vanorna hos så 
kallade indiska furstemiljonärer.130 År 1933 nämner tidskriften Scenen i 
förbigående personer ”som intressera sig för grammofonmusik och skaffa 
sig ett s. k. plattotek”,131 och senare samma år återfinns i tidskriften en 
intervju med Gösta Ekman den äldre, presenterad som musikälskare och 
grammofonexpert.132 I intervjun beskrivs Ekmans skivsamling, innehål-
lande ”cirka 1,000 olika nummer”, bland annat ”hela symfonier”, ”full-
ständiga operor”, ”negersånger, senaste schlagers och t. o. m. en del skivor 
i manuskript”. Vid denna tid bör dock Ekman, i kraft av sin (populär-)
kulturella kompetens och sina ekonomiska resurser, snarast ha exemplifierat 
skivsamlarrollens exceptionella karaktär. Några år senare framträder 
termen discofil som en relativt utbredd beteckning för skivsamlare; denna 
förekommer i dagspressmaterialet första gången år 1938, vilket kan ge en 
indikation om att skivsamlande som praxis vid det laget var på väg att bli 
mer utbrett och socialt accepterat.

Det mobila lyssnandet

Mobil ljudreproduktionsapparatur förefaller ha framstått som eftersträ-
vansvärd för många människor ända sedan denna teknologis tidigaste 
historia.133 År 1909 lanserade det marknadsledande företaget Skandinaviska 
Grammofon AB en ny grammofonmodell kallad Picknick, vilken på grund 
av ”den praktiska konstruktionen, hvarigenom den vanliga tratten gjorts 
obehöflig” uppgavs lämpa sig ”förträffligt att medtaga vid utflykter af 
allehanda slag”.134 Under de följande åren följdes denna av flera andra 
grammofonmodeller med så kallad inbyggd tratt, men av katalogillustra-
tionerna att döma medgav deras i regel ganska ömtåliga tekniska utförande 
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inte någon högre grad av rörlighet. I och med resegrammofonen av väsk-
modell, lanserad i Sverige i början av 1920-talet, kunde ökad mobilitet och 
hanterbarhet kombineras med acceptabel ljudkvalitet. Att döma av det 
stora antalet annonser för resegrammofoner under 1920- och 1930-talen 
fanns en stor efterfrågan på detta slags apparater som bestod även efter det 
att elektrifierade radiogrammofoner börjat lanseras på marknaden. Jämfört 
med de sistnämnda bestod resegrammofonens fördelar i två faktorer: dels 
ett avsevärt mer överkomligt pris, dels en betydligt högre grad av mobilitet.

Av dessa faktorer var det framför allt den sistnämnda, den frihet från 
spatiala begränsningar som den mobila apparaturen möjliggjorde, som 
tematiserades i annonser och redaktionellt material. Detta kunde ske i mer 
abstrakta termer, medelst formuleringar som ”Oberoende av tid och rum” 
eller ”Utan avseende på tid och plats”.135 Vanligare var dock att mer 
konkreta förslag presenterades beträffande specifika användningskontexter 
där resegrammofonen kunde komma till användning. I en notis i Scenen 
berättas sålunda:

Framför allt på sommarnöjet har grammofonen en stor uppgift. Och vid 
utflykter i det gröna har den ju också blivit en uppskattad medlem av 
sällskapet, där den accompagnerar sexan med några av våra vackra 
svenska folkvisor eller kvartetter, vartill ju också kommer att man i all 
hast kan ordna med en liten ”baluns” i det gröna.136

Reklamannonsernas texter preciserar på liknande sätt olika potentiella 
användningskontexter. Grammofonens lämplighet för tillhandahållande 
av dansmusik framhölls gärna; i en annons beskrivs hur ”[d]ansen går på 
alla bryggorna och för den ultramoderna musiken svarar som vanligt den 
lilla resemodellen av Världsmärket ’Husbondens röst’”.137 I en annan upp-
manas: ”Glöm ej grammofonen då Ni reser till landet! […] ersätter fullt 
en mindre orkester vid danstillställningar.”138 Resegrammofonen kunde 
tjänstgöra både som sommarens grammofon ”för segling / camping / 
bilfärder / sommarnöjet” och som orkester för ”höstens mörka, långa 
kvällar och vinterkvällens nachspiel ”.139 En specifik kontext som åter-
kommer i reklamen för resegrammofoner är den traditionella svenska 
kräftskivan i augusti: ”Vid kräftsupén bör icke den nya ’husbondens 
röst’ få saknas. Den livar upp stämningen och presterar den bästa dans-
musik, som står att uppbringa i hela världen.”140 Förutom att kräftkalasen 
framställdes som ett lämpligt tillfälle för social samvaro till grammofonmusik 
generellt utgavs även skivor speciellt utformade för detta slags tillfällen, 
sannolikt ett slags ljudtablåer gestaltande en kräftskiva med miljöljud, 
dialog och sång.141

I reklamen för musikapparatur framhålls ofta en apparats höga grad av 
mobilitet. Exempelvis påpekas i en annons från 1932 för en resegrammofon 
att denna är ”mindre och behändigare till formatet än en vanlig rese-
grammofon”.142 Resegrammofonen figurerar också i annonser för helt 
andra produkter än ljudapparatur; sålunda illustreras en annons för bildäck 
med en teckning av ett par på picknick med resegrammofon. I bakgrunden 
syns den bil vars däck utgör annonsens egentliga ärende, och annonstexten 
inleds: ”härliga sommardagar – en snabb och pålitlig bil och trevligt 
sällskap.”143

Även om den mekaniska resegrammofonen således besatt påtagliga eko-
nomiska och praktiska fördelar var den inte oberörd av elektrifierings-
processer. Att döma av följande annonstext från 1929 föregicks elektrifie-
ringen av den portabla grammofonens ljudförstärkning av elektrifiering 
av drivningen av skivtallriken – det är alltså här fråga om en mekanisk 
grammofon vars skivtallrik även kunde drivas elektriskt då nätanslutning 
fanns tillgänglig:

Den bekväma resegrammofonen är egentligen ganska obekväm att spela 
på, därför att den måste dragas upp för varje skiva. Den ständiga vev-
ningen är icke blott besvärlig utan även många gånger störande genom 
de upprepade avbrotten i uppspelningen. En reseapparat för elektrisk 
drift, kombinerad med vevuppdrag, är idealet för en liten grammofon.144

Följande år presenteras en beskrivning av en ny så kallad rese-radiogram-
mofon för nätanslutning med möjlighet både till elektrisk grammofon för-
stärkning och mekanisk återgivning.145 Uppdragningen av den mekaniska 
resegrammofonens fjäderverk med vev förefaller ha betraktats som en 
påtaglig praktisk nackdel; år 1934 berättas i en notis om en mekanisk 
grammofon utan vev, konstruerad så att verket ”uppdrages genom att en 
wire, som har ett handtag i änden, utdrages till hela sin längd, varefter den 
rullar ihop sig automatiskt”.146

Liksom vad gäller den portabla resegrammofonen var representationer 
av angenäma sociala situationer, ofta i naturmiljö, vid denna tid vanliga 
både i reklam och i redaktionellt material som behandlade radiomottagare. 
Det grundläggande problemet i sammanhanget var att varje radiomottagare 
– bortsett från den enkla och prestandamässigt mycket begränsade kristall-
mottagaren – förutsatte energiförsörjning anpassad till dåtidens elektron-
rörsteknologi. Detta innebar i regel två typer av spänningskällor: dels en 
lågspänningskälla (men med kapacitet att avge en förhållandevis hög 
strömstyrka) för glödströmmen, dels en anodspänningskälla, av vilken i 
regel erfordrades en spänning i storleksordningen 100 volt eller mer. I 
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avsaknad av nätspänning krävde således portabla radiomottagare en av-
sevärd – och tung – batteribestyckning. Från slutet av 1920-talet och fram 
till början av 1950-talet skedde en kontinuerlig teknikutveckling med sikte 
på att samtidigt öka apparaternas mobilitet, det vill säga minska vikten, 
och förbättra deras prestanda. År 1929 berättas om en reseradio av svenskt 
fabrikat:

Den revolutionerande nyheten med reseradion är att den laddas med 
ficklampsbatterier. Sju sådana åtgå för anodspänningen och fyra för 
glödströmmen. […] Det tunga anodbatteriet och den ännu tyngre 
ackumulatorn slipper man sålunda ifrån.147

I likhet med resegrammofonen kunde också en portabel radiomottagare 
marknadsföras som ett lämpligt tillbehör till den traditionella kräftskivan: 
året därpå uppger en notis att ”en transportabel, eller rättare sagt ’bärbar’ 
mottagare” kommit ut på marknaden ”[i] behaglig tid för att kunna 
bidraga till att höja stämningen vid kräftkalasen”.148

Samma år berättas i en annons för en annan ny radiomottagare att den 
fungerar utan antenn, jordledning eller nätanslutning och därför kan 
medföras ”precis som en resegrammofon, varhelst man vill förflytta 
den”.149 Annonstexten förmedlar en bild av de praktiska överväganden 
som användningen av portabla radiomottagare kunde medföra: förutom 
transporten av apparaten krävdes också tillfredsställande lösningar på 
problemen med antenn- och jordledningar. I Populär Radio diskuteras dessa 
problem i tematiska artiklar återkommande i något av tidskriftens som-
mar nummer under några år.150 De praktiska lösningar som rekommenderas 
framstår som tämligen avancerade. För åstadkommande av jordning vid 
medtagande av en portabel radio i båt föreslås: ”[f]rån båten kastar man 
bara ut några meter blank kopparledning”, och när radion tas med på 
badstranden kan ”en rad till hälften nedgrävda glasflaskor tjänstgöra som 
antennmaster”.151 Slutsatsen i 1932 års sommarradioartikel är: ”En trans-
portabel mottagare med inbyggda batterier och ramantenn är naturligtvis 
idealet för en sommarradio […].”152

Det stora antalet reklamannonser under 1930-talet för bärbara radio-
mot tagare ger en indikation om den betydelse som tillmättes en hög grad 
av bärbarhet, det vill säga en så låg vikt som möjligt, samtidigt som 
konkreta viktangivelser indikerar vad som under perioden kunde anses 
vara bärbart. En annons år 1931 för en svensktillverkad mottagare uppger 
att denna var transportabel ”i ordets verkliga bemärkelse” och att den 
kännetecknades av ringa vikt, vilken dock ej specificerades i annonstexten.153 
År 1936 berättas i en rapport från radiomässan i Leipzig om ”en enkrets 

trerörsapparat med vikten 4,8 kg, dimensionerna 21 × 21 × 12 cm och 
namnet ’Piggi’”,154 och samma år presenteras Skandias reseradio i en 
annons som ”den sommarartikel Ni länge letat efter […] Vikt endast 7 
kg”.155 Två år senare lanseras en brittisk reseradio i en påkostad reklambilaga 
till Populär Radio, varvid apparaten även anges kunna fungera som 
alternativ till en fast monterad bilradio: 

Den lilla reseradion med den stora tonen […] Vikt 8 kg. Storlek 17/22/29 
cm. […] En bilradio har Ni kanske tänkt skaffa Er. Men dels äro de i 
marknaden förekommande rätt så dyra, och dels har Ni ingen nytta av 
en stationär bilradio mer än, då Ni sitter i bilen. Går Ni ner till bad-
stranden eller ordnar Ni en ”picknick” i skogen, är Ni utan radio. baby 
kan Ni använda i bilen, men Ni kan också ta den med Er, vart Ni går. 
[…] Eller vad sägs om dans på bryggan efter musiken från Europas 
bästa jazzorkestrar?156

Baby, den nya reseradion. Reklambilaga i Populär 
Radio, nr 4, 1938, opaginerad.
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Året därpå anges en annan portabel radiomottagare med en vikt av 4 kilo 
vara ”sommarens stora Schlager”.157

Vid sidan av fabrikstillverkade apparater förefaller portabla radiomot-
tagare ha betraktats som lämpliga objekt för den ovan nämnda hobbyakti-
viteten beträffande hemmabyggen av apparatur. Ända från tillkomsten av 
Populär Radio ägnas en stor andel av de bygganvisningar som presenteras i 
tidskriften åt portabla radiomottagare.158 Som nämns i avsnitt 2.1 återfinns 
i tidskriften också en bygganvisning för en portabel grammofonförstärkare, 
vilken presenteras som endast något mindre transportabel än en mekanisk 
resegrammofon:

Denna beskrivning går just ut på en transportabel grammofonförstärkare. 
Visserligen blir den en smula besvärligare att bära än en resegrammofon, 
eftersom högtalaren ej inbyggts utan måste transporteras för sig, men 
under alla förhållanden blir anläggningen – en väska och högtalaren – 
relativt lätt att bära av en person.159

Till skillnad från batteribestyckade reseradiomottagare var dock denna 
förstärkare betydligt mindre flexibel, i det att den krävde nätanslutning 
(220 volt likström). Den bärbara grammofonförstärkaren förefaller också 
ha förblivit en marginell företeelse; jag har inte i mitt källmaterial funnit 
några annonser eller bygganvisningar för batteribestyckade portabla gram-
mofonförstärkare. Medan resegrammofonen tack vare sin rörlighet fortsatt 
kom till utbredd användning under en följd av år fokuserades hemmabyg-
garnas aktiviteter kring strävanden att öka radioteknologins mobilitet. År 
1931 presenteras en byggbeskrivning för den så kallade sommarradion, ”en 
ny apparattyp, som med ett enda handgrepp kan omkopplas från nät- till 
batteridrift och vice versa”,160 och i en annan samma år framhålls det 
mobila lyssnandets vanebildande karaktär:

Den som en gång fått smak på den transportabla och vet vilket nöje man 
kan ha av den inte bara på kortare utflykter och på sommarnöjet, där det 
kanske inte finns möjlighet att använda en nätansluten apparat, utan 
också på längre resor, den tar om möjligt med den transportabla i 
bagaget.161

I en artikel innehållande ”synpunkter som böra vara av intresse för själv-
byggaren” av transportabel apparatur presenteras några generella över-
väganden:

För att en mottagaranläggning utan besvär skall kunna medföras och 
användas praktiskt taget var som helst bör vikten ej överstiga 10–12 kg. 
och formatet bör i görligaste mån nedbringas till de mått, som kunna 
sägas vara standard för en våra dagars resegrammofon, d. v. s. c:a 
400×300×170 mm. Det är minst lika viktigt att formatet är lätthanterligt 
som att vikten hålles nere.162

Dessa vikt- och måttspecifikationer framstår som mycket generöst tilltagna 
i förhållande inte bara till senare miniatyriserade apparater utan också till 
samtida fabrikstillverkad apparatur. I gengäld presenteras under de 
följande åren ett flertal byggbeskrivningar för betydligt mer transportabla 
apparater, där vikt och mått hållits nere genom att endast möjliggöra 

Portabla radiomottagare. Populär Radio, nr 5, 1930, 148; nr 4, 1931, 
113; nr 5, 1931, 138; nr 4, 1935, 85.
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lyssning via hörtelefon i stället för högtalare.163 Likafullt förekommer även 
andra projektförslag som implicerar att högre mottagnings- och ljudåtergiv-
ningskvalitet kunde tänkas motivera en lägre grad av hanterbarhet, som 
till exempel en byggbeskrivning för en femrörs ”portativ batterisuper” 
med specifikation av apparatens vikt till ”komplett 15 kg”.164 

Även under andra världskrigets krigsår fortsatte Populär Radio att rap-
por  tera om tekniska innovationer som möjliggjorde ytterligare reduktion 
av radioapparaturens mått och vikt, såsom mindre elektronrör och batterier 
av minskade dimensioner.165 Under kriget var dessa innovationer i mycket 
begränsad utsträckning tillgängliga för svenska radioentusiaster, men i 
artikeln ”Anodbatteriproblemet” från början av 1945 förutser skribenten 
de förändringar som kan förväntas följa på det vid det här laget skönjbara 
krigsslutet:

Vid konstruktionen av transportabla mottagare spelar vikten en särskilt 
betydande roll. […] Tills vidare äro små och lätta apparater bara önske-
drömmar här hemma, men det kan vara intressant att veta, vad anod-
batteri fabrikanterna i krigförande länder kunna erbjuda allmänheten, 
när det blir fred igen och man åter kan köpa ett och annat, hittills 
sällsynt, i den fria marknaden.166

Bevakningen i tidskriftens spalter av den fortsatta tekniska utvecklingen 
med sikte på fortskridande miniatyrisering av apparaturen fortsätter under 
senare delen av 1940-talet. Under denna period presenteras även enstaka 
mer experimentbetonade hemmabyggprojekt, såsom en byggbeskrivning 
för en enrörs så kallad cykelradio avsedd att anslutas till en 6-voltsgenerator, 
några nummer senare följd av en notis med varning för säkerhetsriskerna 
förknippade med anslutning av denna cykelradio till elnätet.167

Enkelhet i betjäningen och fjärrmanövrering

Under de första åren var således användningen av elektrisk radio- och 
 förstärkarteknik i stor utsträckning baserad på radioternas och deras 
 efterföljares hobbybetonade hemmabyggen snarare än på inköp av fab-
rikstill verkade apparater. Också sådana färdiga apparatlösningar kunde för 
många användare framstå som svåra att hantera, och ett återkommande 
tema i periodens teknologidiskurs var önskemålet om mer användarvänliga 
apparater, det vill säga sådana som var enkla att hantera även för dem som 
saknade fackkunskaper. År 1929 hävdas exempelvis i Populär Radio att 
”mottagningen måste göras ännu enklare”,168 och året därpå konstateras 
att utvecklingen i detta avseende hade gått framåt: ”Vad som först och 

främst karakteriserar den moderna mottagaren är enkelheten i jämförelse 
med de apparater som för några år sedan voro i bruk.”169

En aspekt av förenklad apparatbetjäning som förefaller ha framstått som 
särskild attraktiv var möjligheten att fjärrmanövrera olika funktioner, så 
att användaren från en bekväm lyssnarposition kunde styra apparaturen 
utan att förflytta sig. År 1932 presenteras i en notis en stationsväljare med 
användning av ”den från automattelefonen kända fingerskivan”, vilken 
gjorde det möjligt att placera anordningen på långt avstånd från den 
anslutna radiomottagaren.170 En annan notis berättar om en hemmabyggd 
fjärrkontroll för att sätta på och stänga av radioapparaten.171 Året därpå 
återfinns en annons för en kombination av nattbordslampa, klocka, väckar-
ur och radiotillkopplare till priset av 30 kronor.172 År 1935 presenteras i en 
notis en anordning för fjärrmanövrering av radiomottagare som förutom 
en mekanism för stationsinställning även innehåller volymkontroll samt 
strömbrytare.173 Två år senare berättas i en annan notis om de första så 
kallade tryckknappsmottagarna på den svenska marknaden, apparater av 
amerikanskt fabrikat, vilka också kunde förses med en extra finess i form 
av en så kallad fjärrinställningsbox.174

Att döma av den mycket sparsamma förekomsten av detta slags fjärr-
manövreringsanordningar i svenska reklamannonser för radioapparater 
och radiogrammofoner förefaller de inte ha marknadsförts i Sverige i 
någon större utsträckning. Sannolikt tillhörde de ett exklusivt marknads-
segment som få apparatköpare hade tillräckliga ekonomiska resurser och 
intresse för att vilja investera i. Efterhand, in på 1940-talet, förekommer 
också enstaka byggbeskrivningar för fjärrkontroller,175 och år 1946 pre-
senteras i en artikel en mycket avancerad hemmabyggd radiogrammofon 
med en fjärrinställningsanordning innehållande strömbrytare, volym kon-
troll och fingerskiva för inställning av 16 olika mellanvågsstationer; inte 
oväntat bär artikelförfattaren och konstruktören titeln ingenjör.176 Slut-
satsen är att möjligheten att fjärrstyra ljudreproduktionsapparatur tycks 
ha framstått som en attraktiv teknologisk vision för många ljudtek niskt 
intresserade, om än för flertalet användare av snarast utopisk karak tär.177

Visuell estetik och heminredning

Det ovan citerade uttalandet från 1930 om att radioternas era vid det laget 
var avslutad antyder att den elektriska ljudreproduktionsteknologins 
tidigaste år präglades av en betoning av funktion snarare än apparaturens 
visuella utformning; till en början var det viktigaste att få apparaterna att 
fungera som avsett. I marknadsföringen och bedömningen av nya apparater 
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blev emellertid denna visuella aspekt – en apparats utseende och hur väl 
den passade in i heminredningen i övrigt – snart ett allt viktigare argument, 
såsom indikeras av citatets formulering om ”estetiskt verkligt tilltalande 
saker”.178 Detta var förvisso ingen ny aspekt på ljudapparatur introducerad 
under senare delen av 1920-talet; under hela den mekaniska uppspelnings-
apparaturens era utgör apparaternas visuella utformning ett återkommande 
marknadsföringsargument. Under loppet av 1920-talet blir dock detta 
slags argument allt mer framträdande i takt med grammofonteknologins 
stigande sociala status, vilken bland annat innebär att reklamen i ökande 
utsträckning riktas mot mer bemedlade konsumentgrupper. Exempelvis 
talas i en notis år 1925, rörande öppnandet av en ny ”elegant” grammo-
fonaffär i Stockholm, om att denna är utrustad med såväl ”små musikrum, 
där varje kund kan få tillfälle att höra sin platta oberoende av omgivningen” 
som ”specialrum för instrument i olika träslag och lämpade för möble-
manget i övrigt”.179

Från slutet av 1920-talet blir visuella aspekter allt mer framträdande i 
marknadsföringen av radiomottagare och -grammofoner, med formu le-
ringar som ”en prydnad för ett modernt hem” eller ”en utsökt vacker 
exteriör”.180 Förändringen i riktning mot en ökande omsorg om appa-
raturens visuella aspekter beskrivs år 1930 på följande sätt i en ledare i 
Populär Radio:

Rent tekniskt ha vi nu avancerat så långt, att vi mycket väl kunna ägna 
en tanke också åt andra problem utan att därför hemfalla till estet-
snobberi. En radiomottagare behöver inte nödvändigt se ut som en 
kaffekvarn från 1800-talet eller en av Edisons första grammofoner. Den 
kan, utan att därför behöva åka upp i en högre prisklass, bli en verklig 
prydnadssak.181

Fem år senare berättas i en rapport från radioutställningen i Leipzig:

Inom tekniska kretsar ansågs det, att radioutställningen mest var att 
anse som en möbelutställning, och detta icke utan fog. Sällan har man 
sett en sådan mångfald exempel på, hur en radiomottagare kan se ut. 
[…] Radiogrammofonen har blivit än mer dominerande än förut som 
lyxapparat.182

Under de påföljande åren förefaller den tekniska utformningen av radio-
mottagare i allt högre grad standardiseras. I gengäld märks i mark nads-
föringen ett fortsatt fokus på apparaternas utformning; ett exempel är en 
annons från 1940 för en mottagare försedd med ”polerad baksida” och 
tillgänglig i sex olika utföranden i olika träslag.183 Det utformningsmässiga 

likställandet av ljudapparatur med möbler når efter hand en höjdpunkt 
under radiogrammofonens högkonjunktur på 1950-talet (se avsnitt 3.2).

Vid sidan av själva apparaturens utseende märks under 1930-talet också 
en ökad uppmärksamhet på heminredningsmässiga aspekter av dess place-
ring, till exempel i reklam för möblemang avsett att härbärgera appara-
terna.184 I en annons år 1932 ställs frågan ”Har Ni en trevlig och bekväm 
plats för Eder Radio?”, vilken följs upp med kommentaren: ”Om ej så 
erbjuda vi vårt radiobord.”185 I artikeln ”Mottagarens exteriör” från år 
1934 hävdar skribenten att man bör ”bygga in de olika apparaterna [radio 
och grammofon med tillbehör] i en särskild radiomöbel och utföra denna 
så, att den går ihop med den övriga rumsinredningen”.186 Bland de anförda 
exemplen på sådana radiomöbler återfinns följande konstruktion, av 
beskrivningen att döma avsedd för en rätt exklusiv och mondän minoritet 
bland läsarna:

I fig. 4 visas ett radioskåp, speciellt avsett för den funkisbetonade ung-
karlsdubletten. Det är inrett som cocktailbar med plats för flaskor, glas 
och shakers m. m. men kan naturligtvis även användas för inbyggnad av 
mottagarchassi, högtalare och grammofonaggregat. Den nedersta hyllan 
är reserverad för böcker och tidskrifter.187

Radioskåp med cocktailbar. 
Populär Radio, nr 12, 1934, 359.
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Vidare berättas i en rapport från radioutställningen i Paris år 1938:

En annan nyhet är olika tebordsliknande radiomöbler, som kunna 
ställas upp mitt i rummet och, utom den egentliga mottagaren, innehålla 
en grammofon, ett barskåp, en bokhylla eller en skrivklaff. Publiken 
mottog dessa radiomöbler med stort bifall.188

De sinnrika heminredningslösningar som presenterades på detta sätt låg 
sannolikt, vare sig de var fabrikstillverkade eller hemmabyggda, utom 
ekonomiskt och praktiskt räckhåll för en majoritet av svenska ljudappa-
ratanvändare, men artiklarna förmedlar en bild av ett attraktivt moderni-
tetsideal som förenar modern ljudteknologi med smakfull heminredning.

Det förtjänar att noteras att enstaka artiklar vid denna tid också ger 
indikationer på ett potentiellt konfliktförhållande mellan optimal kvalitet 
i ljudåtergivningen och praktiska eller estetiska heminredningshänsyn. En 
artikel år 1929 med titeln ”Bygg en ljudskärm som hindrar de djupa 
tonernas självmord” ger anvisningar för byggandet av en så kallad baffel, 
i vilken högtalaren kan monteras i syfte att uppnå bättre basåtergivning. 
Den föreslagna konstruktionen har måtten 84 gånger 90 centimeter, och 
artikelförfattaren kommenterar:

Idealet är att konen rör sig fram och tillbaka som en stämpel i en öppning 
i en oändligt stor skärm. Men i praktiken ställer det sig ju litet svårt att 
komma släpande med sådana jättehistorier i ett rum. Man kan komma 
rätt nära idealet om man anbringar konen i en cirkulär öppning i en 
vägg mellan två rum – men hur många kunna tillåta sig sådana 
extravaganser?!189

Fyra år senare presenterar en notis under rubriken ”Radiodoktorns prak-
tiska råd” ett illustrerat förslag till placering av en högtalare monterad i en 
baffel som täcker övre delen av en dörröppning.190 Ur ljudåtergivnings-
synpunkt beskrivs konstruktionen som ganska bra, medan däremot de 
eventuella praktiska konsekvenserna vad gäller möjligheten att passera 
genom dörröppningen i fråga lämnas utan kommentar.

2.4. Det elektrifierade lyssnandet

Reproducerad musik kontra levande musik

Som nämnts i kapitel 1 påpekar Jonathan Sterne att föreställningen om ett 
original med vilket reproducerat ljud kan jämföras uppstår först vid ljud-
reproduktionsteknologins tillkomst; innan dess hade uttrycket  originalljud 

saknat meningsfull innebörd. Av den föregående framställningen fram går 
att diskursen om det reproducerade ljudets intill förväxling uppgående 
likhet med det icke-reproducerade finns närvarande från teknologins 
tidigaste år, men denna får en förnyad aktualitet i och med genombrottet 
vid mitten av 1920-talet för elektrisk förstärkarteknik. Ett uttryck som 
artikulerar distinktionen mellan levande och reproducerad musik är 
termen högtalarmusik. Det tidigaste belägg för detta ord som jag funnit i 
dagspressmaterialet härrör från 1925, då det i en notis i Trelleborgs-Tidningen 
antas att det under de kommande sommarmånaderna ”på sina ställen här 
i landet kommer att dansas en god del efter högtalarmusik”, vilket syftar 
på det stora utbudet i svensk radio av direktsänd dansmusik från Stock-
holms dansrestauranger under AB Radiotjänsts tidigaste år.191 Termen 
förefaller vid denna tid vara förknippad med positiva snarare än negativa 
konnotationer av modernitet och kvalitet, indikerat av formuleringar som 
”högtalarmusik från en välgjord apparat”.192 Som en pendang till detta 
uttryck framstår beteckningen levande musik för den icke-reproducerade 
musiken. Uttrycket används från senare delen av 1800-talet i musikrecen-
sioner som ett generellt värdeomdöme av typen ”denna komposition var 
ett stycke verkligt levande musik”, men som beteckning för icke-reprodu-
cerad musik i motsats till reproducerad återfinns de tidigaste dagspress-
beläggen jag funnit år 1929. Detta år skrivs om en ljudfilmsföreställning 
att den ackompanjerande musiken var ”mer tröttande än den med levande 
musik ackompanjerade stumfilmen”.193 Samma år skrivs i ett rättegångs-
referat om ”det förhållandet att hr Bernét under den tiden inte haft någon 
levande […] musik på den ena av sina restauranger, utan i stället spelat 
grammofon”; kontexten gäller här kraven från Stim på upphovsrättslig 
ersättning även vid offentliga framföranden av reproducerad musik.194 
Citatet ger en indikation om ungefär vid vilken tidpunkt reproducerad 
musik börjar framstå som ett acceptabelt substitut för levande musik i 
offentliga sammanhang.

Under den elektriska reproduktionsteknologins tidigaste år, liksom 
under den akustiska eran, förefaller en utbredd uppfattning ha varit att 
teknologiskt reproducerad musik a priori vore underlägsen levande musik. 
Jag har i avsnitt 2.1 berört periodens praxis att beteckna grammofonen 
som ett musikinstrument, vilket kan ses som ett led i en diskursiv strategi 
syftande till att höja dess sociokulturella status. Detta slags språkbruk 
förekommer i kataloger och annonser för grammofonskivor åtminstone 
från och med 1905 års katalog från Skandinaviska Grammofon och åter-
kommer regelbundet in på 1930-talet. En annons från 1924 gör reklam för 
”Instrument o. skivor” från Husbondens röst, och 1928 heter det i en 
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annons att ”Polyphon / Den nya grammophonen är ett musikinstrument”.195 
I en annan reklamtext fördjupas resonemanget:

All världens musik står till Edert förfogande. För att den skall komma 
fullt till sin rätt bör den dock spelas på ett kvalitetsinstrument. Även i 
detta avseende hävdar ”husbondens röst” sin ledarställning.196

Konsekvensen av detta språkbruk förefaller ha varit att grammofonen 
tillskrevs egenskapen av att vara ett musikaliskt verktyg, något mer än 
blott en maskin, men också att användarens hanterande av apparaturen 
kunde framstå som en konstnärlig verksamhet. Att spela grammofon 
kunde således i någon mening hävdas vara likställt med att spela ett kon-
ventionellt musikinstrument. Likafullt fanns en bred konsensus om att 
upplevelser av innehåll förmedlade via ljudreproduktionsmedier som 
grammofon och radio var underlägsna upplevelser av icke-reproducerat 
ljud. En artikel i Scenen år 1923 citerar Charles D. Isaacson, ”en berömd 
expert på radions område”:

Ännu mindre än grammofonen kan radion någonsin försöka ersätta den 
levande teatern. Mänskliga varelser komma alltid att bli mer intressanta 
än deras avbildningar och röster.197

Elva år senare citeras tonsättaren Gösta Nystroem i den antologi som 
utgavs med anledning av firandet av AB Radiotjänsts då tioåriga tillvaro 
som programföretag. Nystroem talar här om ”radions kulturella uppgift 
och musikuppfostrande betydelse för den stora massan” och avslutar med 
att hävda att ”vi [komponister] få sända upp böner till musikrobotarnas 
anfader grammofonen och dess ättling radion, att i nåder se till den 
tynande levande musiken och ej med en mekanisk gastkramning förpassa 
den till evig tystnad”.198 Oaktat sådana försvarstal för den icke-repro-
ducerade musiken kunde de omtalade musikrobotarna av många uppfattas 
som fördelaktiga alternativ till levande framföranden; så berättas till 
exempel år 1932 i en notis i Scenen om vikande publiksiffror för opera i 
Danmark, vilka förklaras med att ”radion är en synnerligen farlig kon kur-
rent till operan”.199

Utan tvivel innebar de nya ljudmedierna för flertalet användare betydligt 
större möjligheter än tidigare att komma i kontakt med olika slags musik, 
men specifika lyssnarattityder och lyssningssätt var inte på något auto-
matiskt sätt föreskrivna av dessa medier. Ur användarnas – lyssnarnas – 
synvinkel kan ljudreproduktionsmediernas historia också beskrivas som 
en historia om inlärnings- och tillvänjningsprocesser: för att kunna upp-

skatta det reproducerade ljudet måste användaren lära sig att lyssna på rätt 
sätt, en tillvänjningsprocess som både krävde tid och en viss ansträngning 
från lyssnarens sida. I tidskriften Hifi & Musik återges ett utdrag ur den 
bruksanvisning till Emile Berliners grammofon som medföljde apparaten 
vid dess kommersiella lansering vid mitten av 1890-talet:

För att rätt förstå grammofonens språk måste örat på sätt och vis ha vant 
sig vid det, som ju också är fallet med telefonen, men detta kan uppnås 
på kort tid. Man bör för att förstå orden inte hålla örat för nära tratten, 
för att lättare kunna vänja sig när man för första gången lyssnar till en 
återgivning i förväg noggrant läsa texten till den skiva som ska läggas på 
och lyssna genom hörslangarna innan man använder tratten.200

Snarare än ett lyssnande för nöjes skull framställs här lyssnandet till det 
mekaniskt reproducerade ljudet som ett arbete, något som kräver en 
målmedveten ansträngning. Ett halvt sekel senare presenteras liknande 
synpunkter i en artikel av signaturen Musicus i Populär Radio. I artikeln 
lovordas en ny grammofoninspelning av Tjajkovskijs 1812, och skribenten 
framhåller det pedagogiska värdet av ljudreproduktionsmedierna för den 
musikaliska folkbildningen; samtidigt påpekas dock att den reproducerade 
musiken inte kan ersätta den levande eller motivera ett avkall på det 
personliga bildningsarbetet:

det [är just] självverksamheten, mödan att övervinna svårigheterna och 
tillfredsställelsen över de genom personlig insats uppnådda framstegen, 
som bildar grundbetingelsen för all musikalisk uppfostran. Och lika 
viktigt för utvecklingen av den konstnärliga omdömesförmågan är den 
levande kontakten mellan åhörarna och den utövande konstnären, så-
ledes ett rent psykiskt moment, som icke kan åstadkommas på mekanisk 
väg. Radions och grammofonens uppgift är icke att ersätta den på 
självverksamhet och en nära beröring med tonkonstens livsyttringar 
grundade musikbildningen, utan att komplettera densamma och vidga 
synkretsen.201

Restaurangmusiken och det förströdda lyssnandet

Ljudmediernas utbredning innebar alltså ökade möjligheter till ett kon-
centrerat lyssnande i privatsfären för den majoritet av befolkningen som 
inte tillhörde den regelbundet konsertbesökande publiken. Emellertid 
erbjöd samma medier också möjlighet till icke-fokuserad användning, ett 
förstrött lyssnade till musik som bakgrund eller ackompanjemang till 
andra aktiviteter. Bland ledande beslutsfattare och opinionsbildare inom 
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musiklivet fanns en utbredd konsensus om att detta slags lyssnande 
utgjorde en skadlig och icke önskvärd företeelse, men jämfört med graden 
av social kontroll i det offentliga konsertlivet var möjligheterna till kontroll 
av formerna för musikanvändning och musiklyssning i privatsfären be-
gränsade.

I 1920- och 1930-talens diskurser förefaller riskerna för detta slags 
förströdda användning av ljudmedierna ha ägnats betydligt större upp-
märksamhet än de ökade möjligheterna till fokuserat lyssnande. Radions 
förmåga att erbjuda ett kontinuerligt programflöde utan aktiva åtgärder 
från användarens sida väckte farhågor om att ett förstrött vanelyssnande 
skulle bli alltmer utbrett. År 1930 framför Radiotjänsts programchef Julius 
Rabe i Populär Radio en nyårsönskan ”att lyssnarna inte måtte betrakta 
radion som en speldosa, som skall snurra kväll efter kväll och kvällen i 
ända”.202 I en ledarartikel i tidskriften samma år om radiolyssnande och 
hänsynstagande till grannar heter det: ”Blir radiolyssnandet en vana i 
stället för ett då och då förekommande angenämt avbrott i vardagens 
enahanda, förlorar radioförströelsen den mesta av sitt behag.”203 På 
motsvarande sätt finns indikationer på att ett fokuserat, icke-förstrött 
lyssnande till grammofon var undantag snarare än regel åtminstone fram 
till mitten av 1920-talet.204 Tvivelsutan erbjöd både radion och grammo-
fonen möjligheter till nya former av musikanvändning som tidigare legat 
utom räckhåll för en majoritet av befolkningen, men detta innebar inte att 
de nya medierna hade uppfunnit det förströdda bakgrundslyssnandet. I en 
diskussion av konsekvenserna av radions introduktion för musiklyssnandet 
argumenterar Morten Michelsen och Mads Krogh för en historisering av 
detta fenomen:

Historically, radio has established tap listening, music as background, as 
a practice common to most households from the 1930s onwards. To the 
chagrin of radio heads this function became one of radio’s primary 
functions when it became domesticated, and radio has worked that way 
ever since: as a signal you could focus on or not according to whim or 
context. […] but the process has a history […] radio – contrary to many 
mass media critics – did not introduce background listening as such […] 
Radio took the phenomenon of background music from the aristocracy 
and bourgeoisie and turned it into an element of daily life for the middle 
and working classes.205

Snarare än med tidigare epokers aristokratisk-representativa offentlighet 
eller den semi-offentliga borgerliga salongen förefaller ett sådant för strött 
lyssnande i den offentliga sfären vid tiden för ljudreproduktionsmediernas 

expansion framför allt att ha förknippats med restaurangmusiken. I en 
ironiskt hållen bildserie från 1922 med rubriken ”Varför ’hon’ går på 
teatern”, illustrerande stockholmssocietetens nöjesvanor, lyder bild text en 
till den avslutande bilden: ”teaterbesökets främsta tjusning ligger kanske 
i den välkomna anledning det ger att vid supébordet begrunda pjäsens 
innehåll till jazzmusikens toner.”206 Under 1920-talet framhävde restau-
rang idkarna ofta i sina annonser musiken som ett viktigt och positivt 
inslag i restaurangmiljön, till vilket besökarna dock inte förväntades lyssna 
uppmärksamt och koncentrerat: ”Musiken spelar en viktig roll på en 
restaurant. Den skall stimulera och underhålla utan att störa, den skall 
distrahera och ackompanjera.”207 För många samtida musikkritiker 
framstod detta förströdda lyssnande av flera skäl som ett problem: dels 
menade man att sådana lyssningssätt inte gav vederbörlig rättvisa åt vad 
som ansågs vara god musik, dels befarade man att det förströdda lyssnandet 
kunde ha skadliga effekter på lyssnarnas karaktär:

Att höra musik utan att höra den verkar förslöande. Musik, som utföres 
utan att någon lyssnar till den, är ett oting. Detta gäller god musik; dålig 
musik är alltid ett oting. På restauranger och musikkaféer händer det 
ofta att sorlet stiger i kapp med musiken. Det är synd om musikanterna, 
som nödgas spela under sådana förhållanden, men det är egentligen 
ännu mera synd om publiken.208

I samma ledarartikel jämställs också detta förströdda lyssnande till restau-
rangmusik med det enligt skribenten Ansgar Roth alltmer utbredda vane-
lyssnandet till radion:

Radion betraktas av många som en akustisk kuliss, vars existens man 
inte tänker på och inte lägger märke till, förrän det blir en paus i 
utsändningen (det finns lyckligtvis pauser) eller hallåmannen säger god 
natt, varvid de som så hava skynda sig att ta in utlandet.209

I en artikel från 1933 om restaurangmusik, underhållningsmusik och 
”synkopering – eller fylligare: jazzificering – av s. k. klassiska verk” kriti-
serar musikkritikern Kajsa Rootzén både det slentrianmässiga utförandet 
av restaurangmusiken och det förströdda lyssnandet till så kallade högt-
stämda konstverk. Artikeln inleds med en retorisk fråga: ”Är det verkligen 
så fruktansvärt mycket värre att dansa slow-fox efter pilgrims kören ur 
Tannhäuser än att sitta och smutta på finalen av Tschaikowskys symfoni 
pathetique som apéritif till en slätvarsfilet eller chateaubriand?”210 Slut-
satsen är att ett förstrött lyssnande äger sitt berättigande i detta slags 
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kontext, samtidigt som den presenterade musiken bör vara vald med hän-
syn tagen till ett sådant lyssningsmodus:

Det är nämligen restaurantmusikernas uppgift: att bjuda förströelse, 
musikantisk stimulans. Inte att meddela några djupsinnigheter, några 
högmusikaliska bekännelse-fragment, utan endast och allenast detta: att 
av riktigt material leverera en underhållning, som verkligen förnimmes som 
stimulans. […] Restaurantmusik bör egentligen överlag exekveras som 
– jazz.211

Rootzén förefaller här argumentera för ett relativistiskt musikestetiskt 
värdesystem, differentierat utifrån olika musikanvändningskontexter och 
lyssnarattityder, en hållning som dock vid denna tid utgör ett undantag i 
den offentliga musiklivsdiskursen. Som påpekas ovan är detta också skrivet 
vid en tid då det levande musicerandet i restauranger och liknande lokaler 
successivt hade börjat ersättas av teknologiskt medierad musik, bland 
annat därför att ljudreproduktionsmedierna gjorde det ekonomiskt möj ligt 
att musiksätta även andra miljöer än de mer exklusiva restaurangerna. 
Kanske verkade också den påföljande tilltagande avsaknaden av den av 
signaturen Musicus ovan efterlysta levande kontakten mellan åhörarna 
och den utövande konstnären ytterligare befrämjande på utbredningen av 
förströdda, icke-fokuserade lyssningssätt.

I en artikel från 1931 av signaturen Harlequin ges en bild av hur radions 
och grammofonens expansion hade medfört en snabbt tilltagande media-
lisering av musiklyssnandet både i offentliga miljöer och i privatsfären, en 
utveckling som också kan karakteriseras som en kraftigt ökande musika-
lisering av såväl offentlig som privat miljö:

Vi lever i grammofonens tidsålder. Går man en kväll och sätter sig på 
ett konditori, vad är det väl man får höra? Jo, grammofonskivor. Knallar 
man sig iväg till Stadion för att åka skridsko, får man höra grammo-
fonplattor. Ser man på ett sportevenemang, är det den högtalarförsedda 
grammofonskivan, som står för underhållningen, och det gäller vare sig 
man ser ett motorgrandprix eller en fotbollsmatch eller en motor-
cyklisternas rundbanetävling eller vad som helst. Ja, till och med på bio 
får man höra grammofon, fast tyst vår mun får du socker, det kallas 
visserligen ibland tonfilm. Och i radio är det bästa man hör – grammo-
fontimmen. Grammofon, grammofon, grammofon. Alltid grammofon. 
Och nästan alltid samma skivor. Vare sig det är Philips högtalarbil eller 
någon annan enklare skivtallriksapparat, så är det samma skivor, som vi 
har hemma.212

Vad som inte framgår tydligt av detta citat är att dessa förändringar fort-
farande vid denna tid sannolikt dels i första hand var ett storstadsfenomen, 
dels var mest märkbara inom mer bemedlade samhällsskikt, vilka hade 
tillgång till de relevanta miljöerna och ekonomiska möjligheter att i större 
omfattning anskaffa ljudreproduktionsapparatur och fonogram. Kåsören 
Kar de Mumma (Erik Zetterström), som nog kan ses som representativ 
för en stockholmsk övre medelklass, karakteriserade år 1933 den pågående 
musikaliseringen på följande sätt:

I allmänhet är nutidsmänniskan utsatt för alldeles på tok för mycket 
musik. Man bjuder på musik på gator och torg, i butiksfönster, caféer, 
konditorier, radio, grammofon, restauranter o. s. v. Man skulle älska 
musik på ett annat sätt, om det gjordes en ransonering.213

Funktionell användning av reproducerad musik

Jämsides med det förströdda bakgrundslyssnandet framträdde under 
1920-talet också mer funktionella användningssätt, som innebar att re-
producerad musik kunde användas för mer specifika syften. I en artikel i 
Charme år 1924 ger Péa Lewander, expedit i Skandinaviska Grammo-
fonbolagets lokal i Operahuset, läsarna vägledning om tänkbara nya 
användningssätt för grammofonmusik. Ett sådant var användning av 
musik i samband med fysisk träning:

just i dagarna få vi hem grammofonplattor med särskilt inspelad gymn-
astikmusik. Den kan användas både i skolorna och hemmen. Och lär 
vara alldeles speciellt lämpad för unga damer, som tycka om gymnastik 
som skönhetsmedel.214

Ett noterbart inslag i artikeln är Lewanders resonemang kring använd-
ningen av reproducerad musik för vad som i sentida forskning kallats 
”affect regulation”,215 det vill säga intentionellt användande av olika slags 
musik för att påverka och reglera den egna sinnesstämningen:

när man är på ett ledsamt humör och ser allting i svart, då lägger man 
på en jazz- eller foxtrotskiva och sätter maskinen i gång. Tror någon, att 
man sedan kan vara dyster och tråkig! Och skulle det till äventyrs 
inträffa, att livsglädjen råkar vara alltför sprudlande en vacker sommar-
dag, när solen lyser där ute över trafikådern, ja, då kör man iväg med en 
sorgmarsch. På det sättet reglerar humöret sig självt bland grammo-
fonerna!216
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Andra exempel på funktionell användning av ljudreproduktionsteknologin 
inkluderar språkundervisning med hjälp av grammofonskivor, vilket intro-
ducerades i Sverige 1924.217 Tillsammans med ytterligare hjälpmedel kunde 
grammofonskivan också användas för dansundervisning:

Lär er dansa tango! Låt balettmästare Tropp och Odeons tangour lära 
er det! Till skivan följer ”Odeons tangour”, som leder er i dansen. Ni tar 
uret i handen, sätter på skivan. Och så dansar Ni.218

En viktig egenskap hos grammofonmediet i detta sammanhang var de 
möjligheter till upprepat lyssnande som detta erbjöd användaren.219 Be-
träffande skivor avsedda för funktionella instruktioner gällande till exem-
pel gymnastik, språkinlärning eller dans var denna upprepningspotential 
självfallet en positiv egenskap hos mediet. När det gällde skivor i första 
hand avsedda att ge användaren en icke-funktionell estetisk upplevelse 
kunde emellertid sådant upprepat lyssnande sannolikt framstå som något 
negativt för ovan citerade kritiker av vanelyssnande, i det att det kunde 
antas befrämja ett förstrött förhållningssätt. Likafullt framhölls just 
möjligheten till upprepning som något positivt i grammofonbolagens 
marknadsföring: ”Vet Ni vad en ”Da-Capo-skiva” är? Jo, det är en skiva, 
som man gärna spelar om och om igen! Här har Ni den!”220 Ytterligare en 
kategori skivor var de som var avsedda att befrämja någon specifik typ av 
social samvaro; hit hör till exempel de ovan nämnda skivorna avsedda för 
kräftfester samt julskivorna, en kategori som uppträder tidigt i fonogram-
historien och som i sig innefattar en rad underkategorier, på olika sätt 
relaterade till julfirandets olika moment.221

Socialt kontra privat lyssnande

Förekomsten av den sistnämnda kategorin av fonogram – skivor vars 
avsedda användning var explicit kopplad till sociala situationer av positiv 
karaktär – ger anledning till frågor om vilka innebörder som egentligen 
kan förutsättas vara förknippade med uttrycket att lyssna till tekniskt 
reproducerad musik under denna tidsperiod. Mycket tyder på att lyssnande 
till fonogram, i bemärkelsen fokuserande av riktad auditiv uppmärksamhet 
på dessa, är ett användningssätt som gradvis framträder under loppet av 
1920-talet.222 I källmaterialet återges före 1930 lyssnandet till tekniskt 
reproducerad musik nästan uteslutande som en social angelägenhet, både 
i reklam och i redaktionellt material. I detta perspektiv framstår Péa 
Lewanders ovan citerade uttalanden som ganska exceptionella för sin tid, 
i det att de åtminstone till viss del förefaller förutsätta ett solitärt lyssnande.

Från början av 1930-talet märks efter hand indikationer på att ensam-
lyssnandet blir mer synligt och socialt accepterat. Den tidigaste radio-
teknologin hade i stor utsträckning baserats på lyssnade via hörlurar eller 
hörtelefoner, vilket vid denna tid var den vanligaste benämningen, vilket 
hade motiverat till provisoriska lösningar för att möjliggöra socialt 
lyssnande, som att placera hörlurarna i en glasskål för förstärkning av 
ljudet. I takt med högtalarteknologins utveckling kunde hörlurslyssnandet 
kanske framstå som en relikt från en tekniskt mindre avancerad epok, men 
att lyssnade via hörlurar erbjöd musikintresserade en mer avskild 
lyssningssituation framställs nu som en positiv egenskap. I en byggbe-
skriv ning i Populär Radio år 1930 för en enrörs radiomottagare – som alltså 
inte kunde driva en högtalare – heter det:

Varje radioentusiast har väl nuförtiden en ståtlig 3- eller 4-rörs och en 
mer eller mindre välljudande högtalare, men den verklige musikvännen, 
som inte är i besittning av en oklanderlig elektrodynamisk högtalare, tar 
väl ändå då och då fram lurarna.223

Möjligheten till enskilt lyssnande kunde också utgöra ett argument för 
anskaffande eller byggande av portabla apparater. En artikel från påföljande 
år med synpunkter på transportabla mottagare avsedda för hemmabyggaren 
skisserar en situation där denna egenskap kommer väl till pass:

Hur ofta händer det inte, att de olika familjemedlemmarna äro av skilda 
åsikter om radiounderhållningen i hemmen. En vill höra på utsänd-
ningen, en annan inte. Då är det bra att kunna ta lådan i ett handtag och 
helt behändigt flytta antenn, högtalare och allt till ett annat rum där 
apparaten inte behöver störa dem, som ha annat för händer.224

Längre fram under 1930-talet uppträder också annonser för ljudapparatur 
illustrerade med positivt laddade bilder av ensamlyssningsituationer.225

En särskild form av i en specifik mening socialt lyssnande är den som 
utgörs av ofrivilligt lyssnandet till ljudreproduktionsapparatur hanterad 
av andra. Problemet med upplevelsen av oönskat reproducerat ljud som ett 
störande moment framträder tidigt i ljudreproduktionsteknologins histo-
ria; Stefan Gauss beskriver utförligt konflikter och rättsprocesser kring 
denna problematik i Tyskland från tidigt 1910-tal och framåt.226 I mitt 
källmaterial är problematiken synlig från slutet av 1920-talet, i takt med 
att elektrisk förstärkning och ljudåtergivning via högtalare blir allt 
vanligare, och att döma av återkommande redaktionella kommentarer i 
tidskriftsmaterialet är problemet bestående över tid. År 1929 presenterar 
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en ledare i Populär Radio kritik mot Stockholms fastighetsägareförenings 
planer på förbud mot högtalare i hyresfastigheter; några månader senare 
berättas att fastighetsägarna i Malmö hade infört ett förbud mot använd-
ning av högtalare i sina fastigheter mellan klockan tio på kvällen och åtta 
på morgonen.227 I ledarartikeln ”Radion och nerverna” från 1930 görs en 
uttrycklig koppling mellan ett förstrött vanelyssnande – ”misshushållning 
med radiomusiken” – och störande av grannarna.228 År 1932 ger en notis i 
Scenen en ironisk vinkling på problemet: ”Bland annat ha vi nog [i julklapp] 
litet var hugnats med grammofoner, att förljuva vårt eget och grannarnas 
liv med […].”229 Samma år klagas i en ledare i samma tidskrift över en brist 
på så kallad radiokultur:

Radiokulturen efterlyses! Under den varma årstiden äro tidningarna 
fulla med arga insändare, som klaga över högtalare i öppna fönster eller 
t. o. m. i det fria inom tätt bebyggda samhällen.230

En anekdot återgiven i Populär Radio om en notorisk störare av grannar 
med högtalarmusik avslutas med en vädjan till läsekretsen: ”Kan någon 
finna ett botemedel mot detta slag av terror, bliva många honom tack-
samma.”231 I några fall berörs problemets tekniska aspekter; exempelvis 
rekommenderas vid avspelning av ett antal nyutgivna skivor, som bedöm-
des vara behäftade med felet att vara för ljudstarka, att dessa avspelas med 
så kallade nattstift, det vill säga en typ av grammofonnålar för mekaniska 
grammofoner konstruerade för att ge svagare ljud vid uppspelning.232 En 
viktigare källa till förargelse förefaller dock ha varit de excesser som den 
elektriska förstärkningens möjligheter kunde inbjuda till:

Tyvärr råder på många håll bland allmänheten den felaktiga uppfatt-
ningen, att om den nyinköpta mottagaren har 4 W distorsionsfri ut-
gångs effekt, så skall den genomsnittliga ljudstyrkan motsvara denna 
effekt, och man vrider därför både vid tal och musik upp volymkontrollen, 
tills apparaten formligen vrålar ut programmet, till stort obehag för 
grannarna.233

Ljudstörningsproblematiken föranledde efter hand även juridiska åtgärder:

Snart är sommaren här med sina många behag – och obehag. Till de 
sistnämnda hör grammofon- och högtalarplågan. Den har nog lindrat 
något sedan det blev lag på att man ej fick störa sina grannar med 
högtalarmusik. I slutet av förra sommaren fick en person i Malmö böta 
10 kronor för att han överträtt denna lag. Troligen finns det flera sådana 
fall.234

Den lag till vilken här refereras förefaller ha bestått i den ovan nämnda 
lokala ordningsföreskrift som hade införts av fastighetsägarna. Den ledar-
skribent som då berättade om denna föreskrift menade dock att ”det fåtal 
radiolyssnare, som terrorisera sina grannar” utgjorde en mindre olägenhet 
i jämförelse med ”hundratalet dörrknackare” som utbjöd varor till för-
säljning.235

2.5. Behaglig ton och tidsaxelmanipulation

Som framgår av avsnitt 2.2 utgörs ett centralt fokus i diskursen kring 
elektriskt baserad ljudreproduktionsteknologi av idén om trohet mot 
verkligheten: uttryck som naturtrohet och high fidelity artikulerar ett ideal 
som innebär största möjliga likhet, intill förväxlingsbarhet, mellan repro-
ducerat ljud och ett icke-reproducerat original. Trots, eller kanske snarare 
på grund av, detta ideals starka position framstår det också som motiverat 
i detta sammanhang att ställa frågan om huruvida det reproducerade ljudet 
till och med skulle kunna upplevas som i något avseende bättre än verk-
ligheten, det icke-reproducerade originalljudet. Mitt empiriska material 
ger vid handen att sådana uppfattningar, i den mån de förekommit, har 
varit diskursivt marginaliserade, det vill säga det är svårt att finna explicita 
belägg för detta slags föreställningar. Likafullt finns också urskiljbara 
indikationer på att i vissa situationer och kontexter det reproducerade 
ljudet i olika avseenden har framstått för användarna som bättre än origi-
nalljudet.

Mikrofonröster och skivsound

I jämförelse med tidigare musikmedier ligger ljudreproduktionsmediernas 
viktigaste särdrag i möjligheten att återge ett specifikt framförande av ett 
musikverk, snarare än det mer eller mindre abstrakta musikverket i sig, 
representerat av notbilden. Det har ofta hävdats att dessa mediers spridning 
därför medför en successiv förskjutning av fokus från kompositör till 
framförande artist som konstituerande faktor för det färdiga musikaliska 
resultatet.236 Under loppet av 1920-talet märks i reklamen för grammofon-
skivor en efterhand allt starkare fokusering av den enskilde artisten. Under 
den akustiska inspelningsteknikens epok var det oftast sångartister som 
framhölls på detta sätt. I en annons från 1924 berättas:

Höstens operettsuccéer, frasquita och operettprinsessan, 
finnas i ypperliga orkesterinspelningar för grammofon å odeon. Varje 
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grammofonägare bör i sin repertoar hava Richard Taubers mästerliga 
insjungning av arian: ”Hab’ ein blaues Himmelbett.” (Jag är förtrollad 
av din makt).237

Bland andra exempel kan nämnas en annons för skivor från Odeon på-
följande år, där det frågades ”Har Ni hört Lövås?”, och året därpå ut-
annonserades bland annat skivor med kupletter inspelade av Thor 
Modéen.238 Denna tendens förstärktes av de förändrade förutsättningar för 
ljudåtergivning som följde av den elektriska inspelningsteknikens genom-
brott, och efterhand framträdde grammofonartisten som en alltmer väl-
definierad kategori. De nya sångsätt som möjliggjordes av den elektriska 
inspelningstekniken, framför allt så kallad crooning, innebar ett vidgat 
spektrum av potentiella individualiserade sångliga uttryck.239 Den förste 
framgångsrike svenske mikrofonsångaren var Sven-Olof Sandberg, om 
vilken det 1928 berättas i Scenen: ”Han är ännu bara tjugotvå år, men hans 
skivor säljas redan i tiotusentals exemplar. Han har en s.  k. ’grammo-
fon- och radioröst’.”240 En annan grammofonsångare som uppnådde stor 
popularitet under 1930-talet var Hilmer Borgeling, i en annons kallad ”det 
stora svenska grammofonnamnet 1930”.241 I en av de vid denna tid fort-
farande vanligt förekommande kombinationsannonserna för skivor och 
grammofoner uppmanas läsaren: ”Lyssna till deras välljud!”, och i en 
annan berättas att ”borgeling sjunger / helge lindberg spelar…”.242 Gene-
rellt blir uttryck som grammofonsångare och mikrofonröst allt vanligare i 
annonser och skivrecensioner från slutet av 1920-talet. Detta indikerar att 
sådana slags vokala uttryck som tidigare sannolikt skulle ha haft svårt att 
nå fram i ett livesammanhang utan tillgång till elektrisk förstärkning nu 
kunde bli populära tack vare elektrifierad ljudreproduktionsteknologi.

Grammofonmarknadens expansion innebar också ökad exponering för 
artister vilkas sångsätt inte i samma utsträckning var betingat av de nya 
tekniska möjligheterna, till exempel Ernst Rolf, ”Skandinaviens största 
och mest populära kuplettsångare”, och operasångare som den så kallade 
världstenoren Jan Kiepura eller Jussi Björling.243 Oavsett vilken typ av 
sångartist det var fråga om ger dock enstaka presskommentarer uttryck för 
föreställningen om att den samtida inspelningstekniken kunde bidra till 
resultat som överträffade levande framföranden. År 1931 talas det i en 
ironisk kommentar till den musik som presenterades i Radiotjänsts 
Grammo fontimmen om världens främsta sångare, ”vilkas röstresurser 
genom mikrofonteknikens underbara finurligheter behandlats så att de 
mången gång bli bättre och mer välljudande än de äro i livs levande livet”.244 
Två år senare heter det i en något mer återhållen kommentar: ”Grammo-

fonen har […] den lilla egenheten att kunna smickra, röstvolymens exakta 
förmåga och pianissimots bärighet bruka ej alltid vara kongruenta med 
verklighetens.”245

Den utvidgning av grammofonmusikens genreområde som möjlig-
gjordes av den elektriska inspelningstekniken medförde även att instru-
men talister och orkesterledare i ökande utsträckning kunde marknads-
föras som grammofonartister. Också vad gäller instrumentalmusik finns 
exempel på kommentarer som indikerar att inspelad musik kunde upplevas 
som överträffande levande framföranden. År 1927 sägs i en kommentar till 
det starka amerikanska inflytandet på skivmarknaden:

Det har till och med gått så långt att vi om en orkester vi tycker låter 
särskilt bra, smickrande säger: – Den låter nästan lika bra som en 
amerikansk grammofonskiva. […] Och eftersom en grammofonskiva 
nu för tiden kan ta upp vad som spelas nära nog utan att förlora ett ljud 
eller en poäng ifråga om finesser, så finns ju storartade möjligheter för 
den amerikanska grammofonindustrien att hålla sin ställning.246

Här impliceras en jämförelse mellan ett levande framförande av en svensk 
orkester och en grammofoninspelning av en ospecificerad amerikansk 
orkester, men det framstår inte som helt klarlagt huruvida kommentaren 
gäller de medverkandes musikerkompetens eller ljudåtergivningens 
kvalitet. Oavsett vilket torde dock en sådan distinktion inte heller ha 
framstått som helt klar för många samtida lyssnare.

Redigering och trickeffekter

En specifik egenskap hos ljudreproduktionsmedier baserade på inspel ning 
och uppspelning av ljud är att de möjliggör vad Friedrich Kittler har kallat 
tidsaxelmanipulation (time axis manipulation).247 Inspelning av ljudförlopp 
innebär att dessa frigörs från sina begränsningar såsom irreversibla pro-
cesser i realtid. Inspelade ljud kan spelas upp hastigare eller långsammare 
än originalet eller i omvänd tidsriktning (baklänges); också kombinationer 
av ljudförlopp som ägt rum vid olika tidpunkter – uppspelning av inspelat 
ljud tillsammans med andra, live-ljudförlopp, eller sammanställning av 
flera inspelade ljudförlopp för samtidig uppspelning (sound on sound) – 
utgör exempel på tidsaxelmanipulation. I och med inspelningsmediernas 
utbredning får detta slags manipulation efter hand karaktären av vardaglig, 
föga anmärkningsvärd praxis, men de tidigaste erfarenheterna av sådan 
praxis kan antas ha upplevts av många som förbluffande; som Kittler 
kommenterar: ”Technological media turn magic into a daily routine.”248
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Det tidigaste exemplet på kommentarer till tillämpningen av sådan 
tidsaxelmanipulation som återfunnits i källmaterialet härrör från 1926, då 
en notis i Scenen berättar om Ottorino Respighis användande av grammo-
foninspelad näktergalssång i sitt orkesterverk Roms pinjer: ”Det är väl 
första gången som grammofonen använts som instrument i en allvarlig 
musikalisk komposition.”249 År 1932 berättas i en annan notis med titeln 
”Mekanisk orkester” om en innovation som möjliggjorde användning av 
på förhand inspelad musik som ackompanjemang vid liveföreställningar:

Italienarna Murgi och Ferrucci har uppfunnit en apparat, som skall 
kunna ersätta såväl orkester som körer under operaföreställningar. Upp-
tagningen sker medelst film och återgivningen genom förstärknings-
apparater av ny modell.250

Fyra år senare berättas i en annan notis om att man i usa för första gången 
hade framfört en revy med enbart inspelad musik i stället för levande 
orkester.251

Även om sound on sound-inspelningar i princip var möjliga även under 
den akustiska inspelningens era gav den elektriska inspelningsteknologin 
helt nya förutsättningar för genomförandet av sådana. Mark Katz beskriver 
hur Paul Hindemith inför musikmässan i Berlin 1930 producerade in-
spelningar där han själv spelade samtliga instrument och också experi-
menterade med manipulation av uppspelningshastigheter.252 Detta slags 
procedurer hade vid denna tid ännu inte kommit till användning vid 
inspelning av kommersiellt utgivna grammofonskivor. År 1933 berättar 
emellertid en artikel i Scenen om en nyligen påbörjad serie återutgivningar 
av några av tenoren Enrico Carusos inspelningar försedda med nyinspelade 
orkesterbakgrunder. Samtliga Carusos inspelningar var gjorda under den 
akustiska eran (han avled 1921), men hans talrika inspelningar från 1902 
och framåt var fortfarande beryktade. Artikeln berättar att

man har på nytt fångat solistens stämma, förstorat densamma och låtit 
den ljuda i tratten för att med en modern orkesters tillhjälp ackompagnera 
sången i en ny vaxskiva och – en ny skiva. Resultatet måste betecknas 
enastående.253

I en annons från Husbondens röst i samma nummer sägs: ”enrico 
caruso / den oförliknelige sångaren / låter nu höra sig i ny gestalt”.254 
Dessa som enastående beskrivna skivutgåvor, vilka kombinerade den 
sedan länge framlidne sångarens stämma med nyinspelad orkestermusik, 
kan betraktas som ett tidigt exempel på hypermedialitet i samband med 

ljudreproduktionsmedier. Kommersiellt utgivna trickinspelningar av detta 
slag utgjorde dock vid denna tidpunkt exceptionella undantag, i det 
specifika fallet förklarade av Carusos särställning såväl i musikhistorien 
som i inspelningsmediernas historia.255

Den ovan berörda vid återkommande tillfällen dokumenterade entu-
siasmen i Populär Radios spalter för hobbyverksamhet med heminspelning 
av grammofonskivor ger också prov på förslag till läsarna om hur dessa på 
egen hand kan realisera projekt som överskrider den icke-medialiserade 
verklighetens begränsningar. År 1936 ges i en artikel om heminspelning 
tips om hur man kan sjunga duett med sig själv, även om det här inte 
handlar om fullt ut genomförd sound on sound-inspelning utan om kom-
bination av inspelning med liveljud.256 Följande år uppges i en bygganvisning 
för en så kallade blandarenhet, det vill säga vad som med sentida 
terminologi skulle kallas en mixer: ”Med denna ljudblandare, som fungerar 
oklanderligt, har man stora möjligheter att inspela skämtskivor och 
dylikt.”257 Den nämnda artikeln från 1936 ger också indikationer om 
förekomsten av ett annat slags manipulationspraxis: beträffande en 
förstärkare avsedd för hemmabygge, för vilken bygganvisning tidigare 
funnits i tidskriften, anges att ”PR-förstärkaren saknar volymkontroll, som 
ibland är önskvärd vid inspelning av skivor från radioprogrammet, då man 
vill ha musiken att dö bort”.258 Vid denna tid var vad som efter hand kom 
att kallas borttoning, det vill säga avslutande av ett musikstycke genom 
gradvis reduktion av volymen till ohörbart, en ovanlig procedur vid 
kommersiella grammofoninspelningar. Som citatet antyder användes 
ännu inte uttrycket borttoning för detta slags praxis; det tidigaste exempel 
jag funnit i dagspressmaterialet på användning av detta uttryck i samband 
med ljudreproduktionsmedier härrör från 1953.259 Liksom vad gäller 
heminspelning av grammofonskivor generellt torde vid denna tid endast 
ett litet fåtal tekniskt bevandrade entusiaster ha ägnat sig åt att faktiskt 
genomföra detta slags experimentprojekt, men den uppmärksamhet de 
ägnas i Populär Radio antyder att de tekniska möjligheterna ägde en stark 
fascinationspotential för många läsare.260

Volym som ljudkvalitet

Ljudreproduktionsmediernas historia kännetecknas inte bara av strävanden 
efter ökad naturtrohet utan också av ambitioner att öka det reproducerade 
ljudets ljudstyrka. Som Kyle Devine har påvisat har dessa olika strävanden 
ofta kommit att stå i motsatsförhållande till varandra, varvid breda grupper 
av användare kommit att prioritera ljudstyrka framför naturtrohet:
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in cases where loudness and fidelity have been inversely correlated, 
audiences often choose loudness over fidelity, whereas audio enthusiasts 
tend toward ideals of fidelity. Instead of favouring fidelity, audiences like 
loudness because of its ability to furnish certain situations with music.261

Strävanden efter större ljudvolym är märkbara redan tidigt under den 
akustiska in- och uppspelningsteknikens era; ett exempel är den i avsnitt 
2.1 nämnda utbredningen av den med akustisk förstärkning försedda 
Auxetophonen under åren kring 1910. Introduktionen av radion och den 
därmed sammanhängande elektriska förstärkningsteknologin innebar 
emellertid avsevärt större möjligheter än tidigare för användaren att 
påverka det uppspelade ljudets volym: ”volume became an even more 
prominent concern following the introduction of radio”.262 Elektrisk 
förstärkning medförde således möjligheten att göra det reproducerade 
ljudet bättre än verkligheten i den specifika bemärkelsen starkare än 
verkligheten.

Jag har inte i källmaterialet från denna tidsperiod påträffat några expli-
cita jämförelser vad gäller ljudstyrka mellan reproducerat och icke-repro-
ducerat ljud där jämförelsen utfaller till det förstnämndas fördel. Emellertid 
förefaller de i avsnitt 2.4 nämnda återkommande klagomålen beträffande 
ofrivilligt lyssnande till volymstark musik från grannarna indikera att hög 
volym i sig för många användare kunde utgöra ett attraktivt attribut i olika 
lyssningssituationer. Sannolikt hade relativt få lyssnare tillräckliga kun-
skaper och erfarenheter för att på ett välgrundat sätt kunna företa jäm-
förelser mellan ett reproducerat ljuds volym och ljudstyrkan hos ett 
hypotetiskt livemusikframförande i samma miljö, men oavsett utfallet av 
en sådan jämförelse kunde själva möjligheten att reglera ljudvolymen 
innebära ett försteg jämfört med lyssnande till liveljud.

Den mörka tonen

I kontrast till den relativa frånvaron av explicit diskussion av relationen 
mellan ljudstyrka och naturtrohet finns under den här aktuella tidsperioden 
en påtagligt mer synlig diskurs kring reproducerat ljuds klangfärg, det vill 
säga ljudåtergivningens frekvensfördelning över det mänskliga hörbar-
hetsområdet. Under åtminstone tre årtionden – från slutet av 1920-talet 
till slutet av 1950-talet – görs återkommande inlägg i en debatt som rör 
förhållandet mellan den samtida teknologins kapacitet till naturtrogen 
återgivning och lyssningspraktiker som innebär att denna kapacitet inte 
alltid utnyttjas fullt ut. Utifrån ett i denna debatt ofta berört lyssningsideal 

Polyphon med den mörka tonen. Annons i Scenen, 
nr 16, 1931, 477.
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har jag valt att rubricera denna diskussion med uttrycket ”den mörka 
tonen”.

I en annons år 1929 för en ny resegrammofonmodell berättas hur med 
denna apparat ”tonstyrkan mångdubblas jämförd med tonstyrkan hos 
samma skiva på en vanlig resegrammofon”.263 Även om det inte explicit 
sägs i annonsen förefaller det rimligt att anta att framhävandet av appa-
ratens ljudstyrkekapacitet för en dåtida läsare implicerar en jämförelse med 
den nyligen introducerade elektriska ljudreproduktionsteknologin; inne-
börden är alltså att den (billigare) mekaniska reproduktionen volym mäs-
sigt skulle kunna mäta sig med den (dyrare) elektriskt förstärkta. Detta 
skulle också kunna vara den avsedda innebörden av en annan annons från 
samma år, där samma maskin karakteriseras som en ”resegrammophon 
med högtalarton”,264 men exakt vilken innebörd dåtidens läsare förväntades 
lägga i uttrycket högtalarton förefaller inte helt självklart. En sannolik 
tolkning är att det förutom apparatens absoluta ljudstyrka här också 
handlar om en klangkaraktär som kunde upplevas som behagligare än den 
mekaniska grammofonens basfattiga och skrälliga ljud.265 Denna tolkning 
stöds av en annons år 1931 för en annan resegrammofon av samma fabrikat, 
där det hävdas att ”den mörka tonen […] är omtyckt”, liksom av en dags-
pressannons för samma apparat som berättar att en ”mörk, fyllig ton” 
utmärker den nya resegrammofonen.266 

Jämfört med den mekaniska grammofonen möjliggjorde elektrisk re-
pro duktion via högtalare dels återgivning av ett större frekvensområde, 
dels en jämnare balans mellan bas- och diskantregister. Att döma av 
samtida omdömen var dock den tidiga högtalarteknologin långt ifrån 
alltid kapabel att tillfredsställa olika ljudideal. I en notis i Populär Radio år 
1929 om en ny högtalarkonstruktion framhålls i en implicit kontrastering 
mot tidigare högtalarmodeller ”den ljusa tonen, som behagligt skiljer sig 
från den dova musikproduktion man ofta får höra”.267 Året därpå presen-
teras en bygg beskrivning för en separat tonkontroll, varvid behovet av 
denna konstruk tion motiveras på följande sätt:

Blott i mycket få fall ger högtalaren just den klangfärg, som man vill ha 
fram. En del typer favorisera de låga tonerna och ge därför en rätt mörk 
ljudreproduktion, medan andra framhålla de höga tonerna och 
följaktligen ge en mycket ljus reproduktion.268

För de lyssnare för vilka den mest närliggande jämförelsen med högtalar-
reproduktion utgjordes av den mekaniska grammofonens ljudåtergivning 
låg dock sannolikt den elektriska återgivningens fördelar i frånvaron av 
den mekaniska reproduktionens som vasst upplevda ljud. Följande 

annonstext från 1931 rörande en högtalare förefaller uttrycka en före-
ställning om högtalarton liknande den i de ovan citerade annonserna för 
resegrammofoner:

Naturlig återgivning i såväl bas som diskant – en återgivning, som 
kommer originalet så nära det gärna är möjligt att komma […] Den 
varma, mjuka tonen smeker örat. Ni kan lyssna hur länge som helst utan 
att tröttna.269

Bland tekniskt utbildade experter fanns en stor enighet om att en utvidg-
ning av det frekvensområde ljudreproduktionsapparaturen förmådde åter-
ge var en av de viktigaste faktorerna för åstadkommande av ökad natur-
trohet. Likafullt kunde det vid radiomottagning, i synnerhet vad gällde 
mottagning från avlägsna sändare, finnas tekniskt betingade skäl att 
beskära diskantfrekvenserna för att minimera inslag av radiostörningar. 
Ur fackexperternas synvinkel låg dock ett problem i att många lyssnare 
antogs föredra en mörkare klangfärg även när en sådan inställning av 
radiomottagaren inte var tekniskt motiverad. I artikeln ”Tonkontroll och 
tonkorrektion” från 1933 beskrivs problematiken på följande sätt:

man gör klangfärgen mörkare för att undertrycka störningarna vid dis-
tansmottagning. Å andra sidan föredraga de flesta lyssnare fortfarande 
den något mörkare klangfärgen även vid lokalmottagning, och apparat-
fabrikanterna äro naturligtvis tvungna att taga hänsyn härtill. […] 
Under nuvarande förhållanden är klangfärgen ofta i ljusaste ändläget 
totalt för mörk, detta enligt vår mening. Naturtroheten i återgivningen 
blir lidande härpå.270

Efterhand kan i Populär Radios spalter märkas en tilltagande konsensus 
bland expertisen om att en majoritet av lyssnarna föredrog en mörk 
klangfärg, av experterna bedömd som alltför mörk. I en ledarartikel från 
1934 ställs kompetensen hos så kallade musikförståsigpåare att bedöma 
högtalares kvaliteter mot teknikernas kompetens; den ironiskt avfattade 
artikelns poäng förefaller vara att teknikernas omdömen borde tillmätas 
större vikt än förståsigpåarnas.271 Senare samma år berättar en annan 
artikel som avhandlar så kallad tonreglering om den skadliga påverkan av 
lyssnarens omdömesförmåga som kan förväntas följa av felaktigt inställda 
tonkontroller:

Det tråkiga i saken ligger emellertid däri, att genomsnittslyssnaren med 
ganska stor sannolikhet låter tonregulatorn stå kvar i det mörka läget 
även vid lokalmottagning, då det inte alls behövs utan tvärtom är till 
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avsevärd skada. Erfarenheten visar nämligen, att man mycket snart 
vänjer sig vid ljudet från en apparat, man ofta hör. Genomsnittslyssnaren 
saknar därför ej de höga toner, hans apparat med denna inställning ej 
kan återge. Härigenom inträder en med tiden tilltagande oförmåga att 
skilja mellan god och dålig återgivning, framförallt av musik.272

Denna diskussion fortsätter i tidskriftens spalter under 1940-talet, framför 
allt under krigsåren, vilket möjligen kan hänga samman med den på grund 
av världsläget relativa bristen på nya tekniska innovationer under denna 
period. Lyssnarnas preferenser för mörkt ljud, det vill säga diskantfattigt 
sådant, vid radiolyssnande till såväl musik som tal beklagas återkommande: 
”Folk i allmänhet har en underlig och svårförståelig benägenhet att vilja 
skära bort de högre frekvenserna även vid tal (’rösten blir så sammetsmjuk 
och behaglig’) […].”273 I debatten introduceras åter den ovan berörda 
distinktionen mellan lyssnande till det musikaliska framförandet respektive 
ljudåtergivningens kvalitet: ”en ur musikalisk synpunkt dålig konsert kan 
vara förstklassig ur teknisk och akustisk synpunkt och vice versa”.274 Dis-
kussionen utvidgas också till att omfatta kritik av ljudkvaliteten i Radio-
tjänsts musiksändningar, varvid bland annat Finland framhålls som ett 
föregångsland beträffande ljudkvalitet och Radiotjänsts ljudteknikers torra 
ljudideal, fritt från rumsakustiska kännetecken, utpekas som en viktig 
orsak till problemen.275

Diskussionen i Populär Radios spalter av den mörka tonen når en kulmen 
år 1948. I en artikel detta år redogörs utförligt för en omfattande empirisk 
undersökning utförd i usa, vid vilken deltagarna fick lyssna till samma 
programmaterial (tal respektive olika musikgenrer) uppspelat vid olika 
ljudstyrkenivåer och med olika frekvensomfång (kallade smalt, medelbrett 
respektive brett).276 Lyssnarna var indelade i tre grupper: så kallade vanliga 
lyssnare, professionella musiker samt lyssnare vana vid lyssning till 
radioutsändningar från fm-sändare (fm-sändningar hade startat i usa år 
1937, medan de i Sverige inleddes först år 1955). Undersökningens resultat 
visade att samtliga tre grupper av lyssnare tenderade att föredra ett smalare 
frekvensområde (smalt eller medelbrett) framför ett brett vid lyssnande 
till såväl musik som tal. Artikelförfattaren framför olika förklarings hypo-
teser, såsom tillvänjningseffekter av långvarigt lyssnande till radio- och 
grammofonmusik eller preferenser för en ljudåtergivning som emulerar en 
(hypotetisk) dämpning av högre frekvenser i typiska konsertlokaler. Dessa 
förklaringar förkastas dock, och författaren drar slutsatsen att resultatet 
beror på distorsionsorsaker ”som hittills inte varit föremål för mera in-
gående undersökningar, exempelvis insvängningsfenomenen, inter  mo-
dulation och brusnivån”.277 I en uppföljande artikel i påföljande nummer 

av tidskriften refereras till ett föredrag kring samma undersökning vid ett 
möte föregående år i British Sound Recording Association.278 Enligt 
artikelförfattaren hade föredragshållaren, M.G. Scroggie,279 som förklaring 
till undersökningsresultaten anfört olika hypotetiska orsaker till distorsion, 
såsom ”mycket höga övertoner”, ”insvängningsfenomen”, ”Dopplereffekt” 
samt ”inverkan av efterklangstiden”. Därutöver hade Scroggie emellertid 
också formulerat två olika definitioner av god ljudåtergivning: dels en 
återgivning ”som skänker samma hörselförnimmelser som originalljudet”, 
dels en ”som skänker den mest angenäma hörselförnimmelsen vid åter-
givning av originalljudet”, det vill säga en återgivning som ur en lyssnares 
subjektiva perspektiv skulle kunna beskrivas som bättre än originalet. En 
insändare i nästa nummer konkretiserar vissa omständigheter under vilka 
detta slags preferenser skulle kunna tänkas uppstå. Förutom ytterligare ett 
antal tekniska aspekter på undersökningens genomförande och resultat 
skriver insändarskribenten:

En annan orsak till att folk i allmänhet föredra svag diskant är, att man 
samtidigt som radio spelar vill kunna samtala, vilket kräver att diskanten 
är svag. Annars blir det svårt att uppfatta vad andra säger, låga frekvenser 
ha nämligen betydligt mindre maskeringseffekt än höga frekvenser.280

Här artikuleras alltså en lyssningssituation där ett specifikt socialt sam-
manhang innebär att maximal naturtrohet hos ljudåtergivningen inte 
framstår som eftersträvansvärd. Explicita tillstyrkanden av ett sådant 
lyssnande – radion som bakgrund till samtal – är vid denna tid sällsynta i 
offentlig diskurs. Sannolikt hänger detta samman med den låga status som 
sedan länge tillmätts det förströdda lyssnandet, ett lyssningsmodus som 
icke desto mindre vid denna tid förefaller ha ägt stor och växande 
tillämpning i förhållande till teknologiskt reproducerad musik. En möjlig 
influens som befrämjat detta slags lyssnande – diskret musik som bakgrund 
till angenäma sociala situationer – kan också ha kommit från ljudfilmens 
underscore-musik; jag har dock inte funnit några belägg som uttryckligen 
stöder ett sådant samband.281

Som framgår av det föregående förefaller diskussionen kring den mörka 
tonen under 1930- och 1940-talen framför allt ha varit inriktad mot radio-
lyssnande. I den mån radio och grammofon kom till användning i likartade 
sociala situationer kan dock samma ljudideal förväntas ha varit aktuella 
även vid lyssnande till grammofonmusik. I en radannons från 1950 beträf-
fande en begagnad förstärkare till salu framhålls att denna kännetecknas 
av en ”mörk o. fyllig ton”,282 och i en notis från 1952 beträffande en ny 
bandspelarmodell framhåller en beskäftig teknikskribent att
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frekvensområdet uppges sträcka sig från 50–10 000 p/s. Eftersom denna 
fina frekvenskurva inte ska kunna förstöras av personer, som tycker om 
s. k. mjukt ljud, har tonkontrollen förståndigt nog uteslutits.283

Diskussionen om den mörka tonen som ljudideal, och mer generellt om 
förhållandet mellan reproducerat ljud och en icke-reproducerad akustisk 
verklighet, fortsätter under återstoden av 1950-talet, även efter hifi-
diskursens breda genombrott (se avsnitt 3.7).

3. Kvalitet

3.1. Teknologiska förändringar

Andra världskriget och ljudteknologin

Jämfört med både föregående och efterföljande perioder innebar tiden för 
andra världskriget ett relativt stillestånd beträffande den tekniska utveck-
lingen av ljudreproduktionsapparatur för civilt bruk. Detta framgår tydligt 
av Populär Radios spalter: under krigsåren presenterar tidskriften föga av 
nya tekniska innovationer på ljudreproduktionsområdet. I stället kan 
konsekvenserna av världsläget beträffande teknikanvändningen och dess 
förutsättningar avläsas i både annonser och redaktionellt material. Exemp-
elvis refererar flera reklamannonser för elektronrör till det svenska bered-
skapsläget och till komponenternas användning i militär utrustning.1 I en 
annons för radiorör heter det: ”Lång och dyster vinter… men inte för den 
som säljer Sylvania. I vinter lyssnar folk på radio mer än någonsin.”2 Vintern 
1940 publicerar tidskriften ett upprop, undertecknat av åtta radiotekniker, 
med uppmaning till stöd till Finland med radiokunnig personal och 
materiel.3 På våren samma år informerar en ledarnotis om medarbetarnas 
militärtjänstgöring och att tidskriftens upplaga bibehållits trots bered-
skapsläget, dock med något färre sidor per nummer än tidigare, och i 
samma nummer sägs i en annons för förstärkare från Champion: ”Under 
orostider behövas förstärkaranläggningar i ännu större utsträckning än 
förr. För alarm / underhållning / nyheter”.4

Liksom är fallet under större delen av 1930-talet finns vid tiden för 
krigsutbrottet i Populär Radio en viss orientering mot tyska förhållanden 
och den tyska radioindustrins produkter. Dessa förhållanden består under 
de tidigaste krigsåren; exempelvis berättas 1940 i en notis om insättande 
av extratåg till Radiomässan i Leipzig på grund av det stora intresset för 
denna mässa, och även året därpå annonseras för sådana extratåg.5 Efter-
hand som krigsförloppet förändras till de allierades fördel märks en för-
ändring av denna orientering i riktning mot brittiska och amerikanska 
förhållanden; exempelvis presenteras år 1943 en utförlig diskussion av 
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krigets konsekvenser för radioindustrin i usa.6 Samma år uppges i en 
annons för radiorör att ”[a]vspärrningen har omöjliggjort den import av 
amerikanska radiorör, som Sveriges radioindustri tidigare var beroende 
av”, vilket hade resulterat i initierandet av en tillverkning av svenska 
radiorör.7 Efter krigsslutet är denna omorientering i det närmaste helt 
genomförd; i en notis år 1946 antyds till och med att tidskriften skulle ha 
spelat en viss roll i den danska motståndskampen, i det att det uppges att 
Populär Radio år 1944 hade förbjudits i Danmark 1944 på grund av dess 
återgivning av kopplingsscheman för katodkopplade förstärkarsteg 
hämtade ur den brittiska tidskriften Wireless World.8

Krigets inverkan på den ljudreproduktionsteknologiska situationen 
sammanfattas med konstaterandet att man ”väl knappast [kan] påstå, att 
de gångna krigsåren varit några framåtskridandets år beträffande ljud-
kvalitet”.9 Inför det förutspådda krigsslutet presenteras dock nu artiklar 
med tips om de nya apparatkonstruktioner för hemmabyggare som möjlig-
gjorts av teknikutvecklingen under kriget, såsom mindre elektronikkom-
ponenter (så kallade miniatyrrör) och mindre och lättare batterier för 
användning i transportabla apparater.10 I början av 1946 berättar en 
annons för en återförsäljarfirma att dess lager ”har åter börjat fyllas med 
varor från Amerikas främsta radiofabriker”, och i en notis förutspås de 
innovationer som är att förvänta sedan radioindustrin i usa ställts om för 
civil produktion.11 Också vad gäller ljudreproduktionsteknologins mjuk-
vara – grammofonskivan – innebar krigsslutet en markant ökad tillgänglig-
het. På hösten 1945 återupptas Populär Radios skivrecensionsavdelning med 
konstaterandet att ”[t]illförseln av grammofonskivor västerifrån […] 
under kriget varit ytterst ringa”; nu hade situationen förändrats i och med 
att vad man kallade fredsleveranserna av grammofonskivor hade kommit 
igång.12

I tidigare forskning har krigsindustrins stora betydelse för utvecklingen 
av ljudreproduktionsteknologin under och efter andra världskriget ofta 
framhållits.13 Krigsslutet innebar startpunkten för en successivt tilltagande 
exploatering av nya innovationer för civilt bruk, varvid teknologiska fram-
steg tillskrevs en starkt positiv värdeladdning i vad Timothy Taylor har 
karakteriserat som efterkrigstidens ”technoscientific imaginary”.14 Under 
åren efter andra världskriget lanserades sålunda ett flertal tekniknyheter 
som kom att förändra förutsättningarna för ljudreproduktionsteknologins 
utbredning och användning. I en tillbakablick på 1950-talet skriver Kjell 
Stensson år 1981: ”50-talet var, som jag ser det, det hittills väsentligaste 
decenniet i den moderna ljudteknikens historia. Åtskilligt presenterades 
då som skulle visa sig livskraftigt och utvecklingsbart.”15

fm och trådradio

För Populär Radios läsare introducerades den då nyligen utvecklade fm-
radion – frekvensmodulerade radiosändningar på ultrakortvågsbandet – år 
1935 i en artikel skriven av civilingenjör Å. Rusck.16 Jämfört med de vid 
denna tid använda sändningsmetoderna för rundradio – amplitudmodu-
lerade sändningar på mellan- eller långvågsbandet – möjliggjorde fm-
radion betydligt bättre ljudkvalitet och reducering av risken för radio-
störningar, men i gengäld krävdes betydligt fler sändarstationer på grund 
av sändningarnas jämförelsevis korta räckvidd på de aktuella våglängderna.

I usa introducerades rundradio på fm-bandet mindre skala i slutet av 
1930-talet. fm-utbyggnaden i Europa startade efter andra världskriget; 
detta skedde tidigast i Förbundsrepubliken Tyskland, som tilldelats ett 
begränsat antal våglängder på mellanvågsbandet, varför man där i stor 
utsträckning var hänvisad till ukv-bandet för radiosändningar.17 I Sverige 
kom fm-radion relativt sent, beroende på att utbyggnaden här kom att 
konkurrera med ett alternativt system för radiodistribution, den så kallade 
trådradion (amplitudmodulerade långvågssignaler distribuerade via tele-
fonledningarna), med vilken försöksverksamhet hade bedrivits sedan 
slutet av 1930-talet.18 Det slutbetänkande från 1943 års rundradioutredning 
som presenterades 1946 förordade en utbyggnad av trådradion. I Populär 
Radios spalter bedrevs emellertid en återkommande kritik av detta system. 
Tidskriftens skribenter förordade i stället utbyggnad av fm-nätet med 
stör  ningsfrihet och ljudkvalitet som viktigaste argument; därutöver förut-
spåddes framtida möjligheter att sända flera program på samma frekvens 
med hjälp av impulsmodulation, det vill säga digitalt kodade radiosänd-
ningar, vars principer hade formulerats 1937.19 Trådradion förespråkades 
av företrädare för Telegrafverket (sedermera Televerket); verket hade vid 
denna tid det tekniska ansvaret för Radiotjänsts sändningar, vilket för-
anledde kritik: ”Utomlands går utvecklingen mot allt högre frekvenser; 
här hemma där den tekniska utvecklingen tyvärr domineras av telefontek-
niker söker man länka in utvecklingen på helt andra spår.”20 Den svenska 
fm-utbyggnaden startade först år 1955 med införandet av det så kallade 
dubbelprogrammet (AB Radiotjänsts Program 2), vilket endast sändes via 
fm. Tidsschemat för den planerade utbyggnaden var ursprungligen relativt 
försiktigt, men utbyggnaden påskyndades tack vare samordning med ut-
byggnaden av nätet för tv-sändare.21 Parallellt fanns dock trådradiosystemet 
kvar och hade som mest cirka 400 000 abonnenter, även om det i en ledare 
i Radio & Television med anledning av beslutet år 1968 om dess avveckling 
karakteriserades som ”en felinvestering av monumentala mått”.22
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Introduktionen av fm gjorde det möjligt för radiolyssnarna att uppleva 
radiosändningar med en påtagligt och hörbart högre ljudkvalitet än vad som 
varit möjligt beträffande am/mv-radion. fm-radion var också en nöd vän-
dig förutsättning för införandet av stereofoniska radiosändningar,23 vilket 
dock också det kom att dröja förhållandevis länge i Sverige (se avsnitt 3.3).

Trådspelare och bandspelare

Vid tiden för andra världskrigets slut var ljudinspelningsapparatur baserad 
på magnetiserbara lagringsmedier långt ifrån någon nyhet. Principerna för 
magnetisk lagring av ljudinformation var kända sedan senare delen av 
1800-talet, och den första trådspelaren, telegrafonen, konstruerades av den 
danske ingenjören Valdemar Poulsen år 1898. I Populär Radio återfinns 
1930 en artikel om ”[d]iktafonen, eller telegrafonen som den också kallas”, 
där dess historia och funktionssätt redovisas.24 Som citatet antyder använ-
des detta slags apparater vid denna tid huvudsakligen som diktafoner i 
kontorsverksamhet och andra administrativa sammanhang. Under 1930- 
talet lanserades stålbandspelaren, där den tunna ståltråden ersatts av ett 
tunt men mer robust stålband.25 Från slutet av årtiondet kom sådan appa-
ratur till användning i Radiotjänsts programverksamhet, först stålband-
spelare och från 1940 och framåt även magnetofoner, det vill säga band-
spelare som använde ett tunt plastband belagt med järnoxid, också det en 
teknologi utvecklad under 1930-talet.26

Efter krigsslutet 1945 kom spridningen av magnetiskt baserad ljud-
reproduktionsapparatur att kraftigt tillta, dels för användning i mediepro-
duk tion (radio och grammofonindustri), dels för konsumentbruk.27 En 
notis i Populär Radio berättar om en demonstration vid ett sammanträde i 
Stockholms Radioklubb i november 1947 av vad som kallas Bolinders 
tråddiktafon (Wire Recorder); denna apparat ”presenterade sig för övrigt 
själv, då ett i förväg inspelat anförande återgavs genom högtalaren”.28 Året 
därpå återfinns i tidskriften en annons för ritningssats och arbetsbeskrivning 
för bygge av ett trådinspelningsaggregat, beskrivet som en ”amerikansk 
nyhet som ännu ej tillverkas i Sverige”.29 I början av 1949 presenterar 
tidskriften en utförlig artikel om tråd- och bandspelare, vilka enligt artikel-
författaren gick under den gemensamma beteckningen magnetofoner, och 
i en annan artikel hävdas: ”Intresset för magnetofoner har under senaste 
året ökat enormt här i landet.”30 I en dagspressartikel från 1949 om det 
nybildade skivbolaget Metronome framställs Börje Ekbergs innehav av en 
trådspelare som en essentiell förutsättning för det nya bolagets verksam-
het.31 Samma år lanserades Luxors Magnefon, en svensktillverkad radio-

gram mo fon med inbyggd trådspelare, utrustad med ”många olika finesser 
förutom själva inspelningsmöjligheterna. Bland annat kunde man med en 
separat skivarm spela stenkakor på bandspolen.”32 I slutet av året föreslår 
en annonstext: ”Spela in Jul- och Nyårshelgernas högtidligheter med vår 
utmärkta 0,1 mm rostfria tontråd”.33

I dagspressmaterialet härrör det tidigaste belägg jag återfunnit för ordet 
trådspelare från 1949, men termen trådinspelningsapparat finns belagt 
redan 1947.34 Det i särklass vanligast förekommande uttrycket för detta 
slags apparat under 1950-talet förefaller dock ha varit magnefon; namnet 
på Luxors trådspelarutrustade radiogrammofonmodell tycks således efter-
hand ha övergått till att bli en generisk beteckning. Ungefär samtidigt som 
trådspelaren lanserades också bandspelaren på den svenska konsument-
marknaden. I dagspressmaterialet härrör det första belägg för ordet band-
spelare som jag påträffat från år 1950, men termen bandinspelningsapparat 
finns belagt i en radannons från 1949.35 Trots trådspelarens praktiska 
olägenheter, framför allt risken för brott på den tunna inspelningstråden, 
marknadsfördes den fram till slutet av 1950-talet, sannolikt främst på 
grund av att den var billigare än bandspelaren i inköp.36

Att introduktionen av magnetisk inspelningsapparatur innebar om-
välvande förändringar beträffande förutsättningarna för grammofon-
industrins musikproduktion, framför allt i kraft av nya möjligheter till 
redigering av ett inspelat musikaliskt material, är väl belagt i tidigare 
forskning.37 Tillgången till sådan apparatur på en konsumentmarknad 
innebar emellertid också ett tillgängliggörande för en bredare allmänhet 
av möjligheter att tillämpa liknande procedurer på ett egenproducerat eller 
på annat sätt tillägnat ljudmaterial. Jämfört med grammofonteknik för 
heminspelning (jämför avsnitt 2.3) innebar den nya teknologin påtagliga 
fördelar:

Efter kriget har de magnetiska inspelningsapparaterna för hembruk fått 
ett klart övertag över grammofoninspelningsapparater, och det av 
lättförklarliga skäl – enklare inspelning, längre speltid, minskade kost-
nader.38

Exakt hur vanligt förekommande detta slags praktiker var under första 
hälften av 1950-talet kan diskuteras. Bandspelaren kom från slutet av 
årtiondet att få en ansenlig utbredning i Sverige; under 1960-talets första 
år ökade försäljningen markant, och 1965 hade Sverige den största andelen 
hushåll med tillgång till bandspelare i Europa.39 Följande beskrivning är 
dock sannolikt inte helt representativ för situationen vid den tidpunkt då 
den formulerades (år 1953):
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Magnetisk inspelning har ju under senare år blivit synnerligen populär 
inte endast bland musikälskare utan även bland mindre kräsna radio-
lyssnare och radioamatörer, som i den magnetiska inspelningen funnit 
en hobby, vars fascinerande möjligheter att konservera ljud har någon 
släktskap med amatörfotograferingens förevigande av situationer och 
”högtidliga tillfällen”. Man kan ju också med visst fog säga, att band-
spelaren är en sorts kamera för ljuduppteckning.40

Att det dock handlar om en verksamhet vars utbredning var i tilltagande 
antyds av det upprop om bildande av en förening som publicerades år 1955 
och resulterade i bildandet av Svenska Magnefonklubben.41

Vinylskivan

Vid mitten av 1940-talet hade standarden för kommersiella grammofon-
skivor varit i princip oförändrad sedan 1920-talet: skivor inspelade med 
hjälp av elektrisk inspelningsteknik pressades i schellackbaserat material 
och spelades upp med en rotationshastighet av 78 varv per minut. Strax 
efter krigsslutet presenterades emellertid för den svenska publiken skivor 
inspelade med en ny teknik betecknad ffrr, en förkortning för full frequency 
range recording. Denna teknik hade utvecklats av det brittiska bolaget 
Decca under andra världskriget i syfte att framställa inspelningar avsedda 
för utbildning av sonaroperatörer i Storbritannien; för att i en inspelning 
kunna återge skillnader i motorljudet från tyska respektive brittiska ubåtar 
fordrades större frekvensomfång än vad som dittills varit möjligt att återge 
i kommersiella grammofoninspelningar.42 År 1946 recenseras i Populär 
Radio ett antal skivor inspelade med denna nya teknik. Recensenten Kjell 
Stensson berömmer skivornas inspelningstekniska kvalitet men är skeptisk 
till marknadsföringspåståendena att ”den inspelade musiken kommer att 
klinga som levande musik”; han påpekar också att ffrr-metoden förefaller 
ha ”väsentliga drag gemensamma med det förfaringssätt Husbondens Röst 
i mera återhållsamma ordalag annonserar om i föregående nummer av PR 
som Extended range recording”.43 Stensson påpekar även de ökade krav på 
uppspelningsapparaturens prestanda som skivorna medför för att komma 
till sin rätt, och senare samma år annonseras i tidskriften en ny pickup 
avsedd för användning med de nya ffrr-skivorna.44

I samma skivrecensionsspalt nämner Stensson också att han har ”varit 
i tillfälle att spela igenom ett par av de nya Vinylite-skivorna (framställda 
ur en blandning av konsthartser), som Victorbolaget lanserat i Amerika”.45 
Det rörde sig alltså här om 78-varvsskivor pressade i vinyl i stället för 
schellack. Stensson framhåller dessa skivors fördelar – de är ”icke bräckliga” 

och ”praktiskt taget brusfria” – men avstår från att bedöma dem mer 
ingående eftersom de inte marknadsförs i Sverige. Övergången till det nya 
materialet visade sig dock få omvälvande konsekvenser för grammofon-
industrin: i usa lanserades år 1948 Columbias 331/3-varvsskivor och året 
därpå rca Victors 45-varvsskivor, i båda fallen tillverkade av vinylplast.46 
Den nya tekniken, vilken möjliggjorde längre speltid, lägre brusnivåer och 
ökad hanterbarhet, uppmärksammas från våren 1949 i svenska medier 
under rubriker som ”Ny skivtyp innebär fullständig revolution” och 
”Revolution inom grammofontekniken”.47 I Populär Radio presenteras de 
nya skivorna i artikeln ”Den långspelande grammofonskivan – nyhet från 
usa”, varvid skribenten dock frågar sig om det var ”nödvändigt ur 
distributionssynpunkt, även ur ekonomisk, att förbättring i återgivning 
skulle kräva införandet av två nya hastigheter”.48

Införandet av nya standarder för mjukvaran – grammofonskivan – 
förut satte alltså genomgripande uppdateringar av ljudreproduktions-
teknikens hårdvara med grammofonverk som kunde spela upp skivor i de 
olika hastigheterna och också med lättare pickuper och smalare nålar. 
Populär Radios skribent förefaller dock bedöma denna förändring som 
moti verad och berättar att nya radiogrammofoner på den amerikanska 
marknaden nu ”äro undantagslöst tillverkade för att kunna spela även lp-
skivor”. I Sverige var utbudet av vinylskivor till att börja med begränsat 
– den första svenskpressade vinylskivan utgavs i november 195049 – men 
likväl lanserades den första skivväxlaren med tre hastigheter på den svenska 
marknaden samma år av Philips, följt av flera svenska grammofonfabrikanter 
under de följande åren.50

Den nya 331/3-varvsskivan med 30 centimeter diameter marknadsfördes 
framför allt som ett medium väl lämpat för den klassiska konstmusik-
repertoaren; förutom dess förbättrade ljudkvalitet eliminerade dess längre 
speltid de olägenheter som tidigare förorsakats av uppdelning av längre 
musikverk på flera 78-varvsskivsidor. En annons från 1952 berättar: ”Lång-
spelande mikrospårskivor inleder ny epok / Philips erbjuder förnämlig serie 
Minigroove nyinspelningar”.51 I reklamen sägs även lyssnare till jazzmusik 
vara intresserade av det nya formatet.52 I en artikel om mikrospårskivor i 
Populär Radio & Television hävdas att 331/3-varvsskivan är ”att föredraga för 
klassisk eller symfonisk musik”, medan 45-varvsskivan sägs vara ”idealisk 
för dansmusik och lättare underhållningsmusik, där för lång speltid är 
tröttande och som regel icke önskvärd”.53 Ett par år senare sammanfattas 
de dittillsvarande förändringarna på följande sätt i konstmusiktidskriften 
Musikrevy:
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Man kan med lika rätt tala om ”revolution” – men då beträffande reper-
toaren. Den har nämligen fått en helt annan struktur, alldeles särskilt 
vad den klassiska musiken angår.

I en notis i samma tidskrift tillkännages bildandet på våren 1954 av Svenska 
Long-Play-Klubben.54 Den långspelande vinylskivan förefaller alltså ha 
ansetts besitta en potential för att öka intresset både för en musikalisk 
högstatusrepertoar och för ljudreproduktionsteknologi i sig.

Transistorn

Allt sedan etablerandet av rundradion under loppet av 1920-talet hade 
ljudreproduktionsteknologin fram till slutet av 1940-talet varit baserad på 
förstärkarteknik som använde sig av elektronrör. Denna teknologi hade 
successivt utvecklats, men var likväl behäftad med begränsningar och 
problem: elektronrören fordrade strömkällor med relativt hög spänning, 
glödströmmen förbrukade en stor del av tillförd effekt och rörbaserade 
apparater var svåra att miniatyrisera. Dessa problem påverkade i synnerhet 
förutsättningarna för ambitioner att göra apparaturen transportabel 
(jämför avsnitt 2.3).

Principerna för förstärkning av elektriska signaler med hjälp av halv-
ledarteknologi var kända sedan 1920-talet, och år 1947 hade amerikanska 
forskare utvecklat den första fungerande transistorn. I svensk dagspress 
förekommer ordet transistor första gången år 1949. Den nya innovationen 
förutspås komma att få stor betydelse; en artikel på våren detta år talar om 
”transistorn, den lilla geniala anordning, som inom en snar framtid kommer 
att uttränga elektronröret från dess viktigaste funktion som förstärkare 
och alstrare av elektriska svängningar av måttliga frekvenser”.55 Under de 
följande åren återfinns i dagspress och tidskrifter återkommande omnäm-
nanden av den nya halvledarteknologin. År 1952 hävdas i Teknik för Alla att 
”man kan vänta en ny era inom teletekniken”, och följande år nämner 
Populär Radio att transistorer nu börjat serietillverkas.56 Det sammanhang 
där dessa serietillverkade transistorer tidigast kom till praktisk användning 
var i hörapparater, för vilka miniatyrisering och portabilitet framstod som 
önskvärda.57 En annan artikel från 1953 hävdar att ”[n]ågot av en revolution 
inom radio och elektronik är att emotse i och med att transistorn kommer 
i storproduktion”, och artikeln illustreras med en bild av olika transisto-
riserade så kallade experimentapparater, inkluderande bland annat en 
bärbar tv, en bilradio, en reseradio och en så kallad fickradioapparat.58

Såvitt jag kunnat finna förekommer ordet transistorradio i svensk dags-

press första gången år 1955: en radannons i Dagens Nyheter erbjuder en 
”Transistor radio” till försäljning, och en annons från nk presenterar två 
modeller av ”små nya amerikanska radioapparater”, varav en transisto-
riserad.59 Den första svensktillverkade transistorradion lanserades av aga 
år 1957.60 Att döma av prisuppgifter i reklamen var de första transistor-
apparaterna relativt dyra jämfört med rörbestyckad apparatur; en rad-
annons från Hobby-förlaget berättar visserligen om en transistorradio i 
fickformat till ett pris av 32 kronor och 50 öre,61 men kvaliteten hos denna 
apparat kan måhända ifrågasättas. De tidiga transistorapparaterna var 
också behäftade med tekniska begränsningar; exempelvis dröjde lanse-
ringen av transistorradioapparater för fm-bandet ytterligare några år, 
eftersom tidens transistorer inte förmådde hantera de höga frekvenser som 
användes för fm-sändningarna.62 Teknikutvecklingen fortskred dock, och 
enligt Sveriges Radios Årsbok medförde det rekordvackra sommarvädret år 
1959 ett dittills oöverträffat intresse för ”små portabla mottagare, inte 
minst sådana av transistortyp”.63 Samma år presenterade Grundig den 
portabla batteridrivna skivspelaren Teenager med inbyggd transistoriserad 
förstärkare och högtalare.64

Transistorteknologins genombrott sammanhängde således till stor del 
med de möjligheter den erbjöd till ökad portabilitet för ljudreproduk-
tionsapparaturen. Beträffande stationär apparatur betraktades elektron-
rörs bestyckade apparater under hela 1950-talet som kvalitetsmässigt över-
lägsna. Vid mitten av 1960-talet hade dock nya transistorer ”lämpliga för 
hi-fi-ändamål” utvecklats,65 och transistoriserad ljudapparatur kom att 
spela en allt mer framskjuten roll i hifi-kulturens kommersiella expansion 
(jämför avsnitt 3.4).

3.2. Ljudreproduktionsteknologins mittfåra: 
radiogrammofonen

Radiogrammofonens storhetstid

Som nämns i kapitel 1 är en av huvudteserna för min framställning att 
1950-talet utgjorde det årtionde då föreställningar om high fidelity fick ett 
brett genombrott i Sverige. I fackpress och dagspress uppmärksammades 
nya teknologiska framsteg stort, och diskurser kring naturtrogen ljud-
återgivning fick en långt mer framskjuten plats än tidigare. Detta diskursiva 
fokus på ljudreproduktionsteknologiska innovationer tenderar dock att 
undanskymma det faktum att användningen av musikreproduktions-
apparatur i landet under denna period kvantitativt helt dominerades av 
radiogrammofonen, den integrerade apparat där grammofonverk (i regel 
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med skivväxlare), radio, förstärkare och högtalare kombinerats i en och 
samma möbel (beträffande tidiga radiogrammofoner i Sverige jämför 
avsnitt 2.1). Förhållandet mellan å ena sidan high fidelity-diskursen och å 
den andra radiogrammofonen och med denna sammanhängande praktiker 
var inte okomplicerat.

Lars-Göran Dybeck, som ägnat radiogrammofonens historia i Sverige 
en utförlig redogörelse, beskriver radiogrammofonens position under 
1950- talet på följande sätt:

Näst efter bilen var radiogrammofonen den viktigaste statussymbolen 
under stora delar av 50-talet. Och försäljningen, som hittills varit blyg-
sam, tog fart. 1952 köptes 40 000 radiogrammofoner. Två år senare, 
1954, blev 50 000 svenska hushåll med radiogrammofon.66

Dybeck anger också i annat sammanhang försäljningssiffran för radio-
gram mo foner år 1950 till 35 000.67 Vid 1950-talets början utgjorde inköp 
av en sådan apparat en avsevärd investering: ”De vanliga modellerna 
kostade runt 1 500–2 000 kronor i en tid då en industriarbetare hade cirka 
700–800 kronor i månadslön.”68 Förklaringen till de likafullt ansenliga 
försäljningssiffrorna ligger sannolikt dels i ett stigande ekonomiskt väl-
stånd, dels i goda möjligheter till avbetalningsköp.

Ytterligare kvantitativa data beträffande den svenska hemelektronik-
branschens försäljning under perioden från 1945 till 1964 framgår av en 
artikel i Radio & Television år 1966, enligt uppgift baserad på en utredning 
utförd av Statens Pris- och Kartellnämnd (spk).69 Här framgår att för-
säljningsvärdet för hemelektronikapparatur fördubblades från cirka 50 
miljoner kronor år 1945 till omkring 100 miljoner år 1951; sju år senare, 
år 1958, uppgick försäljningsvärdet till 700 miljoner. Vidare anges att 
försäljningen av så kallad hemradio och radiogrammofoner i början av 
1950-talet svarade för 80–90 procent av det totala apparatvärdet, medan 
denna andel år 1964 hade minskat till 7 procent;70 i gengäld ökade tv-
apparaternas andel av försäljningsvärdet från cirka 10 procent år 1955 till 
70 procent år 1959. Sett till antal apparater dominerade dock det sist-
nämnda året radioapparaterna med 500 000 sålda exemplar, sannolikt till 
stor del transistorapparater eller andra portabla radiomottagare.71

Dessa data implicerar att radiogrammofonens försäljningsmässiga hög-
konjunktur inträffade under första hälften av 1950-talet, medan hemelek-
tronikförsäljningen under andra hälften av årtiondet, sett till både antal 
sålda apparater och försäljningsvärde, dominerades av tv-apparater och i 
viss mån mobila radioapparater. Detta styrks av en av Dybecks informanter, 
Olle Franzén, då anställd vid Philips, som citeras: ”De stora åren för 

radiogrammofonerna var 1952–1956. Sedan tog transistorn och tv-appa-
raterna över.”72 Priserna på radiogrammofoner förefaller ha sjunkit fram 
till mitten av årtiondet; enligt spk:s utredning var genomsnittspriset för 
en radiogrammofon år 1956 cirka 1 000 kronor.73 Utbudet innefattade 
emellertid även betydligt billigare apparater: ”Ni har råd med radio gram-
mofon” hävdas år 1955 i en annons för en så kallad bordsradio grammofon 
från Dux för 425 kronor.74 I den mer exklusiva änden av spektret fanns 
radiogrammofoner utrustade med trådspelare eller bandspelare.75  Kompa-
ti bili teten med de nya standarder för grammofonskivor som introducerades 
i och med vinylskivan tillgodosågs tidigt; från cirka 1952 förefaller 
radiogrammofoner sålda i Sverige regelmässigt ha utrustats med 
grammofonverk för alla tre förekommande skivrotationshastigheter.76

År 1957 förutspås slutet för radiogrammofonens högkonjunktur:

Annons för radiogrammofon med magnefon. 
Teknik för Alla, nr 25, 1956, 37.
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Om vi tror att utvecklingen hos oss kommer att gå som i usa – och det 
finns många anledningar att tro det – betyder det att radiogrammofonernas 
saga snart är all. Även radioomsättningen kommer att gå ned i takt med 
att tv-nätet byggs ut och allmänhetens intresse riktas mot tv-mot ta-
gare. Grammofonerna och hifi-anläggningarna ökar – omsätt ningen på 
hifi-anläggningar uppgår i dag i usa till över 100 miljoner dollar per år.77

Jämförelsen med situationen i usa är dock till viss del missvisande. Som 
framgår ovan var vid denna tidpunkt den svenska försäljningen av tv-
apparater starkt stigande, och att tv-mediet i kraft av sitt nyhetsvärde 
kunde framstå som mer attraktivt än den vid det här laget välbekanta 
radiogrammofonen antyds av en radannons i Dagens Nyheter som ställer 
frågan: ”Tänker Ni byta Er gamla radiogrammofon mot ny tv”?78 Ännu 
så länge uppgick dock den nämnda omsättningen på hifi-anläggningar i 
Sverige till mycket blygsamma siffror, en situation som skulle komma att 
bestå ett stycke in på 1960-talet (se avsnitt 3.4).

Radiogrammofonpraktiker

Även om försäljningen av radiogrammofoner således minskade efter 
mitten av 1950-talet fanns vid denna tid ett ansenligt bestånd av radio-
grammofoner i landet som med all sannolikhet fortsatte användas under 
ett antal år. Hur och i vilka sammanhang dessa apparater kom till an vänd-
ning är svårt att klarlägga mer i detalj, men samtida reklammaterial ger en 
bild av vilka användningskontexter som fabrikanter och återförsäljare 
eftersträvat att radiogrammofonen skulle associeras med. Ulrik Volgsten 
har analyserat hur ljudreproduktionsapparatur – grammofon och radio – 
historiskt kommit att förknippas med det moderna vardagsrummet, ett 
utrymme i bostaden avsett för familjegemensam samvaro och fritids syssel-
sättningar.79 Att döma av det rikhaltiga reklammaterial som återges av 
Dybeck var under 1950-talet den självklara placeringen av radiogrammo-
fonen just i vardagsrummet. Detta material innehåller vidare talrika 
referenser i text eller bild till olika sammanhang där denna i vardagsrummet 
placerade apparat kunde komma till användning. 

En återkommande situation vari radiogrammofonen placeras är den 
festliga tillställningen i hemmiljö, där apparaten tillhandahåller dans-
musik; flera annonser avbildar detta slags situationer inklusive dansande 
par.80 En annons föreslår uttryckligen: ”med dess hjälp arrangerar Ni dans-
musiken till Edra festkvällar”.81 I en reklambroschyr för Luxors skivväxlare 
Robot specificeras apparatens olika möjliga inställningar för repetition, 
varvid en inställning benämns ”dansläge”, vilket innebär att varje skiva 

spelas två gånger med en paus av reglerbar längd innan nästa skiva spelas.82 
En annan avbildad användningssituation förefaller avsedd att tolkas i 
termer av en familj vars medlemmar lyssnar tillsammans: två vuxna och 
ett eller flera barn samlade kring radiogrammofonen.83 I ett par fall, där 
reklamen gäller mer exklusiva modeller utrustade med bandspelare, åter-
ges familjesituationer där apparaten är centrum för en musikalisk egen-
aktivitet.84 En närliggande situation utgörs av det mer romantiskt betonade 
parlyssnandet, där två vuxna avbildas tillsammans med radiogrammofonen; 
i en broschyr är en sådan situation försedd med rubriken ”Han Hon och 
Concerton”.85 Slutligen framställer några reklambilder situationer av 
ensamlyssnande, där en ensam person – fortfarande i vardagsrumsmiljö 
– avbildas tillsammans med en radiogrammofon.86 I en broschyr ställs en 
retorisk fråga: ”Kan Ni förresten tänka Er en angenämare form av av-
koppling, än att då och då lämna vardagslivets problem för en utflykt till 
musikens underbara värld?”87

Dybeck återger också i faksimil sex sidor ur Philips’ produktkatalog 
1957, vilka i text och bilder gav ”en utförlig, och en för tiden mycket 
träffsäker, beskrivning av hur det (förhoppningsvis) går till hemma hos en 
vanlig svensk barnfamilj”.88 Här beskrivs hur familjen Boman, bestående 
av pappa, mamma och tre barn, formerar sin vardagliga, till viss del indi-
vidualiserade, användning av ljudreproduktionsapparatur. I hushållet finns 
en mindre radioapparat som modern Ann-Marie, synbarligen hemma fru, 
flyttar mellan köket och sängkammaren: ”Sen jag fick den här radion trivs 
jag ännu bättre i köket. Musik under arbetet, det är min melodi!” Sonen 
Anders, 15 år, ”har bråttom att sticka iväg med sin kära skivspelare” till en 
kompisträff. Dock är familjens mediemässiga och sociala nav placerat i 
vardagsrummet:

Radiohörnan i vardagsrummet är familjen Bomans samlingsplats i helg 
och söcken. Där sitter man med hobbyjobb och böcker. Just nu lyssnar 
man som bäst till lördagskvällens glada underhållning.89

Måhända en smula anmärkningsvärt är att av skildringen framgår att 
familjen Boman ännu inte är innehavare av någon radiogrammofon. Dock 
låter framställningen de olika familjemedlemmarna komma till tals med 
uttryck för önskemål om komplettering av familjens apparatresurser: man 
skulle gärna vilja skaffa sig en radiogrammofon, en bandspelare, ”en så’n 
där klämmig reseradio” och en tv.

Vid tiden kring 1950 var en radiogrammofon en fabrikstillverkad appa-
rat man köpte färdig, snarare än något man tillverkade själv som hobby-
projekt. Den sedelärande notisen ”Radiogrammofon dödade yngling” år 
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1949 berättar om en ung man som efter arbetstidens slut varit sysselsatt 
med att på sin arbetsplats tillverka en radiogrammofon men förolyckats 
sedan han kommit i kontakt med strömförande delar.90 En stor del av 
utbudet på den svenska marknaden var av inhemsk tillverkning, och en 
konsekvens av detta var att den svenska möbelindustrin ”fick en oväntad 
och välkommen högkonjunktur”.91 Radiogrammofonens centrala plats i 
vardagsrummet innebar att dess visuella utformning som möbel ägnades 
stor omsorg vid tillverkningen och ännu större uppmärksamhet i reklamen 
än under tidigare perioder (jämför avsnitt 2.3). I reklamtexter förekommer 
formuleringar som ”denna sällsynt vackra möbel i Hauptstil”, ”lyxradio-
möbel”, ”[d]enna vackra, gustavianska stilmöbel” och ”en väsentlig och 
omtyckt del av möblemanget”.92 År 1955 heter det om Dux’ toppmodell 
Saturnus: ”Med sina vackra proportioner, inläggningar i ett flertal ädel-
träslag och antikbehandlade metallbeslag är denna radiogrammofon en 
prydnad för den mest pretentiösa hemmiljö.”93 I marknadsföringen kunde 
också praktiska heminredningshänsyn utgöra argument: år 1950 framhålls 
om en radiogrammofonmodell att den är utrustad med ”fast överdel – blom-
mor och andra prydnadsföremål behöver inte flyttas vid använd ningen”.94

Mot slutet av 1950-talet började emellertid de extravaganta stilmöblerna 
ersättas av radiogrammofoner i stramare och mer diskret formgivning. I 
Philips’ katalog för 1958/59 argumenterar inredningsskribenten Eva von 
Zweigbergk:

Vad är det som är mest klädsamt hos en radioapparat? Att den hörs mer 
än den syns, att den diskret håller sig i bakgrunden, inte tränger sig på 
för att lysa med polityr, glitter och fantasiknappar. En radio är inte 
längre något skrytföremål och därför bör den följa heminredningens 
allmänna utveckling.95

I och med att radiogrammofonen, med sin kombination av flera olika 
apparater och funktioner, utgjorde en mer komplicerad konstruktion än 
tidigare ljudreproduktionsapparatur kunde kanske förväntas att anord-
ningar för att underlätta betjäningen, till exempel fjärrmanövrering (jäm-
för avsnitt 2.3), kunde komma att användas som marknadsföringsargument. 
Detta tycks dock inte ha varit fallet i någon större utsträckning, men i en 
reklambroschyr från 1957 berättas:

Granada ii har Centrums patentsökta Hi-key Klaviator, fjärrvolymkon-
troll och uttag för Silentofon. Med fjärrvolymkontrollen reglerar Ni bekvämt 
ljudstyrkan både på radio och grammofon från fåtöljen. En tryckning på 
någon av Hi-key Klaviatorns tangenter ger ögonblickligen exakt ton-
anpassning.96

Radiogrammofon och hifi

Att döma av det reklammaterial som återges av Dybeck spelar explicita 
hänvisningar till det återgivna ljudets naturtrohet inte någon framträdande 
roll i radiogrammofonreklamen under den första hälften av 1950-talet. En 
god ljudkvalitet är visserligen ett återkommande försäljningsargument, 
men detta formuleras i mer allmänna termer än genom referenser till det 
återgivna ljudets likhet med ett originalljud. I en reklambroschyr från 1952 
sägs om en radiogrammofonmodell att den ger ”[v]ackert fylligt ljud från 
såväl radion som skivspelaren”, och tre år senare konstateras lakoniskt i en 
annan broschyr att ljudkvaliteten är ”mycket god”.97 Emellertid innebar 
genombrottet i Sverige år 1954 för en diskurs centrerad kring föreställningar 
om high fidelity att en implicit motsättning framträdde mellan radiogram-
mo fonens grundprincip – integrationen av radio, grammofon, förstärkare 
och högtalare i en och samma, gärna smakfullt formgivna, möbel – och 
den separation av olika komponenter vilken framhölls som en av de 
grundläggande förutsättningarna för hifi-idealet. I en dagspressartikel år 
1955 formulerar musikskribenten Yngve Flyckt följande rekommendation 
till de bibliotek runt om i landet som planerade att inrätta ”musikrum med 
lp-skivor”:

Tydligt är att förvirringen är stor om vad som verkligen menas med 
kvalitet i grammofonsammanhang. Därför måste än en gång efter-
tryckligen varnas för att inköpa radiogrammofoner, eftersom dessa till 
hela sin konstruktionsprincip baseras på en kompromiss. Full högtalar-
kvalitet förutsätter att högtalaren är placerad i ett särskilt, akustiskt 
noggrant beräknat skåp (eller har en rätt beräknad baffel).98

Under de följande åren märks såväl en tilltagande förekomst av referenser 
till high fidelity i marknadsföringen av radiogrammofoner som ambitioner 
att anpassa apparaternas utformning till dessa nya förutsättningar. Samma 
år som Flyckt kritiserar radiogrammofonens integrerade grundkoncept 
annonseras en anläggning bestående av tre separata enheter – grammofon 
inklusive radio och förstärkare, högtalare (beskriven som ”den akustiskt 
avbalanserade högtalardelen med sina fyra högtalare”) respektive ett så 
kallat skivskåp – under rubriken ”StaR sinfonia har ’high fidelity’”.99 
Året därpå presenterar en annan annons Centrums radiogrammofonmodell 
Royal Fidelity, ”Sveriges första ’allt-i-ett’ High Fidelity-system”, bland 
annat försedd med sex högtalare för olika delar av frekvensomfånget, varav 
tre utrustade med så kallade akustiska ljudkammare, samt en så kallad fjärr-
klangkontroll.100 Blaupunkt annonserar vid samma tid vad man betecknar 
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som sitt 3D-rymdklangsystem, förklarat som ”Super-High-Fidelity 3D- 
ljud, tre riktade högtalare med tonspridare och klangregister för olika 
akustiska förhållanden”.101 I en annons från Conserton år 1958 förkunnas 
en radiogrammofonmodell besitta ”en ljudkvalitet som är så nära Hi-Fi en 
radiogrammofon kan komma”.102

Som en följd av lanseringen av stereoskivan år 1958 introducerades 
stereoradiogrammofoner på den svenska marknaden samma år. Philips’ 
katalog för 1958/59 presenterade stereomodellen Cullinan, som inklu-
derade såväl stereogrammofon som stereobandspelare, till det vid denna 
tid avsevärda priset av 4 500 kronor.103 Under åren kring 1960 annonserade 
flera tillverkare stereomodeller av radiogrammofoner,104 liksom vad som i 
marknadsföringen benämndes Kombinado, det vill säga kombinationer av 
tv och radiogrammofon i samma möbel.105 Introduktionen av tvåkanals-
stereo innebar dock att de begränsningar hos radiogrammofonkonceptet 
som berodde på den fasta monteringen av samtliga komponenter i en och 
samma enhet blev än mer påtagliga. Lanseringen under senare delen av 
1950-talet av andra nya medieapparater innebar också en ökade konkurrens 
för radiogrammofonens del:

Det varma, runda ljudet från rörbestyckade radioapparater och radio-
grammofoner tonade bort. Stereo, vad var det? Transistorradion passade 
bättre, den var lätt att ta med sig också. Och vem hade tid att bry sig så 
mycket om ljudet nu när man nyss köpt tv? Radiogrammofonens stor-
hetstid var över, men än skulle den hänga med några år till.106

Dybeck hävdar till och med att ”radiogrammofonkonceptet fanns kvar rätt 
länge”,107 vilket är en rimlig slutsats i så måtto att under 1960- och 1970- 
talen åtskilliga konstruktioner marknadsfördes vilka baserades på kompro-
misser mellan stereoanläggningen sammansatt av separata komponenter 
och den helt integrerade apparaten. Sådana kompromisser, kallade kom-
pakt anläggningar, innebar i regel att radio, grammofon och stereoförstärkare 
kombinerades i en och samma enhet, medan högtalarna inrymdes i två 
separata och individuellt placeringsbara enheter.108 Kompaktanläggningarna 
torde dock ha åtnjutit en relativt låg status inom hifi-kulturen i jämförelse 
med anläggningar helt uppbyggda av separata enheter, vilka erbjöd 
användaren möjlighet att skräddarsy och anpassa de olika komponenterna 
efter sina egna preferenser.

3.3. Hifi-kulturens etablering

Hifi-diskursens genombrott

Som framgår av avsnitt 2.2 introducerades uttrycket high fidelity i Sverige 
vid mitten av 1930-talet. Under 1940-talet och början av 1950-talet upp-
träder uttrycket emellertid mycket sparsamt i fackpress och dagspress. När 
det förekommer är det huvudsakligen som ospecificerad kvalitetsmarkör i 
reklamannonser för enskilda ljudreproduktionskomponenter, såsom pick-
uper, transformatorer eller mikrofoner, för apparater som radiomottagare 
eller portabla högtalaranläggningar eller för grammofonskivor.109 I dags-
pressmaterialet har sökning på uttrycket resulterat i sex träffar under 1940- 
talet och 16 träffar under perioden från 1950 till 1954.

År 1952 uppträder det första tecknet på en förändrad användning av 
uttrycket i en radannons som till försäljning erbjuder en ”fm-ukv-super-
tills. till Eder hifi-anl.”;110 det är alltså här fråga om den i usa vid det här 
laget etablerade kortformen hifi. Av dagspressmaterialet att döma är de i 
Sverige vanligaste skrivsätten hi-fi eller hi fi; år 1953 erbjuder sålunda en 
annan radannons ”hi-fi högtalare 18″ o. 12″, tweeters, delningsfilter o. 
övr. hi-fi-mat.”.111 Samma år uppträder också radannonser för anlägg-
ningar för High-Fidelity, och en annons i Populär Radio vänder sig till 
”Musikälskare, Diskofiler och Tekniker med höga anspråk” med till-
kännagivandet: ”Äntligen en ’High-Fidelity’ S-märkt högtalarförstärkare 
med separat förförstärkare i Sverige!”112 Också i redaktionellt dagspress-
material börjar referenser till uttrycket förekomma; i en artikel om utbudet 
på den svenska marknaden av radioapparater, vilka i artikeln indelas i sju 
klasser, berättar en skribent beträffande den sjunde och mest avancerade 
kategorin, kallad musikmöbel, vilket förklaras vara detsamma som en stor 
radiogrammofon: ”Ofta försöker fabrikerna tillverka dessa apparater så att 
de kan sägas höra hemma i ’high fidelity’-klassen; dvs. de skall återge ljudet 
med stor originaltrohet.”113 En annan artikel från samma år berättar om 
det snabbt växande intresset för hifi i usa:

Radiofabrikanterna har mött denna situation [konkurrensen från tv] 
med en stor kampanj, vars slagord är ”Hi Fi”. De fyra bokstäverna 
betyder high fidelity, trogen ljudåtergivning […] Hi Fi var lösenordet på 
årets stora radio- och grammofonmässa i New York […].114

Under loppet av år 1954 börjar referenser till high fidelity eller hi-fi 
uppträda i allt fler olika sammanhang. I en notis i tidskriften Musikrevy 
som tillkännager bildandet av Svenska Long-Play-Klubben på våren detta 
år nämns att high fidelity var ”ett av de oftast återkommande orden de 
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gånger klubben hann sammanträda under våren”.115 I jazz- och populär-
musiktidskriften Estrad, liksom tidigare i Dagens Nyheter, presenteras hifi 
som en amerikansk innovation: det nämns att ”[a]merikanarna har lan-
serat ett begrepp som de kallar High Fidelity”.116 I teknikhobbytidskriften 
Teknik för Alla sammankopplas fenomenet med en annan medieteknologisk 
innovation, televisionen, i en ironisk kommentar till ”allt det myckna 
stojet kring televisionen och de s. k. Hi-Fi-anläggningarna”.117 Att inspi ra-
tionen till det nyvaknade svenska intresset för hifi hade kommit från usa 
förefaller det ha rått stor samstämmighet om. Under rubriken ”Musik fluga 
för miljonärer” berättar en dagspresskribent i ett tonfall som antyder en 
något distanserad hållning till fenomenet:

”High fidelity” är en nyskapad amerikansk slogan, som närmast kan 
översättas med fulltonig ljudåtergivning. […] Det var en klick av några 
lika förmögna som blaserade över-esteter i musikens värld, som utan 
hänsyn till kostnaderna först grep sig an med problemet.118

En insändarskribent med signaturen Discofil berättar i november 1954 att 
man i amerikanska tidskrifter kan läsa om ”’High fidelity phonographs’, 
eller Hi-fi sets’, med ett ljudsystem som kan återge från 50 till 20.000 
svängningar per sekund”, varvid skribenten efterfrågar information om 
huruvida detta slags apparater finns att tillgå på den svenska marknaden.119 
En vecka senare besvaras denna förfrågan i en annan insändare från signa-
turen Bertil Gylling med beskedet att det sedan några månader tillbaka 
finns ”en svenskbyggd high-fidelity radiogrammofon i marknaden”;120 det 
kan noteras att Bertil Gylling år 1937 hade grundat Centrum Radio, en av 
de dominerande inhemska aktörerna på den svenska radio- och hemelek-
tro nikmarknaden.

Som kunde förväntas ger tidskriften Populär Radio & Television en sak-
kunnigt utförlig beskrivning av vad det nya begreppet innebär:

Fidelitet är den term, som användes för att beteckna den grad av nog-
grann het, med vilken en på ingången till en förstärkare eller radio mot-
tagare påtryckt signal återges på utgångssidan. Med ”high fidelity”, för 
vilket vi inte har någon riktigt bra svensk översättning än det rätt tunga 
”högfidelitet”, avses den ljudåtergivning, som erhålles från en apparatur, 
radiomottagare eller förstärkare, som har mycket låg distor sion, varvid 
man i begreppet distorsion innefattar såväl linjär som icke-linjär dis-
torsion. Med tillkomsten av lp-skivorna och den förbättrade inspelnings-
tekniken för grammofonskivor har intresset för high fidelity avsevärt 
stegrats bland fackfolk, musiker och tekniker. Även den musik intres-
serade allmänheten har fått upp ögonen för vilket extra plus till skiv-
arkivet en high-fidelity-anläggning innebär.121

Det kan noteras att skribenten, signaturen (Sch), sannolikt tidskriftens 
redaktör John Schröder, här använder den svenska översättningen av 
fidelity, fidelitet, en term som tidskriften sedan nästan 20 år tillbaka försökt 
lansera som fackterm men som inte förefaller ha väckt någon större gen-
klang utanför en liten krets av fackmän (jämför avsnitt 2.2).122 Det kan 
också förefalla anmärkningsvärt att det inte här, och såvitt jag kunnat finna 
inte heller på annat ställe i tidskriften, nämns något om användningen av 
uttrycket high fidelity under tidigare årtionden eller Hartleys roll i 
myntandet av uttrycket, trots att tidskriftens redaktion torde ha hört till 
det relativa fåtal svenskar som vid denna tid ägde kännedom om dessa 
förhållanden. I stället tycks även denna tidskrift understödja en vitt spridd 
uppfattning att hifi utgör en trend av relativt färskt datum och med 
ursprung i usa.123 I en tidningsartikel utpekas till och med den amerikanske 
ingenjören och uppfinnaren Edwin H. Armstrong som ”mannen bakom 
frekvensmodulering och high fidelity”,124 en beskrivning som oaktat 
Armstrongs betydelse för utvecklandet av fm-radion måste karakteriseras 
som överdriven.

Också under senare delen av 1950-talet – från och med 1954 och framåt 
– används uttrycket high fidelity som kvalitetsmarkör i reklam för enskilda 
komponenter, men det allt bredare utbudet av olika slags apparatur 
förefaller avspegla en tilltagande medvetenhet om implikationerna av hifi 
för ljudreproduktionsapparaturens utformning. Förutom tidigare före-
kom mande annonser för pickuper och högtalarelement erbjuds nu också 
till exempel hifi-förstärkare och fm-mottagare under rubriker som ”hi-fi 
nyheter”, ”elfa inleder en ny era” och ”ultra high fidelity”.125 
En annons riktad till ”Hi-Fi-entusiaster” presenterar en studiogrammofon, 
flera olika så kallade bredbandshögtalare och en hi-fi-förstärkare.126 Den 
sistnämnda, svenskbyggda apparaten ägnas en utförlig artikel i Radio & 
Television, som hävdar att både allmänheten och ”mera yrkesmässigt in-
riktat folk – tekniker och musiker – har i alltmer stigande omfattning 
börjat efterfråga hi-fi-anläggningar”.127 Mycket av det som erbjuds i an-
non serna utgörs av komponenter och byggsatser; vid mitten av 1950-talet 
fanns ännu så länge få kompletta och färdiga hifi-anläggningar på den 
svenska marknaden. Som framgår av föregående avsnitt användes emeller-
tid begreppet high fidelity även i marknadsföringen av radiogrammofoner, 
vilkas konstruktionsprinciper inte självklart kunde anpassas till hifi-
idealen; exempelvis erbjuds år 1955 i en radannons vad som beskrivs som 
en exklusiv radiogrammofon vilken anges vara av ”High fidelity class”.128 
Den utbredda användningen av begreppet kritiseras i Expressen av Yngve 
Flyckt, som uppmanar läsarna: ”fall inte i farstun för klyschor om high 
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fidelity, för det lösenordet finns nu i munnen också på försäljare av enklare 
dussinprodukter”, i det att den föregivet förbättrade ljudåtergivning som 
förknippades med uttrycket hade ”fått sådant magiskt rykte att snart sagt 
vilken ljudkommod som helst hetes vara high-fi”.129

Det nya hifi-konceptet blev tidigt föremål för demonstrations- och in-
for mationsinsatser. I slutet av år 1955 berättas att firman Gösta Bäckström 
som första företag i Stockholm ”efter bästa engelska och amerikanska 
förebilder öppnat ett demonstrationsrum för hi-fi-komponenter”, året 
därpå öppnade Svala & Söderlund i Stockholms konserthus ”en special-
avdelning för high-fidelity-ljudteknik”, och samma år öppnades elfa:s 
butik i Stockholm där ”det fulländade ljudet” demonstrerades.130 År 1956 
startade också den återkommande läsarfrågespalten ”Frågor och svar om 
high fidelity” i Radio & Television,131 och en annons för Tandberg-band-
spelare från AB Maskin & Elektro i Örebro avslutas med en fråga och en 
uppmaning: ”Vad vet Ni om High-Fidelity? Rekvirera vår broschyr 
’Historien om Hi-Fi.!”132 Ett par år senare framställs hifi-begreppet i 
tidskriften Estrad som definitivt etablerat efter att ha genomgått vad som 
beskrivs som en lavinartad utveckling; det nämns också att i usa ”har 
försäljningen från 1954 till och med 1957 nära nog sjudubblats”.133 Som 
framgår av avsnitt 3.4 kunde dock den försäljningsmässiga utvecklingen i 
Sverige beträffande hifi knappast ännu beskrivas som lavinartad, vilket 
också antyds i den något försiktigare karakteristiken i Radio & Television: 
”I England har hi-fi haft fast fot sedan länge, hi-fi är ’big business’ i usa 
just nu, och hemma hos oss håller hi-fi på att slå igenom […].”134

Oktobernumret år 1958 av den sistnämnda tidskriften var speciellt 
ägnat åt high fidelity.135 Förutom tekniska förklaringar, apparatbedöm-
ningar och heminredningsförslag innehåller detta nummer också en notis 
beträffande det korrekta uttalet av förkortningen hi-fi med anledning av 
förfrågningar om detta från läsarna.136 Efter konsultationer med ett par 
informanter med engelska som modersmål (bland andra engelsmannen 
Ian Dunlop, vid denna tid ”välkänd för tv-tittarna som trivsam lärare i 
engelska”) konstaterar redaktören att dessa rekommenderar uttalet ”haj 
faj”, i motsättning till att de flesta svenskar sannolikt använder uttalet ”haj 
fi”. Redaktören rekommenderar dock i stället översättning av uttrycket till 
svenska med högfidelitet, förkortat hög-fi. I decembernumret återfinns två 
insändare från läsare som reagerat på detta; ingen av dem kommenterar 
redaktörens förslag, men i stället föreslås som svensk term ädelton respek-
tive högfinhet.137 Trots dessa språkvårdsambitioner skulle det engelska 
uttrycket komma att visa sig vara fast etablerat i svenskt språkbruk, även 
om uttalsfrågan skulle förbli omstridd.138

Stereofoni

Principerna för stereofonisk ljudåtergivning genom användande av två 
eller fler separata kanaler var vid ingången av 1950-talet kända sedan 
länge. Det första omnämnandet av stereofoni som jag funnit i Populär 
Radio är en notis år 1934 som presenterar ett kort referat av ett stereo-
experiment som nyligen hade genomförts i usa.139 Under 1940-talet åter-
finns i tidskriften flera artiklar om stereofoni och dess förutsagda fram -
tida användning.140 Det är emellertid först i och med lanseringen av band-
spelaren som förutsättningarna för en vidare utbredning av stereofoniskt 
ljud framställs som realistiska. I artikeln ”Upptagning och återgivning av 
stereoljud” berättas år 1953:

Med den moderna bandinspelningsteknikens fullkomning har förut-
sättningar skapats för ett relativt billigt och okomplicerat system för 
ljudreproduktion med rymdverkan. […] Den största betydelsen får 
stereoljudtekniken med all säkerhet på underhållningens vittförgrenade 
område, emedan stereoljudet är avsevärt mycket mera levande och 
därför angenämare att lyssna till än det ljud, som den monaurala 
reproduktionsmetoden kan erbjuda.141

Samma år berättas i en annan artikel om en demonstration vid utställ-
ningen Radio Engineering Show 1953 i New York av ”’rymdljud’, som 
upptagits på band med användande av två mikrofoner”, varvid ”stereo-
ljudupptagningar av ett passerande tåg och av ett pågående pingpongspel 
var mycket illusoriska”.142 Förinspelade band med musik i stereo lanserades 
kommersiellt i usa år 1953 och i Europa året därpå; försäljningen i Europa 
var dock marginell, beroende på de relativt höga kostnaderna.143 Lanse-
ringen i Sverige av sådana förinspelade band, till att börja med mono-
inspelade men efterhand även stereofoniska, uppmärksammas i flera tid-
skriftsartiklar från 1954 och framåt.144 Förekomsten av stereobandspelare 
för konsumentbruk torde dock under hela 1950-talet ha varit ringa; i en 
annons från 1958 presenteras Tandberg Stereo, vilken betingade ett pris 
av 1 025 kronor, som ”marknadens enda stereofoniska bandspelare”.145

I dagspressmaterialet ger termen stereofoni få sökträffar före slutet av 
1950-talet (totalt fyra träffar under perioden från 1939 till 1957); prefixet 
stereo- används under denna period framför allt i samband med två-
kamerateknik för 3D-fotografi. År 1954 erbjuder en radannons till försälj-
ning en så kallad Magnefon av amerikanskt fabrikat med ”3 högtalare f. 
stereo-sound”, och samma år berättar biografannonserna att fyra av 
Stockholms biografteatrar är utrustade med CinemaScope inklusive 
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stereo foniskt ljud.146 Dock uppvisar materialet en markant ökad förekomst 
av termen stereofoni, eller den efterhand vanligare kortformen stereo, 
använd i samband med ljudreproduktion, från 1958 och framåt. Den 
utlösande faktorn var den förestående lanseringen av stereo-lp-skivan, som 
hade introducerats kommersiellt i usa föregående år. På våren 1958 citeras 
i Radio & Television amerikanen C. J. LeBel, ”en känd auktoritet på hi fi-
området”:

Nästa steg är stereo-ljud. […] [man vinner med stereoljud] en känsla av 
realism i ljudet, som enkanalsljudet aldrig kan ge. Om några år är hi-fi-
anläggningar, baserade på en ljudkanal, säkerligen mer eller mindre 
omoderna. […] Stereobanden har visat vägen och stereoskivorna är på 
väg, och om sex månader är säkert marknaden full av stereoskivor.147

I samma nummer av tidskriften förutspås att senast i slutet året ”lär i alla 
fall amerikanska stereoskivor vara i storproduktion”.148 I augusti samma 
år berättar en dagspressnotis att den första stereofoniska radiogrammofonen 
hade demonstrerats i Stockholm av generalagenten för det amerikanska 
företaget Westinghouse.149 Samma höst presenterar Radio & Television den 
första recensionen av nya stereoskivor, av allt att döma privatimporterade 
av recensenten, som avger det sammanfattande omdömet ”stereo har 
kommit för att stanna, och nu kan det äntligen bli någon mening att tala 
om high fidelity”.150 Presskommentarerna ger uttryck för stor samstäm-
mighet beträffande stereoskivans betydelse; exempelvis beskrivs stereo-
skivan i Teknik för Alla som årets stora sensation på grammofonfronten, 
och skribenten fortsätter: ”En ny epok har nu inträtt i grammofonskivans 
historia – den stereofoniska plattans, eller den s. k. stereoplattans.”151 Yngve 
Flyckt hävdar att i och med stereon hade ljudåtergivningen ”äntligen 
kommit till en punkt i utvecklingen, där människor som aldrig satt sin fot 
i en konsertsal kan uppleva musik på fullt allvar”,152 och i en ledarartikel i 
Radio & Television förutspås den kommande utvecklingen:

Stereoljudet är av alla tecken att döma på väg även till oss. […] man 
[vågar] nog förutspå att stereoapparater kommer att träda alltmera i 
förgrunden under kommande säsonger, sedan den värsta tv-rushen hos 
oss ebbat ut. […] Det är väl troligt att det till en början blir huvudsakligen 
amatörbyggare och high fidelity-intresserade som oreserverat kommer 
att acceptera stereofonin. På lång sikt kommer dock stereo säkerligen 
också att tränga ut till bredare lyssningsgrupper.153

År 1958 är också det år då det första belägg jag påträffat i dagspressmaterialet 
för termen stereoanläggning uppträder: denna används i en artikel i 

Norrskensflamman med anledning av den förestående utgivningen av rca:s 
första stereo-lp på den svenska marknaden, enligt artikeln planerad till 
mitten av september detta år.154 Detta uttryck blir under de följande åren 
allt vanligare; i dagspressen ger det 333 sökträffar under perioden från 1958 
till 1965 och 1 355 sökträffar från 1966 till 1970. Det faktum att ordet hifi-
anläggning således rätt snart förefaller ha blivit synonymt med stereo-
anläggning indikerar att monofonisk hifi aldrig innehade någon större 
kommersiell betydelse i Sverige;155 när den kommersiella expansionen av 
hifi-marknaden efterhand tog fart under senare delen av 1960-talet hade 
tvåkanalsstereon kommit att framstå som det givna standardalternativet.

Trots den stora medieuppmärksamhet som från 1958 och framåt ägna-
des åt stereofonisk ljudåtergivning kom således dess kommersiella expan-
sion att dröja några år. Lanseringen av stereoljud sammanföll i tid med en 
mycket expansiv period för svensk television, och ur konsumentperspektiv 
framstod sannolikt för många en tv-apparat som ett mer högprioriterat 
investeringsobjekt än en stereoradiogrammofon eller en stereoanläggning 
uppbyggd av separata enheter. År 1960 kommenteras situationen i Radio 
& Television:

High fidelity har hållit sin position. Stereo är fortfarande ett stort fråge-
tecken i dessa kretsar och förresten också bland allmänheten. Alla större 
engelska radiogrammofoner är emellertid utrustade för stereo.156

I Svenska Long-Play-klubbens och Svenska Magnetofonklubbens gemen-
samma medlemstidskrift Musik och Ljudteknik berättas från ett referat av 
diskussionerna vid lp-klubbens ”tekniska afton”:

Vid den frågestund som inledde kvällens andra avdelning ställdes frågan 
huruvida den omständigheten, att vi presenterade och samtidigt rekom-
menderade en stereoanläggning, innebar att styrelsen numera rekom-
men derar medlemmarna att skaffa sig stereo.157

Året därpå avhandlar en artikel i Radio & Television den ”bekymmersamma 
stereosituationen”.158 Bland tänkbara orsaker till att stereoskivan inte 
blivit den framgång man väntade framhålls stereoskivornas bristande 
avspelningstekniska kompatibilitet med monoutrustning, att den stora 
publiken nöjde sig med monofonisk återgivning och att bra stereoåter-
givning krävde en anläggning sammansatt av separata komponenter i 
stället för den integrerade radiogrammofonmöbel som fabrikanterna 
fortfarande antog att de flesta konsumenter föredrog. En sådan anläggning 
innebar både heminredningsmässigt praktiska och ekonomiska över-
väganden: en artikel från 1962 hävdar att
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hos mera exklusivt intresserade radioamatörer tycks intresset för stereo 
ha svalnat. Detta beror nog till stor del på att kostnaden för en kvali-
ficerad anläggning som kan göra stereoskivan rättvisa – vilket de flesta 
av radiohandelns ”stereomöbler” inte kan – blir i stort sett den dubbla 
i jämförelse med kostnaden för en enkanals hi-fi-anläggning.159

En annan faktor som anförs som förklaring till den förväntade stereoex-
pan sionens uteblivande är avsaknaden i Sverige av ett fungerande system 
för stereoradiosändningar. En kommande introduktion av stereosändningar 
på fm-bandet hade förutspåtts sedan 1958,160 och när den amerikanska 
myndigheten Federal Communications Commission år 1961 hade fastställt 
det så kallade pilottonsystemet som standard för stereoradio i usa hävdas 
i en ledarartikel i Radio & Television: ”Naturligtvis kommer stereorund-
radion, när den kommer, att innebära en kraftig stimulans till allt som har 
med stereoljud att göra […].”161 I Sverige kom dock valet av system för 
reguljära stereosändningar i radio att dröja, då det som ett alternativ till 
det efterhand internationellt accepterade pilottonsystemet fanns ett 
svenskutvecklat system för stereoradio, det så kallade Berglundsystemet, 
som enligt flera bedömare var tekniskt överlägset.162 Först under åren 
1977–78 genomfördes utbyggnaden av det svenska fm-nätet för stereo-
sändningar, också här slutligen enligt pilottonsystemet.163

Den transparenta medieringens ideal

Liksom var fallet vid den elektriska inspelnings- och förstärkarteknologins 
introduktion under åren kring 1930 innebar 1950-talets diskursiva genom-
brott för hifi att naturtrohet i ökande utsträckning åberopades som ett 
centralt kriterium för och mått på kvalitet hos ljudåtergivningsapparatur. 
Detta gäller såväl redaktionellt material i dagspress och tidskrifter som 
reklamannonsernas texter. I tidskriftsartiklar om hifi används omdömen 
som ”[f]örbluffande naturtrogen återgivning”, ”högsta möjliga natur-
trogen het vid inspelning och återgivning av musik” eller ”en naturlighet 
i reproduktionen”.164 Det slutgiltiga indiciet för naturtrohet utgörs av den 
intill förväxling totala likheten mellan reproduktion och original:

Med en väl utformad Hi-Fi-anläggning blir återgivningen så fullständigt 
naturtrogen att även det mest finkänsliga musiköra inte mäktar avgöra 
om ett musikstycke spelas direkt av en orkester eller om det spelas upp 
från någon elektronisk anläggning.165

Mer nyanserade bedömare är något mer återhållsamma i sina omdömen 
beträffande möjlig grad av naturtrohet. Sålunda citeras exempelvis följande 

utsaga från direktör M. Leeuin från Philips-koncernen: ”med elektronikens 
hjälp […] kan man få så god ljudåtergivning att man hemma i bostaden 
kan njuta av musik som mycket obetydligt skiljer sig från originalet”.166 I 
reklamannonstexter förekommer uttryckligt åberopande av naturtrohet, 
såsom till exempel ”oändligt mycket bättre och naturtrognare återgiv-
ning”.167 Efterhand blir också språkliga eller visuella metaforer som på 
olika sätt illustrerar överensstämmelsen mellan reproducerat ljud och 
originalljud mer vanligt förekommande; exempelvis inleds texten i en 
annons för ett tonbandsfabrikat med konstaterandet att ”Stradivarius ler 
igenkännande…”.168

Annons för bandspelare från Tandberg.
Radio & Television, nr 9, 1966, 23.
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I och med hifi-marknadens kommersiella expansion under 1960-talet 
kommer allt fler visuella representationer avsedda att illustrera relationen 
mellan ljudreproduktionsapparatur och natur till användning. I en annons 
för en bandspelare år 1964 kompletteras den lakoniska verbala utsagan 
”naturtrogen ljudåtergivning” med en grafiskt sofistikerad bild av en 
bandspelare med en fågel sittande på den ena bandspolen, varvid oskärpan 
hos fågeln antyder rörelse, i kontrast mot den solida bandspelaren.169 Två 
år senare kombineras rubriken ”med naturtrogen ljudåtergivning…” med 
en bild av en ung kvinna lyssnande till en havssnäcka, en annons för en 
tv-apparat kombinerar rubriken ”med synskärpa…” med en bild av en 
falkenerare med jaktfalk, och i en annons för en stereoanläggning illustreras 
utsagan ”med naturfriskt ljud…” med en bild av en ung kvinna med en 
näktergal sittande på axeln.170 En annons för Tandbergs receiver med det 
naturassocierande namnet Huldra 8 hävdar att varje ton ”återges lika ur-
sprunget … klangrent, oöverträffat och naturfriskt”.171 I en reklamannons 
från 1972 för ett högtalarfabrikat är naturassociationen endast visuellt 
representerad, i det att annonsen illustreras med en bild av högtalaren i 
fråga placerad på en gräsmatta med ett led av folkdansare i bakgrunden.172

Transportmetaforer

Vid sidan av naturtrohetskriteriet kännetecknas 1950-talets hifi-diskurs 
också av det tidigare använda (jämför avsnitt 2.2) retoriska grepp som 
baseras på idén om förflyttning, det vill säga att ljudåtergivningens natur-
trohet beskrivs som så hög att den kan ge lyssnaren en upplevelse av att 
förflyttas till den plats där musikerna befinner sig, eller vice versa. I en 
artikel i Söderhamns-Tidningen år 1954 rubricerad ”Musikfluga för miljo-
närer” (skribenten, signaturen Dix, uttrycker oro över de höga kostnaderna 
förbundna med anskaffande av hifi-apparatur) talas om ”en ljudkvalité 
som helst ska ge illusionen av, att den orkestern som spelat in plattan sitter 
i ens privata musikrum och konserterar”.173 Andra kommentatorer är mer 
oreserverat positiva till detta slags kapacitet hos apparaturen, såsom kom-
mer till uttryck i formuleringar som att man kan ”glädja sig åt att inspel-
ningsstudion så gott som flyttas in i det egna rummet” eller att återgivningen 
av lp-skivor är ”så naturtrogen att man får en illusion av att orkestern finns 
i samma rum”.174 Detta retoriska grepp används även i reklamannonser, 
med ordvändningar som ”Ni hör orkestern livslevande i rummet” eller 
”konsertsalen har flyttat hem till er med living presence high fidelity”.175

Introduktionen av stereofonisk ljudåtergivning förefaller ge ytterli -
gare slagkraft åt förflyttningsmetaforen, att döma av formuleringar som 

”[k]onsertsalongen flyttas till vardagsrummet”, ”[i]llusionen av att befinna 
sig i konsertsalen eller på jazzgalan blir med stereoplattan fullständig”, 
”[m]an förflyttas nästan fysiskt tillbaka till den ursprungliga studion, 
konserthallen eller vad det nu är för lokal som ljudet tagits upp i” eller ”ett 
definitivt intryck av att vara närvarande i ljudupptagningslokalen vid det 
tillfälle då inspelningen sker”.176 Även mer återhållsamma skribenter 
anknyter i diskussioner av stereofonins förtjänster till förflyttningsliknelser, 
såsom framgår av följande citat med Kjell Stensson som upphovsman:

Nu har man börjat söka fånga rumsdimensionen, plastiken och klangen, 
och därmed kommit ett gott stycke på väg mot en kompromisslösare 
återgivning av de ljudförhållanden som erhålles vid direkt avlyssning i 
konsertsal och ljudupptagningsstudio.177

I en annan artikel från samma tid hävdar Stensson att stereoåtergivningen 
erbjuder ”möjligheter att uppleva konsertsalens akustik och operasalongens 
atmosfär på ett sätt som tidigare inte varit möjligt”.178

Mättekniska normer för hifi

Som framgår ovan innebar spridningen av begreppet high fidelity under 
1950-talet att det i stor utsträckning kom att användas som en allmän 
kvalitetsstämpel, vars innebörd i tekniska termer ofta var vagt definierad. 
I en tidskriftsartikel från år 1957 formuleras kritik mot detta sakernas 
tillstånd:

High-fidelity har under de senaste åren blivit ett begrepp som alltmera 
börjar äta sig in i de svenska amatörteknikernas och musikälskarnas 
medvetande. […] Men så länge ingen med kalla siffror och definitioner 
talar om vad Hi-Fi är för något, får vi höra benämningen Hi-Fi om det 
mesta som låter något så när bra.179

Tanken att det vore önskvärt att fastställa tekniska normer för ljudrepro-
duktionsapparatur hade dock formulerats avsevärt tidigare, innan 1950- 
talets hifi-diskurs hade etablerats. I en utförlig artikel i Populär Radio år 
1948 beskrivs ett nytt förslag till ”normer för ljudförstärkningsanläggningar” 
som hade varit under utarbetande i mer än tre års tid. I normförslaget, som 
betecknades sen 36-1948 (förkortningen sen står för Svenska Elektro-
tekniska Normer), angavs normvärden för tre olika kvalitetsklasser av 
förstärkare samt ”allmänna anvisningar för anläggningars utförande” och 
mätmetoder för kontroll av apparatdata.180 Följande år återfinns i tid-
skriften en annons för en så kallad klass I förstärkare, vars tekniska data 
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specificeras utförligt med påpekande att dessa data mer än väl uppfyller 
fordringarna för en klass I-förstärkare enligt sen:s normförslag.181 I samma 
tidskriftsnummer återfinns också en artikel rubricerad ”Kvalitetsförstärkare 
/ Del I. Teori”, där principiella överväganden presenteras beträffande ”hur 
en kvalitetsförstärkare för bästa möjliga ljudåtergivning bör dimensio-
neras”.182 Det kan noteras att sen 36-1948 år 1949 fortfarande betecknas 
som ett normförslag. År 1953 berättas i en notis att sek (Svenska Elektriska 
Kommissionen) hade utgivit normer för ljudförstärkaranläggningar under 
beteckningen sen 36-1953, men det framgår inte av denna notis i vilken 
utsträckning dessa normer avvek från det tidigare normförslaget.183

Mot bakgrund av framhållandet av Populär Radios karaktär av teknisk 
tidskrift framstår den uppmärksamhet som i denna kontext riktas mot 
tekniska data som förklarlig, och vid tiden för hifi-diskursens breda 
genomslag publiceras flera artiklar ägnade åt teoretiska principer för 
högkvalitativ ljudreproduktion och praktiska anvisningar för deras im-
plementering.184 Det förefaller också som att de ovan nämnda sen-normer-
na väckte föga uppmärksamhet utanför en liten krets elektrotekniskt 
fackkunniga. I augusti 1956 berättas emellertid i en dagspressnotis under 
rubriken ”Radioriksdagen antar ’Hi Fi’-normer”:

Sveriges radiohandlares riksförbund antog på onsdagen, provisoriska 
normer för begreppet ”high fidelity”, vilka normer skall skickas till 
radiofabrikanterna som i fortsättningen inte får sätta beteckningen ”Hi 
Fi” annat än på apparater som uppfyller normerna.185

Det framstår dock som oklart hur dessa provisoriska normer var utformade 
och i vilken utsträckning de faktiskt tillämpades. År 1957 kritiserar en 
insändarskribent bristen på information om tekniska data i detaljhandeln 
för ljudreproduktionsapparatur, ett förhållande som skribenten hänför till 
”den gamla traditionen som många svenska radiofabriker har: ju mindre 
kunden vet om varan, desto bättre är det”.186 För svenskt vidkommande 
fick problemet med normer för hifi-apparatur en allmänt accepterad 
lösning först i och med de tyska normer som fastställdes år 1966, din 
45.500-normerna, vilka också blev vägledande i Sverige.187 Enligt redak-
tören för Radio & Television förefaller dessa normer snarast ha underträffat 
förväntningarna; i en ledarartikel på hösten 1965 heter det om det då 
nyligen framlagda förslaget till hifi-normer:

Man kan konstatera att de tyska normerna inte är särskilt hårda. I själva 
verket har man nog i usa och England – och även i Sverige för den delen 
– haft strängare krav på vad som skall få klassificeras som hi-hi-apparatur. 

Kraven är dock tillräckligt stränga för att man skall få en del mindervärdig 
s.k. hi-fi-apparatur bortsorterad.188

Hifi-entusiaster, hifi-narkomaner och audiofiler

Utmärkande för den hifi-diskurs som successivt sprider sig i 1950-talets 
Sverige är att referenser till och diskussioner av hifi efterhand uppträder i 
flera olika kontexter, vilka kan ses som representerande olika deldiskurser 
inom hifi-diskursen (jämför kapitel 1). Tidskriften Populär Radio / Radio och 
Television förefaller under lång tid ha intagit en särställning bland tryckta 
medier i Sverige som en tidskrift för hifi-entusiaster, det vill säga läsare 
intresserade av ljudreproduktionsapparatur, oavsett graden av teknisk 
fackutbildning. Under 1950-talet tycks dock dess redaktion ha betraktat 
tidskriften som i första hand en tekniskt inriktad publikation. År 1951 
berättas i en ledarartikel om förfrågningar från läsare angående tidskriftens 
namn, ”som numera knappast helt täcker tidskriftens inriktning, då den 
ju inte längre enbart vänder sig till en bredare publik utan också samtidigt 
är en tidskrift för radioingenjörer och -tekniker”.189 Tidskriften framstår 
dock inte heller under tidigare år som en som enbart vänder sig till en 
bredare publik, i det att den redan från starten innehåller åtskilligt material 
som förutsätter en inte obetydlig grad av teknisk fackkunskap hos läsaren. 
År 1955 efterlyser en insändarskribent skivrecensioner i tidskriften – något 
som alltså förekommit tidigare, under åren kring 1930 – varvid redaktionen 
svarar: ”Vi är inte övertygade om att rt i egenskap av teknisk tidskrift är 
rätt forum för skivkritik. Vad anser läsarna?”190 Senare samma år publiceras 
ett svar från en annan insändarskribent, som stödjer förslaget om åter-
upptagen skivrecensionsverksamhet, inklusive bedömning av recenserade 
skivors tekniska aspekter, med argumentationen att ”[o]m en speciell 
tidskrift för ’hi-fi’ icke finnes, har vi att välja mellan en musikpublikation 
och en teknisk tidskrift”.191 Karakteristiken av tidskriften som en teknisk 
dylik underbyggs av resultatet av en undersökning av läsekretsens sam-
mansättning presenterad år 1964: 99 procent av läsarna är män; 22 procent 
är ingenjörer och 12 procent teknologer; 53 procent är ”yrkesmässigt verk-
samma inom radio-, tv- och elektronikbranschen”, och 74,1 procent ”har 
någon teknisk utbildning”.192 Likafullt torde tidskriften i praktiken också 
ha fungerat som den dominerande svenska hifi-tidskriften under en tids-
period innan konsumtionskulturen kring hifi nått sådan utbredning att 
den kunde motivera en specialpublikation för hifi-intresserade oavsett 
grad av teknisk fackkunskap.

Som en parallell till 1920-talets radioter växte under 1950-talet fram 
grupper av entusiaster inom ljudreproduktionsteknologiområdet. Exakt i 
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vilken utsträckning dessa var tekniskt utbildade förefaller svårt att 
fastställa; sannolikt bestod dessa grupper både av fackutbildade och av 
lekmän som var autodidakter i ljudtekniskt avseende. En godlynt ironisk 
bild av dem ges av ett kåseri i Radio & Television år 1961, författat av Inge-
gerd Stensson, vars make Kjell Stensson regelmässigt medarbetade i tid-
skriften.193 Hon beskriver dem i termer av återkommande kännetecken 
såsom skäggväxt, stor kaffekonsumtion och intensiv cigarrettrökning och 
återger också det av maken myntade uttrycket hi-fi-narkoman som beteck-
ning för dessa entusiaster. 

Som nämns ovan tillskapades potentiella organisatoriska hemvister för 
sådana entusiaster under 1950-talet i form av föreningarna Svenska Long-
Play-klubben och Svenska Magnetofonklubben.194 Dessa föreningar utgav 
var sin tidskrift, lp-bladet respektive Ljudteknik; ett tilltagande samarbete 
mellan klubbarna resulterade i att dessa tidskrifter år 1960 sammanslogs 
under namnet Musik och Ljudteknik,195 och de båda klubbarna sammanslogs 
år 1964 under namnet Ljudtekniska Sällskapet.196 Musik och Ljudteknik kan 
karakteriseras som den första svenska specialiserade tidskriften på hifi-
området, med syfte att behandla ”såväl den konstnärliga och humanistiska 
som den tekniska sidan av ljudtekniken”.197 Bland tidskriftens skribenter 
fanns både ljudteknisk expertis och musikskribenter med tidigare erfaren-

het från andra tryckta medier; den var således en liten specialtidskrift med 
tonvikt på professionell kunskap och auktoritet. Målgruppen var i första 
hand medlemmarna i Ljudtekniska Sällskapet, vars antal år 1966 uppgavs 
vara omkring 900;198 det var således fråga om en liten grupp individer som 
sannolikt skilde sig från genomsnittskonsumenten av ljudapparatur både 
vad gäller intresse för och kunskap om ljudreproduktionsteknologi.

En beteckning för sådana personer vilken framträder under 1960-talet 
är termen audiofil. De tidigaste belägg för detta ord som jag funnit härrör 
från tidigare delen av 1960-talet, då det förekommer i reklamannonser för 
ljudreproduktionsapparatur.199 Uttrycket, som sannolikt härstammar från 
engelskspråkig hifi-diskurs,200 förekommer från senare delen av 1960-talet 
även i redaktionellt material i Radio & Television och senare i Stereo-Hifi och 
Hifi & Musik.201 Jag har dock inte påträffat uttrycket i 1960-talsutgåvorna 
av Musik och Ljudteknik, och det första belägg jag påträffat i dagspress mate-
rialet härrör från 1983.202 Som framgår av avsnitt 4.3 förefaller uttryckets 
användning i fackdiskursen kring hifi efterhand anta en något ambivalent 
karaktär som ömsom en beteckning för en erkänt sakkunnig person, 
ömsom en (själv)ironisk beteckning för en person med ett överdrivet 
intresse för eller förment sakkunskap inom hifi-området.

3.4. Från exklusiv hobby till miljonmarknad

Mainstreamingen av hifi

Som framgår ovan åtföljdes fokuseringen av hifi i offentlig diskurs från 
mitten av 1950-talet och framåt inte av någon påtaglig samtidig ökning 
beträffande försäljningen av hifi-apparatur. Många bedömare förutsåg, 
mot bakgrund av periodens ekonomiska tillväxt, en sådan ökning inom en 
snar framtid. Exempelvis sägs år 1958 i en ledarartikel i Radio & Television:

Det har visat sig både utomlands och här att ökat välstånd snabbt leder 
till ökad efterfrågan på ”nöjesbetonad” elektronisk apparatur, exem-
pelvis radio- och televisionsmottagare, skivspelare och high fidelity-
utrustningar och sist men inte minst bilradiomottagare.203

Året därpå kritiseras i en annan ledare, rubricerad ”Hi-fi ingen lyxhobby!”, 
den enligt skribenten på vissa håll förekommande föreställningen att hifi-
anläggningar måste vara dyra i inköp.204 Denna föreställning tillskrivs 
huvudsakligen två kategorier av personer: dels återförsäljarna, vilka 
förutsätts vara intresserade av så stora vinstmarginaler som möjligt, dels 
statusjägarna, ”de som vill ha high fidelity till något att skryta med”. Även 
om det således, enligt vad denne ledarskribent hävdar, fanns hifi-apparatur 

Hifi-entusiaster. Radio & Television, nr 3, 1961, 59.
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att inköpa (eller bygga själv) till en överkomlig kostnad, måste dock 
sannolikt de flesta potentiella hifi-kunder göra överväganden beträffande 
kostnaden för hifi-apparatur jämfört med andra tänkbara hemelektro-
nikinvesteringar vid denna tid. Många konsumenter hade relativt nyligen 
anskaffat radiogrammofon, i många fall en avsevärd investering, och 
försäljningen av tv-apparater och transistorradioapparater var starkt 
ökande under senare delen av 1950-talet.

År 1963 presenterar en artikel försäljningsdata för den svenska radio- 
och tv-marknaden under perioden från 1956 till 1962 och även en prognos 
för kommande försäljning under perioden från 1963 till 1966.205 Enligt 
denna artikel hade det totala försäljningsvärdet för ljud- och bildhem-
elektronik under perioden från 1956 till 1960 tredubblats från cirka 200 
till omkring 600 miljoner kronor per år; det sistnämnda året stod tv-
mottagarna för 74 procent och radiomottagarna för 23 procent av för-
säljningsvärdet. Efter 1960 hade tv-försäljningen minskat, medan radio-
försäljningen varit relativt konstant. För perioden från 1963 till 1966 
förutsägs en relativ konstant försäljning av både tv- och radioapparater; 
bland radiomottagarna förutspås en ökning av antalet sålda transistor-
apparater på bekostnad av både så kallade bordsmottagare och radiogram-
mo foner. Beträffande de sistnämnda sägs att de sannolikt efterhand skulle 
komma att försvinna från marknaden. Av den presenterade statistiken 
framgår vidare att försäljningen av bandspelare varit liten men ökande 
sedan 1956, och den förutspås också fortsätta öka. Artikelns uppgifter 
beträffande försäljningen av hifi-apparatur förtjänar att noteras:

Intresset för hi-fi-utrustningar har i Sverige hittills inte varit så stort – 
försäljningen av hi-fi-utrustningar beräknas f.n. utgöra endast 1 à 2 
miljoner kr. Det finns emellertid skäl att tro på en viss måttlig ökning 
av försäljningen av hi-fi-utrustningar, då det kan förutsättas att radio-
handeln i framtiden ägnar mer intresse åt hi-fi-produkter för att kom-
pensera den minskande försäljningen av tv-mottagare.206

Den angivna siffran avser troligen årligt försäljningsvärde. Det framgår 
inte av artikeln exakt vad som i denna statistik har betraktats som hi-fi-
utrustningar. I den mån uppgiften uppfattas som en indikation beträffande 
förekomsten i Sverige av hifi-apparatur finns sannolikt ett visst mörkertal 
beroende på att begreppet här torde innefatta endast fabrikstillverkade 
apparater, inte hemmabyggda sådana, men i vilket fall som helst förefaller 
uppgifterna indikera att hifi ännu år 1963 var en marginell företeelse i 
ekonomiskt avseende. Dock återfinns vid denna tid flera liknande förut-
sägelser om en nära förestående expansion av den kommersiella marknaden 

för hifi-apparatur, både i Sverige och i andra länder, möjliggjord av en 
successivt stigande levnadsstandard.207

Den förutsedda kommersiella expansionen föranledde tidigt olika slags 
marknadsförings- och konsumentupplysningsåtgärder. I februari 1958 
arrangerades en ”High Fidelity grammofonkonsert” i Musikhistoriska 
museets lokaler;208 här introducerades alltså ny ljudreproduktionstekno-
logi på ett sätt liknande de offentliga grammofonkonserter som hade 
arrangerats under 1900-talets första årtionden.209 Åren 1959 och 1960 
presenterades i tre nummer av heminredningstidskriften Allt i Hemmet den 
dittills ”största jämförande provning av skivspelare som publicerats i 
Europa”; provningen hade letts av högtalarkonstruktören Stig Carlsson, 
beskriven som en av landets främsta experter inom Hi-Fi-området.210 År 
1963 bildade sex svenska företag verksamma med försäljning av hifi-pro-
dukter Svenska High-Fidelity Institutet (shfi), vilket beskrevs på följande 
sätt i en notis i Radio & Television:

Institutets målsättning är att genom saklig information i olika former 
stimulera intresset för hi-fi, att arbeta för en stegring av kvalitets-
standarden på hi-fi-teknikens område samt att sträva efter en normering 
för entydig bedömning av hi-fi-utrustningars kvalitet och prestanda.211

I notisen berättas också att institutet som ett första steg i november 1963 
anordnade en utställning av hifi-apparatur på Hotell Gillet i Stockholm, 
varvid det uppges att man om utställningen uppskattades räknade med att 
den skulle bli årligen återkommande. Utställningen, som fick namnet Hör 
Nu, förefaller ha betraktats som framgångsrik, och referenser till den 
återkommer i reklamannonser från medverkande företag.212 Hör Nu blev 
de facto årligen återkommande under återstoden av 1960-talet och under 
1970-talet.213 Inför 1964 års upplaga av utställningen påpekas i en notis att 
”’Hör Nu -64’ är inte främst en renodlad teknisk utställning, utan avsikten 
är i första hand att bland en bredare publik sprida intresset för naturtrogen 
ljudåtergivning”.214 För de företag vilkas produkter presenterades fungerade 
utställningen samtidigt också som ett marknadsföringsforum.

År 1965 konstaterar en skribent i Radio & Television att det inom radio-
branschen föreföll förutses ett ökat intresse för ”högklassiga ljudåtergiv-
ningsanläggningar”; uttalandet ingår i en utförlig artikel med rubriken 
”Hi-fi-nyheter på svenska marknaden”.215 Samma år annonseras också 
öppnandet av ”en permanent hi fi utställning i Stockholm!”216 Året därpå 
återfinns ännu en artikel som presenterar utbudet av hifi-apparatur, varvid 
en stigande efterfrågan åter förutspås:
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Utbudet av high fidelity-material på den svenska marknaden i dag 
kännetecknas genomgående av kvalitet. Intresset för bättre ljudåter giv-
ning och därmed för kvalificerad audioapparatur har stegrats påfallande. 
Ett genombrott håller på att ske.217

I en ledarartikel samma år hävdas att hela hemelektronikområdet ”är 
under stark expansion och marknadsmässigt går utvecklingen enligt alla 
bedömare mot en veritabel guldålder”.218 Under de följande åren ägnas allt 
större utrymme i Radio & Television åt redovisning och bedömning av nya 
hifi-produkter, framför allt i anslutning till den årliga Hör Nu-mässan, 
men också vid andra tidpunkter på året.219 Oavsett den tidigare karak-
teristiken av tidskriften som en teknisk tidskrift antar den under dessa år 
i stor utsträckning karaktären av en konsumentupplysningsinriktad hifi-
publikation med ambitionen att förse en växande skara potentiella köpare 
med kunskap om ny fabrikstillverkad apparatur.

Till viss del sammanfaller denna ambition med den bakom Ljudtekniska 
Sällskapets tidskrift Musik och Ljudteknik, för vilken konsumentupplysning 
uppges vara en huvuduppgift.220 Också i den sistnämnda tidskriften 
refereras hifi-nyheter från Hör Nu,221 men där finns också indikationer på 
en viss frustration över den upplevda diskrepansen mellan en framväxande 
konsumtionskultur och en bristande efterfrågan på den expertis som 
tidskriften kunde tillhandahålla. Musik och Ljudteknik var ett medlemsblad 
för ett sällskap av sakkunniga entusiaster; upplagan var liten och genom-
slagskraften därmed mindre i jämförelse med det etablerade expertforumet 
Radio & Television. I en ledarartikel år 1965 konstaterar sällskapets ord-
förande Ulf Lagerwall att det vore ”glädjande att notera en ökning” av 
sällskapets medlemsantal och fortsätter:

Intresset för ”High Fidelity” och ljudteknik stegras för varje år, allt flera 
människor skaffar sig bättre apparatur. Vi tror att en stor mängd av 
dessa skulle ha avsevärt utbyte av Ljudtekniska Sällskapet – och inte 
minst Musik och Ljudteknik!222

Att sällskapet ansåg sig ha en viktig och omfattande uppgift att fylla antyds 
av formuleringar av det slag som används i en annan ledarartikel, vilken 
nämner ”det usla bestånd elektroakustisk apparatur som till ett värde av 
halvmiljarden kronor per år nu säljs i vårt land (tv inräknade)”.223 Till-
gängliga data implicerar att den andel av denna halvmiljard som avsåg 
egentlig ljudreproduktionsapparatur, av varierande grad av uselhet, år 
1965 fortfarande utgjorde en mindre del av den angivna summan.224 
Emellertid står det klart att senare delen av 1960-talet var den tidsperiod 

då hifi gradvis förvandlades från exklusivt särintresse till mainstream, i den 
meningen att det nu fanns ”en stor, potentiell publik med intresse att 
investera åtminstone ett par tusenlappar på hyggligt ljud hemma”.225 
Statusvärdet hos exklusiv ljudapparatur kunde inte bortses från; exempelvis 
hävdas år 1967 i en ledarartikel i Radio & Television: ”Att det är besuttna 
människor utbudet riktar sig till behöver man f ö inte tvivla på efter att ha 
sett annonserna för produkterna: ofta nog en blandning av statusfrieri och 
kvasiteknologiskt prat: som bilannonserna, nära nog.”226 Reklamdiskursens 
exploatering av det ökande hifi-intresset i andra kontexter än de som hade 
att göra med ljudreproduktion kritiseras också:

Om termers och begrepps fördomsfria anammande i totalt ovidkom-
mande sammanhang blir man under beklämning erinrad av diverse stu-
pida reklamkampanjer: ”High Fidelity” såväl som ”Stereo” är numera 
också varunamn i – kosmetikbranschen!227

Likafullt vidgås att strävan efter en ljudåtergivning av sanktionerat hög 
kvalitet även kunde betingas av ett genuint intresse för musik, något som 
i synnerhet ansåg föreligga hos yngre konsumentgrupper:

Idag är situationen den, att en stor allmänhet, av många orsaker, har lust 
att lägga sig till med ”stereo”, som det heter. Det är fint och det är status 
inte så lite, men ett äkta musikintresse får man nog inte frånkänna 
publiken i en mängd fall. Speciellt ungdomen torde inte vilja använda 
apparaturen till annat än just musikåtergivning; skrytbetonade 
installationer för syns skull verkar ha föga anklang där, och det är ju 
lovande.228

Situationen vid 1960-talets slut sammanfattas i en notis, vilken nämner 
det publikrekord som satts vid 1969 års Hör Nu-mässa, med att hifi-
intresset nu ”kan anses väl konsoliderat”.229

Den nya konsumtionskulturen

En notis år 1972 i tidskriften Stereo-Hifi ger en uppfattning om hur stor del 
av allmänheten som de senaste åren hade haft lust att lägga sig till med 
stereo:

Sedan 1968 har det t o m 1971 sålts ungefär 500 000 musikanläggningar 
i det här landet. I pengar betyder det ca 1 miljard kr i konsumentledet. 
Under förra året såldes uppskattningsvis ca 150  000 anläggningar i 
stereoutförande för ca 155 milj kr. För 1972 räknar man med en 10- 
procentig ökning av hifi-försäljningen.230
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Tillkomsten av den tidskrift som utgör källan till detta citat är i sig en 
indikation på den snabbt växande försäljningen av ljudåtergivningsapparatur 
vid denna tid. Stereo-Hifi lanserades år 1970 som en kommersiellt utgiven 
månadstidskrift, vilken från starten förefaller ha varit riktad både mot en 
bred publik av hifi-konsumenter och mot en mer sakkunnig grupp av 
audiofiler. I tidskriftens första nummer motiveras uppfattningen att tiden 
var mogen för en publikation av detta slag med argument baserade på den 
snabba ökningen av försäljningen av ljudreproduktionsapparatur:

Nu är den första specialtidningen för hifi ett faktum. Hifi och stereo 
håller på att bli var mans egendom och försäljningsökningen ligger över 
50 proc per år. 1969 köpte vi i Sverige för ca 100 miljoner kronor ljud-
grejor och intresset tycks bara öka.231

Formuleringen om den första specialtidningen för hifi kan måhända 
framstå som en smula överdriven; som framgår ovan hade under det 
föregående årtiondet både Radio & Television och Musik och Ljudteknik 
fortlöpande bevakat hifi-området. Jämfört med dessa båda publikationer 
föreföll dock Stereo-Hifi vända sig till en betydligt bredare målgrupp.

Den ovan berörda uppfattningen att intresset för teknologiskt medierad 
musik vore särskilt uttalat hos ungdomar formuleras år 1971 i Dagens 
Nyheter i en dagsvers av Alf Henrikson, illustrerad med en teckning av 
Björn Berg.232 De något kryptiska avslutande raderna syftar sannolikt på 
Friedrich Jürgenson, som under 1960-talet väckte uppmärksamhet med 
sina bandinspelningar av förmenta anderöster.233 Dagsversen och teck-
ningen återges samma år i Radio & Television, denna gång kompletterade 
med ett kort kåseri där Henrikson utvecklar sina tankegångar:

Talesmän för berörda branscher har givit inblickar i hur ungdomen kan 
köpa ljudanläggningar för tusentals kronor och t o m vandra i väg till 
radiohandeln med hela studielånet för att omsätta detta i diverse 
elektronik för hemförnöjelse. […] Det hela grundar sig givetvis på det 
enorma intresset för musik som funktion för allt möjligt, musik som 
uttryck för livshållning och s k kommunikation, för pop och folkmusik 
och protestsång i ett oavlåtligt flöde.234

Henriksons referens till den tidstypiska genren protestsång kan tjäna till 
att rikta uppmärksamheten mot det faktum att tidigare delen av 1970-talet 
också var den period då den progressiva eller alternativa musikrörelsen 
växte fram i Sverige och under några år utövade ett ansenligt musikpolitiskt 
inflytande.235 Mot bakgrund av musikrörelsens antikommersialism och 
betoning av egenaktivitet kunde kopplingen av ett tilltagande musikintresse 

till en växande kommersiell marknad för ljudreproduktionsapparatur må-
hända förväntas innebära en potentiell motsättning, i det att en kostsam 
och kommersiellt fabricerad apparatur i ökande utsträckning tenderade att 
betraktas som en nödvändig förutsättning för musiklyssnande, även till så 
kallad progressiv musik. Jag har dock i samtida källor funnit få spår av en 
sådan motsättning; ett undantag är en skivrecension där musikskribenten 
Bengt Eriksson, som på frilansbasis skrev skivrecensioner för Stereo-Hifi,236 
ställer den retoriska frågan: ”är det progressivt att spela musik som man 
måste ha en stereoanläggning för 5.000 spänn för att kunna njuta av?”237

Dagsvers av Alf Henrikson, illustrerad av Björn Berg. 
Dagens Nyheter 17/6 1971, 14.
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De strategier som vid början av 1970-talet tillämpades av tillverkarna 
av hifi-apparatur beskrivs av en kommentator på följande sätt:

Industrin är sedan några år inne i en hetsjakt där det gäller att byngla in 
i apparaterna allt upptänkligt, från tongeneratorer till oscilloskop, åt-
minstone i vissa av de mer prestigebetonade ”imponatorerna”. (En 
imponator är en hi fi-grej så utstyrd att den framkallar grannavund i 
stort mått och har säljsug till tusen; uttrycket är troligen danskt och 
mycket träffande.) Men dagens prestige-kretsar är morgondagens stan-
dardutrustning, har det visat sig. Kanske verklig folk-fi saknas?238

Vid denna tid kan också skönjas tecken på ökad användning i reklamen av 
ett sedan länge beprövat sätt att förläna en annonserad vara ett mått av 
prestige: rekommendationer av viss apparatur från kända personer pro-
fessionellt verksamma i musikbranschen och därmed också i förment 
besittning av sakkunskap beträffande ljudreproduktionsapparater. Sålunda 
kan man finna annonser där olika hifi-komponenter anbefalls av 
auktoriteter som Herbert von Karajan, Erich Leinsdorf, Miles Davis, Sten 
Broman eller Svenne & Lotta (Sven och Charlotte Hedlund).239

Den fortsatta kommersiella expansionen på hifi-området medförde att 
behovet av en fristående och sakkunnig konsumentupplysning framstod 
som än större än tidigare, och Stereo-Hifi förefaller från starten ha fungerat 
som ett centralt forum för detta slags information. I tidskriftens andra 
nummer recenseras fem konsumentvägledande publikationer om ljud-
apparatur, och det nämns också att Sveriges Radio varje morgon under en 
vecka hade sänt ”en viss konsumentinformation om stereo-hifi”.240 Åter-
försäljare som Radio-Nilsson i Lund och Hifi & tv-Hörnan i Stockholm 
anordnade återkommande så kallade stereo-hifi-konserter eller lyssnings-
aftnar för demonstration av och information om ljudreproduktions appa-
ratur.241 Den fortfarande årligen återkommande Hör Nu-mässan drog till 
sig en växande publik, och i samband med 1973 års mässa anordnades en 
så kallad Hifi-konferens med medverkan av expertis från såväl myndigheter 
och offentliga institutioner som audiofilkretsar.242 År 1975 hade namnet på 
hifi-mässan ändrats till ljud, och i en annons för mässan berättas också 
om en avdelning för videoapparatur med anledning av videons förutspådda 
förestående definitiva genombrott.243 Detta år arrangerades också samtidigt 
en så kallad motmässa, något som förefaller ha varit fallet redan året innan:

Förra gången anordnades det s  k ”motmässor” i Stockholm under 
samma tid som ljudmässan på S:t Eriksmässan, som då hette Hör Nu. 
Även den här gången blev det motmässa […] uppenbart ville man visa 

HiFi av det något tyngre slaget (för det gäller det i hög grad) för sig och 
i lugn och ro.244

Till viss del tycks diskursen kring denna motmässa ha varit inspirerad av 
den progressiva musikrörelsens språkbruk – samma år hade en så kallad 
Alternativ Festival arrangerats som protest mot Sveriges Radios arrangör-
skap för Eurovision Song Contest. Syftet med motmässan var dock som 
framgår ovan inte att göra en antikommersiell markering; i stället funge-
rade den att döma av hållningen hos Stereo-Hifis skribent (chefredaktören 
Göran Mård) som ett uttryck för en tilltagande ekonomisk och sannolikt 
också statusmässig differentiering inom utbudet av hifi-apparatur, i det att 
han ställer ”[d]en vanliga, otympliga S: Eriksmässan med HiFi, LoFi, 
paket av alla de slag och Video m.m.” mot en eftersträvansvärd men ännu 
inte fullt ut realiserad ”verklig tung-HiFi-utställning av samlat slag” riktad 
mot den växande grupp utställare som hade så kallad riktig hifi på pro-
grammet.245

Svårigheterna för presumtiva hifi-kunder att orientera sig i det växande 
hifi-utbudet medförde också ökande krav på sakkunskap och vederhäftighet 
hos återförsäljarnas personal. En utförlig artikel år 1975 anför flera anek-
dotiska exempel som belägg för slutsatsen att ”fackhandelns representanter 
anser att kunden sväljer vad som helst” och avslutas med den retoriska 
frågan:

Är HiFi-branschen betjänt av att kunderna bibringas en bättre varu-
kännedom än vad som är fallet idag, eller skall kunderna följa det råd 
som gavs i en expertbutik: ”Glöm bort alla data och köp förstärkaren 
om ni tycker om bilden av den i broschyren. En HiFi-förstärkare är som 
en pannbiff, man behöver inte känna till ingredienserna, bara biffen 
smakar bra”?246

Samma år publicerar Stereo-Hifi en omfångsrik insändare med kritik både 
av återförsäljarnas kompetens och av reklamdiskursen.247 Insändarskribenten 
gör en jämförelse med situationen på 1950-talet och drar slutsatsen: ”Då, 
tror jag, man konkurrerade om kundernas ljudintresse, nu verkar det på 
mig i alla fall som det bara går ut på konsumtion av apparater.” Som 
exempel på denna konsumtionsfokusering anför skribenten vidare den vid 
denna tid livligt diskuterade fyrkanalstereon, vars marknadsföring beskrivs 
på följande sätt:

Det typiska är då att man skaffar exklusiva butiker med dithörande 
”häftiga” försäljare som snackar en massa svamlande soppa om ljud med 
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de senaste innetermerna för musiklyssnare, t  ex ljud med studs, en 
högtalare låter moddlig, eller i denna musiken finns ingen stompa.248

År 1977 genomförde Hifi & Musik en omfattande empirisk undersökning 
av kompetensnivån i svenska hifi-butiker, baserad på besök i 20 butiker i 
fem olika städer.249 I den artikel som presenterar undersökningens resultat 
diskuteras också vad som beskrivs som Radiobranschens samarbetsråds 
nya kurspaket om ljud, helt enkelt betitlat ”Ljud”, ett material framtaget 
i syfte att höja kunskapsnivån hos detaljhandelns anställda.250 Kursmaterialet 
lovordas av artikelförfattarna och även av branschföreträdare, av vilka 
några enligt artikeln anser att ”hifi-branschen är en djungel”.251 Kritiken 
av kunskapsnivåer och marknadsföringsdiskurser formuleras också av den 
något mer återhållsamme Kjell Stensson, som i en ledarartikel samma år 
skriver: ”på hifi-området med dess hårda konkurrensvillkor kan jag ibland 
inte frigöra mig från en känsla av att man vill söka imponera på 
konsumenten genom att medvetet vara svårtillgänglig”.252

Den nämnda fyrkanalstereon utgjorde ett utpräglat exempel på strävan 
efter kommersiell expansion på hifi-området under 1970-talet. Under 
första halvan av årtiondet presenteras många förutsägelser om ett kom-
mande genombrott för detta nya format,253 och fyrkanalstereo var fokus 
för en central programpunkt vid den hifi-konferens som anordnades i 
samband med Hör Nu-mässan 1973.254 Det fanns dock också kritiska röster 
som ifrågasatte huruvida flerkanalljudet kunde tillföra musiken ”ett 
konstnärligt värde utöver vad två kanaler kan förmedla, och detta till ett 
godtagbart pris”.255 Trots den intensiva uppmärksamhet som fyrkanal-
stereon ägnades i fackpressen blev detta format dock aldrig kommersiellt 
framgångsrikt. Flera olika tekniska system för fyrkanal på band, på gram-
mofonskiva och i radiosändningar konkurrerade med varandra, och ett 
relativt litet fåtal användare var intresserade av att företa de ekonomiska 
investeringar som krävdes. Mot slutet av 1970-talet konstateras att kon su-
mentintresset för formatet var ”påfallande återhållsamt” och att fyrkanal-
stereon hade hamnat ”i bakvatten”.256

Även om fyrkanalstereo således inte fick någon större spridning präg-
lades 1970-talet av såväl kommersiell expansion inom hifi-området som 
stigande förväntningar på fortsatta tekniska innovationer. I slutet av 1978 
var i Sverige enligt chefredaktören för Hifi & Musik ”den så kallade stereo-
täckningen […] omkring 65 procent”, det vill säga nästan två tredjedelar 
av svenska hushåll hade någon form av stereoanläggning.257 I samma artikel 
påpekas också att expansionen hade beledsagats av en ökande differentiering 
av apparaturen beträffande prestanda och prisnivåer, och den kommande 

tekniska utvecklingen förutspås drivas på av vad som enligt artikelförfattaren 
i usa kallas Esoteric HiFi, det vill säga ”vad vi här hemma kallar ’Tung tung 
HiFi’”:258

Vi står i dag inför en omvälvning. Många förväntas ändra sina stereo-
vanor. Från relativt enkla anläggningar till riktiga HiFi-anläggningar. 
Med större krav på ljudåtergivningen än tidigare.259

Året därpå sammanfattas hifi-kulturens utbredning under loppet av 1970- 
talet på följande sätt: ”För 10 år sedan var High Fidelity något som egent-
ligen på allvar bara angick de verkliga entusiasterna. Idag är hifi var mans 
egendom.”260 Som jag söker påvisa i de följande avsnitten åtföljdes denna 
mainstreaming av hifi också av påtagliga förändringar beträffande svens-
kar nas sätt att använda och förhålla sig till teknologiskt reproducerat ljud.

3.5. Hifi-praktiker

Hemmabyggen och köpta apparatbyggsatser

Den tekniska utveckling som följde på andra världskrigets slut stimulerade 
det hobbybetonade gör-det-själv-ideal som sedan 1920-talet hade präglat 
delar av kulturen kring ljudreproduktionsapparatur (jämför avsnitt 2.3). 
Det finns tydliga indikationer på att intresset för hemmabyggen av appa-
rater under 1950-talet spreds även till andra grupper än Populär Radios 
jämförelsevis tekniskt kvalificerade läsekrets, till exempel den bredare 
grupp av hobbytekniker som utgjorde målgrupp för tidskriften Teknik för 
Alla. Även om vissa av byggprojekten framstår som väl avancerade för en 
lekmannapublik framhålls här den stora tillfredsställelse som följer av ett 
framgångsrikt fullbordat hemmabygge: ”svårigheter är ju till för att över-
vinnas, och det finns knappast någonting, som man har sådan glädje av 
som en apparat, vars byggande kräver någonting av sin konstruktör”.261

En aspekt av teknikutvecklingen var en fortgående miniatyrisering av 
elektronikkomponenter, och flera ritningar och bygganvisningar avser 
radiomottagare utrustade med de miniatyrrör som utvecklats under kri-
get.262 Introduktionen av transistorteknologi innebar kraftigt ökade minia-
tyriseringsmöjligheter; i en bygganvisning för en transistoriserad miniatyr-
radio heter det att en ”extremt liten men effektiv radio kan var och en 
numera bygga med hjälp av de populära transistorerna”.263 Som nämns 
ovan presenterades under 1930-talet apparatur för heminspelning av 
skivor som attraktiva uppslag för hobbybyggen, och på motsvarande sätt 
medförde introduktionen av apparater för magnetisk inspelning – tråd-
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spelare och bandspelare – att också sådana föreslogs som hemmabygg-
nadsprojekt. År 1948 och 1949 publicerade både Populär Radio och Teknik 
för Alla anvisningar för hemmabyggen av trådspelare; på grund av appa-
raternas komplicerade uppbyggnad vad gäller elektronikkretsar och meka-
nik var dessa anvisningar uppdelade på flera nummer av respektive tid-
skrift.264 På liknande sätt publicerade båda tidskrifterna år 1950 och 1951 
bygganvisningar för hemmabyggda bandspelare uppdelade på flera tid-
skriftsnummer.265 Förutom egna apparatbyggen rekommenderades hobby-
teknikerna också i en artikel att tillverka sina egna bandspelarband.266 De 
amatörer som byggde sina egna bandspelare torde dock ha utgjort ett 
mycket litet fåtal; apparaternas komplicerade konstruktion, det vid denna 
tid ökande ekonomiska välståndet och det tilltagande utbudet av fabriks-
tillverkade apparater var faktorer som gynnade inköp av färdig apparatur 
i stället för hemmabyggande.

Hifi-diskursens snabbt tilltagande utbredning från och med år 1954 
medförde att flera hemmabyggprojekt relaterade till de nya hifi-idealen 
presenterades. De ovan presenterade obetydliga försäljningssiffrorna för 
fabrikstillverkad hifi-apparatur under 1950-talet tyder på att de hifi-

anläggningar som faktiskt fanns i bruk i Sverige under detta årtionde till 
allra största delen utgjordes av hemmabyggen.267 Det förefaller även ha 
funnits en viss marknad för försäljning av hemmabyggd apparatur till-
verkad av försigkomna amatörer eller extraknäckande fackmän; sålunda 
berättar en radannons i Dagens Nyheter år 1954 att ”[h]ögklassiga ljud-
anläggningar […] tillverkas på beställning […] Svar till ’High fidelity’”.268 
Bland byggprojekt med hifi-anknytning fanns bland annat högtalarlådor, 
fm-radiomottagare och hi-fi-förstärkare.269 En ledarartikel i Radio & Tele-
vision propagerar för hemmabygge av tv-mottagare, fm-tillsatser, hi-fi-
utrustningar, kortvågsapparater och mätinstrument, och ledarskribenten 
hävdar att det ”med lämpliga komponenter är en rätt enkel sak att få fram 
toppklassiga hi-fi-grejor”.270 Bland andra avancerade hemmabyggprojekt 
återfinns efterhand även en som portabel karakteriserad tv-mottagare med 
en vikt av ca 19 kilo.271 Tidskriftens läsare utgjorde sannolikt en kategori 
personer med ovanligt stort mått av både kunskap om och intresse för 
hemmabyggverksamhet; i en ledarartikel från 1963 heter det att ”praktiskt 
taget alla kategorier av läsare vill ha mera bygg-själv-material i tidskriften”, 
och artikeln fortsätter:

Det är […] svårt att leta upp någon teknologi som ens tillnärmelsevis 
uppvisar ett så utpräglat ”amatörinslag” som just elektroniken. […] 
Förklaringen kan måhända vara den, att radiotekniken och elektroniken 
uppvisar ett inslag av konstruktivt pyssel som knappast några andra 
tek  niska grenar gör, ett pyssel som säkert har nära släktskap med pojk-
årens lustbetonade lekar.272

En kompromiss mellan färdigköpt fabrikstillverkad apparatur och det helt 
egenproducerade hemmabygget utgjordes av kompletta sammanställda 
apparatbyggsatser innehållande samtliga elektronikkomponenter och 
övrig erforderlig materiel samt anvisningar för montering. Sådana bygg-
satser besparade alltså hemmabyggaren arbetet med att leta upp och in-
förskaffa enskilda komponenter och med att lösa eventuella mekaniska 
problem förknippade med apparatens fysiska utformning. Från mitten av 
1950-talet lanserades ett växande antal sådana byggsatser för hifi-apparater, 
marknadsförda i annonser i tidskrifter och dagspress, och det förefaller 
rimligt att anta att den hemmabyggda hifi-apparaturen till största delen 
utgjordes av sådana på förhand delvis tillrättalagda byggprojekt snarare än 
rena hemmabyggen. Annonserade sådana byggsatser inkluderar bland 
annat en high fidelity-förstärkare, en tiowatts effektförstärkare, en ”Mini-
hi-fi”-anläggning bestående av förstärkare och basreflexhögtalarlåda samt 
en så kallad Hi-Fi-möbel, det vill säga en större basreflexhögtalarlåda.273  

 Portabel TV-mottagare för 
hemmabygge. Radio & 
Television, nr 11, 1960, 62.
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En dagspressnotis år 1957 berättar att ”gör-det-själv har nått hifi-entusias-
terna i form av en byggsats för en high-fidelity-anläggning”,274 och i tid-
skriften Musikrevy talas om ”den trevliga fritidssysselsättningen att själv 
bygga en Hi-Fi-förstärkare av de ganska förträffliga och inte alls svårtydda 
byggsatser, som finns”.275

Introduktionen av stereo innebar en ytterligare utökning av utbudet av 
hifi-apparatur i byggsats.276 Också i de semiprofessionella hemmabyggarnas 
forum Radio & Television märks tecken på en anpassning till efterfrågan på 
detta slags förberedda byggprojekt: i den ovan nämnda ledarartikeln om 
hemmabygge från 1963 utlovas i kommande nummer av tidskriften dels 
”flera konstruktioner som är mera genomarbetade och mera tillrättalagda”, 
dels ”kompletta materialsatser […] till högst rimliga priser”.277 Det före-
faller rimligt att dra slutsatsen att hemmabyggverksamheten på elektronik-

området stod på sin höjdpunkt vid mitten av 1960-talet; att döma av 
omfattningen av reklamannonsmaterialet innebar den kommersiella ex-
pan sionen för fabrikstillverkad hifi-apparatur under senare delen av år-
tion det också en tillbakagång för hemmabyggprojekten. Hifi-apparatur i 
byggsats fanns dock på marknaden också under det följande decenniet. År 
1972 beskriver en artikel i Stereo-Hifi hur en kvinnlig ”absolut novis” 
monterar en högtalarbyggsats,278 till skillnad från den tonårsflicka, citerad 
i en annons från 1977, som låter sin far få del av byggandets glädje:

Jag önskade mig en stereo med ”jättebra” högtalare när jag fyllde fem-
ton. […] Jag ville absolut ha jättebra högtalare. Annars finns det risk för 
att man inte får det ljud man vill ha. Dom är visserligen lite dyrare. Men 
jag tippsade om byggsats. Då får man bättre högtalare för mindre pengar. 
Och pappa blev också glad. Han är verkligen road av att bygga allt möj-
ligt.279

Lyssnandets tilltagande mobilitet

De tekniska innovationer som lanserades under efterkrigstiden innebar 
nya förutsättningar för mobilt lyssnande, det vill säga ljudrepro duk tions-
apparatur som användaren kunde ta med sig för användning i olika fysiska 
miljöer. En specifik möjliggörare av mobilt lyssnande som ägnades stor 
uppmärksamhet från och med senare delen av 1940-talet var bilradion. I 
denna anordning kombinerades två centrala områden inom vilka ökad 
konsumtion framstod som eftersträvansvärd mot bakgrund av tidsperiodens 
teknologiska och ekonomiska expansion: bilen och ljudelektroniken.280

Bilradio var förvisso ingen ny företeelse i Sverige vid denna tid. Den 
första bilradion hade konstruerats i usa 1929 och presenterats vid Radio 
Manufacturers Associations kongress i juni 1930, och den nya uppfinningen 
uppmärksammades också i Sverige.281 Under 1930-talet återfinns i dags-
press och fackpress flera annonser för bilradiomottagare, och i vissa fall, 
om än i mindre omfattning, även för så kallad båtradio.282 Den svenska 
marknaden för bilradio torde dock ha varit liten vid denna tid; apparaterna 
var relativt dyra i inköp, eftersom tidens elektronrörsbaserade teknologi 
fordrade komplicerade tekniska lösningar för omvandlingen av bilens el-
systems lågspända likström till den högre spänning som bilradion krävde.283 
Som ett alternativ till en dedicerad bilradio, fast monterad i bilen, kunde 
en portabel mottagare framstå som mer attraktiv. En notis i Populär Radio 
ställer frågan: ”Skall radion vara ett med bilen, eller är det bättre med en 
transportabel mottagare för anslutning till bilbatterier na?”284 I en annons 
för ”[d]en lilla reseradion med den stora tonen” (vikt 8 kilo) heter det: ”En 

Annons för basreflexlåda för hemmabygge. 
Radio & Television, nr 10, 1957, 11.
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bilradio har Ni kanske tänkt skaffa Er. Men dels äro de i marknaden 
förekommande rätt så dyra, och dels har Ni ingen nytta av en stationär 
bilradio mer än, då Ni sitter i bilen.”285 Efter andra världskriget förefaller 
marknaden för bilradiomottagare ha expanderat kraftigt tack vare innova-
tioner som mindre och strömsnålare elektronrör. I en annons år 1948 heter 
det: ”Äntligen en förstklassig bilradio med lång- och mellan våg till fördel-
aktigt pris”;286 möjligen är det denna apparat som avses i en dagspressnotis 
om den ospecificerade ”nya önskeradion”:

en verkligt bra bilradio har tidigare varit en ganska dyrbar historia. Nu 
har man emellertid lyckats skapa en bilradio som är konstruerad i en 
enda, utrymmesbesparande enhet, som gör det möjligt att anpassa den 
allt efter de monteringsmöjligheter respektive vagn har.287

De följande åren annonseras ett växande antal nya bilradiomodeller.288 En 
annonstext indikerar att radiomottagningen under bilfärd inte alltid var 
problemfri, i det att den annonserade apparaten sägs vara konstruerad 
speciellt för mottagningsförhållandena i Sverige.289 Ett annat problem med 
bilradioteknologin var fortsatt elektronrörens behov av högre spänning än 
vad bilbatteriet kunde leverera, vilket nödvändiggjorde tekniska lösningar 
med användande av en så kallad vibratortillsats, ”en ständig källa till 
bekymmer och en plåga för servicemän”.290 Utvecklingen av transistor-
teknologin innebar emellertid en markant förändring av förutsättningarna 
för bilradio. Under en period marknadsfördes bilradiomottagare som 
kom binerade transistorer och så kallade lågvoltsrör, i det att fullgoda 
högfrekvenstransistorer fortfarande saknades.291 Kring 1960 lanserades 
dock heltransistoriserade kombinerade bil- och reseradiomottagare, det 
vill säga apparater som kunde monteras i en härför avsedd kassett i bilen 
men också lösgöras och bäras med av användaren.292 År 1964 sammanfattas 
de senaste årens tekniska utveckling på följande sätt:

Läget på bilradiofronten förändrades radikalt i och med tillkomsten av 
transistormottagare, som ju är lätta att ta med sig i bilen och som också 
oftast fungerar rätt bra i bilen, även utan yttre antenn – i varje fall i 
sändarnas närhet. Att man inte behöver speciell bilradiolicens för det 
fall att transistorapparaten endast tillfälligt används i bilen är ju en extra 
poäng. Under de senaste åren har det kommit fram kombinationsapparater, 
avsedda att användas dels som lättransporterade transistormottagare, 
dels som bilradiomottagare.293

Det förtjänar att noteras att en fast monterad bilradiomottagare alltså vid 
denna tid fordrade en separat bilradiolicens. Kravet på sådan licens avskaf-

fades den 1 april 1969, vilket föranledde en fabrikant att i en annonstext 
argumentera: ”Nu finns det knappast någon orsak längre att inte skaffa 
bilradio.”294

Trots hifi-diskursens expansion under senare delen av 1950-talet har jag 
inte under denna period påträffat några indikationer på ambitioner att 
åstadkomma ljud av hifi-kvalitet i bilmiljö; bilradion förefaller än så länge 
ha betraktats som ett trevligt ressällskap snarare än ett verktyg för stora 
musikupplevelser. En notis från 1959 berättar om en ny skivspelare för 17 
cm-skivor avsedd för montering i bil,295 men grammofonteknologin var av 
praktiska skäl inte idealisk för användande under bilkörning. De viktigaste 
incitamenten för utvecklingen av ljudreproduktionsteknologi för bilmiljö 
förefaller ha kommit i och med kassettbandspelarna. En indikation på en 
tilltagande strävan mot en sådan utveckling är användningen av uttrycket 
bilstereo; de första belägg för detta jag funnit i dagspressmaterialet härrör 
från 1968. Till en början förekommer det mest i radannonser, men det 
används också i en annons för en bandspelare för åttaspårskassetter för 
bilmontage.296 Systemet med åttaspårskassetter hade en begränsad mark-
nad i Sverige och användes främst i bilstereoapparatur; i stället kom fyr-
spårs-kompaktkassetterna att få den största spridningen, också för använd-
ning i bilmiljö. År 1968 publiceras även en radannons för ”bilstereo för 
kompaktkassetter”,297 och året därpå presenterar en helsidesannons utrust-
ning för stereo-kompaktkassettspelare för bilmontage.298

Under de följande åren ägnas stereoapparatur för användning i bil allt 
större uppmärksamhet, och bilstereo framstår efterhand som ett i det 
närmaste helt accepterat delområde av hifi-kulturen. Detta medför också 
att valet av musikrepertoar för avlyssnande under bilkörning och musikens 
inverkan på bilförarens sinnestillstånd blir föremål för diskussion:

Jag har tidigare inte varit någon vän av bilradio. Det har alltid varit för 
många störningsfaktorer som förstört nöjet. […] Med kassett band-
spelaren i bilen har de flesta av dessa irritationsmoment försvunnit och 
musiken har i stort sett blivit den trivsamma medresenär man önskat. 
[…] Från början kan det då fastslås att man under bilkörning inte kan 
lyssna på vilken musik som helst. […] Innan man laddar bandspelaren 
med en kassett, borde man kanske analysera sitt känsloläge och känna 
efter vilken musik som just då skulle vara positiv och lämplig. Man skall 
vara rädd om sitt goda humör när man kör bil.299

År 1976 konstaterar en skribent att per capita ”säljs det mer bilstereo i 
Sverige än i något annat land”, och två år senare hävdas: ”Rent subjektivt 
upplevs de nya bilstereoapparaterna som äkta HiFi”.300
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I jämförelse med vad som var fallet i fråga om bilradiomottagare var små 
fysiska dimensioner och låg vikt ännu viktigare beträffande portabla radio-
mottagare, sedan 1930-talet vanligen benämnda reseradio. Ett sätt att 
nedbringa vikten var att använda andra, lättare material än trä för appa-
ratens hölje. År 1948 annonseras sålunda ”en ny elegant resemottagare, 
den första svenska resemottagaren i plastichölje”,301 och även andra radio-
mot  tagare annonseras vid samma tid med vad som av annonsillustrationerna 
att döma är höljen av plast.302 En ungefärlig uppfattning om vad som i 
början av 1950-talet kunde uppfattas som en komfortabel vikt för en 
bärbar radio ges av en annons från 1953 för en ”lätt och perfekt batteriradio 
som Ni kan ta med överallt”; apparatens vikt var enligt annonsen ”endast 
4,5 kg”.303 Med dessa specifikationer torde dock denna apparat inte ha 
betraktats som särskilt lätthanterlig; som framgår av avsnitt 2.3 hade fyra-
kilos reseradioapparater lanserats redan i slutet av 1930-talet. Vid samma 
tid annonseras en annan batteriradiomottagare ”som är mindre än en 
damväska och ändock har en klar o. fyllig ton”;304 apparaten levererades i 
ett hölje av plast i tre valfria färger, och vikten var förhållandevis lätthan-
terliga 1,4 kilo.305

Den tyngre av dessa reseradiomodeller hade dock en fördel: till skillnad 
från mindre batterimottagare kunde den användas både med batteridrift 
och med nätanslutning till växelströmsnätet. En framgångsrik radiomodell 
av detta slag var Luxors modell Tripp, om vilken Dybeck berättar:

Riktig fart på försäljningen blev det när radion syntes i en av de verkliga 
publikfilmerna 1954: Prinsessa på vift med Gregory Peck och Audrey 
Hepburn. […] Största orsaken till den goda försäljningen var en ny 
design. Hopfälld såg den ut som en sminkväska, den kom i många färger 
och hade till och med en liten spegel på insidan av locket. Luxor Tripp 
var den första radion tydligt utformad för en kvinnlig målgrupp.306

I en annons följande år annonseras denna apparat med slogan ”Ta en 
’tripp’ till sommaren” och en bild föreställande Hepburn stående på en 
segelbåt med Luxor-apparaten i handen. Bilden utgör dock ett montage: 
den är hämtad från en affisch för hennes påföljande film Sabrina, och bilden 
av radiomottagaren har monterats in.307 

Att miniatyrisering och portabilitet framstod som starkt eftersträvans-
värda egenskaper hos ljudapparatur indikeras av det stora antal projekt för 
hemmabyggen av bärbara radiomottagare som presenteras vid denna tid. 
Jämfört med till exempel stationära grammofonförstärkare eller band-
spelare tedde sig sannolikt radioapparater som både ekonomiskt mer över-
komliga och för en lekman mer genomförbara hobbyprojekt. Sålunda Annons för reseradio Luxor Tripp. Teknik för Alla, nr 7, 1955, 26.
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återfinns i Teknik för Alla en lång rad sådana projekt, inkluderande en 
campingradio, en batterimottagare i miniatyrformat som ”bör komma väl 
till pass exempelvis i sportstugan” och ”den idealiska batteridrivna semes-
ter radion”.308 Förutom bygganvisningar med förteckningar över erforderlig 
materiel annonseras också kompletta byggsatspaket för till exempel ”Som-
marschlagern Campingradion” eller en så kallad rese- och cykel radio.309

Som nämns i avsnitt 3.1 innebar transistorteknologins genombrott en 
markant ökad rörlighet: i jämförelse med rörbestyckade apparater kunde 
transistorapparater, bestyckade med några få lågvoltsbatterier, göras både 
avsevärt lättare och mindre. En notis år 1955 berättar om en ny amerikansk 
serietillverkad så kallad fickmottagare bestyckad enbart med transistorer,310 
och påföljande år presenteras i en annons samma apparat som den första 
på marknaden tillgängliga radioapparat där elektronrören hade ersatts av 
transistorer.311 Även om transistormottagare för fm-bandet kom att dröja 
ytterligare några år hade därmed ett avgörande steg tagits mot mobila 
lyssnandepraktiker vad gäller radiolyssnande.312

Liksom vad gällde radiomottagare var strävan mot miniatyrisering och 
bärbarhet märkbar också beträffande trådspelare och bandspelare. På 
grund av de magnetiska inspelningsapparaternas komplexa mekaniska och 
elektroniska konstruktion var de tidigaste portabla modellerna viktmässigt 
i klass med 1930-talets bärbara radioapparater. År 1949 presenterar Populär 
Radio en ny tysk bärbar magnetofon (det vill säga en bandspelare) med 
omdömet att denna utgör ”en mycket liten sak, som endast väger 15 kg”;313 
i stället för en elektrisk motor för bandtransporten var apparaten försedd 
med ett fjäderverk, som måste dras upp var femte minut. Om en holländsk 
trådspelare med inbyggd skivspelare, förstärkare och högtalare sägs i en 
annons: ”Portabel – Vikt 20 kg”.314 Följande år berättas i en notis om en 
bandspelare ”med mycket små dimensioner” och en vikt av cirka 13 kilo.315 
Förutom en betydande vikt karakteriserades sådana apparater också av ett 
avsevärt pris. I en pristävling för dx-are (radioamatörer intresserade av 
radiosändning och radiomottagning på långdistans) i Teknik för Alla ut-
gjordes första pris av en bärbar magnetofon av modell Luxor Disponent 
med ett angivet pris av 1 465 kronor,316 och i Populär Radio annonserades 
en portabel, ”nätoberoende” bandspelare till det anmärkningsvärt höga 
priset av 4 800 kronor.317

Betydligt mer hanterliga apparater fanns visserligen relativt tidigt på 
marknaden, men det handlade då om specialkonstruktioner knappast av-
sedda för konsumentbruk. En notis år 1952 berättar om den tyska minatyr-
trådspelaren Minifonen, presenterad av Bolinders Specialmaskiner, en 
appa rat vars vikt var endast 986 gram.318 Denna apparat fordrade dock 

specialtillverkade batterier för bandspelarmotor, glödström respektive 
anodström; notisen anger inget pris, men detta torde ha varit ansenligt. 
Liksom var fallet beträffande radiomottagarna introducerades portabla 
bandspelare med hanterbar vikt till mer överkomliga priser i och med 
transistorteknologin. Från 1958 och framåt presenteras i annonser och 
artiklar allt fler modeller av transistoriserade batteridrivna bandspelare 
med en typisk vikt av två–tre kilo och priser från cirka 300 kronor, även 
om mer avancerade modeller kunde vara betydligt dyrare.319 Marknads-
föringen av detta slags apparater gjorde i regel inte anspråk på ljudåter-
givning av hifi-kvalitet. Visserligen presenteras en transistoriserad modell 
i en annons från 1958 som en ”High-Fidelity Bandspelare”,320 men i Ton-
bandet: Tidskrift för inspelningsamatörer påpekas beträffande batteridrivna 
transistorbandspelare:

Låt oss med en gång fastslå, att de icke lämpar sig för musikupptagningar. 
Svajet (hastighetsvariationen) bör inte vara större än ±0,2 %, när det 
gäller god musik, men de batteridrivna bandspelarna har i allmänhet 
åtminstone en procents svaj. […] det [är] emellertid väl värt att kosta 
på sig en transistorbandspelare i populär prisklass. Det är ju värdefullt 
med möjlighet till inspelningar oberoende av strömuttag.321

Portabla rullbandspelare i högre prissegment för nätdrift eller kombinerad 
nät- och batteridrift, ibland av professionell kvalitet, marknadsfördes även 
fortsatt under 1960-talet.322 Medan rullbandspelarna under 1960- och 
1970-talen kom att spela en framträdande roll vad gäller stationär appara-
tur för magnetisk inspelning av hifi-kvalitet konkurrerades de dock efter-
hand ut på det portabla området av kassettbandspelarna.

Sannolikt var många mekaniska resegrammofoner fortfarande i bruk 
vid början av 1950-talet; dessa apparaters oberoende av såväl externa som 
in terna strömkällor gjorde dem väl lämpade för mobilt grammofonlyssnan-
de i olika miljöer. Introduktionen av vinylskivorna och deras nya uppspel-
nings   hastig heter innebar emellertid att nya slag av apparatur erfordrades 
för portabelt bruk. En notis år 1954 berättar om Babyphon, en portabel 
radiogrammofon för såväl nät- som batteridrift avsedd för uppspelning av 
sjutums 45-varvsskivor, vilka enligt skribenten var på god väg att ersätta 
78-varvsskivan som standardformat: ”Emellertid är ju repertoaren i fråga 
om mikrospårskivor så omfattande, att den som är intresserad av grammo-
fonspelning knappast behöver sakna 78 varvs-möjligheten.”323 Följande år 
annonseras en byggsats till en kombinerad grammofonförstärkare och 
skivspelare för tre hastigheter, det hela inrymt i vad som beskrivs som en 
elegant koffert.324
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Hifi-diskursens tilltagande omfattning från mitten av 1950-talet med-
förde ett visst intresse för portabel grammofonutrustning av hifi-kvalitet, 
i det att begreppet high fidelity i stor utsträckning var förknippat med 
grammofonspelning. I en notis år 1957 berättas om en ”portabel high fide-
li ty-grammofon” av amerikanskt fabrikat med en vikt av cirka 14 kilo.325 
Följande år presenterar en artikel en svensktillverkad transportabel gram-
mo fonförstärkare ”lämplig för spisare i allmänhet och jazzklubbar och 
kåsörer i synnerhet”.326 Vikten specificeras inte, men att apparaten inte var 
helt lätthanterlig antyds av följande formulering: ”Man går kanske inte Riks-
 marschen med G53V i handen, men kortare distanser är det ingen konst 
att bära den.” Introduktionen av stereofoni innebar ytterligare en kompli-
kation att ta hänsyn till vid utformandet av portabel apparatur. En notis 
samma år informerar om en ”kul idé” i form av en så kallad stereo väska, 
det vill säga en portabel grammofon med stereoförstärkare och två högta-
lare inbyggda i väskans lock, vilket var delbart.327 Stereoväskans dimensioner 
och vikt specificeras inte, men det anges att priset är ”rätt högt, ca 500 dm”.

Detta slags portabla hifi-anläggningar var dock beroende av tillgång till 
nätspänning, vilket således satte praktiska gränser för deras mobila an-
vändning. Marknaden för rörbestyckade batteridrivna skivspelare förefaller 
inte ha varit särskilt stor i Sverige, men 1958 presenteras en sådan efter-
följare till den ovan nämnda Babyphon, ytterligare en batteridriven skiv-
spelare av tyskt fabrikat avsedd för 45-varvsskivor och med en vikt av 3,8 
kilo.328 Också beträffande skivspelare kom transistorteknologin att mar-
kant förändra förutsättningarna för att göra ljudreproduktionsapparaturen 
transportabel. Redan 1956 hade en notis i Radio & Television presenterat 
en transistoriserad resegrammofon från Philips; apparaten uppgavs vara 
avsedd att ersätta de gamla resegrammofonerna med fjäderverk, och i ett 
diagram jämförs frekvensgången hos denna skivspelare med den hos en 
”gammaldags resegrammofon” (se avsnitt 2.5).329 Från slutet av 1950-talet 
växte antalet batteridrivna skivspelarmodeller på den svenska marknaden, 
och tidskriften presenterade år 1959 även ett hobbybyggprojekt för för-
färdigande av en så kallad spisarkoffert inbyggd i ”en s.k. ’beauty-box’”.330 
Apparaten angavs utgöra en motsvarighet till tidigare tidsskedens rese-
gram mofoner och lämpa sig utmärkt för uppspelning av ”enklare skivor, 
exempelvis jazzskivor”. Att marknadsföringen av detta slags apparatur 
särskilt riktades mot en ungdomlig publik framgår av modellnamn som 
Teenager eller Twist och reklamannonsomdömen som ”ungdomarnas 
favoriter överallt” eller ”ungdomligt trivsam skivspelare i moderna pastell-
färger”.331 I en annons år 1970 för en transistorradio med inbyggd kassett-
bandspelare heter det:

Annons för portabel apparatur från Folk-Service. 
Teknik för Alla, nr 13, 1958, 2.
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Dagens ungdom kallas ofta för kärleksgenerationen. Men förutom själva 
kärleken är musiken den viktigaste delen i deras liv. […] med nya Dux 
Kombica kan man köra pop dygnet runt och var som helst. Till och med 
i naturen, tyvärr.332

Den sistnämnda apparaten markerar också ett skifte till ett nytt teknik-
format för mobilt lyssnande, kompaktkassetten. Denna teknologi lansera-
des av Philips år 1963 och förefaller ha marknadsförts brett i Sverige från 
1966 och framåt, att döma av annonser för kassettbandspelare och färdig-
inspelade kompaktkassetter, för kombinationer av kassettbandspelare och 
transistorradio eller för dedicerade kassettbandspelare.333 Jämfört med 
både rullband och grammofonskivor innebar kompaktkassetterna stora 
fördelar vad gällde hanterbarhet, en bedömning som delades av Stereo-Hifis 
redaktör Göran Mård:

I stort är jag positiv till kassetterna. Tänk att bara kunna häva ner en stor 
bunt huller om buller i en kasse eller påse när man skall ta med sig musik 
någonstans. Där är väl den främsta fördelen framför skivorna. Dem 
häver man minsann inte omkring sig hur som helst!334

I takt med den tekniska utvecklingen av kassettbandspelare och kassettband 
kom kompaktkassetten under loppet av 1970-talet att bli den jämte gram-
mo fonskivan viktigaste informationsbäraren för användning i ljudrepro-
duk tions apparatur. Den kunde användas dels i så kallade kassettdäck, 
utgörande en integrerad del av stationära hifi-anläggningar, dels i portabla, 
batteridrivna kombinationer med radio- och ibland också tv-mottagare.335 
Mot slutet av årtiondet började allt större portabla kassettspelare i stereo-
utförande med hög uteffekt att marknadsföras.336 Vid samma tid uppträder 
emellertid också en motsatt tendens mot tilltagande miniatyrisering: Sony 
lanserade år 1979 den i det närmaste till det yttersta miniatyriserade 
kassettbandspelaren Walkman, avsedd för lyssning via hörlurar. I Sverige 
lanserades denna apparat året därpå under namnet Freestyle och med 
omdömen som ”[v]årens braksuccé”, ”[s]ommarens innepryl” och ”årets 
julklapp”.337 Apparaten nådde snabbt stor framgång,338 och i marknads-
föringen framhölls särskilt dess lämplighet för användning i samband med 
sport- och fritidsaktiviteter.339 År 1982 skriver en skribent att utvecklingen 
av bärbara ljudapparater i huvudsak går i två riktningar: ”större, mer 
raffinerade modeller och riktigt små apparater för fickan”,340 och i en 
artikel om test av bärbara apparater heter det året därpå:

bland det som kommit de senaste åren finns […] vissa produkter som 
etablerat sig ordentligt och bildat en helt ny apparatgrupp på ljud-
marknaden. Dit hör exempelvis Sonys ”Freestyle”, den lilla fickband-
spelaren som kom för tre år sedan. Hitachis idé med löstagbara högtalare 
och kraftigt ljud – ”Bergsprängaren” – har bildat skola. De små ”Pilot-
lurarna” hör också till det som nu anses som självklart när man talar om 
bärbara ljudapparater.341

Citatet indikerar kompaktkassetteknologins centrala betydelse för prak-
tiker förknippade med bärbar ljudreproduktionsapparatur under perioden 
närmast före den digitala teknologins genombrott.

Visuell estetik och heminredning

Till skillnad från portabla apparater tenderade stationär ljudreproduk-
tions apparatur att väcka frågor inte bara om visuell design men också om 
lämplig placering i användarens hemmiljö. Som framgår av avsnitt 3.2 
ägnades designen av 1950-talets radiogrammofon avsevärd uppmärksamhet, 
i det att dess självskrivna centrala placering i vardagsrummet motiverade 
stor omsorg om dess utformning som möbel. Emellertid utgjordes en 
essentiell aspekt av hifi-diskursen av uppfattningen att hifi-ljudåtergivning 
förutsatte en anläggning uppbyggd av separata komponenter. Från mitten 
av 1950-talet ägnades frågor om dessa komponenters utformning och 
anpassning till hemmets inredning återkommande diskussioner, och hifi-
apparaternas förment moderna design blev ett återkommande argument i 
reklamannonserna. En annons år 1955 för ”sinus musikmöbler För 
High-Fidelity” talar om en ny epok ”med perfekt ljudåtergivning och 
modern formgivning” och ”möbler, som i enkelhet och elegans kan pryda 
en plats i såväl hem som allmän lokal”.342 Andra annonstexter refererar till 
”den praktiska och tilltalande moderna utformning av modellerna, som 
åstadkommits genom samarbete med erkända formgivare” eller argu-
menterar för att en hifi-möbel ”på ett naturligt sätt [ska] smälta in i den 
moderna hemmiljön”.343

Hifi-möbleringen kunde innebära krav inte bara avseende design och 
placering utan också beträffande lämplig storlek på lyssningsrummet. I en 
notis om en hifi-anläggning av tyskt fabrikat hävdas att ”en utrustning av 
den här klassen måste placeras i ett stort och akustiskt lämpligt rum för att 
komma till sin rätt”.344 För de flesta användare torde ett stort rum i 
praktiken ha inneburit bostadens vardagsrum, i vilket placeringen av hifi-
apparaturen således måste anpassas till de övriga ändamål och aktiviteter 
för vilka detta rum var avsett. År 1957 påpekas i artikeln ”Hi-Fi-möblering 
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i hemmet” att en ”mycket lämplig och tilltalande lösning är att bygga in 
förstärkaranordningen i någon slags bokhyllekombination”.345 Vidare 
presenterar artikeln råd beträffande ”högtalardelen, som är den mest 
svårlösta, både ur teknisk och estetisk synpunkt”:

Försök att på ett smidigt sätt anpassa högtalaren till det övriga möble-
manget i rummet. Även om man inte får utforma den precis som man 
vill, har man i alla fall fria händer när det gäller ytbehandlingen. […] 
Placera sedan gärna en kudde av t ex skumplast under högtalaren för att 
undvika resonanssvängningar i golvet som kan bli mycket besvärande 
för grannarna.346

Året därpå hävdas i en annan artikel med rubriken ”High fidelity i 
hemmiljö” att ”fabrikanterna börjar utforma high fidelity-anläggningar 
alltmera med tanke på den centrala plats de skall inta i vardagsrummen”.347 
Som jag framhåller ovan förefaller det dock sannolikt att de flesta hifi-
anläggningar i Sverige än så länge helt eller delvis utgjordes av hemma-
byggda konstruktioner. I ett referat från en informationsafton i Göteborg 
i februari 1958, bland annat innehållande en estraddiskussion om ”radions 
formgivning”, berättas:

High-fidelity-apparater löser inredningsfrågan när det gäller radio-
anlägg ningar, ansåg ingenjör Stensson, de låter envar bli sin egen 
formgivare, eftersom man kan bygga in förstärkare, högtalare och andra 
apparater i vilka skåp, garderober eller bokhyllor och lådor man vill, och 
därför bättre anpassa dem till rummets inredning.348

I ett reportage om en hemmabyggd högtalarlåda avsedd för en hifi-
anläggning heter det, i bildtexten till en illustration föreställande kon-
struktören sittande på lådan i fråga: ”Den magnifika möbeln, som t. o. m. 
håller sin byggare är en prydnad i varje rum.”349

Likväl kunde för inte fullt så händiga apparatanvändare anpassningen 
av alltmer skrymmande hifi-apparatur till existerande normer för hem-
inred ning och möblering framstå som problematisk. ”Kan man med 
rimligt krav på trivsel placera in sin stereoanläggning i vardagsrummet och 
även åstadkomma en placering, som ger apparatens ljudmöjligheter full 
rättvisa?” frågar en kommentator retoriskt år 1959.350 Vad gäller fabriks-
tillverkad hifi-apparatur förefaller radiogrammofonepokens möbelkoncept 
ha varit fortsatt dominerande under första hälften av 1960-talet. År 1960 
heter det i texten till en annons för en stereoanläggning: ”En utsökt möbel 
i modern svensk stil, ett lika praktiskt som smakfullt bord i mattpolerad 
teak med högklassig apparatur.”351 Om en annan annonserad anläggning 

sägs: ”Materialet är högvärdig teak och designen är avvägd för att inte 
dominera bland övriga möbler.”352 Liksom beträffande 1950-talets radio-
grammofoner förekommer att reklamannonserna illustreras med förslag 
till heminredningslösningar i vardagsrumsmiljö.353 Formgivningen av de 
ur heminredningssynvinkel förment problematiska högtalarlådorna ägnas 
särskild uppmärksamhet: det hävdas att en högtalare måste vara ”formgiven 
på ett sådant sätt att den kan smälta in i modern miljö, i ett hem med 
vackra möbler”.354 Om en högtalarmodell säger annonsen att den med sin 
”eleganta möbelkaraktär tillgodoser […] högt ställda inredningskrav”, 
och i en reklamannons för vad som beskrivs som en ny avancerad stereo-
möbel från Luxor, med en svängbar så kallad axialhögtalare för riktning 
av ljudet, hävdas att ”axialhögtalaren medger placering av apparaten där 
den som möbel bäst smälter in i miljön”.355

Under samma tidsperiod märks emellertid också tecken på att radio-
grammofonepokens möbeltänkande var på väg att försvinna. I en artikel 
om nyheter presenterade vid radioutställningen i Berlin 1963 sägs att vissa 
tillverkare fortfarande ”håller fast vid radiogrammofonen”, trots dess bris-
ter beträffande ljudkvalitet och stereoverkan. Vidare skriver artikelför-
fattaren: ”Ytterligare argument mot radiogrammofoner är att de är otymp-
liga och svårplacerade i ordinära vardagsrum och att de heller inte blir 
billigare än en apparat med separata högtalare.”356 När hifi-marknadens 
expansion accelererar efter mitten av 1960-talet har detta möbeltänkande 
till stor del ersatts av ett accepterande av separata hifi-komponenter som 
norm. Transistoriseringen av hifi-apparaturen hade möjliggjort en till-
tagan de distansering från vad en skribent kallar ”’laboratorieepokens’ föga 
vardagsrumsfähiga och utrymmeskrävande apparater”;357 nu kunde använ-
daren med hjälp av en ”elegant, kompakt” stereoanläggning ”bygga in en 
värld av musik” i sin bokhylla.358 Följande annonstext från år 1968 framstår 
vid det laget närmast som ett anakronistiskt undantag:

Luxor presenterar en ny radiogrammofon, som tillgodoser alla önskemål. 
Snygg. Behändig. Lättplacerad – får plats överallt. […] Kan även komp-
letteras med benställning, som gör den till en trevlig och behändig golv-
möbel.359

Intensiteten i diskussionerna kring hifi och heminredning avtog emellertid 
inte i och med detta, snarare tvärtom. År 1970 hävdar en skribent att 
tidigare epokers radiogrammofon ”var en skräckmöbel men på sitt sätt 
mer inredningsriktig än det mesta som erbjuds idag”. Uttalandet ingår i 
en utförlig artikel som presenterar ikea:s nya ljudprogram, ”uppbyggt i 
moduler som nära ansluter till företagets möbelsortiment”:360
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Det här med skönt ljud är inte bara en fråga om apparater med många 
knappar och rattar och skalor. Hifi-prylarna skall stå någonstans också, 
smälta in i vår hemmiljö. […] Vi vill se ljudanläggningen som en 
integrerad del i den moderna totalmiljön, säger Eric Andersson, som är 
produktchef för ikea:s ljudavdelning.361

ikea:s ljudapparatur – skivspelare, förstärkare och högtalare – lanserades 
under namnet Renn. I en annons året därpå presenteras delar av  sorti-
mentet:

ikea – prisledaren, nu också på hifi-stereo! renn ljudprodukter har 
hifi-prestanda som uppfyller din-normens krav med god marginal. 
Samtliga enheter är modulanpassade och lätta att möblera med.362

I en fortsatt heminredningsdiskussion rönte emellertid ikea:s standar-
diserade modullösningar viss kritik. Sedan företaget presenterat ”den 
perfekta musikmöbeln – Parnass” refereras Dagens Nyheters skribent Lars 
Weck i en notis i Stereo-Hifi:

Det skrämmande med ikea:s (och andras) lansering av musikmoduler 
är inte så mycket att de släppt ut en idiotisk konstruktion. Värre är den 
grundsyn på användningen de avslöjar, en heminredaregalenskap som 
gör våld på funktionen…363

Den anonyma skribenten i Stereo-Hifi kommenterar försynt att ikea ”har 
en rad andra möbelmoduler som passar mycket bättre till hifi-anlägg-
ningen”.364

Oaktat Alf Henriksons tes, framförd i det tidigare citerade kåseriet från 
1971, att samtidens ungdom ansåg den nödvändiga möbleringen inskränka 
sig till ”ljudanläggningen och några spånplattor”,365 ägnas heminred nings-
problematiken fortsatt stor uppmärksamhet i Stereo-Hifi, med artiklar om 
såväl apparatplacering som anpassning av rumsakustiken.366 Den tidigare 
nämnda fortlöpande differentieringen av hifi-marknaden i olika prisseg-
ment under loppet av 1970-talet är också märkbar i reklamannonser som 
framhåller exklusiv apparatdesign som argument, med formuleringar som 
”Inspirerad av Bauhausskolan” eller ”Utsökta konstverk”.367

Från slutet av 1950-talet finns indikationer på att hifi-kulturens till-
tagande utbredning leder till att problematiken kring hifi och heminredning 
allt oftare formuleras i genustermer, som en motsättning mellan förment 
manliga respektive kvinnliga intressen. I sin analys av hifi-kultur i usa 
under 1950-talet presenterar Keir Keightley en bild av ofta påfallande 
antagonistiska könskonflikter, associerade med hifi, kring makten över 

utrymmet i hemmet.368 I en svensk kontext kontrasteras denna bild av en 
avsevärt mer nedtonad, om än tydligt skönjbar, motsättning mellan hifi-
apparatur, vilken uppfattas som en manlig domän, och den som kvinnlig 
uppfattade hänsynen till heminredningsaspekter. Så hävdas till exempel 
att det är ”känt att de flesta hemmafruar inte gärna ser lösa sladdar och 
extra högtalare i vardagsrummet” eller att installation av en stereoan-
läggning i vardagsrummet ofta utgör ”ett besvärligt problem, som ofta 
kompliceras av husmors veto mot extra högtalare och lösa sladdar”.369 I 
Musik och Ljudteknik utvecklas resonemanget genom hänvisning till såväl 
estetiska som ekonomiska hänsyn:

Det största motståndet som framför allt fruarna reser mot anskaffandet 
av en anläggning för högkvalitativ ljudåtergivning grundas som regel på 
två återkommande argument: 1) högtalarna är fula och alltför skrym-
mande för moderna lägenheter och 2) högtalare av god klass är opropor-
tionerligt dyra.370

Mer utförliga diskussioner av denna problematik är emellertid sällsynta; 
dess existens antyds snarare genom kommentarer i förbigående beträffande 
förhållandet mellan högtalares placering och ”hemmets härskarinna” eller 
referenser till ”husmorsvänlig” högtalardesign.371 Ingegerd Stenssons ovan 
nämnda kåseri från 1961 ger i milt ironiska termer exempel på heminred-
ningsmässiga konsekvenser av hifi-intresset hos hennes make och hans 
vänner, såsom anbringandet framför vardagsrumsfönstret av en högtalar-
baffel om ”ca 2,5 m i fyrkant”.372 Efterhand kan referenser till föregivet 
kvinnliga heminredningshänsyn också komma att användas som argument 
i marknadsföringen av hifi-apparatur, som i följande reklamannonstext:

Det var ett kvinnligt önskemål som fick Sinus tekniker att tänka om. 
Kvinnan vill gärna ha bra ljudåtergivning hemma. Men högtalarna 
skulle praktiskt taget inte synas, vara små och diskreta i form och färg 
… Mot detta stod mannens tekniska krav. På fortsatt god ljudåtergivning 
– trots det minskade ytterformatet …373

Att kvinnor de facto var underrepresenterade i sammanhang där tekniska 
aspekter på ljudreproduktionsapparatur stod i fokus indikeras av följande 
uppmaning, formulerad i Musik och Ljudteknik: ”Varför är den fagra halvan 
av befolkningen så sparsamt representerad i lts? Om vi skriver för tek-
niskt be Eva fatta pennan – det är välkommet!”374 Kvinnors förmenta 
ointresse för tekniska angelägenheter, och en därav följande bristande för-
måga att hantera tekniskt avancerad apparatur, tematiseras i en reklam-
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annons illustrerad med bilder av en ung kvinna respektive en ung man, 
varvid ett citat från var och en fungerar som bildtexter. Medan mannen 
redogör för de tekniska specifikationer som föranlett valet av den annon-
serade apparaten citeras kvinnan på följande sätt:

Naturligtvis ville vi båda två ha det bästa Hi-Fi-ljudet vi skulle ha råd 
med. Men jag sa till min man att jag gärna ville lyssna till musik även 
om han inte skulle finnas i närheten för att hjälpa mig vrida och trycka 
på en massa komplicerade rattar och knappar.375

Att en apparats lättskötthet kunde utgöra ett försäljningsargument utan 
att uttryckligen förknippas med förment könsbetingade kompetens skill-
nader indikeras av andra annonser riktade till ”musikintresserade som vill 
ha perfekt ljudåtergivning utan komplicerad apparatur” eller till dem som 
utan att vara ”HIFI-tekniker” likafullt ”tycker om skön musik”.376 Icke 
desto mindre förefaller en bred konsensus råda i 1960- och 1970-talens 
hifi-diskurs om att intresse för och kunskap om ljudreproduktions appa-
raturens tekniska aspekter utgör en utpräglat manlig domän. Enstaka för-
synta motargument formuleras av Ingegerd Stenssons make, Kjell Stens-
son, som visserligen menar att det är ”tveklöst så att utseendet spelar en 
mycket stor roll vid köp av ljudgrejor, särskilt om man medför hustru eller 
motsvarande vid inköpstillfället” men också påpekar att ”det är min 
erfarenhet att kvinnor ofta har ett sunt och verklighetsförankrat omdöme 
när det gäller ljudkvalitet”.377

3.6. Hifi-lyssnandet

Lyssnande och kritiskt lyssnande

Hifi-diskursens genombrott på 1950-talet innebar en successivt tilltagande 
problematisering och differentiering av möjliga innebörder av aktiviteten 
att lyssna till teknologiskt reproducerat ljud. Således återfinns i offentliga 
diskurser kring ljudreproduktionsapparatur en ökande fokusering av och 
diskussion kring olika möjliga sätt att lyssna, det vill säga att rikta auditiv 
uppmärksamhet mot ett ljudobjekt. Ett specifikt lyssningsmodus som 
visserligen knappast introducerades i och med 1950-talets hifi-diskurs, 
men som synes ha fått allt större utbredning vid denna tid, är teknik-
lyssnandet, det vill säga riktandet av uppmärksamheten mot tekniska 
aspekter av ljudreproduktionen snarare än mot sinnliga aspekter eller 
möjliga innebörder av de reproducerade ljuden. Ett forum som förefaller 
ha främjat ett sådant lyssnande är skivrecensionerna i Radio & Television, 

vilka som nämns ovan återupptas i slutet av år 1955. Den insändarskribent 
vilken efter redaktionens efterlysning av läsarnas synpunkter stödjer för-
slaget om återupptagen skivrecensionsverksamhet räknar upp tio aspekter 
som vederbörande finner angelägna att få bedömda i en skivrecension; av 
dessa berör endast två strikt musikaliska förhållanden, medan de övriga 
åtta är av inspelnings- eller reproduktionsteknisk karak tär.378

I tidskriftens sista nummer för året återinförs sålunda en skivrecen-
sionsavdelning, betitlad ”Skivspalten” och med Kjell Stensson som recen-
sent; denna spalt återkommer regelbundet under återstoden av årtiondet. 
I sin bedömning av de recenserade skivorna lägger Stensson ett tydligt 
fokus vid tekniska aspekter såsom inspelningsteknik och skivpressning, 
men han diskuterar också olika slags uppspelningsapparatur och dess 
karakteristika. Som ett tidens tecken innehåller den första av dessa skiv-
spalter bland annat en recension av en nyutgiven hifi-demonstrations-
skiva.379 Vid sidan av bedömningar av nyutgivna skivor diskuterar påföl-
jande skivspalter ämnen som skivbolagens kvalitetsbedömning av skivor, 
safirnålar och diamantnålar för skivavspelning, så kallade uppspelnings-
kurvor (frekvenskorrektionskarakteristika vid grammofonavspelning) och 
rengöring av lp-skivor.380 Påföljande år diskuteras bland annat erforderlig 
uteffekt för ljudreproduktionsanläggningar och olika högtalares kvaliteter, 
och även detta år recenseras vid flera tillfällen skivor avsedda för test av 
hifi-anläggningar snarare än för musikalisk underhållning.381

Stensson var utan tvivel en bedömare som ägde tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att avge kvalificerade omdömen om såväl tekniska som 
musikaliskt-konstnärliga angelägenheter. Det stora utrymme som i hans 
skivrecensionsspalter ägnas åt tekniska förhållanden, liksom de citerade 
önskemålen från tidskriftens läsare, indikerar emellertid att ett lyssningssätt 
som prioriterade apparatlyssnande på bekostnad av musiklyssnande var 
relativt utbrett vid denna tid, präglad av upplevt snabba tekniska framsteg. 
I en dagspressartikel om high fidelity år 1958 kritiserar skribenten, Börje 
Cronstrand, vad han beskriver som ett vanligt förekommande lyssnande 
till apparaturen i stället för till musiken:

De som grips av intresse för high fidelity är mycket ofta musikaliska 
människor som också är tekniker, och det tekniska intresset får mycket 
ofta övertaget, musiken kommer i andra hand. […] Man hade helt 
förlorat känslan för hur musiken låter i verkligheten; dessa personer satt 
tydligen alltid hemma och lyssnade på sin fina apparatur, att gå på 
konserter hörde inte till deras vanor.382
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De läsare som intresserade sig för skivrecensionerna i Radio & Television 
förefaller i stor utsträckning ha kunnat hänföras till kategorin musika-
liska människor som också är tekniker. När dessa recensioner år 1964 ännu 
en gång återupptas efter några års frånvaro görs detta också nu med 
fokusering av ljudtekniska aspekter, i det att det sägs att man har för av-
sikt att presentera ”nya och ur ljudteknisk synpunkt speciellt intressan-
ta skivor och band”.383 Skivrecensionerna förblir dock inte heller denna 
gång något stående inslag i tidskriften. År 1971 återkommer de ännu en 
gång, varvid avsikten anges vara att ta upp skivutgåvor bedömda som 
intressanta, med anledning av att recensioner i andra forum ”i försvinnande 
ringa grad tar hänsyn till de ljudtekniska kvaliteterna, som ju allt flera 
kommit att intressera sig för jämsides med musikens rent konstnärliga 
halt”.384

Ett begrepp som framträder under 1960-talet är den kritiska lyssnaren. 
I vilken utsträckning teknisk sakkunskap erfordras hos en sådan lyssnare 
förefaller inte helt klarlagt. Å ena sidan heter det i en reklamannons år 
1964 att en kritisk lyssnare är en som oavsett grad av avancerad teknisk 
utbildning omedelbart kan uppfatta ”den oöverträffade återgivningen från 
V-15, den nya pickupen”.385 Å andra sidan görs i en utförlig artikel, vilken 
redogör för ett lyssningsexperiment rörande vilket signal/brusförhållande 
vid radiosändningar som upplevs som acceptabelt, en distinktion mellan 
kritiska och okritiska försökspersoner, varvid ”[d]e kritiska lyssnarna var 
ingenjörer vid Televerkets Utvecklingsavdelning och Sveriges Radio, medan 
de okritiska lyssnarna, som alla uppgav sig sakna specialintresse för ljud-
återgivning, var administrativ personal vid Televerket”.386 Ett av undersök-
ningens resultat presenteras med konstaterandet: ”Som väntat visade sig 
de kritiska lyssnarna märkbart känsligare för brus än de okri tiska.”387 Fack-
utbildade personer förväntades således a priori vara mer kritiska än lekmän, 
men i takt med ett ökande intresse för ljudapparatur och hifi-marknadens 
kommersiella expansion förefaller förmågan till kritiskt lyssnande också 
ha framstått som en omdömesförmåga grundad på intresse och erfarenhet, 
möjligtvis besläktad med vad som i en reklam annons från 1970 kallas 
musiköron.388 Året därpå uttrycks följande för hoppning i en artikel ägnad 
en granskning av utbudet på mässan Hör Nu 1971: ”Förhoppningsvis är 
ett nytt kritiskt ljudmedvetande på väg, något mera meningsfullt än den 
enkelspåriga apparatpassionen och wattjagandet som kännetecknat hi fi-
erans tidigare skeden och genombrottsår.”389 Hifi-kulturens breddning 
kunde också innebära en strävan efter ökad frihet att i vissa situationer 
avstå från ett kritiskt lyssnande. I Göran Mårds tidigare citerade artikel om 
kompaktkassetten, vilken vid början av 1970-talet fortfarande framstod 

som ljudkvalitetsmässigt undermålig mer kvalificerad ljudreproduktions-
appara tur, säger denne att han

tycker det är helt enkelt härligt att någon gång kunna rycka tag i en 
kassettbandspelare, liten och nätt, ett par hörtelefoner och en bunt 
kassetter och parkera sig i ryggläge i en skön säng och bara lyssna och 
för en gångs skull glömma allt det där som har med hifi-teknisk ljud-
kvalitet att göra. Det låter alla gånger tillräckligt bra för att de flesta 
lyssnare skall kunna njuta av musiken som strömmar ut från kassetten. 
Så det så.390

Öronträning och tillvänjning

Som framgår av avsnitt 3.3 innebär hifi-diskursens genombrott på 1950- 
talet att det reproducerade hifi-ljudet tenderar att beskrivas som fulländat, 
i den meningen att reproducerat ljud och originalljud framstår som intill 
förväxling lika varandra. Detta slags diskursiva excesser ersätts dock ganska 
snart av mer förbehållsamma hållningar som påpekar behovet av öron-
träning, det vill säga ett målmedvetet uppövande av förmågan att lyssna 
till reproducerat ljud för att utveckla känsligheten för skillnader i ljud-
kvalitet och graden av trohet mot originalet. Argument med denna inne-
börd hade framförts tidigare, men hifi-diskursens fokusering av ljud-
reproduktionstekniska framsteg medför att behovet av detta slags träning 
av perceptionsförmågan tillskrivs en förnyad aktualitet.

I Populär Radio återfinns år 1948 i en artikel rörande icke-linjär distorsion 
ett resonemang kring vilken grad av sådan distorsion, så kallat klirr, som 
är acceptabel vid lyssnande till reproducerad musik: 

Hur stor klirrfaktor, som kan tolereras, beror på, vem som ska avnjuta 
musiken. Många människor generas ej av 5 % klirr; men det påstås, att 
ett mycket musikaliskt öra, efter talrika lyssningsprov, kan uppfatta 
nära 4 % klirr. […] intermodulation [kombinationstonsbildning] låter 
sämre än övertonsbildning […] Hörbarhetsgränsen ligger härvid om-
kring 2 %.391

I jämförelse med senare tiders normer för vad som kan betraktas som hifi-
kvalitet förefaller de angivna siffrorna anmärkningsvärt höga, men de är 
ganska representativa för vad som framstår som vedertagna kriterier under 
åren kring 1950. En annan artikel anger att man kan tillåta två procent 
distorsion ”vid förstklassig musikåtergivning”,392 och i en recension av en 
trådspelare sägs att en distorsion vid höga frekvenser på upp till 10 procent 
”torde endast uppfattas av ett litet fåtal tränade öron”.393 En skribent ger 
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uttryck för ett förhållningssätt som kan karakteriseras som en utpräglad 
prioritering av musiklyssnande framför tekniklyssnande: ”När man lyss-
nar på musik är det ganska besvärligt att avgöra hur pass kraftig distorsionen 
är, beroende på att man känner igen melodikaraktären och följer med 
automatiskt.”394

Den tidigare berörda kritiken från vissa experter av den stora publikens 
preferenser för vad jag kallat den mörka tonen återkommer också under 
1950-talet, sannolikt som en konsekvens av de ökade möjligheter till 
återgivning av diskantregistret som betingades av teknologiutvecklingen 
under loppet av 1950-talet beträffande samtliga led i ljudreproduktionskedjan. 
Exempelvis skriver Kjell Stensson år 1959 att det ”ojämförligt vanligaste 
är att man lyssnar ’mörkt’” och frågar retoriskt: ”Varför inte försöka rätta 
till ett sådant missförhållande?”, varpå hans rekommendation är att 
lyssnaren bör försöka ”manövrera klangfärgskontrollerna med omdöme”.395 
Å andra sidan finns också uttryck för en mer pragmatisk hållning som 
innebär att ett uppåt utökat frekvensomfång i många fall är överflödigt på 
grund av lyssnarens begränsade hörselförmåga: ”Många kommer att finna 
att de inte hör ett dyft ovanför 12 000 svängningar i sekunden, vilket visar 
att man i många fall kan ställa ganska måttliga krav på en anläggnings 
förmåga att återge de allra högsta tonerna.”396 Långt ifrån alla expert-
kommentatorer refererar explicit till det mörka lyssnandet, men mer 
generellt formulerad kritik av föregivet dominerande lyssningspraktiker 
utgör ett framträdande inslag i den framväxande hifi-diskursen. I den 
första i en serie artiklar som behandlar high fidelity frågar Lasse Resberg 
i Estrad retoriskt: ”är det inte så att det där med att lyssna på plattor och 
radio oftast sker ganska slentrianmässigt?”. En annan skribent hävdar att 
”[n]i kommer att finna, att ni lyssnat på mekanisk musik på alldeles fel sätt 
hittills, och en artikelrubrik uppmanar: ”Fostra örat rätt från början!”397

Den tonvikt som läggs vid sådan öronfostran indikerar att många 
expertskribenter befarade att lyssnandet till reproducerad musik kunde ha 
varit påverkat av tillvänjningsprocesser, det vill säga att lyssnarna hade 
vant sig vid en viss ljudkvalitet, vilket innebar att de inte nödvändigtvis 
accepterade teknologiska förbättringar som sådana. Som Jonathan Sterne 
påpekar: ”listeners do not always or automatically understand improved 
technical specifications as resulting in ’better’ sound”.398 I denna situation 
intar tidskrifternas expertskribenter ofta rollen av framstegsförkämpar, 
vilka försöker övertala läsekretsen att uthärda den process av av- och till-
vänjning som krävs för att kunna uppskatta ny och – åtminstone i tekniska 
termer – bättre apparatur. Lasse Resberg skriver i Estrad om potentiella 
konsekvenser vid anskaffandet av nya komponenter till en hifi-anläggning:

Ni kanske själv till en början har svårt att urskilja någon väsentlig 
skillnad, efterhand som de nya komponenterna kommer till. Det kan 
bero på att örats kritikförmåga har avtrubbats och mer eller mindre 
måste övas upp på nytt igen.399

I en ledarartikel i Radio & Television hävdas att ”örat vänjer sig förbluffande 
lätt vid defekter i en ljudåtergivningsanläggning”,400 och i samma tidskrift 
beskriver Kjell Stensson auditiv tillvänjning med en visuell metafor: ”man 
kan sommartid så vänja sig vid ett par solglasögon att verklighetens 
färgskala gör ett onaturligt intryck när man tillfälligtvis tar av dem”.401 
Riskerna för detta slags tillvänjning utgör ett återkommande tema i det 
sena 1950-talets hifi-diskurs,402 som dock också ger prov på utfästelser om 
de vinster som följer av tillvänjningens övervinnande: ”När era öron har 
vant sig vid det nya ljudet kan ni inte förstå hur ni kunde nöja er med det 
gamla.”403

De förväntningar på en av den tekniska utvecklingen betingad konti-
nuerligt ökande ljudåtergivningskvalitet som hifi-diskursen kunde be-
främja hos lyssnarna framstod inte alltid som något positivt. En skribent 
talar om ett nytt slags känslighet för ljudreproduktionstekniska nyanser:

priset måste också betalas för den stegrade musikaliska kontakten. Käns-
ligheten har ökat, kraven på perfektion hos apparaturen likaså. […] 
Hypersensitiviteten har framskapat en helt ny värderingsgrund.404

Kommentarer av detta slag kan tolkas i termer av den tidigare nämnda 
distinktionen mellan musik- och tekniklyssnande. Förhållandet mellan 
dessa lyssnarattityder kunde befaras utgöra en potentiellt antagonistisk 
motsättning, där lösningen enligt kommentatorer från konstmusikvärlden 
skulle kunna ligga i en fostran till lyssnarattityder liknande dem som 
förknippades med den traditionella konsertsituationen:

Sedan bör man koppla av, sitta stilla och bekvämt och lyssna avspänt 
som på en vanlig konsert. Koncentrationen bör mer inriktas på att höra 
stereomusiken som en konstnärlig upplevelse än att pejla akustiska och 
tekniska enskildheter. […] Stereon bör avnjutas i små portioner och 
kan ge ägaren fina möjligheter att sammanställa program för konserter 
hemma.405

Även om detta citat är mer representativt för den attityd till medialiserat 
lyssnande som kännetecknar 1950-talets klassiska musikdiskurs, kan 
liknande hållningar också återfinnas inom ramen för 1970-talets expan-
derande hifi-konsumtionskultur:
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för att den musikaliska upplevelsen inte endast skall bli summan av 
detaljerna krävs en aktiv insats av lyssnaren. Han [sic] bör vara intres-
serad och engagerad, leva sig in i stämningar och känsloförlopp, analy-
sera logiska samband om han så tycker, göra iakttagelser, observationer 
och tolkningar.406

Förstrött lyssnande

Teknikutvecklingen och den kvantitativa tillväxten av beståndet av 
ljudapparater under 1950-talet innebar ytterligare ökade möjligheter till 
tillämpning av lyssningssätt vilka tidigt hade karakteriserats som en 
motpol till det koncentrerade och fokuserade lyssnandet: ett förstrött 
lyssnande till mer eller mindre kontinuerligt uppspelad musik som kunde 
fungera som akustisk bakgrund till andra sysslor. Ordet skvalmusik är 
belagt sedan 1949 och definieras av saob som ”lättare, populär musik som 
spelas i radio (l. television), särsk. i en oavbruten följd (utan påannon-
sering)”.407 De skivväxlare som hörde till standardutrustningen i 1950-talets 
radiogrammofoner möjliggjorde sammansättning av flera skivsidor till 
längre musikavsnitt av samma nonstop-typ som radions grammofon-
program, och trådspelare och bandspelare kunde också användas för 
sådana ändamål. I årtiondets diskussioner kring hifi och stereo formuleras 
vid några tillfällen synpunkter på det förströdda lyssnandet. Per Öhnell i 
Musikrevy ställer sig kritisk till detta slags användning av ljudapparaturen:

Den som däremot brukar använda radions eller skivspelarens musik som 
en behaglig bakgrund till konversation eller olika andra sysslor, gör 
varken sig själv eller sin stereoanläggning rättvisa. Stereon bör avnjutas 
i små portioner och kan ge ägaren fina möjligheter att sammanställa 
program för konserter hemma.408

Kjell Stensson ger däremot uttryck för en accepterade attityd till förstrött 
bakgrundslyssnande. I en artikel formulerad som ett svar på en läsarfråga 
angående nyttan av en loudness control (en anordning för kompensation av 
det mänskliga örats icke-linjära känslighetskurva vid låga och höga 
frekvenser) redogör Stensson för sina egna lyssnarvanor utan att antyda 
någon kritik av det förströdda lyssnandet:

jag skulle avstå från en ”loudness control” av det enkla skälet att 
antingen lyssnar jag på min hi-fi-anläggning med full ljudstyrka (ca 70 
phon) eller också låter jag bli. Vill jag lyssna till skivor med mindre 
ljudstyrka då tillgriper jag andra, mindre kvalitetsbetonade anläggningar 
(vanligen en ordinär radiogrammofon) eftersom jag då inte i första hand 

vill lyssna till musiken utan ha den som en tonande bakgrund medan 
jag sysslar med något annat.409

Transistorapparaternas lansering och hifi-apparaturens kommersiella 
genombrott från slutet av 1950-talet och framåt åtföljs dock inte av någon 
särskilt omfattande diskussion av förströdda lyssnarattityder i det material 
jag undersökt, trots de starkt förändrade förutsättningar för en musikali-
sering av vardagen som dessa förändringar innebar. Transistorapparaterna 
gjorde det möjligt att till överkomlig kostnad utrusta andra utrymmen i 
hemmet än vardagsrummet med ljudapparatur, till exempel kök eller 
badrum, vilket framhålls som positivt av kommentatorerna.410 Den under 
1960- och 1970-talen successivt ökade mobiliteten hos ljudreproduk-
tionsapparaturen medförde att allt fler situationer och fysiska rum kunde 
förses med en självvald akustisk inramning. Förutom ljudapparatur för 
konsumentbruk förstärktes musikaliseringen också av en successivt ökande 
användning i offentliga miljöer av så kallad funktionell musik, i en 
reklamfolder beskriven som ”vetenskapligt anpassad bakgrundsmusik som 
skapar trivsel och god atmosfär på restauranger, barer, konditorier, 
uteserveringar m.m.”.411

År 1977 återkommer Stensson i en ledarartikel i Hifi & Musik till en 
diskussion av lyssnarattityder förknippade med den tilltagande musikali-
sering han säger sig ha observerat. Vid denna tidpunkt ser han situationen 
som mer problematisk, samtidigt som han en smula självironiskt beskriver 
sina egna utgångspunkter som föråldrade:

Vi är omgivna av musik från alla håll och i alla situationer numera: 
hemma, i varuhusen, på flygresor etc. Skolungdomar måste ha musik på 
gång medan de läser sina läxor: det stimulerar tydligen i långt högre 
grad än det distraherar. Jag föreställer mig, utifrån mina gammaldags 
utgångspunkter, att ett sådant beteendemönster på sikt inte är utan sina 
risker: man hör men man lyssnar inte. Till det som den moderna 
människan avskyr mest förefaller tystnaden, även om den är relativ, att 
höra.412

Privat kontra socialt lyssnande

Som framgår av avsnitt 2.4 framställs under mellankrigstiden lyssnandet 
till teknologiskt medierad musik i det undersökta materialet huvudsakligen 
som en social aktivitet, även om tecken på en ökad acceptans av privatiserat 
ensamlyssnande återfinns från mitten av 1930-talet. Tobias Pontara visar 
på att scener som återger ”solitärt lyssnande till inspelad musik” före-
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kommer tämligen sparsamt i svenska spelfilmer fram till slutet av 1950-
talet – hans tidigaste exempel härrör från 1936 – för att därefter bli allt 
vanligare.413 Radiogrammofonen framställdes under 1950-talet primärt 
som en teknologi avsedd att användas i sociala sammanhang: att döma av 
det omfattande reklammaterial som återges av Dybeck återgav reklamens 
visuella representationer av radiogrammofoner till övervägande del sociala 
lyssningssituationer, även om enstaka illustrationer återger en ensam 
lyssnande individ. Hifi-diskursens utbredning från mitten av årtiondet 
innebar dock en tilltagande fokusering av det reproducerade ljudets 
kvaliteter, vilken befrämjade solitärt lyssnande; enligt Pontara och 
Volgsten ”månar audiofilen inte bara om sin dyrbara tekniska utrustning 
utan också om sin ostördhet och avskildhet”.414

Från mitten av 1950-talet marknadsförs således tekniska anordningar 
avsedda att möjliggöra enskilt lyssnande, exempelvis så kallade fåtölj hög-
talare eller kuddhögtalare.415 Framför allt förefaller lanseringen år 1958 av 
stereofonisk ljudåtergivning ha inneburit en renässans för hörlurarna, 
vilka tidigare till stor del hade förknippats med den tidigaste radioepokens 
tekniska begränsningar. I en dagspressartikel menar skribenten Börje 
Cronstrand att ”stereofonisk återgivning via två högtalare inte alls har 
med verkligheten att skaffa” och hävdar i stället: ”För att få verklig 
naturtrogenhet måste man i själva verket använda hörlurar, visserligen av 
åtskilligt bättre slag än de som användes i radions barndom, men nästan 
lika obekväma och tröttande.”416 Hörlursteknologin hade också den för-
delen att den kunde vara ekonomiskt betydligt mer överkomlig än en 
fullständig stereoanläggning; en artikel i Teknik för Alla betitlad ”3 D-ljud 
i ekonomiklass / Hörlurar ger stereochans” presenterar sålunda en mycket 
enkel två-transistorsstereoförstärkare för hörlurar.417 Lurlyssnandet fram-
stod dock inte som oproblematiskt; Kjell Stensson beskriver användandet 
av hörtelefoner som tröttsamt och påpekar att det dessutom har ”den 
nackdelen att ljudbildens läge förskjuter sig med huvudvridningarna”.418 
År 1961 hävdas i ett reportage från utställningen Radio Show i London att 
lyssnande till stereo ”med hörtelefon eller öronmussla, som låter stereo-
tekniken komma till sin fulla rätt” inte tycktes falla publiken i smaken.419 
Från mitten av 1960-talet blir emellertid visuella framställningar av kon-
centrerat lyssnande individer, ofta med slutna ögon, allmänt förekommande 
i reklamannonser för hörlurar eller annan hifi-utrustning, vilket indikerar 
att ett avskärmat solitärt lyssnande vid det laget i allt högre grad framstår 
som norm.420

Evan Eisenberg beskriver lyssnandet till teknologiskt reproducerad 
musik som ”the ceremonies of a solitary”, en till sin natur självtillräcklig 

aktivitet utförd i isolering från den sociala omgivningen.421 I mitt käll-
material återfinns diskussioner av konsekvenserna av hörlurslyssnande för 
lyssnarupplevelsen ur såväl ett socialt som ett estetiskt perspektiv. År 1965 
karakteriserar en skribent i Musik och Ljudteknik hörlurslyssnandet i starkt 
positiva termer:

Först med hörtelefoner över öronen får en kräsen musiklyssnare njuta 
av det verkliga välljudet, hävdar många. […] Lyssnarens ljudkon cent-
ration fördjupas av att yttre störningskällor blir relativt betydelselösa. 
Ljudnivå och full dynamik besvärar inte omgivningen, lyssnaren är obe-
roende av tid och rum […].422

Solitärt lyssnande till stereorundradio. 
Radio & Television, nr 11, 1963, 1.
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Å andra sidan hävdas några år senare i en artikel i Stereo-Hifi om hörlurstest 
att man vid lyssnande i hörlurar ”blir tvingad att lyssna till alla passager i 
musiken på ett helt annat sätt”.423 Det en smula märkliga ordvalet i detta 
citat kan ses som en indikation på en viss ambivalens gentemot det priva-
tiserade lyssnandets estetiska kvaliteter: på samma gång som detta möjlig-
gör ett intensifierat avnjutande av inspelat ljud kan det också innebära krav 
på större ansträngning från lyssnarens sida. Några kommentatorer ger 
också uttryck för oro över den förlust av social kontakt som betingas av 
teknifierat privat lyssnande i jämförelse med närvaron vid ett levande 
framförande. I Skivspegeln skriver musikvetaren och tidigare radioprogram-
chefen Julius Rabe:

För vår aktuella situation tillkommer att radion och grammofonen i viss 
mån utestänger lyssnarna från den jordmån för känslan som lyssnandet 
tillsamman med många och under makten av de spelandes och sjungan-
des personliga utstrålningskraft innebär.424

På liknande sätt skriver musikhistorikern och radioproducenten Åke 
Engström i Stereo-Hifi: ”Vi kan väl ändå inte bortse från vårt behov av 
publikgemenskapen och närvarokänslan i konsertsalen […].”425

Samtidigt som lyssnandet privatiseras ökar också såväl betoningen av 
den lyssnande individens subjektiva upplevelse som mängden av de olika 
lyssningssätt vilka framställs som legitima, inklusive sådana lyssningssätt 
som är inriktade mot den sinnliga ljudupplevelsen. Trots de ovan refererade 
strävandena att fostra hifi-användarna till aktiva och koncentrerade 
kritiska lyssnare förefaller sådana lyssningssätt ha varit tillämpade ända 
sedan hifi-kulturens tidiga år.426 Keir Keightley har visat på de föreställningar 
som representeras i 1950-talets amerikanska hifi-diskurs om det teknifie-
rade ljudets potential för ”excess”, dess förmåga att omhölja den isolerade 
lyssnaren och förflytta vederbörande med slutna ögon in i sfärer av akustisk 
njutning, enligt Keightley något som förebådar estetiska attityder typiska 
för 1960-talets psykedelia.427 Liknande föreställningar kan också återfinnas 
i de svenska tidskrifterna, såväl i redaktionellt material som i annonser. År 
1958 hävdas i en reklamannons att ”[f]örsta och bestående intrycket av 
High Fidelity är helt överväldigande – för musikentusiasten är High 
Fidelity något oskattbart”,428 och året därpå skriver Per Öhnell i Musikrevy 
att stereofonin är ”den egoistiske musikälskarens kvalificerade njutnings-
medel”.429 År 1960 skriver tonsättaren och elektronmusikpionjären Knut 
Wiggen i Musik och Ljudteknik: ”Man går over terskelen først når en uten 
redsel for høytalernes kapasitet kan brette ut sine örer som radarantenner 
og suge til seg klangkaskadene i et sant sanselig rus”.430 Samma år karakte-

riseras den teknifierade lyssningsupplevelsen på följande sätt i en annons 
för hörlurar:

Aldrig har Ni varit omgiven av ett sådant hav av klanger – i stereo eller 
mono! Aldrig har Ni hört en sådan återgivning – trognare än från den 
finaste HiFi-högtalare! Aldrig har ni slutits in i en sådan värld av musik 
– störd av ingen och störande ingen!431

I takt med hifi-kulturens kommersiella expansion blir retoriska konstruk-
tioner av detta slag mindre vanliga. År 1970 sägs i det första numret av 
Stereo-Hifi att tidskriftens medarbetare kommer att ”lyssna på skönt ljud 
och tala om vad vi tycker låter skönt”,432 och ett par nummer senare hävdas 
att ”[m]an vill ha skönt ljud”.433 Det förändrade språkbruket förefaller 
indikera en strävan efter avmystifiering av hifi-kulturen som ett led i dess 
förändrade karaktär från en exklusiv minoritetsangelägenhet till en bred 
vardaglig konsumtionskultur. Även vid denna tid kan emellertid oväntat 
starka lyssnarupplevelser utlösa lika starka verbala reaktioner. I en remar-
kabel betraktelse över förstagångslyssnandet till fyrkanalsljud ger skriben-
ten uttryck för en starkt ambivalent hållning, som tycks indikera en fruktan 
för självutplåning i mötet med de akustiska krafterna:

Jag kan inte minnas att jag någonsin tidigare blivit så starkt påverkad av 
musik […] den som utsätter sig själv och andra för det intensiva bom-
bardemang som 4-kanalstereo kan åstadkomma […] bör vara medveten 
om att detta också kan innebära starka påfrestningar, som kräver psykisk 
balans hos mottagaren. […] Jag var helt försvarslös inför de vågor av 
musik som sköljde över mig från alla håll.434

I det tidigare citerade kåseriet i Radio & Television ironiserar Alf Henrikson 
över den tidstypiska hedonism som kommer till uttryck i formuleringar 
som skönt ljud: ”man ska ’omge’ sig med ljud, ’omslutas’ av det och hänge 
sig åt ett ’skönt’ leverne i hägnet av det elektroakustiska budskapet”.435 
Henrikson påpekar också reklamens koppling av hifi-utrustning till ”mera 
påtagliga sinnesnjutningar” såsom nakna kvinnor, öl, ost och korv. En 
ytterligare sådan sinnesnjutning som Henrikson inte nämner men som 
återkommande förknippas med ljudreproduktionsapparatur i såväl an-
nonser som redaktionellt material är tobaksrökning; sålunda avbildas 
 ljudapparatur påfallande ofta tillsammans med rökande manspersoner.436 
Illust rationer av detta slag tjänar till att artikulera såväl ljudåtergiv nings-
teknologins karaktär av manlig domän som dess association till avkoppling 
och sinnlig njutning. Det kan här noteras att visuella framställningar av 
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detta slag eljest är sällsynta i det material som analyseras av Ulrika Torell 
i hennes studie av populärkulturella representationer av tobaksbruk under 
andra hälften av 1900-talet.437 Medan Torell framhåller rökandets betydelse 
i sociala sammanhang åskådliggörs här i stället det solitära manliga 
användandet av tobak som njutningsmedel kombinerat med den avskilda 
auditiva njutning som ljudreproduktionsapparaturen tillhandahåller. En 
möjlig tolkning är att rökningens visualitet här tjänar som en synliggjord 
representation av ljudupplevelsens osynliga kvaliteter.438

Den ökade privatisering av lyssnandet som möjliggjordes av hörlurarna 
motiverades också av pragmatiska hänsyn som ett sätt att reducera risken 
för störande av omgivningen, såväl andra familjemedlemmar som grannar. 
Detta återkommande tema förefaller återspegla dåtida bostadsförhållanden 
med en stor del av (stads-)befolkningen boende i hyreslägenheter. I ett 
kåseri baserat på en brittisk originaltext hävdas år 1956 att hustrur och 
grannar är ”notoriska motståndare till hi-fi”,439 och samma år sägs i en 
notis om en tysktillverkad hifi-anläggning att man helst bör ”bo grannfritt 
eller förfoga över en omgivning av tolerant och härdig typ för att fullt 
kunna utnyttja alla resurser som finns”.440 År 1959 skriver Per Öhnell i 
Musikrevy:

I detta det stora högtalarljudets tidevarv, när vi vant oss vid allt om-
fångsrikare och klangmässigt kvalificerade ljud, har vi på vissa punkter 
nått ett slags ljudbarriär, som inte går att tänja längre med hänsyn till 
våra egna, familjens och grannarnas hörselnerver.441

Såväl i annonser som i redaktionellt material utgör hänsynen till omgiv-
ningen under de följande åren ett återkommande argument för användning 
av hörlurar vid musiklyssnande i ”våra uselt ljudisolerade bostäder”.442 I 
jämförelse med detta slags hänsyn till den sociala omgivningen förefaller 
dock det solitära lyssnandet för många lyssnare snarare ha motiverats 
utifrån en strävan efter akustisk njutning i ostörd avskildhet.

3.7. Trickinspelning, rymdklang och högtalarmusik

Trickeffekter och redigering

Som framgår av avsnitt 2.5 kom ljudreproduktionsteknologi tidigt till 
användning för tidsaxelmanipulation, det vill säga konstruktion av 
ljudförlopp som överskrider vad som vore möjligt i levande framföranden. 
Vid dessa tidiga tillämpningar användes grammofonteknologi, vilken dock 
inte var särskilt väl lämpad för praktiskt hanterbara projekt av detta slag. 

Introduktionen av magnetisk inspelningsapparatur – trådspelare och, 
framför allt, bandspelare – innebar emellertid ett genombrott för sådan 
manipulation i samband med kommersiellt producerade skivinspelningar. 
En inflytelserik föregångare i detta avseende var den amerikanske gitar-
risten Les Paul (Lester Polfus). Denne hade sedan början av 1930-talet 
arbetat med sound on sound-inspelningar på lackskivor; med början år 1949 
producerade han i samarbete med sin hustru, sångerskan Mary Ford, ett 
stort antal kommersiellt framgångsrika inspelningar utförda med hjälp av 
bandspelarteknologi.443 I Sverige lanserades sound on sound-inspelning på 
kommersiella grammofonskivor framför allt via Alice Babs’ inspelningar 
för skivbolaget Metronome. Babs spelade in svenskspråkiga coverversioner 
av Les Pauls och Mary Fords hits, såsom ”Adress Rosenhill”, ”Godmorgon 
Mr. Eko” (båda 1951) och ”Valpen i fönstret” (1953). I likhet med de 
amerikanska förlagorna uppmärksammades Babs’ inspelningar av svenska 
skivrecensenter framför allt som lustiga gimmickar; ett återkommande 
uttryck i recensionerna är ”trickinspelning”.444

I tidiga kommentarer till den nyligen introducerade bandspelartekno-
login framhålls inte möjligheten till sound on sound-inspelning så mycket 
som möjligheten till redigering, det vill säga att klippa bort delar av en 
inspelning och/eller skarva ihop flera inspelningar till ett sammanhängande 
förlopp. Exempelvis sägs år 1954 i en notis i Populär Radio & Television att 
användningen av bandspelare vid skivinspelning medfört att ”omtagningar 
vid felspelningar etc., blivit obehövliga”.445 Två år senare heter det i en 
artikel i Musikrevy:

Som bekant består sedan många år tillbaka det första ledet i en grammo-
foninspelning av att man spelar in musiken på ett magnetofonband, 
varefter själva skivtillverkningen vidtar från detta. Man gör så bl. a. 
därför att – om av någon anledning en del av inspelningen misslyckas 
– man behöver inte göra om alltihop, utan bara den misslyckade delen, 
varefter denna med sax och självhäftande tape kan infogas i den ur-
sprung liga inspelningen.446

Tidsbestämningen sedan många år tillbaka framstår som något av en 
överdrift, åtminstone vad beträffar svenska förhållanden, men under 
loppet av 1950-talet blir ovan beskrivna förfaranden efterhand allmänt 
använda procedurer vid kommersiell skivinspelning. De båda huvudtyperna 
av manipulation av bandinspelningar kommer därvid att utgöra mer eller 
mindre genrespecifika tillämpningar: redigering (klippning och skarvning) 
av flera delinspelningar till ett sammanhängande förlopp kommer framför 
allt till användning vid inspelning av klassisk musik, medan sound on sound 
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(kombination av flera inspelningar till ett samtidigt ljudande förlopp) 
huvudsakligen används för populärmusik.447 Beträffande apparater för 
konsumentbruk är det framför allt det senare användningsområdet som 
uppmärksammas; sålunda framhålls vid introduktionen av nya band-
spelarmodeller möjligheter till ”en hel mängd olika trick-inspelningar” 
eller ”’Sound on-sound’, ’Add-one-track’, trickinspelningar, ekoeffekter 
m.m.”.448

Båda dessa slags förfaranden kan karakteriseras som strävanden att 
framställa reproducerade ljudförlopp vilka kan upplevas som bättre än 
verkligheten. Redigering – sammanfogning av delar av flera olika inspel-
ningar – syftar till att skapa perfekta versioner av långsträckta musikverk 
genom eliminering av framförandepraktiska fel och misstag som kan vara 
svåra att helt undvika vid en enda sammanhängande tagning. Sound on 
sound syftar i stället till att skapa ljudförlopp som är uppenbart overkliga, 
som när en och samma artist sjunger flerstämmigt med sig själv. Principiellt 
skiljer de sig således åt vad gäller graden av transparens: den redigerade 
inspelningen av ett klassiskt verk är avsedd att framstå som en naturtrogen 
återgivning av ett (om än måhända alltför perfekt) levande framförande, 
medan sound on sound-inspelningen sätter sin uppenbara overklighet – det 
hörbara överskridandet av vad som är möjligt att utföra i ett levande 
framförande – i fokus, som ett utpräglat exempel på hypermedialitet.449 Vid 
ungefär samma tid som hifi-diskursens breda genombrott sker i Sverige 
lanseras således användningsformer för ny ljudreproduktionsteknologi 
som står i potentiell konflikt med diskursens grundföreställning om 
naturtrohet. Därmed tas ett avgörande steg i en process som efterhand 
leder till en tilltagande problematisering av denna föreställning (se nedan 
beträffande högtalarmusik).

3D-ljud och rymdklang

Även om kunskapen om stereofonisk ljudreproduktion var relativt utbredd 
vid mitten av 1950-talet hade med stor sannolikhet mycket få svenskar vid 
denna tid upplevt detta slags ljudåtergivning. Stereoljudets genombrott 
dröjde till 1958, då stereo-lp:n lanserades, och någon större ökning av 
försäljningen av förstärkare och högtalare för stereo tycks inte ha skett 
förrän en bit in på 1960-talet. Föreställningen om det eftersträvansvärda i 
en ljudåtergivning som representerade andra former av spatialitet än 
användarens vardagsrum förefaller emellertid ha varit utbredd redan före 
stereoljudets lansering. Under tioårsperioden från mitten av 1950-talet till 
mitten av 1960-talet återkommer i annonser och redaktionellt material 

reklam för och diskussioner kring apparatur avsedd att modifiera den via 
ljudet återgivna rumsbilden. En under senare delen av 1950-talet åter-
kommande term i detta sammanhang var 3D-ljud, och ett sätt att åstad-
komma sådant var att förse apparaturen med separata högtalare för olika 
frekvensområden. En skribent i Estrad år 1955 är dock inte helt tillfreds 
med resultatet; i en recension av en serie modeller försedda med fler-
högtalarsystem från den tyska tillverkaren Grundig heter det:

Visserligen kan man få en viss känsla av rymd genom att man hör de 
”låga” instrumenten genom en högtalare och de ”höga” genom en 
annan, men verkligt 3 D-ljud – sådant man kan höra det i t. ex. Cinema-
scope – fordrar betydligt mer komplicerade inspelnings- och återgiv-
ningsåtgärder än vad som kan åstadkommas med en vanlig grammo-
fonplatta och en radiogrammofon.450

Samma år berättas i en artikel rubricerad ”3-D-ljud” i Radio & Television 
om en apparat som åstadkom sådant medelst två sidoriktade diskant-
högtalare.451 Samma artikel nämner även ”en förstärkarkoppling, med vars 
hjälp man uppnår en effekt som åtminstone liknar äkta stereofonisk 
återgivning”;452 denna teknologi baserades på tvåkanalsförstärkare och 
fasvridning av mellanregistret. Skribenten Karl Tetzner från Hamburg 
förefaller tämligen imponerad av det musikaliska resultatet:

Förf. har haft tillfälle att prova denna apparat […] och kan bekräfta de 
intressanta toneffekter, som kan erhållas. Så snart rymdtonskontrollen 
B är fullt invriden, får klangen en något ljusare färg och på avstånd 
klingar det som ”Mantovani och hans tusen violiner”.453

I en notis från slutet av samma år uppges i en notis att ”praktiskt taget alla 
nya [tyska] rundradiomottagare, utom de allra billigaste” nu var försedda 
med flera högtalare för att åstadkomma så kallad 3-D-klang.454 Följande år 
berättas i en annan notis om en ny anordning för åstadkommande av 
3D-ljud med hjälp av en så kallad ljudkompressor och ett system av rör-
ledningar till sidohögtalarna, varvid skribenten påpekar att ”[n]aturligtvis 
är detta inte stereofoniskt ljud” men fortsätter med att konstatera att 
”effekten är faktiskt rätt förbluffande”.455 Apparatreklamen framhåller 
gärna möjligheter att påverka ljudets spatiala karaktär: år 1957 annonseras 
en rundstrålande diskanthögtalare för vad som beskrivs som 3D-ljud med 
orkesterspridning – högtalarens design ger tydliga associationer till så 
kallade flygande tefat – och i en annons för en radiomottagare hävdas: 
”Telefunkens högtalare ger verkligen rymdverkan!”456 En notis om en ny 
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bandspelarmodell, försedd med separata in- och avspelningshuvuden, 
påpekar att man med denna apparat kan göra inspelningar med konstlad 
efterklangs- och ekoeffekt.457 Alla bedömare var dock inte överens om det 
ljudåtergivningsmässiga värdet hos sådana innovationer; år 1958 skriver 
en jordnära skribent:

Under senare år har vi ofta mött uttrycket ”3-D-ljud”, ”rymdklang” och 
liknande i reklamen för radioapparater och grammofonanläggningar. 
Den initierade har genast kunnat konstatera att det här rör sig om ett 
slagord utan egentlig täckning. […] något i riktig mening tredimen-
sionellt ljud har det inte varit fråga om.458

Nya tekniska lösningar avsedda att åstadkomma 3D-ljud presenterades 
emellertid kontinuerligt. En notis samma år berättar om en radiogrammofon 
med vad som beskrivs som äkta ljudfördröjning, uppnådd medelst en 16 
meter lång fördröjningsledning, vilken resulterade i ”en mycket väl märk-
bar och ’intressant’ efterklang, som ger musiken djup på ett överraskande 
sätt”.459 En mer utbredd teknisk lösning kom dock att bli den spiral-
fjäderbaserade efterklangsenhet som konstruerats av elorgeltillverkaren 
Hammond; denna lanserades år 1959 i ett hanterbart format med dimen-
sioner lämpade för installation i hemelektronikapparatur.460 I ett reportage 
från utställningen Radio Show i London år 1960 berättas:

En firma hade i sin stora radiogrammofon förutom stereo inbyggt 
konstgjort eko som åstadkoms genom elektromekanisk fördröjning och 
kunde regleras efter behag. Den ur musikalisk synpunkt kanske en smula 
diskutabla effekten gjorde emellertid starkt intryck på den yngre publi-
ken.461

Året därpå berättas att inte mindre än sex radiogrammofonmodeller vid 
detta års upplaga av samma utställning var försedda med utrustning för så 
kallad reverbeo, det vill säga konstgjord efterklang, och skribenten kon-
staterar: ”Det verkade som om publiken skulle uppskatta denna ekoverkan 
mera än stereo.”462 I början av 1962 berättas i en artikel att också fyra 
västtyska fabrikanter hade försett sina radiomottagare med anordningar 
för efterklang, vilka i samtliga fall utgjordes av Hammonds spiralfjäder-
enheter.463 Dessa marknadsfördes i Sverige även som fristående enheter,464 
och Radio & Television presenterade också en bygganvisning för en hemma-
byggd efterklangsförstärkare med fjäderenhet från Hammond.465

Förhållandet mellan å ena sidan strävandena efter 3D-ljud och rymd-
klang och å andra sidan hifi-diskursens betoning av naturtrogen ljud-

återgiv ning framstår inte som helt entydigt. Visserligen kunde detta slags 
apparatur marknadsföras som ett sätt att med tekniska hjälpmedel öka 
graden av akustisk realism genom att emulera ett annat slags rumsakustik 
än vardagsrummets, till exempel konsertsalens eller katedralens. De 
upplevelser av apparaternas effekter som citeras ovan indikerar dock att 
resultaten ofta upplevdes som larger than life snarare än som en ökad grad 
av naturtrohet. Därvid kan noteras att användningen av sådan appa ratur 
kunde ha tjänat till att förstärka det slags ljudbildskaraktär som var 
dominerande på inspelningar av populärmusik under åren kring 1960. Det 
kommersiella värdet av rymdklangsapparatur framstod också för samtida 
bedömare som relativt tvivelaktigt:

Om efterklangsanordningar verkligen har försäljningsbefordrande ver-
kan är inte riktigt klart; musikälskare anser emellertid denna utrustning 
absolut överflödig. Klassisk musik kan inte fördra starkare ekoverkan, 
och dansmusik är redan vid inspelningen försedd med – ofta alltför 
kraftig – efterklang och ekon.466

Musikmöbel med fördröjningsledning. 
Radio & Television, nr 9, 1958, 36.
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Attraktionskraften hos 3D-ljudet förefaller således ha varit tämligen snabbt 
övergående. Sedan försäljningen av anläggningar för tvåkanalsstereofoni 
börjat att öka markant från mitten av 1960-talet tycks utrustningar för 
konstgjord efterklang ganska snabbt ha försvunnit från marknaden; det 
sista omnämnande av sådan apparatur jag påträffat under denna period är 
en notis från 1966 om en fransktillverkad högtalare med inbyggd anordning 
för efterklang baserad på samma spiralfjäderteknik som Hammonds en-
heter.467

Objektiv mätning och subjektiv upplevelse

Redan tidigt under den fas av utbredning av en intensifierad hifi-diskurs 
som inträffar i Sverige från mitten av 1950-talet problematiserar flera 
bedömare möjligheterna att med något slags objektiv fysikalisk mätning 
fastställa en apparats kvalitet vad beträffar hifi-ljudåtergivning. Även om 
allmänt accepterade mättekniska normer för vad som vore att betrakta 
som hifi vid denna tidpunkt ännu inte existerade fokuserade hifi-diskursen 
vid denna tid, ofta artikulerad av mer eller mindre tekniskt utbildade 
kommentatorer, tekniska lösningar på ljudreproduktionsteknologiska 
problem. Oaktat lovordandet av de innovationer som låg till grund för den 
samtida hifi-teknologin kunde det dock inte tas för givet att alla lyssnare 
skulle komma att göra samma bedömning. År 1955 heter det i den eljest 
mycket teknikoptimistiskt präglade artikeln ”Hifi-flugan surrar”:

Faktum är att teknikernas problem för närvarande ligger på ett helt 
annat plan [än det elektroniktekniska], nämligen det psykologiska. 
Olika öron och musikaliska åsikter uppfattar inte musiken på samma 
sätt och en professionell musiker betraktar inte musiken på samma sätt 
som en fysiker.468

Samma år sägs i en ledarartikel i Radio & Television ägnad behovet av 
fastställda normer för hifi-kvalitet:

för en finare uppdelning av den mer kvalificerade gruppen av apparatur, 
hi-fi-apparaterna i olika klasser, saknar man tyvärr f.n. tillräckligt 
underlag i form av under vetenskaplig kontroll utförda lyssnarunder sök-
ningar. Och dylika undersökningar är oundgängligen nödvändiga.469

Problematiken kring mätteknikens otillräcklighet för bedömning av 
upplevd ljudkvalitet utgör ett återkommande tema i de följande årens hifi-
diskurs, med slutsatser som att ”det finns ännu ingen objektiv metod att 

mäta upp något slags ’fidelitetstal’ för en anläggning” eller ”Man kan inte 
mäta ljudkvalitet”.470 Det förefaller råda en stor samstämmighet kring att 
den mest problematiska länken i ljudåtergivningskedjan i detta avseende 
är den sista, det vill säga den högtalare eller hörtelefon där anläggningens 
elektriska signal åter omvandlas till en akustisk signal. Med en något 
märklig formulering hävdar en skribent år 1959 att ”[d]en svagaste länken 
vid ljudåtergivning, näst det mänskliga örat, är förstärkarens högtalar-
anläggning”.471 År 1965 citeras i tidskriften Musik och Ljudteknik Sven 
Olofs son, dåvarande ordförande i shfi:

Hur ska man bedöma en högtalare? Hur ska man kunna inta en objektiv 
opartisk attityd till en sådan? […] Grundfrågorna man aldrig enats om 
är, för det första, ska högtalaren låta som om orkestern satt inne i den 
och spelade…? eller för det andra, ska den låta så likt inspelningsrummet 
som möjligt…?472

I artiklar kring tester av högtalare eller hörlurar blir efterhand den håll-
ningen dominerande att kvaliteten hos dessa i sista instans är en fråga för 
lyssnarens subjektiva bedömning. Denna hållning kommer till uttryck i 
formuleringar som ”vi varken kan eller vill inlåta oss på närmare bedöm-
ningar av något så subjektivt som högtalarförtjänster” eller att det är 
”högst individuellt vilken typ av högtalare man tycker bäst om”.473 I en 
artikel som återger ett finländskt hörlurstest, med deltagande av ”både 
musiker, s  k hifi-knuttar och vanliga musikintresserade personer”, är 
slutsatsen:

Man skall ha klart för sig att olika personer uppfattar ljud på olika sätt 
och det är inte alls säkert att det den ena tycker låter bäst, låter lika bra 
med en annans öron! Här måste var och en lyssna själv och avgöra vad 
som är bäst just för hans [sic] öron.474

En tendens till uppvärdering av den individuelle lyssnarens subjektiva 
omdöme kommer under 1970-talet också till uttryck i diskussioner om 
legitimiteten i användandet av uppspelningsanläggningens tonkontroller 
för att modifiera det återgivna ljudets frekvenskarakteristik. Som påpekas 
ovan återfanns hos vissa hifi-entusiaster en hållning som innebar att varje 
sådan modifiering ansågs resultera i en ökad grad av avvikelse mellan 
reproducerat ljud och originalljud, det vill säga minskad naturtrohet. Flera 
hifi-skribenter ifrågasätter emellertid relevansen av ett sådant resonemang; 
exempelvis skriver signaturen U.S. i Radio & Television:
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Av alla de missförstånd och vantolkningar man möter på audio- och 
high fidelity-området hör ”fallet med de orubbliga tonkontrollerna” till 
typgalleriet, och detta i olika variationer. Det upphör aldrig att förvåna 
i vilken utsträckning också hängivna audiofiler ignorerar allt vad 
tonkontrollmöjligheter de besitter i form av reglage på förförstärkaren 
[…] också blygsamma frekvensingrepp kan leda till långt njutbarare 
resultat än om skivan återges”rak”.475

I Stereo-Hifi hävdas i ett osignerat svar på en insändarfråga om användande 
av tonkontroller att ett så kallat presensfilter kan vara bra att ha, eftersom 
man med ett sådant kan ”justera tonkurvan inom många små områden 
oberoende av varandra”, varefter redaktören fortsätter: ”Men sådant räk-
nas inte som riktigt fint i en del kretsar…”.476 År 1979 hänvisar Sten 
Hagberg i Hifi & Musik uttryckligen till subjektiva faktorer vid bedömning 
av ljudkvalitet:

Riktigt renläriga HiFi-entusiaster ser med avsky och misstänksamhet på 
varje komponent som kan få en frekvenskurva att avvika det minsta från 
den absolut räta linjen. ”Är bara kurvan rak så låter det uppspelade 
programmet exakt lika som vid inspelningstillfället”. Känns argumentet 
igen? Resonemanget är grundfalskt. […] För att i någon mån kunna 
bena upp vad som i huvudsak bestämmer det vi menar med ljudkvali -
tet måste begreppet delas upp i två delar, dels i en subjektiv del, som 
grundar sig på en konstnärlig uppfattning, och dels i en teknisk-veten-
skaplig del, som är mätbar med instrument.477

Hifi-diskursen förefaller således under denna tidsperiod inrymma en 
tilltagande ambivalens gentemot sina egna grundvalar i mätbara fysikaliska 
egenskaper hos ljudreproduktionsapparaturen. Samtidigt med en växande 
erfarenhet av och professionalism vid testprocedurer för ljudapparatur 
tilltar också osäkerheten beträffande det objektiva värdet av resultaten av 
detta slags tester. I en artikel år 1980 ifrågasätts värdet av testprocedurer 
generellt, i det att skribenten, Göran Mård, hävdar att ”de flesta test av 
ljudprodukter som utförs i dag är och förblir mycket subjektiva, vilket 
också utvisas av de ibland fantastiska skillnader i uppfattning som kan 
uppstå vid olika test i olika tidningar av en och samma produkt”.478 Vid 
det här laget tycks således föreställningar om naturtrohet ha blivit betydligt 
mer problematiska än vad de föreföll vara ett kvarts sekel tidigare. Till 
yttermera visso kompliceras dessa föreställningar ytterligare av förhållanden 
som har att göra med musikaliska genredistinktioner.

Inspelningsteknologi och högtalarmusik

En växande medvetenhet om det subjektiva omdömets betydelse vid 
bedömningen av kvaliteten hos hifi-utrustning kopplas efterhand också till 
en framväxande differentiering av ljudideal efter musikgenre, ideal som 
också implicerar olika ståndpunkter vad gäller frågan om det reproducerade 
ljudets relation till ett externt original. Tidiga spår av denna differentiering 
uppträder i mitten av 1950-talet i samband med diskussioner av den 
framväxande genren elektroakustisk musik (eam). Bengt Hambraeus, en 
av pionjärerna inom svensk eam, karakteriserar denna som en musik från 
början koncipierad för uppspelning via högtalare, i motsats till musik i 
levande framförande: ”i och med att man accepterar truismen att ’musik 
skall höras’ finns ju inget rimligt skäl att hålla isär musikupplevelserna i en 
konsertsal och vid en högtalare”.479 De argument han anför för eam:s 
existensberättigande baseras på den samtida teknifieringen och mediali-
seringen av musik generellt:

Dagligen möter vi ju dessutom numera den mesta musik via radio, film 
och grammofonskivor, utan att vi ser röken av någon exekutör; och jag 
vet inte ifall vetskapen om hans [sic] existens spelar någon större roll för 
den estetiska upplevelsen.480

Under åren kring 1960 används termen högtalarmusik både i den äldre 
meningen, som generell beteckning för teknologiskt medierad musik i 
motsats till levande konsertmusik (jämför avsnitt 2.4), och som en genre-
beteckning för eam.481 Även om vissa talesmän för den elektroakustiska 
musiken var vältaliga deltagare i offentliga diskussioner av såväl musik-
politik som musikteknologi tilldrog sig dock denna genre föga uppmärk-
samhet i hifi-diskursen. I stället kom termen högtalarmusik efterhand att 
beteckna ”popmusik” i motsats till så kallad seriös musik.482 Genrespecifika 
principer för inspelningsmetodik uppmärksammades vid enstaka tillfällen 
under 1960-talet med kommentarer rörande ”de extrema akustiska när-
bilder som ofta förekommer i upptagningar av jazzmusik” eller inspelningar 
av populärmusik ”med ’torr’ studioakustik samt konstgjord efterklang och 
andra effekter”.483 Vid 1970-talets början var förhållandet att det nu 
existerade en generation som hade vuxit upp med högtalarmusik på väg 
att bli ett accepterat faktum; distinktionen mellan pop, såsom ungdoms-
musik, och seriös musik uppfattades således ofta i termer av skilda lyssnar-
generationer:
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Vi lyssnar varje dag på högtalarljud och får där både viktig information 
och konstupplevelser. Det har således uppstått en ny generation av 
musiklyssnare, hävdar Wiggen – högtalargenerationen. […] I framtiden 
tycker vi kanske att det känns onaturligt att lyssna på ljud som kommer 
direkt från musikinstrument. Det naturliga och enda riktiga blir då 
högtalarljudet.484

Den hållning som exemplifieras av detta citat förefaller dock vara något av 
ett undantag – det är hämtat från en intervju med Knut Wiggen, vilken 
som nämns ovan var en av den elektroakustiska musikens tidiga talesmän 
i Sverige – och de flesta kommentatorer tenderar i stället att positionera 
sig på den kritiska sidan. Vid en närmare analys synes denna kritik innefatta 
två olika, om än besläktade, dimensioner: å ena sidan är det fråga om en 
musikkulturell kritik av en musik som av många av dessa skribenter anses 
estetiskt undermålig, å andra sidan riktas kritiken mot de förment onatur-
liga inspelningsprocedurer som används vid produktionen av detta slags 
musik. Detta framkommer särskilt tydligt i den under 1970-talet återkom-
mande kritiken av användningen av högtalarmusikprocedurer, som 
multimikrofoninspelning, mixning, närmikrofonupptagning, kompression 
och flerspårsinspelning, vid inspelning av konsertmusik. I Stereo-Hifi for-
mu leras detta slags kritik år 1971 av Bengt Nyquist:

Möjligheten att via mikrofon förstärka ljudsvaga instrument kan ledas 
därhän att man komponerar eller arrangerar för denna teknik. Speciellt 
har underhållningsmusiken anammat tekniken i fråga. Detta har lett till 
en slags effektmusik […] Gäller det en inspelning kan man också till-
gripa trickförfarandet (t  ex via flerspårsteknik) och lägga på stråk-
stämmorna i efterhand. […] Underhållningsmusiken är med andra ord 
ett slags högtalar- eller mikrofonmusik, som fordrar en omfångsrik 
teknisk utrustning […] Medan man inom den seriösa musiken försöker 
arbeta med ett minimum av mikrofoner och utnyttja lokalens akustik, 
gör man precis tvärtom när det gäller populärmusiken.485

I Radio & Television beskriver signaturen U.S. dessa studiotekniska 
procedurer som syftande mer till ”direkt ljudverkan och originella, ’beräk-
nade’ klanger och tonspektra” än till ”något slags fastlagd rumsillusion 
med ’stereobalans’ – helt enkelt därför att något ’rum’ i specifik bemärkelse 
inte längre finns”.486 Skribenten menar att detta slags inspelningsmetodik 
är given ”vid popmusikinspelningar, för viss underhållningsrepertoar, för 
alla slags ’effektmusikaliska’ inslag, för en stor del av den arrangerade 
bruksmusiken för tv, film och radio jämte merparten av all s k högtalar-
musik” samt också ”för en betydande del av all s k elektrofoni och modern, 

seriös musik”. Därmed utgör vad skribenten kallar den klassiska kon-
sertformens område den återstående domän ”där producenter och tekniker 
får ålägga sig en mera ’konservativ’ och återhållsam teknik”. Distinktionen 
mellan dessa båda förhållningssätt illustreras tydligt av vid denna tid 
aktuella, kommersiellt framgångsrika skivutgåvor med stycken ur den 
klassiska musikrepertoaren, såsom Waldo de los Rios’ Symphonies for the 
Seventies och James Lasts Classics up to Date, där dessa stycken omarrangerats 
samt försetts med sentida popkomp och studiobearbetad ljudbild. Dessa 
skivor föranledde under vintern 1971–1972 en animerad debatt i Stereo-
Hifi.487 Debattdeltagarna förefaller inte ha lyckats övertyga varandra; det 
bestående intrycket är i stället ett av oförenligheten hos de representerade 
musikestetiska värdesystemen.

Vid denna tid framställs det som ett etablerat faktum att den förment 
seriösa musiken, i motsats till populärmusiken, generellt produceras ”så 
naturellt som möjligt, dvs utan tillsats av ’sound’-effekter och liknande”.488 
Under loppet av 1970-talet kommer dock studioteknologins resurser i allt 
större utsträckning till användning även vid inspelning av denna repertoar. 
År 1976 heter det i en artikel om ett test av en stereoanläggning sammansatt 
av apparatbyggsatser för hemmabygge:

Numera, då ren högtalarmusik är så dominerande i skivutgivningen kan 
det ibland förefalla fel att diskutera om vad som låter naturtroget, efter-
som det i sammanhanget inte finns någon naturlig referens. Det gör att 
man i stället får ta till kvalitetsbeteckningar som bra, imponerande o 
likn. F ö har det ju även gått dithän att också seriös musik ofta spelas in 
med närmikrofoner, vilket gör att rumsakustiken inte kommer med på 
inspelningen. Det ordnar teknikerna efteråt genom att lägga på efter-
klang i lämpliga portioner.489

Samma år skriver Bengt Nyquist i den starkt kritiska artikeln ”Förväxla 
inte kommersiellt sound med high fidelity”, om denna förändrade inspel-
ningspraxis:

Begreppet ”commercial sound” är idag ett försäljningsargument även 
inom den seriösa musiken. Låg dynamik vid gravering och hoptryckt 
ljudbild ger skivor som låter bra i de flesta anläggningar men saknar 
rymd och djupverkan. […] högsta möjliga dynamikåtergivning i före-
ning med proportionerliga ljudriktningar – plus ett frekvensomfång 
inom hela det hörbara området – det är vad man i egentlig mening avser 
med ”hifi”-begreppet. Men det är få konsumenter och producenter som 
vill ha orkesterklangen återgiven på det viset. Det är ett obekvämt och 
ohanterligt ljud, kort sagt okommersiellt.490
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I Musik och Ljudteknik skriver Lars Bäcklund: ”att få konsertsalsakustik 
hemma är nog en utopi – men att utsätta klassisk musik för signalbehand-
lings tekniker, som av ekonomiska skäl skapats inom pop och elektrofoni, 
det måste vara fel”.491 Också i reklamannonsernas texter märks tendenser 
till frångående av det tidigare dominerande framhävandet av ljudappa-
raturens kapacitet för maximal trohet mot originalet; exempelvis sägs i en 
annons för ett högtalarfabrikat:

För tjugo år sedan skulle Hifi-komponenterna återge ljudet med en slags 
”konsertsalsrealism”. Idag vill de flesta inspelningstekniker inte alls 
återge ljudet som det verkligen låter vid inspelningen. Tvärtom skapar 
man en helt ny musikupplevelse i studions kontrollrum genom att med 
tekniska hjälpmedel utöka ljudspektrum. Man gör ljud, som bara finns 
på skiva.492

Kjell Stensson menar i en ledarartikel i Hifi & Musik att den samtida 
populärmusikens karaktär av ren högtalarmusik kan komma att få till 
konsekvens att ”framträdanden av ensembler, som ligger högt på för-
säljningslistorna, kommer att bli sällsynta, näst intill omöjliggjorda”, och 
han karakteriserar sammanfattningsvis förändringarna som en revolution 
inom musikdistributionen.493 Vad beträffar användningen även för in-
spelning av klassisk musik av flermikrofonteknik och flerspårsinspelning, 
”säkert stimulerad av den moderna pop-produktionstekniken”, menar 
Stensson att värderingen av resultaten av sådana procedurer i sista hand är 
en fråga om tycke och smak men tillägger:

Personligen har jag den uppfattningen att upptagningstekniken för 
seriös musik, sådan, den tillämpades under mitten av 60-talet, gav 
riktigare klangupplevelser med en rundare mera samlad klang med 
naturligt djupperspektiv än många av dagens produktioner. De är för 
analytiska och syntetiserade för min smak.494

Mot slutet av 1970-talet, ett både teknologiskt och kommersiellt mycket 
expansivt årtionde för hifi-apparaturen och dess tillämpningar, hade 
således grunden för high fidelity-begreppet – maximal likhet mellan 
reproducerat ljud och ett icke-reproducerat original – alltmer börjat 
problematiseras, närmare bestämt genom ett ifrågasättande av existensen 
av något sådant ursprungligt, icke-reproducerat original.

Parallellt med den ovan beskrivna genremässiga differentieringen av 
inspelningsmetodik och ljudideal sker också en differentiering av åter-
givningsapparaturen utifrån bedömd lämplighet för återgivande av musik 
i olika genrer. Som nämns ovan sägs år 1959 i en bygganvisning för en 

batteridriven skivspelare att den lämpar sig utmärkt för ”enklare skivor, 
exempelvis jazzskivor”,495 och några år senare antyds genrespecifikationerna 
för en fabrikstillverkad batteridriven grammofon av modellbeteckningen 
Pop AG 4000.496 Den från början av 1970-talet allt oftare framhållna 
distinktionen mellan högtalarmusik och så kallad seriös musik uppträder 
ofta i redogörelser för apparattester, redogörelser som visar på en till-
tagande insikt om att dessa olika genrer kunde fordra olika tekniska 
karakteristika för optimal återgivning. I en testartikel år 1971 framhålls att 
”en verkligt rättvisande bild av en högtalares förmåga att återge musik får 
man endast genom att lyssna till olika programmaterial”.497 Allround kapa-
citet hos en apparat, det vill säga förmåga att på ett tillfredsställande sätt 
återge musik i olika genrer, framhålls både i annonser och redaktionella 
texter som en fördel.498 I många fall bedöms dock testade apparater inte 
leva upp till sådana krav; exempelvis sägs om en receiver att den ”är rätt 
’poppig’ i återgivningen” och ”inte ger den ’luftighet’ som man gärna vill 
ha när den stora symfoniorkestern stämmer upp” och att en ”högtalare ’för 
popmusik’ (sådana finns faktiskt) kanske inte alls är lämplig för återgivning 
av seriös musik”.499

Även om det inte utsägs explicit framstår det tydligt att den akustiska 
verklighet som ljudåtergivning via högtalare för popmusik är avsedd att 
vara jämförbar med inte utgörs av konsertsalens oförstärkta liveframförande. 
Sedan slutet av 1960-talet förekommer i hifi-tidskrifterna annonser för 
och tester av ljudapparatur för användning i diskotek; i en notis år 1968 
om så kallade diskotekhögtalare sägs att ljudkaraktären är ”anpassad efter 
de speciella krav poppubliken har”.500 Följande år hävdas i en annons för 
ljudutrustning för diskotek:

Diskotek är inte detsamma som HiFi / En modern diskotekanläggning 
för popdansställen ställer helt andra krav än en HiFi-anläggning. Fram-
för allt behövs mycket högre ljudstyrkor och en betonad bas.501

År 1977 presenteras ett test av en högtalare som anges ge diskoteksound, 
vilket sägs innebära att den ”passar […] bra för pop”.502 När så kallade 
subwoofer-högtalare lanseras i slutet av 1970-talet sker detta inte med 
argument om ökad naturtrohet i förhållande till ett icke-reproducerat 
originalljud; i stället hänvisas till den mängd av ljudinformation som finns 
registrerad på fonogrammen samt till den önskade karaktären hos lyss-
narens ljudupplevelse. I en annons från 1979 hävdas:

du kan höra – och känna – toner ända ner till 20 Hz. Och låga toner 
före kommer oftare än du tror på de skivor och band du brukar spela. 
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[…] konventionella högtalare […] kan […] inte återge hela basen på 
det sätt som dina öron skulle önska.503

I en notis påpekas att ”[g]enom att koppla in en subwoofer kan man få 
med även de allra lägsta oktaverna av tonskalan”.504 Senare samma år jäm-
förs i en testartikel fyra subwoofer-system; skribenten för även ett 
resonemang kring hälsoriskerna för lyssnaren vid exponering för infraljud, 
men artikelns slutsats är: ”I slutändan är det ju ändå hur du som användare 
trivs med ljudet som räknas!”505 Utgångspunkten för artikeln är ett förment 
starkt framväxande intresse för subwoofers bland hifi-konsumenter.506 Det 
framstår dock som oklart i vilken utsträckning detta slags apparatur 
möjliggör en ökad grad av high fidelity i betydelsen trohet mot ett icke-
reproducerat original; i den mån den eftersträvade ljudupplevelsen är 
relaterad till något externt original förefaller det här snarast handla om en 
form av remediering i hemmiljö av diskotekets teknologiskt åvägabragda 
akustiska miljö.

Det fonografiska verkets emancipation

Redan vid tiden för hifi-diskursens genombrott återfinns kommentarer 
från tidskrifternas sakkunniga som indikerar att det levande konsert fram-
förandet inte självklart kan förväntas utgöra det original som det inspelade 
ljudet reproducerar. Som framgår av avsnitt 3.3 kan omdömen som be-
styrker ljudåtergivningens naturtrohet genom förflyttningsmetaforer refe-
rera både till konsertsalen och till inspelningsstudion, det sistnämnda 
framför allt vad gäller skribenter med bakgrund i jazz- eller populärmusik-
sammanhang. Även om det kan ifrågasättas hur många samtida läsare som 
kunde tänkas ha en uppfattning om hur musiken skulle ha låtit i en 
inspelningsstudio, utgör detta en indikation på en tilltagande medvetenhet 
om det faktum att en föregivet naturlig konsertsituation inte nödvändigtvis 
utgör den självklara originalkontexten för inspelad musik.

Vidare visar ovan återgivna citat på att nya, avancerade inspelnings-
tekniska procedurer under loppet av 1960- och 1970-talen i allt större 
utsträckning bidrar till att i detalj forma det färdiga fonogrammet. År 1975 
rekommenderar en skribent i Musik och Ljudteknik en högre grad av 
naturtrohet som ett botemedel mot vad denne uppfattar som bristerna hos 
högtalarmusikens produktionsprocedurer:

Genom användning av [olika tekniska hjälpmedel] kan man numera nå 
långt från originalljudet. […] Producenten får i detta system en central 
roll när mångkanalinspelningarna skall mixas ner till färdig produkt. 

Det har till och med påståtts att denna verksamhet skulle vara en ny 
form av konstnärligt skapande, jämbördigt med artisternas. […] Att 
entusiaster i många länder reser sig och ropar efter higher fidelity är 
förståeligt. Man börjar reagera mot multimikrofonteknikens avarter och 
grammofonbolagens mediokra produktstandard – om än sent!507

Här rekommenderas således en återgång till det naturtrohetsideal som 
utgjort en central grundföreställning inom hifi-diskursen allt sedan 
myntandet av begreppet high fidelity i slutet av 1920-talet. Vid mitten av 
1970-talet har emellertid detta naturtrohetsideal i flera avseenden antagit 
en alltmer relativiserad karaktär. Till de redan nämnda faktorer som har 
att göra med individuella preferenser beträffande ljudåtergivning och 
genrespecifika ljudåtergivningsestetiska ideal kan läggas tendenser till 
omvärdering av tidigare faser i ljudreproduktionsteknologins historia. År 
1971 skriver Alf Agdler i Stereo-Hifi: ”ta det här med nålraspet och ’burk-
ljudet’ på de gamla stenkakorna. Inte är det hifi, det skall alla veta, men 
nog bidrar det väl till den stämning som man förknippar med t ex Ernst 
Rolf och Enrico Caruso, med Fritz Kreisler och King Oliver?”508 Agdler 
implicerar här det triviala faktum att verk av artister från tidigare epoker, 
av vilkas levande framföranden allt färre sentida lyssnare har personliga 
erfarenheter, i stigande utsträckning representeras genom då tida inspel-
ning ar. Hans viktigaste poäng förefaller dock vara att äldre ljudrepro-
duktionsmediers specifika egenskaper på ett väsentligt sätt bidrar till 
konstituerandet av verk som tillkommit i tidigare faser av fonografins 
historia; de hörbara begränsningarna hos den äldre teknologin utgör 
därmed en betydelsebärande indikation av dessa inspelningars specifika 
historicitet.

Några skribenter drar av detta sakernas tillstånd slutsatsen att fulländad 
naturtrohet utgör ett ideal som visserligen är möjligt att närma sig asymp-
totiskt men i sista hand omöjligt att uppnå. Samma år skriver Bengt 
Nyquist:

Musikupplevelsen – sådan den uppfattas i konsertsalen eller uppförande-
miljön – kan inte helt ersättas med något hittills känt reproduktions-
medium. All återgivning av musik är med andra ord ett surrogat, som 
visserligen i sig kan ge olika individer en form av musikupplevelse, men 
en upplevelse som är betingad av individens förmåga och vana att lyssna 
till och tillgodogöra sig reproducerad musik.509

En mer radikal slutsats formuleras emellertid fem år senare av Kjell 
Stensson, då denne i en ledarartikel hävdar att begreppet high fidelity som 
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en indikation på graden av likhet mellan reproducerat ljud och originalljud 
vid det här laget är på god väg att bli irrelevant:

När man för rätt många år sedan satte sig ner och försökte formulera en 
definition av high-fidelity tog man den seriösa musiken som utgångs-
punkt. Med hi-fi skulle man mena en återgivning som uppvisade mycket 
hög grad av överensstämmelse med en förlaga, ett original. […] Nu har 
väl i stort sett hi-fi-begreppet som en form av originalliknande återgiv-
ning spelat ut sin roll. Istället talar man om högklassig återgivning och 
menar då att ljudförvrängningar i alla former är små och störljud av 
olika slag ohörbara.510

Stensson utpekar i artikeln utvecklingen inom populärmusikens inspel-
nings metodik som pådrivande för dessa förändringar. Också vid denna tid 
urskiljer vissa kommentatorer en generationsbetingad differentiering 
baserad på genrespecifika ljudideal; exempelvis hävdar Göran Mård år 
1980 att de flesta unga människor aldrig har hört ”riktig naturlig musik”, 
då de är ”uppväxta med s k elektrofonisk högtalarmusik både hemma och 
ute på dansställen”.511 Som påvisas ovan berör emellertid de nämnda 
förändringarna också i stigande utsträckning inspelningar av föregivet 
seriös klassisk musik.

Sammanfattningsvis ter sig 1970-talet utifrån den här redovisade 
diskursen som en brytningstid, präglad av den gradvisa emancipationen 
av inspelningen som en självständig företeelse – Lee B. Browns fonografiska 
verk – från varje förment naturligt ljud utanför det som reproduceras med 
hjälp av teknologin.512 I den mån denna förändring resulterar i ljudför -
lopp som hörbart överskrider livesituationens begränsningar utgör sådana 
fono grafiska verk påtagliga exempel på hypermedialitet. Samtidigt förtjä-
nar det att noteras att det ovan rör sig om uttalanden från kommentatorer 
i fackpressen med en högre grad av expertis i jämförelse med lekmanna-
lyssnarna. I vilken grad de sistnämnda vid denna tid kunde förväntas 
intressera sig för musikfilosofiska resonemang kring olika verkbegrepp 
framstår som oklart; hifi-diskursens betoning av naturtrohetsidealet stod 
med all sannolikhet fortfarande stark bland breda grupper av användare, 
och detta ideal skulle också framgent komma att inta en framskjuten 
position i diskursen kring ljudreproduktionsapparatur.

4. Flexibilitet

4.1. Digital kontra analog ljudteknologi

Den digitala ljudteknologins förhistoria

Med huvudsakligt syfte att öka kapaciteten och minska störningskänsligheten 
i trådlös telefonkommunikation utvecklades under 1930- och 1940-talen 
olika typer av samplingsteknologier under beteckningen impulsmodulering 
eller pulsmodulering, såsom pulsläges-, pulsbredd- och pulsamplitudmodu-
lering. Gemensamt för dessa är att de innebär sampling med bestämd 
frekvens av ett till elektromagnetiska svängningar omvandlat akustiskt 
för lopp, men inte kvantisering av de samplade värdena.1 För att uppnå 
högre kapacitet fordrades också att den trådlösa överföringen använde sig 
av det så kallade mikrovågsområdet, det vill säga högre frekvenser än de 
som användes för am- eller fm-radiosändningar, vilket dock begränsade 
räckvidden. År 1943 heter det med en framsynt formulering i en minnesruna 
över Nikola Tesla i Populär Radio att ”vore det ej för mikrovågornas begrän-
sade utbredningsmöjligheter, skulle varje människa troligen kunna ha sin 
privata radiotelefon på mikrovåg”.2 Tre år senare berättas i tidskriften om 
en försöksdemonstration av trådlös telefoniöverföring mellan Stockholm 
och Uppsala med hjälp av en ”mikrovågsanläggning för telefoni på 9,7 cm 
våglängd” (det vill säga en frekvens av ca 3 gigahertz).3

Nutida digital ljudteknologi baseras på sampling av ett akustiskt förlopp 
och en efterföljande kvantisering av de samplade värdena, vilka därefter 
kan överföras som en följd av pulser representerande binära siffror (0 eller 
1). Principerna för denna procedur, betecknad pulskodmodulering (Pulse 
Code Modulation; pcm) definierades redan 1937 av den brittiske elektronik-
ingenjören A.H. Reeves. Teknologin användes under andra världskriget för 
krypterad telefonkommunikation mellan premiärminister Churchill och 
president Roosevelt, men bredare tillämpningar av pcm var inte praktiskt 
och ekonomiskt genomförbara förrän i och med utvecklandet av transistor-
teknologin.4 I en notis i Populär Radio år 1965 om förutspådd fram tida 
användning av pcm refereras uttalanden av Reeves,   ” pulskod modulationens 
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I ledarartikeln ”Förbered dig inför digitaltekniken” hävdar Kjell Stensson 
att de digitala skivorna ”representerar ett mäktigt steg på vägen mot en 
kompromisslös ljudåtergivning”, och i en artikel om test av en A/D-om-
vand lare, avsedd att kopplas till videobandspelare, fastslås: ”Att 80-talet 
kommer att bli det digitala ljudets stora genombrottsperiod står utom allt 
tvivel.”15

Lansering av digitalt ljud

Från slutet av år 1981 uppträder efterhand allt fler omdömen om digital 
ljudteknologi baserade på faktiskt lyssnande, inte bara på diskussioner av 
de teknologiska förutsättningarna. I artikeln ”Ljudet från ingenstans” 
beskriver Lars Lindhe en sådan lyssnarupplevelse:

Att lyssna på ”digitalt” ljud första gången, är en ganska märklig 
upplevelse – speciellt innan själva ljudet/musiken kommit igång. För det 
digitala ljudet är något som växer upp ur tomma intet, plötsligt är det 
bara där. Klockrent, skarpt, utan några som helst störningar. Detta är 
den konserverade verkligheten, utan tillsatser och konserveringsmedel! 
[…] – ”Farväl Du knaster, knäpp, sprak och brus! Välkommen in i den 
nya Hifi-teknikens eviga digitala tystnad.”16

Under år 1982 förutspås upprepade gånger lanseringen av den digitala 
ljudreproduktionsteknologin på konsumentmarknaden inträffa inom en 
snar framtid.17 I augusti berättar en notis om den första digitala skivspelaren 
på konsumentmarknaden, tillverkad av Hitachi och beräknad att finnas 
tillgänglig till försäljning vid julhandeln.18 Tre månader senare uppges 
dock att en fullskalig marknadsintroduktion av cd-systemet beräknades 
komma att ske omkring månadsskiftet april/maj påföljande år.19 Att döma 
av dagspressmaterialet skedde den faktiska introduktionen av cd-teknologi 
för svenska konsumenter den 10 mars 1983, då en annons från Philips 
förkunnar: ”Philips världsnyhet. Premiär idag!!”20 I april samma år presen-
terar en artikel i Hifi & Musik de cd-spelare som nu finns tillgängliga på 
marknaden med kommentaren: ”Den stora uppladdningen inför försälj-
nings premiären på digitalskivspelare har varit i full gång under ett år nu.”21 
I en annons månaden därpå presenteras Hitachis ovan nämnda cd-spelare 
med högstämd reklamretorik:

Nu kan du koppla in det otroliga laserljudet direkt i din hifi-anläggning. 
[…] På da-1000 spelar du de nya outslitliga Compact Disc-skivorna 
[…] Det nya ljudet är så bra att i framtiden kommer man inte att nöja 
sig med mindre.22

uppfinnare”, varvid det hävdas att pulsmodulationens betydelse för fram-
tida kommunikationer enligt Reeves kommer att bli enorm.5

Under loppet av 1970-talet kom digital inspelning på magnetband till 
användning i successivt stigande utsträckning vid produktion av grammo-
fonskivor.6 Skivorna producerades dock fortfarande i vinyl för uppspelning 
via sedvanlig analog grammofonteknologi. Från 1977 och framåt upp-
märk sammas emellertid digital ljudteknologi allt oftare i svensk fack- och 
dagspress med förutsägelser om en kommande industristandard för digi-
tala fonogram för konsumentbruk.7 År 1978 presenteras en så kallad laser-
skivspelare från Mitsubishi, avsedd för skivor med diameter 30 centimeter, 
varvid det anges att denna beräknas finnas på marknaden under 1981.8 
Kjell Stensson påpekar dock att om den digitala tekniken ska ”ha någon 
framgång när den kommer (någon gång i början på 80-talet) är det nöd-
vändigt att industrin enar sig om en världsstandard” men också att ”den 
som kommer först med en digital skiva med tillhörande spelare till rimligt 
pris har säkert framtiden för sig”.9 Det format som skulle komma att 
utgöra denna världsstandard, Compact Disc (cd) med en diameter av 12 
centimeter, utvecklad av Philips och Sony, omnämns första gången i svensk 
dagspress i juni 1978, varvid avspelningsproceduren medelst laserljus mot 
en reflekterande yta framhålls som den mest väsentliga innovationen.10 
Året därpå presenteras cd:n i Hifi & Musik i artikeln”Framtidens grammo-
fonskiva?”, där det förutspås att den efter förhandlingar med skivindustrin 
kan komma att introduceras som standardformat inom omkring två år.11

Förväntningarna på de ljudkvalitetsmässiga möjligheter som skulle 
komma att erbjudas av den nya digitala ljudreproduktionsteknologin var 
stora. ”Dörren står utan tvekan på glänt mot en helt ny teknik på grammo-
fonskivans område” skriver Kjell Stensson,12 och Göran Mård hävdar att 
”vi står nu precis klara att öppna dörren till morgondagens programmaterial 
med sådan inbyggd ljudkvalitet som verkligen gör full rättvisa åt dagens 
fina HiFi-anläggningar”.13 I en utförlig artikel i 1980-talets första nummer 
av Hifi & Musik uppnår Bengt Olwig avsevärda retoriska höjder i sin 
hyllning av den nya teknologin:

Så är då det digitala ljudet på väg in i det svenska folkhemmet med raska 
steg. […] Att 80-talet ur teknisk synpunkt sannolikt kommer att danas 
i det digitala ljudets anda verkar rimligt. […] Avsökningen av skivan 
görs […] helt utan mekaniskt slitage, varför dess livslängd synes oänd-
lig. […] Vilket [system för digitala skivor] det än blir, kommer ljudet 
på 80-talets digitalskiva att vida överträffa vad som idag är möjligt att 
uppnå på analoga skivor – direktgravering inräknat. 80-talet har förut-
sättningar att gå i välljudets tecken!14
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Den nya digitala ljudteknologin förefaller dock inte ha blivit någon ome-
del bar försäljningsframgång. Jag har inte funnit några försäljningssiffror 
för 1983, men enligt en uppgift såldes i Sverige 2 500 cd-spelare under år 
1984 och 15 000 året därpå.23 En viktig återhållande faktor tycks ha varit 
den knappa tillgången på mjukvara, det vill säga cd-skivor. Den ovan 
citerade artikeln från april 1983 uppger att tillgången var begränsad på 
grund av stora produktionssvårigheter; vid denna tidpunkt fanns bara 
cirka 200 titlar tillgängliga, och antalet prognosticerades vid årets slut 
endast ha stigit till ”åtminstone 500”.24 En skribent beskriver den första 
generationen av cd-skivor som dominerad av återutgivningar av ”den 
musik som de som har en grammofon redan äger”, varvid vederbörande 
konstaterar att ”den lilla tekniska förbättringen är för dyr för att locka 
mig”.25 Bristen på nyutgåvor på cd förklaras bland annat med skivbolagens 
ovilja att företa stora investeringar i digital utrustning beroende på ett 
ekonomiskt kärvt läge för grammofonbranschen.26 I slutet av 1984 uppger 
en insändarskribent att utbudet av cd-skivor på den svenska marknaden 
vid det laget uppgår till omkring 3 000 titlar; enligt en uppgift utgjorde 
antalet sålda cd detta år endast 2 promille av den totala skivförsäljningen 
(30 000 av totalt runt 15 miljoner).27

Förutom det begränsade utbudet av titlar fungerade också det höga 
priset jämfört med lp-skivor hämmande för försäljningen av digital ljud-
ut rust ning; enligt en dagspressuppgift var priset för en cd år 1984 100 
kronor eller mer.28 På våren 1985 sägs emellertid priserna vara sjunkande, 
även om prisskillnaden jämfört med lp:n fortfarande anges vara markant.29 
På hösten samma år sägs försäljningen av spelare och skivor ha ”fått vind 
i seglen”, och antalet sålda spelare under 1986 beräknades komma att 
uppgå till 45 000.30 Detta år förutspåddes innebära ett genombrott för 
digital ljudreproduktionsteknologi:

1986 blir det år då cd slutgiltigt slår igenom i Sverige. Det säger alla i 
hifi-branschen som vi talat med. […] cd är det som ska blåsa liv i en 
stagnerande bransch, som minns 70-talets gyllene år med goda vinster 
för såväl tillverkare som handlare. […] För att detta ska bli verklighet 
har en marknadsföringskampanj inletts, av sällan skådat slag. […] Den 
mest lyckade lanseringen, hittills, svarar Philips för. Det erkänner även 
de argaste konkurrenterna. Philips samarbete med rockgruppen Dire 
Straits har varit ett genidrag.31

Det nämnda samarbetet mellan Philips och Dire Straits innebar att före-
taget sponsrade gruppens världsturné 1985; i gengäld medverkade grupp-
ens medlemmar i reklamsammanhang och vid presskonferenser.32 Turnén 

sammanföll med lanseringen av gruppens album Brothers in Arms, utgiven 
på både lp och cd. Enligt en senare tillbakablick var samarbetet så 
framgångsrikt ”att ’Brothers In Arms’ helt på egen hand sålde in cd-
spelaren i de svenska och europeiska hemmen”.33 På våren 1987 sades den 
digitala ljudteknologin vara etablerad på den svenska marknaden, men 
prissättningen på skivorna framstod fortfarande som ett problem:

cd-systemet är nu etablerat i Sverige och försäljningen av cd-spelare är 
lika stor som analoga skivspelare. Men det säljs inte så mycket cd-
skivor. […] I Sverige såldes förra året c:a 800 000 cd-skivor, och trots 
att de är ungefär dubbelt så dyra som lp blev värdet bara en tiondel av 
de 500 miljoner kr som grammofonbranschen omsätter totalt.34

Skribenterna i Hifi & Musik förefaller inte ha varit helt eniga om i vilken 
utsträckning cd:n kunde betraktas som fullt etablerad i Sverige mot slutet 
av 1980-talet. En medarbetare skriver att ”cd har definitivt vitaliserat 
både skivbolag, skivbutiker och köpare. Det har blivit kul med skivor igen. 
Utgivningen av utgångna skivor är en av de positivaste effekterna”, medan 
en annan hävdar: ”Två förhållanden har hejdat den vitalisering av 
skivhandeln cd-ns ankomst innebar. Apparattillgången och mjukvarans 
pris.”35 En tredje skriver: ”Att cdn måste bli billigare är alla konsumenter 
eniga om.”36 Enligt den sistnämnde uppgick det typiska priset i början av 
1989 till 150 kronor för en cd och 90 kronor för en lp. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att cd-teknologins lansering i Sverige således var en 
relativt utdragen process. Ett kvantitativt mått på graden av dominans för 
olika ljudbärare ges av deras andel av det totala antalet sålda fonogram, 
och utifrån detta mått kan hävdas att cd:n kan sägas bli dominerande då 
den passerar lp:n vad gäller antalet sålda exemplar per år. I Sverige skedde 
detta år 1991, det vill säga betydligt senare än i exempelvis usa.37

Kritik av och debatt om digitalteknologi

Vid samma tid som den digitala ljudteknologins överlägsenhet framhålls 
i både reklam och redaktionellt material inför och under dess lansering i 
Sverige inleds också en långvarig debatt om huruvida denna teknologi 
verkligen är att föredra framför den analoga. På hösten 1980 – alltså vid en 
tidpunkt då få svenskar ännu hade egna erfarenheter av digital ljudteknologi 
– refereras i Hifi & Musik ett inlägg vid en amerikansk konferens i vilket 
psykologen och beteendeforskaren John Diamond sagt sig ha kunnat 
experimentellt påvisa att ”digitalt ljud vållar stress hos människan”.38 
Skribenten bakom den osignerade artikeln ställer sig milt skeptisk till de 
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refererade resultaten; artikeln avslutas med konstaterandet: ”Framtiden 
må utvisa såväl vad det digitala ljudet som Dr Diamond kan tillföra mänsk-
ligheten.”

På våren 1983 presenterar tidskriften för första gången ett test av digital 
ljudapparatur: för fyra olika cd-spelare redovisas mätvärden samt lyssnings-
intryck från tidskriftens testpanel.39 Artikelförfattaren inleder med konsta-
terandet ”att cd-skivspelarna jämfört med vanliga analoga skivsystem 
uppvisar betydande förbättringar både vad det gäller ljud och mätdata”. 
Det påpekas också att ”även de sämst uppmätta värdena står långt över vad 
som är möjligt att nå med analoga skivor”. I redovisningen av lyssning till 
de individuella cd-spelarnas ljudåtergivning, med användning av olika 
slags (ej närmare specificerat) inspelat musikmaterial framgår dock att 
deras försteg i jämförelse med det (ospecificerade) analoga så kallade refe-
rens systemet inte är totalt: om en av spelarna sägs: ”Precis som på de 
övriga cd-spelarna gäckade Peter Gabriel genom att låta bäst i analog 
version”. Artikeln redovisar ingen närmare diskussion av orsakerna till 
denna diskrepans, men den innebär alltså att cd-teknologins föregivna 
överlägsenhet ifrågasätts redan vid tiden för dess kommersiella lansering.

Att detta slags ifrågasättande redan vid denna tidpunkt var utbrett 
indikeras av en insändare i tidskriftens påföljande nummer, där insändar-
skri benten försvarar digitalteknologins kvaliteter:

Jag vill ha debatt! Varför klagar audiofiler på digitalljudet? Jag har varit 
och lyssnat på en Philips digital-skivspelare. Inte hörde jag något av det 
platta och torra ljudet som många klagar på.40

Vidare menar skribenten att brister hos digitaltekniken ofta kan förklaras 
av brister hos de analoga inspelningar som digitaliserats för utgivning på 
cd. Vederbörande får svar från insändarredaktören Bengt Olwig, vilken 
hävdar att det visserligen finns problem med digital ljudteknologi men 
hänför dessa problem till barnsjukdomar hos digitaltekniken: ”Vi har ännu 
bara konfronterats med första generationens cd-skivspelare.”41 Redak-
törens slutsats är att digitaltekniken åtminstone teoretiskt har ”vida över-
lägsna möjligheter jämfört med analoga ljudsystem”. I en artikel från slutet 
av samma år hävdar skribenten, Göran Mård, att den nu föreliggande 
andra generationens cd-spelare hade bekräftat uppfattningen att skillnader 
i ljudåtergivningskvalitet mellan olika spelare kunde förklaras av faktorer 
som skillnader beträffande konstruktionen av laseravsökningssystem och 
förförstärkare samt spelarnas mekaniska konstruktion.42 Mårds slutsats är 
dock, i likhet med den ovan nämnde insändarskribentens, att de viktigaste 

skillnaderna är att hänföra till brister i inspelningskvalitet hos de vid denna 
tid tillgängliga cd-utgåvorna:

En del ”guldöron” påstår på fullt allvar att de digitala ljudsystemen står 
de analoga långt efter. Förvisso kan en del höra nyansskillnader och lida 
av detta, men genomgående är ”dåligheterna” i själva programmaterialets 
inspelningskvalitet (oftast originalmixningar från mångspårsband) så 
markant dominerande att vi torde kunna glömma alla subtiliteter med 
digital färgning kontra analog i jämförelse med detta.43

Ett uppmärksammat exempel på den uppfattning Mård tillskriver vissa 
guldöron utgörs av en artikel i Hifi & Musik sommaren 1984. Artikeln redo-
visar resultat av ett omfattande lyssningstest av sex olika cd-spelare, där en 
testpanels medlemmar (ej namngivna) under längre tid såväl gemensamt 
som enskilt lyssnat till olika slags musikmaterial och jämfört cd-spelarnas 
återgivning med den från en analog anläggning.44 I artikelns inledning 
sammanfattas testresultatet på följande sätt:

Det råder stora ljudmässiga skillnader mellan olika cd-spelare. Men 
kanske allra värst. Det ljud som kommer ur dagens cd-spelare är inte 
överlägset analoga system. Åtminstone inte ännu.45

I artikeln kommenteras den frånvaro av brus och skivknaster vilken vid 
denna tid framstod som en påtaglig fördel hos digital ljudteknologi jämfört 
med analog – jämför citat ovan av Lars Lindhe – men denna egenskap 
framhålls här som något negativt:

visst var det fascinerande med den brus- och knasterfria inledningen på 
skivan – och pang så startade musiken. Men just det där fenomenet 
uppskattade vi faktiskt inte efter en tids lyssnande. Oförberedda ljud är 
ofta obehagliga.46

Den huvudsakliga kritiken av digitaltekniken gäller dock vad som beskrivs 
som en brist på instrumentkaraktärer och musikalitet.47 I artikelns avslut-
ning utvecklas detta närmare:

Vi hoppas med detta ha satt fart på debatten om digitalljudet. […] Det 
är nämligen en kulturdebatt det handlar om. Om inte cd-spelarna 
förmår att återge musiken som den är inspelad – med den inlevelse som 
fanns vid inspelningsögonblicket. Ja då har man ju förgripit sig på 
konstnärens och musikernas verk.48
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Noterbart är här att testet fokuserar bedömningar grundade på lyssning 
snarare än mätning av tekniska egenskaper, även om vissa mätdata 
presenteras beträffande två av cd-spelarna, den ena beskriven som relativt 
musikalisk, den andra som tråkig.49 Som mer anmärkningsvärt framstår 
emellertid det förhållandet att den inte helt exakt specificerade apparat-
egenskapen musikalitet också artikuleras i etiska termer, i det att en 
bristfällig ljudåtergivning sägs utgöra ett våldförande på upphovspersonernas 
konstnärliga intentioner. Argumentet är inte helt nytt i tidskriftens spalter; 
exempelvis sägs föregående år i ett referat av en diskussion kring högtalar-
konstruktioner att en bristfällig högtalare gör ”direkt intrång på den 
skapande konstnärens, på tonsättarens, på artistens, direkta mening med 
sitt verk”.50 Dessa båda belägg utgör emellertid tidiga exempel på en typ 
av argumentation som under de följande åren blir alltmer vanligt före-
kommande i hifi-diskursen (jämför avsnitt 4.3).

Testartikelns teser om musikalitet perspektiveras av uttalanden i samma 
tidskriftsnummer från sex personer verksamma som inspelningstekniker 
och/eller skivproducenter.51 Tre av dessa (Rune Persson, Robert von Bahr 
och Christer Grewin) är positivt inställda till digitalt ljud; dock ställer 
samtliga sig kritiska till den komprimering av inspelningarna vid cd-
utgivning som vid denna tid tillämpades av Polygram.52 De tre övriga (Åke 
Grahn, Peter Strindberg och Jan-Erik Persson) är mer negativt inställda.53 
J.-E. Persson menar att cd-standardens samplingsfrekvens (44,1 kilohertz) 
och kvantiseringsupplösning (16 bitar) utgör problematiska begränsningar, 
och Strindberg hävdar att ”[o]m man frågar vad vanliga människor tycker 
så säger 90% att det analoga ljudet är bättre och trevligare att lyssna på”.

Artikelförfattarens ambition att ha satt fart på debatten om digitalljudet 
förefaller ha infriats; exempelvis refereras dess slutsatser i Dagens Nyheter 
med rekommendationen att ”[d]en som är klok väntar med att köpa 
Compact-Disc-grammofon”.54 Tidningen citerar också Pentti Touupainen, 
som uppges ha ingått i Hifi & Musiks testpanel och som säger sig stå ut 
högst ett par dagar med en cd-spelare hemma. Också i de påföljande num-
ren av tidskriften fortsätter diskussionen, bland annat med intervjuartiklar 
med Rune Persson och Robert von Bahr.55 I årets näst sista nummer återges 
ett antal insändarkommentarer till testartikeln samt redaktionens svar till 
var och en av insändarskribenterna.56 I en inledande text vidhåller Erik 
Boman sin tidigare formulerade ståndpunkt:

Vi var inte speciellt snälla i våra omdömen om det nya ljudet – men vi 
menar faktiskt varje ord. […] den viktigaste invändningen är att vi inte 
upplever den musikaliska ”kicken”.57

Två av insändarskribenterna vilka kan karakteriseras som fackmän i 
sammanhanget, Claes M. Cnattingius och Bengt Nyquist, pekar på brister 
i de vid denna tidpunkt dominerande tillämpningsprocedurerna för 
digitalteknologin och möjliga åtgärder för att avhjälpa dessa brister. Göran 
Rudling, tillsammans med Stefan Mether innehavare av High Fidelity 
Musikanläggningar AB, förutspår cd-teknologins snara försvinnande. Av 
tre lekmannaskribenter vilkas insändare citeras är två positiva till cd:n, 
medan den tredje är negativt inställd; det instämmande svaret från 
redaktionen avslutas med den retoriska formuleringen ”lyssnar man efter 
musik så…”.58 Utöver insändarna citeras också en kritisk kommentar till 
Hifi & Musiks testartikel i tidskriften Elektronikvärlden, där det hävdas att 
”HiFi-teknikens avarter har länge utmanat både förnuft och empirisk 
vetenskap”. Redaktionssvaret på denna kommentar formulerar ytterligare 
en variation på temat om apparaturens musikalitet som ett avgörande 
kriterium för kvalitetsbedömning: ”för en s k testare är det musikalitet, 
intensitet och även svänget – en på grammofonskiva vanligen förekom-
mande kombination av frekvenser som utlöser periodiskt återkommande 
spastiska rörelser i högra foten – som gäller”.59 I samma nummer av Hifi & 
Musik återfinns också en annons, rubricerad ”cd ljudtekniskt framsteg 
eller bluff”, med en inbjudan från Pioneer och Riksradion till ”en fri 
diskussion om digitalt ljud och cd-ljudkvalitet” med deltagande av ett 
antal experter från både Riksradion, audiobranschen och fackpressen.60 
Diskussionen kring cd-teknikens fördelar och brister fortsätter i de 
påföljande numren av tidskriften. I en översatt artikel hävdar den kana-
den siske ljudteknikern Paul Bergman att digital ljudteknologi utgör 
framtidens teknik men att cd-standardens specifikationer vad gäller samp-
lingsfrekvens och bitomfång måste förändras.61 I en omfattande artikel 
vilken återger en intervju med ljudteknikern Bertil Alving hänför denne 
kritiken mot digitalteknologin till tillvänjningsprocesser:

– Många lyssnare tycker att digitalljudet låter kallt och onaturligt, vad 
säger du om det? – Jag tror att det där är en fråga om lyssningsvana till 
att börja med. Många människor gillar ljudet från en 50-tals radio-
grammofon bäst. Det där mörka, fylliga, behagliga ljudet är fortfarande, 
tyvärr, referens och ideal för många när det gäller ljudåtergivning. De 
tycker att det låter onaturligt, när man har en verklighetsnära diskant-
återgivning, eftersom de inte jämför med originalet. […] Jag tycker inte 
att lyssnarna är tillräckligt skolade helt enkelt för att ta emot digital-
tekniken.62
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Också i dagspressen fördes diskussioner för och emot cd-teknologin; 
exempelvis återger Expressen i januari 1986 en debatt om lp:ns och cd:ns 
för- och nackdelar mellan ”cd-fantasten” Stefan Bokström och ”cd-kriti-
kern” Jan Gradvall. Argumenten rör här emellertid inte i första hand 
skillnader i ljudkvalitet mellan de båda systemen:

Till en början handlade diskussionen väldigt mycket om ljudet, men i 
dag torde alla vara överens: cd-ljudet är bättre, renare, klarare. Därmed 
har dock inte cd vunnit slaget om skivköparna. Det finns andra värden 
än perfekt ljud, visar den här debatten mellan Stefan och Jan.63

De andra värden som diskuteras av Bokström och Gradvall rör faktorer 
som fonogrammens storlek och taktila egenskaper – lp:ns störrre format, 
som medger mer slående grafisk utformning av omslaget, kontra den 
mindre cd:ns större hanterbarhet – samt skillnader i prissättningen, det 
vill säga det faktum att cd fortfarande var markant dyrare än lp.

I Hifi & Musiks spalter märks efterhand en tilltagande ambivalens i 
debatten om analog kontra digital ljudteknologi. Å ena sidan hävdas i en 
artikel år 1986 rubricerad ”Testa din Hifi med cd-skivor”, vilken presen-
terar förslag på sex skivor för test av olika tekniska prestanda, att ”cd-
skivan är den ljudkälla som ur de flesta aspekter kan ge det tekniskt mest 
perfekta ljudet i dag”.64 I gengäld hävdar en annan artikel från samma år, 
baserad på en jämförelse mellan fem cd-spelare och analoga masterband 
lånade från respektive skivbolag, att ”analogt ljud fortfarande låter bättre 
än dess cd-replik”.65 Året därpå återges en insändare som ifrågasätter 
existensen av hörbara ljudkvalitetsskillnader mellan olika cd-spelare:

Mycket […] talar för att det egentligen inte finns några signifikanta 
kvali tetsskillnader för det mänskliga örat mellan dagens cd-spelare. 
[…] Här, som så ofta annars, har man i tidigare tester helt enkelt lyssnat 
sig till vad man först har mätt upp. Ren inbillning tror jag.66

En ledarartikel år 1988 återknyter till den uppmärksammade ovan nämnda 
testartikeln från sommaren 1984; skribenten förefaller här försvara den 
prioritering av apparaternas musikaliska kvaliteter, snarare än deras tek-
niska specifikationer, vilken hade förordats i den tidigare artikeln:

Några ifrågasättande rader i Hifi & Musik i cd-skivans barndom spökar 
fortfarande. Senast var det kvällstidningen Expressen som i sin teknik-
vänlighet fick till det att ”cd-motståndets sista fäste i Sverige fallit”, när 
vi testade skivspelare och undrade om det här var sista generationen 
innan cd helt tar över. […] Teknikälskarnas cd-kärlek är ungefär som 

att samla skivor för mitthålets skull. Musiken är underordnad. […] cd 
har blivit mediet som perfekt passar en framgångsinriktad västerländsk 
generation. […] Perspektivet som öppnas ger anledning till oro. Den 
tekniska besattheten upphöjer teknikens undermålighet till kvalitativ 
norm, bara för att det är teknik. Vilka fördelar än cd må ha, tecken tyder 
på att det just är cd som kommer att göra oss tekniskt besatta istället 
för besatta av musiken.67

Referensen till den tekniska besattheten kan förefalla anmärkningsvärd i 
en publikation som sedan sin tillkomst fokuserat just den tekniska ut veck-
lingen på ljudreproduktionsområdet; den indikerar emellertid ett mer 
permanent skifte i hifi-diskursens regulativa grundföreställning. Vid 
samma tid hade också tendenser till mer svårverifierbara uppfattningar om 
förhållandet mellan teknik och musikalitet börjat göra sig märkbara inom 
ramen för tidskriftens expertdiskurs.

Linn-mytologi och belteri

I en intervjuartikel i Hifi & Musik år 1982 citeras ett uttalande av hög-
talarkonstruktören Stig Carlsson där denne nämner ”Linn-mytologin som 
idag omhuldas och mystifieras för att det låter bra”.68 Carlsson menar att 
produkterna från den nämnda tillverkaren kommit att omges av mysti-
fierande förklaringar till deras ljudkvalitet och hävdar i stället: ”Det är 
naturligtvis inte konstigare än att man har lyssnat sig fram till en produkt 
som låter bättre än konkurrenternas.” Denna Linn-mytologi förefaller 
särskilt ha förknippats med Hifi & Musik: exempelvis framförs i en in-
sändare år 1985 hypotesen att tidskriftens kritik av cd-teknologin motive-
rats av att ”Hifi & Musik enbart har som målsättning att bli ett språkrör 
för Linn/Naim produkter”.69 Under loppet av 1980-talet uppträder efter-
hand andra exempel på mystifierande narrativ om faktorer som uppges 
kunna påverka en apparats ljudåtergivningskvalitet och mer eller mindre 
långsökta åtgärder som rekommenderas för att kompensera för sådana 
faktorer. I en ledarartikel år 1983 berättar chefredaktören Erik Boman om 
ett hembesök av två företrädare för en hifi-återförsäljare med syfte att 
installera en nyinköpt stereoanläggning:

Plötsligt stod dom i mitt vardagsrum. Först tog dom TVn. Sedan hög-
talarna. Telefonluren gömdes. […] Enligt denna HiFi-affär på Karla-
vägen i Stockholm får nämligen inga andra högtalarelement än de jag 
spelar på finnas i rummet. Det må vara högtalaren i TVn, högtalaren i 
telefonluren eller ringklockan på dörren. Ut med dom bara.70
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I ledaren namnges inte den nämnda hifi-affären, men att döma av en 
reklamannons året därpå var det här fråga om den ovan nämnda firman 
High Fidelity Musikanläggningar AB; i annonsen anges affärens adress 
på Karlavägen, och det uppges att firman regelmässigt företar hembesök 
hos köparna för installation av hifi-anläggningar.71 Sommaren 1983 
publicerade tidskriften en insändare författad av Göran Rudling och Stefan 
Mether där dessa redogör för sin filosofi beträffande betydelsen för ljud-
återgivningen av olika komponenter i ljudreproduktionskedjan: ”Rang-
ordningen är i själva verket bara den ordning i vilken komponenterna 
dyker upp i signal kedjan.”72 I sitt svar påpekar insändarredaktören Bengt 
Olwig att denna hållning förefaller honom ologisk och att ”ingen kedja 
är starkare än dess svagaste länk”. I anslutning till insändaren uppges också 
att Rudling och Mether innehade generalagenturen för Linns produkter, 
vilket skulle kunna vara en delförklaring till deras hållning. Som nämns 
ovan hörde Göran Rudling till dem som i diskussionen på hösten 1984 
avfärdade cd-teknologin – ”vi vanliga musikälskare skrattar och ruskar på 
huvudet”.73 Rudlings och Methers hållning torde ha framstått som täm-
ligen kontro versiell; i en notis på våren 1984 uppges att de ”för alltid 
förverkat sin rätt att yttra sig” i Ljudtekniska Sällskapets tidskrift Musik 
och Ljudteknik.74 Året därpå avfärdas deras teorier i otvetydiga ordalag – 
dock utan näm nande av namn – av Bengt Nyquist:

För ett par år sedan kom en märklig våg in i hemelektroniken där något 
som närmast liknade svartkonst fick ett alltför stort utrymme i debatten. 
Man måste kunna ”sjunga med” i sitt högtalarljud, det gick inte att 
dansa till direktdrivna grammofoners skivspelande, man berövades sitt 
digitalur och förbjöds att ha telefon i samma rum som man hade sina 
högtalare! Vilket fruktansvärt nys!75

Mot slutet av 1980-talet åtföljdes cd-teknologins tilltagande utbredning 
både av ifrågasättande av cd-skivornas föregivna outslitlighet och av bit-
vis häpnadsväckande förslag på åtgärder för att förbättra den digitala 
 ljudåtergivningens kvalitet. I en serie artiklar publicerade i Hifi & Musik 
under 1989 diskuterar Josef Svalander cd-teknologins samtida status; 
han menar bland annat att det finns ”stora skillnader även mellan kom-
paktskivor, och det tycks vara ursprungslandet som avgör kvaliteten” 
samt att det kunde finnas risk att ljudkvaliteten med tiden försämrades 
på grund av oxidering av skivans reflekterande aluminiumskikt.76 I 
påföljande artiklar rekom menderar Svalander att cd-spelaren täcks med en 
mörk handduk vid avspelning och att cd-skivans kanter målas med 
mattsvart färg, i båda fallen med motiveringen att ströljus från omgiv-

ningen skulle kunna på verka ljudåtergivningens kvalitet vid avspel-
ning.77

På hösten samma år publicerade tidskriften en utförlig artikel kring de 
teorier och produkter som lanserats av den brittiske radaringenjören Peter 
W. Belt.78 Artikeln utgår från en rad demonstrationer av Belts produkter 
vid vilka artikelförfattaren Olle Linder närvarat hemma hos Svalander, 
vilken i artikeln uppges vara svensk agent för dessa produkter. Linder 
refererar kortfattat till Belts teorier i termer av ”kraftfält i all materia” 
vilka orsakas av jordens dragningskraft. Bland de produkter Belt lanserat 
för kompensation av inverkan från dessa kraftfält återfinns Clear Electret 
Film, Cream Electret, Electret Beads och en Tweezer. Linder påpekar att 
dessa produkter är högt prissatta men uppger sig ha blivit överraskad av 
de hörbara effekter av deras applicering som han upplevt:

Till en början lät cd:n mycket mindre musikalisk än grammofonen, 
men efter åtskilligt belteri spelade cd:n skjortan av Linnen […] Det 
mesta verkar vara hokus pokus, men ändå tycker man sig höra klara 
skillnader.79

Artikeln avslutas med några förslag till läsarna om experiment avsedda att 
bekräfta eller vederlägga de beskrivna resultaten. Författaren framstår som 
skeptisk om än motvilligt imponerad av belteriets effekter, och detta slags 
svårverifierade och oklart grundade teorier framstår vid denna tid som 
undantagsmässiga inslag i Hifi & Musik.80 Likartade teorier skulle dock 
även långt senare komma att presenteras i tidskriften, och prisnivåerna för 
de tillbehör som skulle komma att saluföras för åtgärdande av i dessa 
sammanhang beskrivna ljudåtergivningsproblem komma att nå nya höjder 
(jämför avsnitt 4.3). Det kan här också noteras att Linn-mytologin 
tillfördes ett nytt kapitel på hösten 2009, då företaget tillkännagav att man 
hade för avsikt att sluta tillverka cd-spelare, med resultatet att man därmed 
”genom att bli det första hifi-företaget av någon rang som sågade cd 
hamnade […] på förstasidorna”.81

Förlikning mellan analogt och digitalt?

Under senare delen av 1980-talet avtar intensiteten i Hifi & Musiks kritik 
av den digitala ljudteknologin. I sin d-uppsats i vetenskapsteori om digital 
och analog ljudteknologi citerar Kristian Kristiansen en informant som 
uppger att hela tidskriftens redaktion under år 1985 byttes ut mot ny 
personal, eftersom den tidigare redaktionens negativa hållning hade med-
fört risk för minskade annonsintäkter.82 Då deltagarna i 1984 års testpanel 
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inte namngavs är sanningshalten i denna uppgift svår att verifiera, men det 
kan noteras att Erik Boman i en artikel på hösten 1985 omnämns som den 
”nyligen avgångne chefredaktören”.83 På våren 1987 publicerar tidskriften 
en artikel rubricerad ”Nu är cd mogen” vilken återger en diskussion 
mellan några så kallade ljudmänniskor.84 Diskussionen sammanfattas i 
artikelns inledning:

Det finns ingen anledning att vänta längre. Nu är cd-spelaren tekniskt 
mogen för den breda allmänheten att slå till och köpa. Att vänta på en 
ny generation som är ännu bättre än den nuvarande blir en väntan i det 
oändliga.85

De medverkande sakkunniga framstår således som i huvudsak ense om att 
cd-systemet nu erbjöd en godtagbar ljudkvalitet, även om smärre förbätt-
ringar vore möjliga att genomföra på flera punkter. Man uttrycker också 
en viss osäkerhet beträffande konsekvenserna för cd-marknaden av det 
samma år lanserade dat-systemet, det vill säga digitala bandspelare för 
konsumentbruk: ”Om dat klarar av att både spela in och spela upp ljud 
med cd-kvalitet riskerar cd att bara bli en parentes i ljudhistorien.”86 
Risken för en sådan utveckling tonas dock ner i en artikel senare samma 
år, som hävdar att dat innebar något hot mot cd:n, bland annat på grund 
av den tekniska spärr mot direktkopiering från cd till dat som spelarna 
försetts med efter krav från skivindustrin.87 I en annan artikel från samma 
år gör Bengt Olwig förutsägelsen att ”morgondagens skivor kommer 
uteslutande att vara digitaliserade”, även om han uttrycker oro för 
bristande bakåtkompatibilitet hos nya generationer ljudapparatur och en 
begränsande effekt på variationen i musikutbudet på cd, eftersom de stora 
investeringarna i ny teknik skulle komma att kräva storsäljande produkter 
för att lönsamhet skulle kunna uppnås.88 Olwig får svar i en insändare i 
årets sista nummer, där skribenten menar att de stora investeringar som 
redan gjorts i cd-teknik innebär att risken för ett genomgripande teknik-
skifte minskar och avslutar med en profetia om att ”cd-spelarna kommer 
att vara vårt viktigaste musikmedium under åtskilliga årtionden framåt”.89

På sommaren 1989 sägs i en artikel där ett test av fyra nya cd-spelare 
presenteras:

cd-tekniken går stadigt framåt. […] Nu när skivbranschen tydligen 
bestämt sig för cd-skivan och påbörjat nedtrappningen av vinylpro duk-
tionen känns det skönt att konstatera att cd-spelarna låter allt bättre. 
Kanske finns det en chans att alla kan bli nöjda till slut.90

Slutet av detta citat kan kanske ses som en ansats till förlikning mellan 
förespråkare av analog respektive digital ljudteknologi vid en tidpunkt då 
cd-skivan var på väg att passera lp:n vad gäller försäljningstal. Detta 
innebär dock inte att de båda lägren skulle ha blivit överens i sakfrågorna; 
snarare handlade det här om en (mer eller mindre) fredlig samexistens, 
vilket naturligt nog låg i intresset för redaktionen för en tidskrift som 
strävade efter att vända sig till så många olika fraktioner som möjligt inom 
den alltmer splittrade hifi-kulturen. Året därpå publiceras exempelvis en 
artikel med test av åtta vinylspelare, där författarna, Olle Linder och Mats 
Meyer-Lie, förefaller solidarisera sig med det analoga lägret:

den stora hifi-striden på 80-talet har ju givetvis rört sig om lp/cd. Idag 
har debatten avtagit och istället kan de båda medierna existera parallellt, 
även om cdn håller på att ta över. […] Idag har cdn de facto blivit 
accepterad. Apparaterna börjar att låta riktigt bra, även om det fort-
farande finns analog-anhängare som har svårt att se annat än svarta 
skivor som ”sanningen”. De hävdar att det finns kvaliteter hos en vanlig 
skivspelare som den vane vinyl-lyssnaren inte finner i en cd. En syn-
punkt som vi delar.91

Samma år återfinns i tidskriften en reklamannons från en tillverkare av 
skivspelare för vinylskivor där den analoga teknologins överlägsenhet 
framställs som en självklarhet för de så kallade proffsen:

tio av tio öron föredrar det analoga ljudet / Själv klart – 
säger du som är proffs på HiFi! Men håll med om, att de senaste årens 
viktigaste säljargument, på ett överdrivet sätt framhållit det ”digi tala 
ljudet”. Duals välkända skivspelare har däremot byggts för analoga 
tongångar och vi har alltid satt den inre kvalitén och ljudupplevelsen 
främst.92

En artikel år 1992 presenterar en tillbakablick på det uppmärksammade 
cd-spelartestet 1984 och den efterföljande debatten.93 Den dåvarande 
chefredaktören Erik Boman försvarar den tidigare artikeln och menar att 
cd-tekniken sedan dess förbättrats avsevärt. Artikeln presenterar också 
intervjuer med tre av de sex så kallade proffs som hade kommenterat cd-
tekniken i det tidigare numret. Robert von Bahr står fast vid sin tidigare 
ståndpunkt beträffande lp-skivan – ”[d]en känns helt passé och jag saknar 
den inte” – även om han konstaterar att ”det går att använda mycket större 
bilder på ett lp-omslag”. Jan-Eric Persson håller med om att cd-tekniken 
förbättrats avsevärt men menar att ”ur en snäv audiofil synvinkel är lp-
skivan fortfarande överlägsen när det gäller musikalisk klang och perspek-
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tiv”. Peter Strindberg kommenterar sitt bruk av cd-skivor med hänvisning 
till pragmatiska aspekter: ”Jag spelar mer cd än lp, och har inga ljud-
tekniska aspekter på det. Det är bekvämt och enkelt, 74 minuters speltid 
utan att behöva vända på skivan.”

Två år senare presenterar en artikel en intervju med Ken Pohlmann, 
som då undervisade i musikteknologi vid University of Miami. Denne 
hävdar att ”de kommande åren kommer att bli de mest radikalt föränderliga 
inom hifins hela historia” men menar samtidigt att det inte är självklart 
att den teknikutveckling han förutspår kommer att efterfrågas av en 
majoritet av konsumenterna av ljudreproduktionsapparatur:

Digitaltekniken är här för att stanna! […] Studiotekniken och inspel-
ningskvaliteten kommer också att förbättras, men den stora massan 
ljudkonsumenter världen över verkar vara nöjda med dagens ljudkvalitet. 
Vad de köper är mera finesser!94

År 1997 reflekterar den nytillträde chefredaktören Jonas Bryngelsson i en 
ledarartikel över det ökande antalet ljudformat på marknaden; han kon-
staterar att cd:n, trots ett märkbart ökande intresse för vinylskivor och 
trots att det ”fortfarande säljs otroliga mängder kassettdäck”, vid det här 
laget framstår som det dominerande formatet. Också denne förutspår dock 
tillkomsten av nya digitala fonogramformat, i det här fallet en musik-
standard för det nya högkapacitetsformatet dvd:

cd kommer fortfarande att vara ledande som ljudbärare i många år 
framåt. Nya format kommer och går, men de gamla står sig alltid lång 
tid efter det att en ny standard kommit. cd kommer därför att finnas 
långt efter det att man enats om en musikstandard för dvd.95

Året därpå tillkännager Bryngelsson sedan den slutgiltiga förlikningen 
mellan analogt och digitalt: han skriver att ”80-talet och dess till synes 
oändliga trätor förefaller avlägsna” och fortsätter:

Idag ter det sig självklart att ingen säger bu eller bä för respektive format. 
Alla (åtminstone de flesta) har insett för- respektive nackdelar med cd 
och vinyl […] Vi [detta förefaller syfta på tidskriftens redaktion] tycker 
det är självklart att man kan få en musikalisk kick av både cd och vinyl.96

Att några bedömare dock fortfarande vid denna tid sade bu för den digitala 
ljudteknologin indikeras av den tidigare citerade d-uppsatsen i vetenskaps-
teori författad av Kristian Kristiansen. Denne diskuterar ingående tekniska 
bristfälligheter hos cd-teknologin och hävdar, med referens till Hifi & 

Musiks testartikel från 1984 samt en inte detaljspecificerad japansk studie, 
att dessa brister medför att digital ljudåtergivning i praktiken alltid inne-
bär sämre ljudkvalitet än analog. Kristiansen refererar också till Ken 
Pohlmanns bok Principles of digital audio, där ”durability, convenience, and 
duplication without degradation” framhålls som fördelar hos digitaltek-
nologin.97 Han invänder att ”convenience” i detta sammanhang är miss-
visande, eftersom ”it only covers convenience in the practical sense, not 
the phenomenological” och därmed innebär en ”thoughtless priority of 
trivial practicality”; mot denna ställer han i stället ”aesthetic experience at 
the expense of (practical) convenience”.98 Att praktisk hanterbarhet kunde 
tillmätas betydelse även av personer yrkesmässigt sysselsatta med ljud-
teknologi indikeras av Peter Strindbergs ovan citerade uttalande. Hanter-
bar hetsargument kunde för övrigt också anföras till den analoga lp-
teknologins fördel: en insändarskribent menar att lp-skivor ”låg bättre i 
handen, det var lättare att läsa och omslagen gjorde sig bättre i det större 
formatet” och att de dessutom hade ett olfaktoriskt försteg (”det luktar 
gott om lp-skivor”).99

Som framgår av uppsatsens titel sätter Kristiansen in konflikten mellan 
analogt och digitalt i ett större idéhistoriskt perspektiv: han menar att 
förespråkare av digital teknologi ger uttryck för en platonisk metafysik 
som på rationalistiska grunder prioriterar digitalteknologin på grund av 
dess principiella, idémässiga överlägsenhet, trots att denna överlägsenhet 
enligt hans mening inte är möjlig att realisera i praktiken. Som motpol till 
denna rationalistiska metafysik anför han att ”the analogue system consists 
of mechanisms that are natural”.100 Samma distinktion formuleras av Eric 
W. Rothenbuhler och John Durham Peters i termer hämtade från Charles 
S. Peirces semiotik:

In terms of the logic of the sign-referent relation, the difference between 
analog recording and digital recording is the difference between indexes 
and symbols in Peirce’s scheme. The analog recording is an index of 
music because it is physically caused by it. The digital recording is a 
symbol of music because the relation is one of convention.101

Deras slutsats är att ”at its heart, digital recording is as fundamentally 
arbitrary as analog recording is fundamentally natural”.102 Detta förhållande 
medför att Rothenbuhler och Peters, till skillnad från Lee B. Brown, gör 
en distinktion mellan digital ljudteknologi och phonography, i det att de 
reserverar det sistnämnda begreppet för analog ljudteknologi. Jag åter-
kommer till deras huvudsakligen teoretiskt och historiefilosofiskt inriktade 
diskussion i kapitel 5. I det här aktuella sammanhanget kan dock noteras 

lp / LP????????
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att digitala och analoga fonogram ur en pragmatisk användarsynvinkel för 
många användare med stor sannolikhet torde ha framstått som likställda: 
i båda fallen handlade det om en materiell artefakt som med hjälp av 
elektronisk uppspelningsapparatur kunde ge upphov till musikåtergivning 
med högre eller lägre grad av ljudkvalitet. Validiteten av Kristiansens argu-
ment om digitala inspelningars bristfälliga konstnärliga kvalitet förefaller 
i sista hand omöjlig att avgöra, då detta argument är grundat i ett indivi-
duellt extradiskursivt sanningskriterium: den upplevda kvaliteten hos det 
ljud som återges. Hans uppfattning stöds visserligen av två av hans infor-
manter, båda med lång erfarenhet av arbete som ljudtekniker, men som 
framgår ovan fanns bland andra professionella inom området skiljaktiga 
meningar beträffande kvaliteterna hos digital respektive analog ljudrepro-
duk tionsteknologi.

4.2. Digitalisering och mediekonvergens

Privatkopiering av fonogram och digitaliseringen

Medan 1980-talets diskussioner kring digital ljudteknologi var centrerade 
kring frågor om ljudkvalitet i jämförelse med analoga system kom fokus 
efterhand att förskjutas mot andra potentiella konsekvenser av digitali-
seringen. Ett centralt tema i dessa diskussioner gällde de möjligheter till 
kopiering av fonogram för privatbruk som erbjöds av nya digitala medie-
teknologier. Temat i sig var inte nytt: ända sedan introduktionen av 
teknologier som rullbandspelaren och kassettbandspelaren, vilka gjorde 
kopiering av musik från fonogram eller radiosändningar praktiskt han-
terbar och ekonomiskt överkomlig för breda befolkningsgrupper, hade 
farhågor yppats från skivindustri och upphovsrättsorganisationer om att 
privatkopiering kunde påverka skivförsäljningen negativt. År 1968 berättar 
en artikel i Radio & Television: ”stim ville omkring 1965 införa ’straffskatt’ 
på bandspelare för att uttryckligen komma åt ungdomen vilken är osoli-
darisk nog att inte köpa de dyra (då skattebelagda) skivorna utan i stället 
bandar av radions popprogram i myckenhet.”103 Tio år senare nämner en 
notis i Hifi & Musik att en beräkning gjord av British Phonographic 
Institute visade att värdet av den årliga skivförsäljningen i Storbritannien 
var motsvarande 440 miljoner kronor mindre än vad som varit fallet ”om 
det inte hade varit för alla kassettbandspelarna”.104 Notisen nämner också 
att det i Västtyskland på försäljningspriset på kassettdäck hade införts en 
avgift om 5 procent som tillföll skivindustrin som kompensation för mins-
kad fonogramförsäljning. Året därpå nämner en artikel rubricerad ”Hem-
kopiering retar skivbolagen” att Grammofonleverantörernas förening, 

Musikerförbundet och Stim till den statliga Upphovsrättsutredningen 
hade föreslagit en avgift om en krona per oinspelat kassettband för kom-
pensation till skivbolag och upphovspersoner.105 Artikeln citerar dock 
också en företrädare för skivbolaget Nacksving som hävdar att den mins-
kade skivförsäljningen berodde på allmän lågkonjunktur, då ”ungdoms-
musiken, dvs rockmusiken (som ju borde vara den som sjunker p g a kom-
pis inspelning) fortsätter att ha höga försäljningssiffror”.106 Bedömningen 
delas år 1982 av Kjell Stensson, som i en ledarartikel betitlad ”Är jag skatte-
smitare?” kritiserar planerna på införande av en punktskatt på oinspelade 
audio- och videokassetter;107 Stensson påpekar också att de konsumenter 
som köper kassetter i större utsträckning än genomsnittet ”också är rela-
tiva storköpare av skivor”. Samma år hävdar en artikel kring konsekvenserna 
av den pågående digitaliseringen av skivproduktionen att ”[g]rammo-
fonbranschen över hela världen befinner sig i dag i något av en kris – redan 
utan pcm”, och författaren menar att storskalig piratkopiering utgör ett 
större problem än den enskilda privatkopieringen.108 Likväl hävdas i en 
notis att rockmusikbranschen i usa ser kassettbanden som ”den stora 
boven i dramat”, och i Sverige infördes detta år en skatt på oinspelade 
kassetter uppgående till 15 kronor för videokassetter och en krona och 50 
öre för ljudkassetter.109 Problematiken skulle fortsätta att diskuteras under 
återstoden av 1980-talet, och nya apparatkonstruktioner bidrog till att 
hålla diskussionen vid liv; exempelvis nämns i en notis år 1990 den 
pågående dubbeldäck-boomen, det vill säga försäljningsframgångarna 
för kassettdäck utrustade med två drivverk, vilket avsevärt underlättade 
kopiering från en kassett till en annan.110

Även om privatkopiering på analoga kassettband således fortfarande var 
en utbredd praxis innebar den analoga teknologin ofrånkomligen små 
förändringar av ljudkvaliteten vid kopiering. Däremot erbjöd den digitala 
teknologin möjlighet till förlustfri kopiering: eftersom ljudet represente-
rades av en binär datastruktur kunde kopian göras identisk med originalet. 
Som nämns i avsnitt 4.1 introducerades år 1987 ett system för digital in-
spelning på magnetband avsett för konsumentbruk och kallat dat (Digital 
Audio Tape). dat-systemets potential betraktades från skivindustrins håll 
som ett allvarligt hot mot skivförsäljningen och ledde till krav på i dat-
bandspelarna inbyggda kopieringsskydd, som skulle förhindra kopiering 
av kommersiellt utgivna cd-skivor.111

Året därpå berättar en artikel i Hifi & Musik att det amerikanska 
elektronikföretaget Tandy hade offentliggjort planer på att lansera ”en 
teknik för att på ett billigt sätt tillåta inspelning med cd-skivor”.112 Tekno-
login var dock ännu inte färdig för lansering på marknaden; i artikeln 
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nämns att detta planerades ske inom en period av 18–24 månader. En 
artikel som presenterar nyheter från Tokyo Audio Fair 1989 fokuserar 
utvecklandet av ny digital teknologi och menar att man ”nu nått ett 
stadium i den elektroniska utvecklingen (åtminstone vad gäller 
konsumentprodukter), där tekniken ligger flera år före marknaden”,113 det 
vill säga att man av försäljningsmässiga skäl väntade med kommersiell 
lansering av ny teknologi. Artikeln menar att ”bakom hörnet väntar […] 
den radérbara cd-skivan” men förutspår att det skulle dröja minst fem år 
innan denna teknik hade kommit ut på marknaden. I slutet av 1991 
presenterar en notis en cd-spelare med inspelningsfunktion avsedd för 
professionellt bruk; spelaren var utrustad med kopieringsspärren scms 
(Serial Copy Management System), vilken innebar att endast förstagenera-
tionskopior kunde göras från kommersiella cd-skivor, och betingade ett 
pris av 40 000 kronor.114 En halvår senare presenterar en utförlig artikel 
vad som beskrivs som den allra första serietillverkade brännaren, prissatt 
till 53 000 kronor.115 Det handlade alltså här fortsatt om teknologi med 
kapacitet endast för så kallad worm (Write Once Read Many), vilket inne-
bär att en inspelad skiva inte kan raderas och användas för en ny inspel-
ning.

Samma år, 1992, lanserades också två nya teknologier för digital in-
spelning, dcc (Digital Compact Cassette) och md (MiniDisc). dcc baserades 
på digital inspelning på samma slags kassetter som användes i analoga 
kassettspelare, medan md använde sig av skivor liknande 31/2-tums dator-
disketter men i ett mindre format. Gemensamt för dessa båda system var 
att de använde sig av datakomprimering: genom applicering av psyko-
akustiskt grundade algoritmer kunde den erforderliga datamängden redu-
ceras avsevärt jämfört med cd-systemets men med (i det närmaste) bibe-
hållen ljudkvalitet. Föregående år hade den kommande md-teknologin 
presenterats i en artikel i Hifi & Musik, där bland annat ”dessa underbart 
flinka söktider” i jämförelse med dat-systemet framhölls som en fördel.116 
I början av 1993 presenteras Sonys md-spelare i en utförlig artikel, där 
författaren Mats Meyer-Lie uttrycker sin förvåning över apparatens goda 
ljudåtergivning:

Det [80 % kompression] märks knappt! Jo, det finns vissa biverkningar, 
men med modern elektrisk musik via lurar är det mycket svårt att höra 
någon som helst skillnad mellan cd och en md/atrac kopia. […] Vi 
får ju inte glömma att de komprimerade medierna inte är tänkta som 
hifi-referens, utan som ett sätt att skapa billiga ljudbärare utan större 
ljudkompromisser.117

Avslutningsvis konstaterar dock Meyer-Lie att [s]å här i skiv- och band-
lagringens sista skälvande minuter undrar man dock om kampen egentli-
gen står mellan md och dcc” och förutspår i stället att så kallade fasta 
minneschips kommer att konkurrera ut dessa båda format. De facto blev 
ingetdera av formaten någon större kommersiell framgång, vilket bland 
annat tillskrevs de sjunkande priserna på cd-brännare, det vill säga cd-
spelare med inspelningsmöjlighet.118 I en artikel från början av 1996 
presenteras så en ”billig cd-brännare”; enligt en notis i föregående 
nummer av tidskriften var priset 15 000 kronor.119 Artikeln uppger att 
orsaken till att priserna inte sjunkit snabbare var att skivbolagen hade varit 
”livrädda för allt vad digitalkopiering heter” och därför hade krävt 
införandet av kopieringsspärren scms som ett medel för att förhindra 
piratkopiering.120 Året därpå lanserades den rader- och återinspelningsbara 
cd-skivan (cd-rw), och allt fler modeller av cd-brännare introducerades 
på marknaden, både sådana avsedda för framställning av musik-cd och 
sådana avsedda som generellt lagringsmedium för persondatorer. År 2000 
presenterar Hifi & Musik ett test av cd-brännare, där man skiljer mellan så 
kallade musikbrännare och databrännare. Båda dessa kunde användas för 
att framställa musik-cd; medan musikbrännarna arbetade i realtid (det vill 
säga erforderlig inspelningstid var lika lång som materialets uppspelnings-
tid) kunde databrännarna läsa in ljudmaterial med upp till 32 gånger högre 
hastighet och bränna en cd i åtta gånger högre hastighet. Databrännarna 
var avsevärt billigare men krävde i gengäld en viss datavana och tillgäng -
ligt hårddiskutrymme. Vad gäller ljudkvalitet hävdar artikelförfattaren: 
”Data brännarna låter helt enkelt kantigare och mindre musikaliskt följ-
samt.”121

Vid ingången av 2000-talet hade således digitaliseringen av ljudre-
produktionsteknologin möjliggjort en tilltagande konvergens mellan ljud-
teknologi och datorteknologi. Apparater avsedda som tillbehör till person-
datorer kunde nu även användas för kopiering av fonogram, i många fall 
med snabbare procedurer än vad som kunde uppnås med dedicerad 
ljudapparatur, vilket illustrerar att hantering av digitala data i princip kan 
göras oberoende av vad dessa data är avsedda att representera. För att 
försvåra kopiering svarade skivindustrin med att införa olika former av 
kopieringsskydd på kommersiellt utgivna cd-skivor, vilket dock resulterade 
i praktiska problem och enligt en del bedömare också försämrad ljud-
kvalitet.122 Effektiviteten av dessa kopieringsskydd var också diskutabel; 
Hifi & Musiks chefredaktör hävdade i en ledarartikel att kopieringsskyddet 
”stoppar inte ens en normalbegåvad, lagom kunnig dataintresserad ung-
dom”.123



4. FLEXIBILITET   187186   EN TROVÄRDIG ILLUSION AV MUSIK

Illegal fildelning och legala musikfiler

Samtidigt med marknadsföringen av apparatur för förfärdigandet av 
privat kopierade cd-kopior hade en annan teknologi utvecklats som enligt 
de flesta bedömare skulle komma att få ännu större betydelse för fono-
gramförsäljningen. Distribution av musik i form av datafiler som kunde 
nedladdas från internet direkt till en persondator innebar att det fysiska 
fonogrammet – det vill säga en materiell artefakt vilken fungerar som 
bärare av inspelat ljud – blev överflödigt. År 1988 skisseras i en insändare 
i Hifi & Musik en framtida form av digital distribution av enskilda musik-
spår (vanligen kallade låtar) via hemdator och modem, och förslaget 
karak teriseras i redaktionens insändarsvar som en ”klart framtidsinriktad 
tanke”.124 Åtta år senare presenterar en artikel en intervju med Gunnar 
Petri, vd för Stim, där framtida former för online-distribution av musik 
diskuteras.125 Petri menar att det skulle komma att dröja innan en ”utveck-
ling bort från den klassiska ljudbäraren” inträffar, eftersom de vid denna 
tid existerande möjligheterna att ladda ned musikfiler online enligt honom 
fortfarande utgjorde ”ett område för nätsurfare och datorfreaks, och ljud-
kvaliteten är dålig”. Beträffande den ekonomiska regleringen av online-
distributionen anser han den elegantaste lösningen vara att man ”t  ex 
betalar för ett abonnemang för att få tillgång till en databas istället för att 
betala ’per utnyttjande’”.

Den nämnda insändarskribenten år 1988 hade föreställt sig distribution 
av digitala filer i cd-format. Mot bakgrund av den vid mitten av 1990-talet 
typiskt använda teknologin för internetuppkoppling – adsl-förbindelse 
via modem och telefonledning – förutsatte dock en praktisk hantering av 
nedladdade ljudfiler att dessa genomgått någon form av komprimering för 
att reducera den erforderliga datamängden. Oaktat Petris hållning att 
komprimering medförde en undermålig ljudkvalitet kom komprimerade 
ljudfiler att få stor betydelse. En notis år 1997 berättar om programmet 
Liquid Audio för nedladdning av så kallade ac-3-komprimerade ljudfiler.126 
Vid denna tid hade ett stort antal komprimeringsalgoritmer utvecklats, 
exempelvis de som användes i dcc- respektive md-formatet, men den som 
skulle komma att få störst betydelse av dessa var mp3.127 I svensk dagspress 
nämns mp3 första gången samma år; en ordlista över internettermer i 
Expressen ger förklaringen ”mp3: System för att komprimera musik på 
Internet”.128 Den snabbt tilltagande nedladdningen av komprimerade 
musik filer beskrevs i dagspressen som ett stort problem för skivindustrin, 
vars motåtgärder bland annat bestod i bevakning av webbplatser som 
tillhandahöll stora mängder sådana filer och uppmaningar till de ansvariga 
för dessa webbplatser att upphöra med verksamheten.129

Gratisnedladdningen av musikfiler tilltog ytterligare i och med lanse-
ringen år 1999 av fildelningsprogrammet Napster, vilket baserades på P2P-
principen (peer to peer), det vill säga programmet gjorde det möjligt för 
användarna att koppla upp sig mot och hämta musikfiler från varandra i 
stället för att hämta dessa från en central server.130 Napster stängdes ned 
två år senare efter en amerikansk domstolsorder, men vid det laget hade 
allt fler legala musiktjänster, alltså webbplatser där användarna kunde 
ladda ned musikfiler mot betalning, lanserats på internet, till exempel 
Apples iTunes. Också Napster återuppstod 2003 som en sådan legal musik-
tjänst.131

I likhet med dagspressen bevakade också Hifi & Musik den så kallade 
mp3-trenden, även om tidskriftens skribenter beklagade den förment 
sämre ljudkvalitet som medfördes av komprimeringen och ställde denna 
mot nya högupplösta digitala format vilka var under utveckling.132 De 
kom  primerade ljudfilernas ringa krav på datalagringskapacitet innebar att 
de lämpade sig väl för portabla musikspelare, och år 2000 presenteras ett 
antal sådana spelare i en testartikel.133 Artikelförfattaren menar att de 
testade apparaterna vad gäller ljudkvalitet inte kan mäta sig med den 
MiniDisc-spelare han använt som jämförelse, men han hävdar i gengäld 
att den viktigaste fördelen för mp3-spelarna är ”det stora utbud av musik 
som går att få gratis!”. I samma nummer av tidskriften menar en in-
sändarskribent att det pågår ”en schizofren utveckling inom ljud/bild. Å 
ena sidan sacd å andra mp3” och föreslår att redaktionen ytterligare skulle 
belysa denna motsättning.134 I svaret på insändaren hävdar redaktionen att 
tidskriften har ett ansvar att bevaka båda dessa motstridiga tendenser:

Vi har […] svårt att se motsättningen mellan dessa båda parallella spår. 
Det skapar större valfrihet för konsumenten som själv kan välja vilken 
kvalitet eller vilka möjligheter han eller hon vill ha. Nöjer du dig med 
mp3-formatets upplösning så varför inte. Vi tänker inte hindra dig! Vill 
du ha högre upplösning, visst, det är heller inga problem. Vi här på 
tidningen är givetvis mer intresserade av den utveckling som ger bättre 
ljud, men det vore samtidigt oförsvarligt att inte kommentera och be-
skriva även den andra utvecklingen, som trots allt berör det större fler-
talet människor.135

Under de följande åren ägnas denna andra utveckling stor uppmärksamhet 
i tryckta medier; nedladdning av musikfiler från internet utpekas som en 
viktig orsak till sjunkande försäljningssiffror för fonogram,136 och det 
hävdas att fildelning över internet ”håller på att bli en folkrörelse”.137 I en 
artikel år 2007 om fildelningen och skivindustrins motåtgärder mot denna 
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kritiseras skivbolagen hårt för sin oförmåga att lansera attraktiva 
”musiknätbutiker” enligt vad som beskrivs som den framgångsrika iTunes-
modellen.138 Från en företrädare för skivindustrin citeras en förutsägelse 
om ett skifte bort från traditionella former av fonogramförsäljning:

Varför skivbolagen går dåligt, drar ner och hela tiden är i kris beror på 
att de i princip lever på att sälja plastbitar. […] Låtarna kommer alltid 
att användas och vi äger rättigheterna. Däremot är det inte helt säkert 
att folk fortsätter att köpa plastbitar. Skivbolagen har en mycket osäkrare 
framtid.139

Datorer och hifi?

Ljudreproduktionsteknologins digitalisering och den tilltagande 
konvergensen mellan ljudapparatur och datorer innebar också en 
tilltagande uppmärksamhet kring kvaliteten hos den ljudåtergivning som 
kunde presteras av persondatorer för konsumentbruk. I en artikel år 1994 
som presenterar test av datorhögtalare hävdas att ”[d]et allra hetaste på 
pc-marknaden just nu är multimedia” och att om användaren ”vill syssla 
med musikprogram eller mer sofistikerade multimediaformer så blir det 
intressant med ljudkvaliteten”.140 I en ledarartikel året därpå ges en 
illustrativ bild av en framväxande potentiell konkurrens mellan olika 
medieteknologier:

I det tysta pågår just nu en stor batalj mellan olika delar av elektronik-
industrin. Striden gäller makten över ditt vardagsrum. I den ena 
ringhörnan sitter tvn, sekonderad av kabelnäten. Och i den andra sitter 
Datorn, assisterad av telefonkabeln. Före sekelskiftet kommer någon av 
dem att ha vunnit striden och intagit positionen som familjens främsta 
informationsmedium!141

Detta är således skrivet vid en tid då tv-sändningar distribuerades som 
analoga signaler via marksändningar, kabelnät eller satellit och internet 
huvudsakligen via telefonnätets kopparkablar. Under de följande åren 
förekommer artiklar om värdet av internet som informationskälla för hifi-
intresserade, även om det också varnas för att ”telefonräkningen stiger 
drastiskt”.142 Den ovan berörda integrationen mellan datorer och 
ljudteknologi som representeras av cd-brännare för hemmabruk vidareförs 
i teknologi för lagring av ljudfiler på en separat hårddisk i stället för 
hembrända cd-skivor, varvid alltså konceptet om fonogrammet som en 
separat artefakt kan frångås:

Nu börjar hårddiskarna tränga in i hifi-världen och vi anar en vita-
mininjektion för musikinspelandet. Det är inte så länge sedan som cd-
växlarna dominerade spelarförsäljningen. […] Men nu vankas nya tider 
och idag kan hela din skivsamling rymmas i en apparat stor som en 
vanlig cd-spelare. Lösningen heter hårddiskar, alltså den typ av snabba 
skivminne som finns i våra persondatorer.143

I och med detta förefaller det ligga nära till hands att cd-spelaren, kopplad 
till en hifi-anläggning, ersätts som uppspelningsapparat av hårddisken 
kopplad till en hårddiskförsedd dator. Detta leder i sin tur till en ökad 
uppmärksamhet kring högtalarsystem avsedda för anslutning till 
persondatorer. En testartikel år 2004 som jämför två olika sådana system 
inleds med en tydligt formulerad förhandsursäkt riktad till de läsare som 
kunde tänkas invända att det här inte var tal om hifi-kvalitet:

Vi är många som börjat använda datorn som musikstation och vi lider 
av det dåliga ljud som många datorhögtalare ger. Men det finns lösningar 
på problemet. Ja, ja, ja, vi vet! Det här ligger definitivt i hifins utmarker 
och har inte sådär jättemycket att göra med själva grunddefinitionen av 
high fidelity (naturlig återgivning). Datorer är knappast den ultimata 
signalkällan.144

Artikelförfattaren säger sig ha insett datorns svagheter som ljudanläggning 
men hävdar likväl att det är ”kul och praktiskt att använda den” samt att 
det dessutom är kul att lyssna på musik när man arbetar vid datorn.145 
Under 2000-talets första decennium förefaller en fortskridande acceptans 
av datorn som ljudreproduktionsapparat äga rum, vilket också betingas av 
en ökande lansering av dedicerad ljudapparatur avsedd att kopplas till 
persondatorer. År 2008 hävdar en artikel att ”tveklöst är det så att fram-
tiden på gott och ont går mot att all musikuppspelning kommer att ske via 
datorer, eller åtminstone hårddiskar i någon form”.146 Vidare menar skri-
benten att majoriteten av tillverkarna än så länge främst ser till de praktiska 
aspekterna med detta, men några få har ”även insett Hifi-potentialen i det 
hela”. Året därpå sägs med en något märklig formulering att det kanske är 
”dags att vänja sig vid tanken på att framtidens musiklyssnande till stor 
del kommer att ske utan ett fysiskt medium”;147 det förefaller sannolikt att 
artikelförfattaren här med fysiskt medium avser fonogrammet som separat 
ljudbärande artefakt. Samma år lanseras också en ny avdelning i tidskriften 
rubricerad ”Hifi & Dator”. Lanseringen kommenteras av redaktören för 
denna avdelning, Michael Buczek, som bemöter potentiella invändningar 
från läsekretsens hifi-entusiaster samtidigt som han motiverar fokuseringen 
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av datorrelaterad ljudteknologi med dess potential för förbättrad ljud-
kvalitet:

Datorer och Hifi? Det är väl en självmotsägelse? Att hävda att det går 
ihop är kanske en självmordsuppgift, men som jag mer än gärna tar på 
mig. Och med tanke på de dryga sju procenten för piratpartiet i EU-valet 
sitter digitala media djupt i folksjälen här i landet, så visst känns det rätt 
att ta upp ämnet. […] det är säkerligen bland vinylanhängarna hifi- och 
dator-rävarna kan mötas och komma överens, då vi i båda lägren vill ha 
högre upplösning och bättre ljud än vad cd:n kan erbjuda.148

Som framskymtar i citaten ovan förefaller användningen av datorn som 
ljudreproduktionsapparat till stor del ha motiverats av praktiska, hante-
rings mässiga bekvämlighetshänsyn snarare än av att digitala medier skulle 
sitta djupt i folksjälen här i landet. Den separata avdelningen ”Hifi & 
Dator” försvinner ur tidskriftens spalter efter ett par år, och under loppet 
av 2010-talet indikeras en tilltagande integration av dator- respektive hifi-
utrustning av det successivt ökande utrymme som ägnas åt integrerade 
digitala, nätverksbaserade apparater.149

Digitalt ljud direkt ur etern: dab och streaming

Digitaliseringen kom att få konsekvenser inte bara för inspelningsmedierna; 
också ljudradions sändningar påverkades av detta teknikskifte. I början av 
1990-talet hade en europeisk standard för digitala radiosändningar, kallat 
dab (Digital Audio Broadcasting), utvecklats inom ramen för innovations-
samarbetsprojektet Eureka. I Hifi & Musik nämns dab första gången år 
1992 i en artikel där dess tekniska principer skisseras och resultatet av ett 
lyssningstest rörande Televerkets digitala provsändningar redovisas.150 
Som dab-systemets fördelar framhålls dels den förbättrade ljudkvaliteten 
jämfört med analoga fm-sändningar, dels möjligheten att sända flera olika 
radiokanaler på samma frekvens. Artikelförfattaren är mycket entusiastisk 
inför digitalradion och uttrycker sammanfattningsvis sin förhoppning: 
”måtte introduktionen av digital ljudradio gå problemfritt och snabbare 
än någon kan hoppas. dab är ett lyft för mänskligheten.”

Tre år senare presenterar en annan artikel åter dab-systemet inför den 
planerade starten av reguljära dab-sändningar vid årsskiftet 1995/96.151 
Också denna gång framhålls systemets fördelar – särskilt förbättringen av 
ljudkvaliteten vid lyssning via bilradio – men skribenten uttrycker också 
en viss skepsis inför den komprimerade digitala dataströmmens så kallade 
snålkodning: ”Frågan är känslig – flera debattörer hävdar att borttagna 

data bitar är borttagen musik.” På hösten samma år berättar en notis att 
dab-sändningarna startat den 27 september, men ”riks-dab dröjer, flera 
år sägs det […]. Det finns inga mottagare!”152 Utbudet av stationära dab-
mottagare förefaller ha vuxit mycket långsamt; en testartikel år 2000 
presenterar åtta olika radioenheter för hifi-anläggningar, varav endast en 
utrustad med en dab-modul, vilken höjde apparatens pris med 10 000 
kronor.153 Likväl avslutas artikeln med en förutsägelse om dab-radions 
kommande genombrott: ”Radion står […] inför en hifi-renässans så vänta 
er en dab/fm-duell!” Denna duell uteblev dock; en kritisk ledarartikel år 
2002 hävdar att intresset för digitalradion dab hade varit begränsat, vilket 
förklaras med dels den uteblivna utbyggnaden av dab-sändarnätet, dels 
det förhållandet att ”dagens fm-mottagare med rds är för bra”.154 Artikel-
författaren, chefredaktören Jonas Bryngelsson, kritiserar också ett uttalan-
de från kulturminister Marita Ulvskog, i vilket denna hävdat att det ana-
loga fm-nätet skulle komma att stängas ner år 2007.155 Tre år senare menar 
samma skribent att inte mycket hade hänt på området; orsaken var att, 
trots att det förelåg en positivt inställd utredning om dab-radions framtid, 
regeringen ännu inte hade fattat något beslut och att framtiden för dab 
därför fortfarande var osäker.156 Likväl är hans slutsats att ”det mesta pekar 
mot en övergång till dab-radio, om än långsamt och etappvis”. I början 
av 2006 konstaterar han emellertid att ”dab-radion läggs alltså på is” efter 
besked från kulturministern Leif Pagrotsky.157 Frågan om dab-radions 
framtid i Sverige har när detta skrivs fortfarande inte fått någon definitiv 
lösning; en utredning föreslog år 2014 att det analoga fm-nätet skulle 
stängas ner och ersättas av dab år 2022, men sedan ett flertal remissinstanser 
ställt sig kritiska till förslaget sköts dess genomförande på en obestämd 
framtid.158

Förklaringarna till den uteblivna digitaliseringen av rundradion sam-
manhänger sannolikt till stor del med de typiska användningssätten för 
detta medium. Argumentet att antalet kanaler skulle kunna komma att öka 
förefaller förutsätta ett traditionellt men alltmer inaktuellt lyssnande till 
tablåradio med olika programpunkter på bestämda tidpunkter. I debatten 
framhålls ibland den förbättrade ljudkvaliteten vid lyssnande i bilradio. Då 
bilkörning i regel inte innebär en optimal miljö för ostört musiklyssnande 
torde dock detta argument ha haft begränsat genomslag. Dessutom är en 
av de viktigaste radiokanalerna för bilkörande lyssnare, Sveriges Radios 
nät av lokala P4-sändare, med deras kontinuerligt uppdaterade lokala 
trafikinformation, inte särskilt gynnad av dab-systemet. För många 
radioanvändare förefaller perspektivet att byta ut samtliga fm-mottagare 
mot dab-apparater inte ha framstått som ekonomiskt attraktivt. En 
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jämförelse med digitaliseringen av det marksända tv-nätet, vilken skedde 
successivt under åren 2005 till 2007, visar på karakteristiska skillnader 
mellan medierna beträffande användarvärden.159 Även om tv-nätets digita-
lisering för användarna medförde krav på nyanskaffning av apparatur 
förefaller detta ha setts som väl motiverat, i det att fördelar som ökat utbud 
av kanaler och integrering av olika digitala tjänster framstod som betydligt 
mer attraktivt beträffande tv än vad gäller rundradion.

Digitaliseringens tekniska möjligheter skulle efterhand visa sig kunna 
komma att användas för att överskrida de praktiska, hanteringsmässiga 
begränsningarna hos såväl fonogrammedier som etermedier. Med början 
vid mitten av 1990-talet blev tillgång till internetuppkoppling i hemmet 
successivt allt vanligare i Sverige, vid årtusendeskiftet började utbyggnaden 
av snabbare uppkopplingar (bredband) och efter 2010 tilltog spridningen 
av så kallade smarta mobiltelefoner.160 Snabbare datakommunikation 
innebar att digitalt ljud- och bildmaterial kunde användas utan förmedling 
via en fysisk artefakt eller en lagrad datafil; i stället distribuerades detta 
genom direkt nedladdning vid användningstillfället utan någon form av 
permanent datalagring hos användaren, alltså så kallad streaming. Det 
tidigaste belägg jag funnit för detta uttryck i svensk dagspress härrör från 
1997, då en artikel nämner en kommande tjänst för streaming av tv-
program, om än den strömmade tv-bilden än så länge är ”liten och av dålig 
kvalitet”.161 Två år senare berättar en annan dagspressartikel om ett nytt 
filformat utvecklat för streaming av ljudfiler.162 Det breda genombrottet 
för streamad musik kom år 2008 i och med lanseringen av musiktjänsten 
Spotify, vars utbud av musik var tillräckligt brett för att framstå som 
attraktivt för stora grupper användare. Företagets grundare, Daniel Ek, 
citeras i Hifi & Musik med uttalanden om ”ett paradigmskifte då vi gått 
från att behöva äga musik till att få tillgång till musik” och förutsägelsen 
att ”[i] framtiden kommer musiken att vara prenumerationsbaserad”.163

I etablerade hifi-kretsar förefaller förhållningssättet till dessa föränd-
ringstendenser ha varit tämligen ambivalent. Som nämns i avsnitt 4.1 till-
kännagav företaget Linn år 2009 att man ämnade upphöra med tillverkning 
av cd-spelare för att i stället koncentrera sig på datorbaserade nätverks-
produkter.164 År 2010 berättar en insändarskribent att han har ”gjort hifi-
comeback” tack vare Spotify, som för honom inneburit att det blivit ”kul 
att lyssna på musik igen”.165 I svaret på insändaren uttrycker redaktionen 
sin glädje över att vederbörande har ”hittat tillbaka till hifin och musiken” 
men uttrycker också en förhoppning om ”att du hittar ännu mer högupp-
lösta filer av den musik som verkligen biter tag i dig”. I en ledarartikel 
samma år förutspår chefredaktören Bryngelsson att ”under den kommande 

10-årsperioden är det ingen direkt vild gissning att vi kommer att ladda 
ner musiken eller streama den direkt […] i en ständigt stigande takt”, 
varvid han emellertid menar att denna utveckling ter sig ”mer eller mindre 
skrämmande för oss traditionella hifi-entusiaster”.166 Tre år senare kon sta-
terar han i ledarartikeln ”Blandbandarna vann” att den ökande använd-
ningen av strömmade musiktjänster medfört en återgång till äldre typer 
av praxis för hantering och organisation av inspelat musikaliskt material:

30 år senare kan jag krasst konstatera att hem- och blandbandarna till 
slut vunnit striden. Jag själv och många hifi- och musikintresserade med 
mig har än en gång fått börja ”spela av” skivor. […] Blandaren gör än 
en gång egna blandband, förlåt, spellistor.167

Även om Bryngelsson i artikeln år 2010 uppmanar läsarna att inte känna 
någon oro inför framtiden ger dessa citat en antydan om de förändringar 
som skett beträffande hifi-begreppets innehåll och hifi-experternas aukto-
ritet sedan introduktionen av digital ljudreproduktionsteknologi. I 
följande avsnitt analyseras dessa förändringar mer ingående.

4.3. Hifi-kulturens fragmentering

Guldöron och high end

Från 1980-talet och framåt kännetecknas den svenska hifi-kulturen av en 
tilltagande heterogenitet och intensifierade diskussioner kring relevansen 
av begreppet hifi och dess innehåll. Förutom de ovan berörda kontroverserna 
rörande digital kontra analog ljudteknologi kan flera olika faktorer urskiljas 
som bidragande till denna tendens. En sådan faktor är den tilltagande 
differentieringen av utbudet av hifi-apparatur över ett brett spektrum av 
prisklasser och förment ljudåtergivningskvalitet. Som nämns i avsnitt 3.4 
arrangerades år 1975 en motmässa mot hifi-mässan Hör Nu med syfte att 
visa HiFi av vad som beskrivs som det något tyngre slaget.168 Mot slutet av 
1970-talet introduceras det engelska uttrycket esoteric HiFi som beteckning 
för ”[d]e där riktigt avancerade grejorna för riktigt stora pengar”.169 De 
avancerade grejorna skulle efterhand komma att innefatta samtliga led i 
ljudreproduktionskedjan; ett tidigt exempel är högtalarkablar, vilka mark-
nadsfördes i ett växande antal olika avancerade – och högt prissatta – 
utföranden.170

Adjektivet esoteric implicerar att det är fråga om något som är förståeligt 
eller möjligt att uppfatta endast för dem som tillhör en minoritet av invigda 
personer. En återkommande karakteristik av sådana invigda som utger sig 
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för att ha särskild kompetens för att via lyssnande bedöma kvaliteten hos 
ljudreproduktionsapparatur är att dessa sägs ha guldöron. I en ledarartikel 
från 1977 kontrasterar Kjell Stensson denna minoritet mot övriga ljud-
appa ratkonsumenter, vilka kan tänkas göra andra prioriteringar:

Ett relativt fåtal (även om deras antal förefaller att öka) kan driva den 
linjen att endast det bästa (och tyvärr oftast det dyraste) är gott nog. 
[…] För andra, som inte har dessa guldöron, detta kunnande och allt 
uppslukande intresse för den allra yppersta ljudkvaliteten, är problemen 
mera jordnära. Vad ska dessa köpa, som inte tycker att de vill lägga ner 
mer pengar på en ljudanläggning än på en färgteve-mottagare?171

Efterhand blir guldöron vanligare som beteckning på personen i sig sna-
rare än vederbörandes hörselorgan, alltså något man är snarare än har. 
Stensson återkommer i sina skriverier till några gånger till dessa guldöron 
med formuleringar som antyder att han i regel ställer sig skeptisk till deras 
bedömningar.172 Också andra skribenter i Hifi & Musik refererar till guld-
öron i ironiska termer i sammanhang som diskussioner av digital kontra 
analog ljudteknologi eller bedömningen av antalet stråkmusiker på en 
inspelning där dessa mixats samman med syntetiserade stråkljud.173 År 
1981 ifrågasätts guldöronens kompetens också i en reklamannons för ett 
förstärkarfabrikat, där det hävdas att ”[m]annen med guldöronen hör det 
han vill höra” och att ”[i] en blind AB-test kommer han till korta”.174

I likhet med esoteric HiFi förefaller också uttrycket guldöron ha övertagits 
från engelskan.175 I en ledarartikel år 1986 i den amerikanska tidskriften 
Broadcast Engineering tecknar författaren, liksom de ovan citerade svenska 
skribenterna, en bild av dessas kompetens präglad av ironisk skepticism:

In the world of professional audio, a Golden Ear is someone who is able 
to hear something that most people cannot. There are two categories of 
Golden Ears, indistinguishable by the lay public or by most broadcasters. 
The first type is the hallucinator. You often find this type writing for 
audio enthusiast magazines. Then there are people who, through train-
ing or birth, can hear things nobody else can. In any given aspect of 
sound, there might be 50 people in the world who have Golden Ears.176

Liknande referenser till guldöron återkommer då och då i den svenska 
hifi-diskursen.177 Epitetet används dock inte enbart som en utifrån appli-
cerad ironisk etikettering av ett ifrågasatt förhållningssätt; i december 
2007 visade svt dokumentären Guldörat, i vilken ”en samling vanliga män 
med en stenhård passion för bra ljudanläggningar […] tävlar med varandra 
på blodigt allvar” om ”den åtråvärda vandringstrofén Guldörat”.178 Denna 

samling vanliga män, medlemmarna i Guldöreklubben, porträtteras också 
år 2014 i ett reportage i Hifi & Musik, och senare samma år skildras i 
tidskriften tävlingen mellan klubbmedlemmarna om statyetten Guldörat.179

Mot slutet av 1980-talet hade den etablerade beteckningen för det mest 
exklusiva och dyraste segmentet av utbudet av hifi-apparatur kommit att 
bli high end. En dagspressannons år 1988 gör reklam för en mässa kallad 
High End 88 med en slogan som lyder ”Hifi-mässa med det mesta av det 
bästa”.180 Vid denna tid innefattar kategorin high end exempelvis appa-
ratur bestyckad med elektronrör i stället för transistorer; i ett fall beskrivs 
en hörlursförstärkare av detta slag som ett självskrivet köp för den så 
kallade kosta-vad-det-vill-audiofilen.181 I den tidigare citerade intervjun 
med Ken Pohlmann ställer denne ”’freaks’ och high-end” mot preferenserna 
hos vad han beskriver som den stora massan ljudkonsumenter världen 
över;182 han antyder således att high end-apparatur anskaffad till avsevärda 
kostnader resulterar i förbättringar i ljudkvalitet som för många användare 
är irrelevanta eller ohörbara. En insändarskribent i Hifi & Musik framför 
efter att ha besökt ett antal affärer vilka saluför så kallad high end-utrust-
ning stark kritik beträffande kompetensen och bedömningsförmågan hos 
dessa butikers säljare:

Hur seriösa är stereohandeln i marknadsföringen av sina produkter? 
[…] Jag har […] märkt att en vanlig företeelse bland high end-hand-
larna är att de kraftigt framhåller sina egna produkters kvaliteter (OBS! 
Inte alltid den ljudmässiga) samtidigt som de totalt nedvärderar andra 
s k high end-produkter.183

Tidskriftens generella policy vid denna tid förefaller vara att försöka vända 
sig till så många olika användargrupper som möjligt: man bevakar nyheter 
inom high end-segmentet samtidigt som man är medveten om att de 
faktiska konsumenterna inom detta segment förblir en minoritet bland 
läsarna. År 1999 skriver chefredaktör Bryngelsson att redaktionen av kom-
mersiella skäl är nödgad att försöka nå ”alla ljudintresserade i vårt 
avlånga land” samtidigt som man lägger tyngdpunkten på ”hifi i mellan-
klass, eller övre mellanklass”.184 De potentiella ekonomiska riskerna för-
bund na med anskaffande av high end-apparatur illustreras för övrigt år 
2003 av en såvitt jag kunnat finna unik annons i tidskriften, där Krono-
fogdemyndigheten i Malmö infordrar anbud beträffande så kallad exklusiv 
Hi-Fi utrustning, vars sammansättning specificeras i annonsen.185

High end-hifi har förblivit ett permanent inslag i hifi-kulturen, med 
specialbutiker och mässor inriktade mot detta segment, om än av förklar-
liga skäl en i kvantitativa termer relativt marginell företeelse.186 En när 
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detta skrivs ledande återförsäljare på området, med såväl fysisk butik som 
online-försäljning, annonserar ”Sveriges största utbud av High End”, och 
en genomgång av detta utbud ger en uppfattning om de prisnivåer som 
kan komma i fråga.187 Här finns exempelvis en skivspelare för drygt 1,4 
miljoner kronor, högtalarkablar för 278 000 per styck och justerbara så 
kallade tuning feet (det vill säga underlägg för placering av hifi-enheter) 
för 35 300 per par.188 Dessa anmärkningsvärda prisnivåer förefaller genom-
gående vara motiverade utifrån omdömen baserade på svårverifierbara 
extradiskursiva sanningskriterier, det vill säga skillnader i ljudkvalitet san-
no likt hörbara endast för ett fåtal lyssnare. I gengäld kan dock exklusiv 
apparatur för de användare som har ekonomiska möjligheter och intresse 
av att anskaffa sådan säkerligen fungera som bärare av ett avsevärt kulturellt 
kapital i förhållande till likasinnade guldöron.

Det utrymme som high end-apparatur tilldelas i Hifi & Musiks spalter 
stiger successivt under loppet av 2010-talet. Exempelvis ägnar tidskriften 
utförlig bevakning åt den svenska High End-mässan samt de återkommande 
mässorna i München och Las Vegas,189 och även testartiklar och reklam-
annonser fokuserar i stigande utsträckning mycket högt prissatta apparater. 
Från insändarskribenterna framförs stundom kritik mot denna betoning 
av ”produkter som är omöjliga för löntagare att med normala löner 
köpa”.190 I ledarartikeln ”Dyr, dyrare, dyrast!” år 2018 försvarar Jonas 
Bryngelsson tidskriftens bevakning av high end-segmentet med att det är 
en fråga om den individuelle användarens ekonomiska prioriteringar: ”om 
man prioriterar bort det ena och det andra, har många av oss en ganska 
stor budget att lägga på vårt hifi-intresse.”191 I svaret på den citerade in-
sändaren motiveras dock tidskriftens policy även med mer generella struk-
turförändringar inom marknaden för hifi-utrustning, i det att det hävdas 
att utbudet inom mellanklassegmentet av hifi-apparatur har minskat 
avsevärt i omfattning till förmån för billigare apparater avsedda för mobilt 
lyssnande och strömmade musiktjänster.192

Hifi-begreppets relativisering och subjektivering

Mot bakgrund av hifi-kulturens kontinuerliga expansion sedan slutet av 
1960-talet kan det kanske te sig förvånande att flera sakkunniga kommen-
tatorer under 1980-talet påtalar vad man beskriver som en brist hos breda 
publikgrupper på kvalitetsmedvetenhet beträffande ljudreproduktion. 
Kjell Stensson beskriver, i en kommentar till en undersökning från Publik- 
och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio av radiolyssnarnas 
upplevelse av teknisk kvalitet vid radiolyssning, problemet som i viss mån 

generationsbetingat: ”Yngre och välutbildade frågesvarare har större krav 
än genomsnittet på apparat- och återgivningskvalitet.”193 Bertil Alving 
hän för i den tidigare citerade intervjun detta förhållande till tillvänjnings-
effekter samt lyssnarnas brist på egen erfarenhet: ”Genomsnittslyssnarna 
går sällan på konserter och vet följaktligen inte hur det låter live.”194 Leif 
Mases, studiochef vid Polar, menar till och med att ”den stora publiken i 
dag inte är lika kvalitetsmedveten i ljudhänseende som tidigare”, beroende 
på att ”[d]et myckna kassettkopierandet och dito lyssnandet har mer eller 
mindre ’dövat’ omdömet”.195

Föranledda av denna och andra indikationer på en tilltagande hetero-
genitet inom hifi-kulturen återfinns från senare delen av 1980-talet i Hifi 
& Musiks spalter återkommande uttryck för en reflekterande diskussion 
kring hifi-begreppets relevans och innebörd. I en artikel från hösten 1987 
rubricerad ”Hifi-begreppet som försvann … men som kanske är på väg 
tillbaka” tecknar David Grossman en bild av en historisk förskjutning bort 
från vad han beskriver som något så banalt som begreppet hifi:

Vad som är hifi och inte hifi har så länge termen funnits alltid varit ett 
hett diskussionsämne. Men det tycks som om både termen och inne-
börden tappat i betydelse under 80-talet. Debatten har handlat om digi-
talt eller ej – inte om vad som är naturtroget eller ej. Kommer kanske 
hifin till heders igen.196

Grossman påpekar att de mättekniska normer för hifi-kvalitet som fast-
ställdes på 1960-talet blivit alltmer irrelevanta eftersom alla apparater 
enligt honom numera uppfyller normerna.197 Han citerar också Stig Jacobs-
son, tidigare styrelseledamot i shfi, vilken ”saknar de gyllene åren och det 
hifitänkande som präglade 70-talet”. Utgivningen av Stereo HiFi handboken, 
den årliga publikation som utgavs av institutet 1971–1980 och enligt 
Jacobsson blev något av en konsumentbibel, var inte längre meningsfull 
”när tillverkarna bytte modell varje år”. Vidare citeras Harry Thellmod, 
tidigare agent för hifi-fabrikatet Quad, vilken hänför förändringens orsaker 
till framväxten av genrer baserade på studioproduktioner i stället för 
inspelningar av levande konsertframföranden (jämför avsnitt 3.7 om 
högtalarmusik):

För min del gick hifi-begreppet i kvav med pop och rockmusiken. En 
musikform som är elektrifierad och till och med eftersträvar distorsion 
har inget behov av naturtrogen återgivning – det finns inget att vara 
troget helt enkelt.198
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Grossmans slutsats är att definitioner av innebörden av begreppet hifi vid 
det här laget endast kan återföras på den enskilde lyssnarens subjektiva 
upplevelse:

Vem är det då som bestämmer vad som är hifi idag? Till syvende och 
sidst du själv förstås. Gillar man mycket bas som masserar inälvorna ska 
man ha det. En sann definition borde vara – det ljudet du blir lycklig av 
är hifi.199

Han citerar också den tidigare nämnde Göran Rudling, vars ”något oveten-
skapliga definition” innebär: ”Om man sjunger med i låtarna så är det 
säkert bra hifi […].”200

I början av 1990 återkommer diskussionstemat i Olle Linders artikel 
”Vad i hela friden är hifi?”.201 Också här tecknas en historisk bakgrund 
inkluderande din-normens avtagande relevans till följd av att ”i princip 
allt som säljs idag skulle enligt din vara hifi”. Linder hänför ursprunget 
till prioriteringen av lyssningsupplevelse framför mätdata till det inflytande 
som utövats i hifi-kulturen av Ivor Tiefenbrun, konstruktören bakom 
Linn-produkterna: 

Han [Tiefenbrun] hävdade att mätdata, i princip, är totalt ointressanta 
för konsumenten. Det enda relevanta är att det helt enkelt ska vara roligt 
att lyssna på musik. […] 60- och 70-talens hifi-entusiast var en mät tek-
niker, vars viktigaste instrument var oscilloskopet. Tiefenbrun-gene-
rationens like var en glad musiklyssnare med öronen och foten som 
viktigaste komponent.202

Vidare försöker Linder formulera tidskriftens policy beträffande definitio-
nen av hifi-begreppet. Han hävdar att mätningar inte är irrelevanta men 
att tidskriftens testare är ”noga med att lyssna först och mäta sedan”; 
mätdata kan inte fungera som ett urvalskriterium men väl som en grov-
sållning. Linder ifrågasätter också strävan efter så kallad realism i ljudåter-
givningen och menar att, eftersom uppspelningsrummets akustik i regel 
skiljer sig avsevärt från inspelningsrummets, det vore ”befängt att kräva 
en total realism”. Han förordar dock ett visst mått av realism: enskilda 
instruments klangkaraktärer bör vara tydligt identifierbara, och i ett 
flerstämmigt sammanhang bör enskilda stämmor kunna uppfattas som 
tydligt separerade från varandra. Därefter närmar sig hans diskussion ett 
beskrivningssätt som vid denna tid förefaller ha blivit allt mer framträdande 
i tidskriften men som också föranlett kritik från vissa av dess läsare:

Ett helt annat sätt att närma sig problemet är att tala i termer av 
musikupplevelser och inte om ljudkvalitet. Det känns för många av oss 
mest naturligt men retar ändå en del läsare.203

Resonemanget leder till en inte helt motsägelsefri slutsats, som antyder att 
en tilltagande betoning av subjektiva upplevelser kan motiveras genom ett 
implicit åberopande av intersubjektiv konsensus:

Hifi blir med andra ord något subjektivt. Men det betyder inte att det 
blott och bart blir tyckande. Det kan s a s finnas en objektivitet i subjek-
tiviteten. Eller om man så vill, många människor kan tycka likadant. Att 
det finns en konsekvens i subjektiviteten. Där någonstans hamnar vi på 
Hifi & Musik.204

Linders argumentation utmynnar i en formulering som implicerar ljud-
reproduktionsmediets transparens som ett avgörande kvalitetskriterium: 
”en anläggning är av hifi-kvalitet om den fokuserar intresset på musiken 
och inte på ljudtekniken”. Detta exemplifieras i termer av ett par konkreta 
situationer som illustrerar hur denna fokusering kan tänkas ta sig uttryck:

Ett liknande sätt att definiera hifi är att prata om gåshud. Får du gåshud 
av Birgit Nilsson på de gamla Deccorna, Valkyrian till exempel? Då är 
det hifi. En annan variant är korsord-testet. Du sätter på Led Zeppelin 
iv och försöker lösa fredags-krysset i dn. Lyckas du göra det skivan ut 
så har anläggningen inte hifi-kvalitet. Blir du däremot tvungen att lägga 
ifrån dig blaskan därför att musiken kräver din uppmärksamhet, då är 
det hifi!205

Avslutningsvis utlyser Linder en tävling för tidskriftens läsekrets, där den 
som med högst 20 ord kan formulera den bästa förklaringen till vad hifi är 
belönas med en helårsprenumeration på Hifi & Musik.206 Tävlingen före-
faller ha väckt stort gensvar bland läsarna, vilka bidrog med en rad olika 
koncisa definitioner av hifi-begreppet (se vidare nedan).

I anslutning till artikeln återges även två intervjuer på temat ”vad 
är hifi?” med två personer professionellt verksamma med ljudteknik, 
Michael Tretow och Jan-Erik Person.207 Båda dessa för utförliga resonemang 
uti från sin praktiska verksamhet men avstår från att ge handfasta defi ni-
tioner av begreppet. Tretow hävdar att det idag är meningslöst att tala om 
naturtrohet och att välljud är ”vad som helst bara det låter angenämt”,208 
medan Person menar att hifi i slutändan handlar om att ”det ska vara kul 
att lyssna på musik, helt enkelt”.209 För övrigt kan noteras att Tretow och 
Person är markant oeniga beträffande digital kontra analog ljudteknologi: 
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Person hävdar att ”[k]langen är, bortsett från problem som brus och 
kanske knaster, fortfarande bättre på vinyl”, medan Tretow artikulerar den 
digitala teknologins försteg med en normativ formulering: ”Den som 
lyssnar på musik använder cd.”

Året därpå ställer Anders Edenholm i en artikel med rubriken ”Låta rätt 
eller låta bra?” en riktig ljudåtergivning, i betydelsen så nära originalljudet 
som möjligt, mot en bra ljudåtergivning, det vill säga en återgivning som 
av den enskilde lyssnaren upplevs som så tillfredsställande som möjligt. 
Han menar att det sistnämnda idealet med tiden fått en tilltagande relevans 
för lyssnarna på bekostnad av det förstnämnda:

Det verkar som om det gamla idealet, att exakt försöka återskapa hur 
det lät vid inspelningen, tappat i betydelse och begreppet hifi mer fått 
en känsloladdad betydelse, en ökad delaktighet i skeendet på bekostnad 
av autenticiteten.210

Edenholm menar att ingetdera av dessa två ideal kan betraktas som a priori 
överlägset det andra, men han hävdar att begreppet high fidelity bör 
reserveras för ljudreproduktionsappartur som återger ljudet riktigt och att 
en annan beteckning borde tillskapas för apparatur avsedd att låta så bra 
som möjligt:

Jag tror att varje ljudentusiast måste bestämma för sig själv om målet är 
en så bra återgivning som möjligt, eller en så riktig återgivning som 
möjligt. […] High Fidelity betyder ordagrant hög trohet. Det vill säga en 
så trogen återgivning av något som möjligt. Skall vi använda begreppet 
hifi skall det alltså vara för anläggningar som är ”riktiga” enligt resone-
manget ovan. Anläggningar som är ”bra” är naturligtvis inte sämre men 
är enligt definitionen inte hifi utan något annat. Vi bör alltså skaffa oss 
ett annat ord för denna typ av återgivning, inte försöka definiera om 
ordet hifi.211

Han rekommenderar också läsarna att skriva till redaktionen med förslag 
på en ny term för att beskriva apparatur som syftar till en bra ljudåtergivning 
i denna bemärkelse; i analytisk retrospektion förefaller det här tydligt att 
Edenholms distinktion kan beskrivas i termer av en åtskillnad mellan 
transparens (apparatur som låter rätt) och hypermedialitet (sådan som 
låter bra). Avslutningsvis, och en smula inkonsekvent, relativiserar han 
emellertid det föregående resonemanget med hänvisning till den återgivna 
musikens potential att bereda lyssnaren njutning som ett överordnat 
kriterium: ”Ett annat sätt att se på saken är att det inte spelar någon roll 
om återgivningen är riktig eller bra, det viktiga är att det går att njuta av 

den musik som återges. Det ligger mycket i den synpunkten.”212 Under 
1990-talets första hälft återkommer tidskriftens dåvarande chefredaktör 
Lars-Erik Frej i flera ledarartiklar till en emotionellt präglad lyssnarestetik 
av detta slag. I samma nummer som Edenholms artikel hävdar han att det 
absolut viktigaste hos en musikanläggning är dess förmåga att så bra som 
möjligt förmedla musiken och dess inneboende känslor med motiveringen: 
”Det är ju dessa känslor som berikar våra liv.”213 Senare samma år presen-
terar han en rad kreativt koncipierade epitet för att åskådliggöra den 
tilltagande heterogeniteten och oenigheten inom hifi-kulturen:

Människan är ett flockdjur. […] Och ju mer engagerande ett intresse-
område är, desto starkare tycks lusten bli att dela in sig i kotterier. […] 
Naturligtvis har inte hifi-världen förskonats från denna trångsynthet. 
Här hittar vi mängder av förkunnelser som var och en gör anspråk på 
att vara Den Rätta Vägen. Detta gäller givetvis både producenter och 
kon  sumenter. Här hittar vi Japanen, Knappbefriade Engelsmannen, 
Disco-dunkaren, Linnomanen, Hängmattan, Audioholikern, Kabel-
nissen, Elektrostaten, Vinyl-freaket, Surround-fanatikern, Rörpularen, 
Processorn, Raka Signal-vägen, etc, etc. Och samtliga har de mycket 
bestämda åsikter om hur välljud ska vara inrättat för få kallas just väl-
ljud.214

Kontentan av Frejs resonemang är emellertid att dessa olika kotterier 
representerar olika vägar att uppnå vad han beskriver som det överordnade 
syftet med hifi: ”att bli glad, att få härliga och engagerande musikupp-
levelser”. Liksom musiksmaken kan skilja sig åt mellan olika människor 
kan också vad Frej kallar ljudsmaken variera, och han reserverar sig ut-
tryckligen mot att rekommendera den ena eller andra av de beskrivna 
preferenserna:

det finns många vägar att uppnå denna glädje, säkert lika många vägar 
som det finns lyssnare. En musikupplevelse är nämligen en högst 
personlig sak. Det går näppeligen att tvinga någon annan in i detta, 
modell ”nu ska du tycka om just det här”. Detta gäller såväl musiksmak 
som ljudsmak.215

Självfallet kan den här skisserade pluralistiska hållningen till olika 
ljudteknologiska ideal sägas ligga i tidskriftens intresse för att nå en så bred 
läsekrets som möjligt. Ett grundläggande postulat förblir dock att en i 
någon mening bra ljudåtergivning är nödvändig. ”Dålig musik skapar 
inget engagemang. Och bra musik, dåligt återgiven, skapar heller inget 
engagemang” heter det i en ledare från 1993, där Frej befarar att vad han 
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kallar musikens välgörande verkan på själen riskerar att utebli ”eftersom 
alltför många anläggningar misslyckas med sin uppgift; att återge musik 
med kropp och själ”.216 I en annan ledare framhålls en så kallad aktiv 
musiklyssning som angelägen; Frej föreslår att Socialstyrelsen borde 
rekommendera ”minst 1 timmes aktiv musiklyssning om dagen”. De 
konsekvenser han förutspår av en sådan åtgärd innefattar att en ”djup 
sinnesfrid skulle då sänka sig över landets medborgare”, att ”[k]raven på 
god återgivning skulle öka” och att ”hifi-försäljningen [skulle] gå i topp”.217

Den tilltagande subjektivering av hifi-begreppet som framträder i 
uttalanden från de hifi-experter vilka utgjorde Hifi & Musiks kader av 
skribenter kan också skönjas i kommentarer från tidskriftens läsekrets. 
Den ovan nämnda tävling på temat ”vad är hifi för dig?” som utlystes år 
1990 förefaller ha resulterat i ett stort antal förslag från läsarna, av vilka 
flera redovisas i de påföljande numren av tidskriften. Vissa kommentarer 
anknyter till den typ av förflyttningsmetaforer som sedan länge fungerat 
som positiva värdeomdömen beträffande ljudreproduktionsapparatur: en 
läsare skriver att hifi är ”när hela orkestern tränger sig på och börjar spela 
i mitt lilla vardagsrum!”, en annan menar att ”[n]är jag kan ’se’ artisten 
framför mig, DÅ är det hifi”, och en tredje hävdar med en precisering av 
samma tankegång att hifi är ”att lyssna till Nick Camen’s senaste hit och 
det är som om han vore helt livs levande framför mig”.218 En läsarkommentar 
indikerar med en elegant metonymisk formulering de ekonomiska upp-
offringar till vilka hifi-intresset föranlett vederbörande: ”Hifi är havre-
grynsgröt i ett halvår. Vad gör man inte för en ny tonarm?”219 Vissa bidrag 
anlägger ett mer sakligt tonfall, med formuleringar som exempelvis den 
att hifi är ”musik som i möjligaste mån överensstämmer med verkligheten. 
En klar, fast och öppen ljudupplevelse, utan tillägg eller avdrag från an-
läggningen.”220 Samma läsare som refererar till sin havregrynsgrötsdiet 
föreslår även formuleringen att hifi är ”en trovärdig illusion av musik”, 
vilken redaktionen beskriver med epitetet djupingtolkning;221 i en bifogad 
kommentar fördjupar förslagsställaren sitt resonemang utifrån en musiksyn 
baserad på framförandesituationens sociala kontext: ”Musik är live. Hifi 
är en plastbit och en mängd elektronik. Därav illusionen.”

Några av läsarnas förslag refererar mer explicit till subjektivt emotionella 
aspekter av hifi-användandet. ”Hifi är en känsla där du själv är den mest 
avancerade tekniska mätutrustningen” skriver en förslagsställare, och en 
annan menar att hifi är ”ett system att överföra högkvalitativa sinnes-
förnimmelser av musik, och vars yttersta mål är ett känslomässigt enga-
gemang hos lyssnaren”.222 En läsare indikerar hifi-lyssnandets potential för 
ett totalt absorberande av lyssnarens uppmärksamhet: ”’För mig är hifi 

när jag glömmer tid och rum’.”223 Några läsare formulerar metaforer som 
anknyter till andra slags sinnliga njutningar; en relaterar till vad som 
förefaller vara en kärlekspartner: ”Hifi är som min Fredrik, felfri och 
mycket njutbar!”224 En annan läsare bidrar med vad redaktionen karak-
teriserar som en tuff variant: ”Hifi är… en lördagnatt när du och din 
älskling lägger ’Bolero’ på skivtallriken och hoppar i säng – och det enda 
du kan göra är att lyssna till musiken.”225 Den skisserade situationen 
förefaller vara inspirerad av en scen från den amerikanska filmen Blåst på 
konfekten (originaltitel: 10) från 1979.

Också i reklamannonserna märks vid denna tid tendenser till en ökad 
betoning av hifi-apparaturens förmåga att bereda användaren sinnlig 
njutning. En tillverkare refererar i sammanhanget till begrepp hämtade 
från filosofihistorien:

År 1872 utvecklade Friedrich Nietzsche sin teori om det Apolloniska och 
det Dionysiska, varvid det förstnämnda representerade form och harmo-
ni, medan det senare stod för extas och passion. Nu presenterar vi vår 
version av denna musikuppdelning i form av cd-spelaren pd-8500. 
[…] Här har du ett utmärkt exempel där apollonisk konstruktion lett 
till dionysiskt resultat.226

Samma tillverkare annonserar några år senare Pioneer Magnum Selec  tion, 
vilket beskrivs som ”en serie färdiga HiFi-system av noga utvalda enheter 
för den verklige finsmakaren”, avsedda för dem som ”är mer nogräknade 
och väljer ett njutningsmedel som ger mer än upplevelser för stunden”.227 
Hifi-systemen är namngivna med uttryck hämtade från vinsammanhang 
(”Champagne, Chablis, Bourgogne, Bordeaux, Rhône och Loire”), och 
annonsen avslutas med konstaterandet att ”[v]ilken smak du än väljer kan 
du vara förvissad om en sak. Berusningen blir bestående” samt uppma-
ningen ”Berusa dig med välljud”.

Också tidskriftens apparattester präglas från 1990-talet och framåt av 
en tilltagande subjektivering, såtillvida att omdömen om testade   appara  -
ter i stigande utsträckning formuleras i personligt utformade språkliga 
konstruktioner vilkas intersubjektiva relevans inte alltid framstår som 
odiskutabel. År 2005 klagar en mycket kritisk insändarskribent på vad han 
beskriver som bristen på ”den precision som läsaren vill ha i beskrivningen 
och bedömningen av egenskaper hos det som testas/beskrivs”, en proble-
ma tik som han hänför till ivern hos tidskriftens medarbetare att vara 
språk ligt påhittiga.228 Insändarskribenten anför inte mindre än 32 olika 
citat ur testartiklar som exempel på vad vederbörande betecknar som ”ord-
bajseri”. Exemplen inkluderar formuleringar som ”fläskar på ordentligt”, 



4. FLEXIBILITET   205204   EN TROVÄRDIG ILLUSION AV MUSIK

”låter lite lössläppt”, ”spelar frejdigare och tydligare”, ”rejält bottendrag”, 
”märkbart gosigare”, ”fylligt generöst och spelglatt ljud” och ”en rättfram 
och utlevande liten glädjespridare”. I sitt insändarsvar bemöter chefredaktör 
Bryngelsson inte kritiken men uppmanar övriga läsare att höra av sig via 
e-post med synpunkter på tidskriftens språkbruk. Sannolikt kunde de 
läsare som regelbundet tog del av tidskriftens bedömningar så småningom 
bilda sig en mer eller mindre exakt uppfattning om olika skribenters språk-
liga strategier och de avsedda innebörderna av uttryck av detta slag. Samti-
digt indikerar emellertid detta slags språkbruk också ett närmande mellan 
expertdiskursen och lekmannadiskursen, och därmed även en pågående 
problematisering av grunderna för och relevansen av expertstatus på hifi-
området.

Hifi-experternas marginalisering

En bidragande faktor bakom hifi-begreppets relativisering förefaller ha 
varit förändringar i organisationen av återförsäljarledet för ljudapparatur. 
År 1991 konstateras i en återblickande artikel kring den svenska hifi-histo-
rien att antalet specialiserade butiker på området hade minskat kraftigt 
jäm fört med tidigare:

HiFi-butiker är idag ett nästan helt utdött släkte, men på 70-talet flo re-
rade de i en utsträckning som vi idag inte kan föreställa oss. Varje stad 
med mer än 15.000 invånare hade åtminstone en specialiserad HiFi-
butik. Större städer hade flera.229

Året därpå hävdar Lars-Erik Frej i ledarartikeln ”Hifi kostar!” att ytterst 
få kunder ”är beredda att spendera mer än 4.995 kr” för en hifi-anläggning, 
beroende på att tillverkarna i sin marknadsföring förespeglat att en fullgod 
anläggning inte behöver kosta mer än så.230 Konsekvenserna är enligt Frej 
att det blivit svårt att sälja hifi-anläggningar som enligt hans mening gör 
skäl för namnet och att en yngre generation konsumenter av ljudapparatur 
bibringas vilseledande föreställningar: ”På kuppen tappar vi en hel 
ungdomsgeneration som inte vet vad hifi är.” Som en åtgärd i syfte att råda 
bot på detta missförhållande uppmanar han läsarna att bedriva upplys-
ningsverksamhet i sin närmaste omgivning:

Det handlar om att öppna öronen på ljudkonsumenten. Och därvidlag 
vilar ansvaret tungt på dig, bäste läsare, som har en god hifi-anläggning. 
Låt dina vänner och bekanta lyssna på den. Få dem att inse att en bra 
stereo är en livsviktig investering. Förklara att hifi ibland kostar både 
skjorta och brallor, och att det är värt vartenda öre.231

Här tecknas således en bild av tidskriftens medarbetare och läsekrets som 
tillhörande en upplyst minoritet av människor som insett att god ljud-
återgivning är livsviktig och därmed motiverar till avsevärda ekonomiska 
uppoffringar. I en annan ledare skisserar Frej hur hans upplevda behov av 
att ständigt förbättra sin anläggning medför att han stundtals försummar 
olika vardagsgöromål för att i stället ägna tid åt justeringar av ljudappara-
turen i sitt sökande efter det perfekta ljudet.232 Även om han en smula 
självironiskt karakteriserar sitt förhållningssätt som ”det där lätt maniska 
draget” är kontentan av resonemanget återigen att god ljudåtergivning 
motiverar investering av såväl pengar som tid. Med hänvisning till de 
konsumenter som är nöjda med ett stereopaket till priset av 4 995 kronor 
avslutar han artikeln med ett par retoriska frågor: ”Ändå undrar jag: har 
paket-köparna verkligen hört på en riktigt bra hifi-anläggning? Har de 
hört levande musik? Knappast.”

I flera ledarartiklar återkommer Frej till den ovan berörda uppfattningen 
om hifi-intresset som generationsbetingat, i det att han hävdar att det är 
”uppenbart att ämnet hifi inte längre väcker ungarnas entusiasm på samma 
sätt som det gjorde i min egen ungdom”, att ljud och bild hade blivit en 
naturlig del av livet som ”bara finns där, helt enkelt. Och tydligen av en 
kvalitet som är tillräckligt bra.”233 Han spekulerar kring orsakerna till detta 
sakernas tillstånd och förmodar bland annat att ”ungdom av idag saknar 
en naturlig koppling till akustisk musik, och därför inte vet hur det ska 
låta”. Liksom i flera ovan nämnda artiklar avslutas resonemanget med en 
vädjan till läsarna att höra av sig med förslag på åtgärder för att återskapa 
1970-talets entusiasm för hifi. Ett halvår senare redovisar Frej några av de 
inkomna förslagen: några ”killar i branschen” föreslår ”en ökad satsning 
på tjejerna”, eftersom dessa ”törs välja sån’t de tycker om, utan att styras 
av prestige och förutfattade meningar”, medan en annan brevskrivare 
föreslår lyssningsskivor i hifi-butikerna med lite kaxigare musik för att 
locka tonåringarna.234

Uppfattningen att hifi-intresset vid mitten av 1990-talet berördes av en 
generationsväxling framförs också 1996 i en artikel av Stefan Nävermyr 
betitlad ”Hifi idag, igår, i morgon”.235 Den historiska bakgrunden är här 
huvudsakligen koncentrerad till 1940- och 1950-talens hifi-kultur, med 
särskild fokusering av rullbandspelarens betydelse. Beträffande sin egen 
personliga erfarenhet skriver Nävermyr: ”För oss som växte upp på 1960- 
och 1970-talen var stereon en självklar del av tillvaron.” Enligt denne 
förändrades situationen emellertid vid början av 1980-talet:
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Nya generationer växte upp med freestyle och bergsprängare, och för 
dem är stereo bara ett tomt, oftast obegripligt ord. Förr valde man musik 
och skiva och lyssnade med omsorg, det var en slags upplevelseinvestering; 
i dagens enorma utbud handlar det mer om variation och omväxling 
[…] Om det viktiga är att hela tiden uppleva något nytt, inte att upp-
täcka något nytt i det välkända, ser den traditionella stereons dagar ut 
att vara räknade.236

Nävermyrs slutsats är att stereon ”kommer att leva vidare, men den är inte 
längre lika allmängiltig eller ’viktig’ för en bredare befolkning, den har mer 
eller mindre blivit ett specialintresse”. Som framgår ovan hade emellertid 
detta specialintresse, parallellt med de förändringar Nävermyr beskriver, 
också efterhand kommit att förknippas med ett allt bredare fält av diskur-
siva föreställningar.

I en annan artikel från mitten av 1990-talet menar Anders Edenholm 
att ”lekfullheten och experimentlustan har försvunnit ur hifi-världen”, det 
vill säga att tidigare förekommande inslag av hobbybetonad gör-det-själv-
verksamhet inte längre finns kvar i hifi-kulturen. Detta kontrasteras mot 
situationen bland bilstereoentusiasterna:

Det är bara att konstatera … hifi är inget roligt längre. All entusiasm är 
borta. Entusiasm är istället något bilstereoputtarna har i överskott. De 
engagerar sig i vad de gör, de bygger och modifierar och finputsar. Precis 
så som vi hifiknuttar brukade göra för 20–30 år sedan. […] Medan 
bilstereoentusiasterna bygger och kopplar själva och lär sig en massa 
samtidigt som de har kul, går vi hifi-konsumenter ut och köper en ynklig 
mini-anläggning … Och sedan undrar vi varför vi tröttnat på hifi!237

Liksom i tidigare sammanhang avslutas artikeln med en uppmaning till 
läsarna att höra av sig till redaktionen, denna gång med ”förslag till hur vi 
ska göra hifi roligare (och Hifi & Musik också för den delen)”. Ett exempel 
på strävan att uppfylla den sistnämnda ambitionen – att göra tidskriften 
roligare – utgör det självironiskt skämtsamma testet ”Är du Audiofil?” som 
publicerades några nummer senare.238 Testet innehöll tolv frågor, vardera 
med fyra svarsalternativ, exempelvis följande fråga:

6.  Vad skulle du kunna offra för att få den perfekta hifianläggningen?

A Arvsrätt, vänster hand. Hörsel redan nedsatt. Hustrun flyttade i
  samband med att jag byggde mina 1.750 liters baslådor.
B Ingenting.
C Har den redan. Kostade 4.995 kr på on-off.
D Den perfekta anläggningen existerar inte.239

Som en utpräglad audiofil i mer seriös bemärkelse framstår den insändar-
skribent som år 1997 berättar om sin syn på hifi-intresset. Denne ger, i 
likhet med tidskriftens ovan citerade medarbetare, uttryck för en själv-
uppfattning som innebär att vederbörande räknar sig till en liten minoritet 
av invigda:

Hi-fi för mig, ett begrepp som ligger mig varmt om hjärtat, vore att 
grovt underskatta att ses som endast en hobby, det är istället en passion, 
en livsstil som är få förunnad. […] Min önskan är den att fler människor 
kan börja intressera sig för seriös hi-fi och kanske high-end, och ta 
lärdom av dom av oss få på jorden som verkligen vet vad hi-fi och musik-
upplevelse i hemmet kan innebära.240

En annan insändarskribent konstaterar mer sakligt att ”för dom flesta är 
faktiskt inte ljudkvalitet någon avgörande faktor, till skillnad mot oss 
hi-fi-intresserade”.241 Vid tiden för årtusendeskiftet förefaller det ha blivit 
en vedertagen uppfattning bland Hifi & Musiks skribenter att de, liksom 
större delen av läsekretsen, tillhör en alltmer marginell minoritetsgrupp, 
om än med expertkunskap inom sitt specialområde. Jonas Bryngelsson 
talar om denna grupp, till vilken han räknar sig själv, som hifi-nördar,242 
och i en ledarartikel skriver han om teknikutvecklingen inom digital ljud-
teknologi:

Det perfekta digitala ljudet introducerades som bekant redan 1982. Det 
”perfekta cd-ljudet” ligger som ett enormt bleck om foten för alla nya, 
förbättrade ljudformat. Hur kan något perfekt bli bättre? Det blir den 
stora utmaningen för både hård- och mjukvarutillverkare. Att övertyga 
den breda massan människor att cdn helt plötsligt inte låter tillräckligt 
bra. Visst, du och jag vet att det finns fullt hörbara brister hos cdn, men 
hur är det med Normalsvensken?243

I en annan ledare menar Mats Meyer-Lie att samtidens omfattande 
musikkonsumtion kan komma att få skadliga effekter och att stereon allt 
mer ”börjar kännas som en akustisk frizon och hifi-lyssnande nästan börjar 
kännas som en radikal motståndsrörelse”.244 Som nämns i avsnitt 4.2 
beskriver Bryngelsson den tilltagande användningen av nedladdade eller 
streamade musikfiler som mer eller mindre skrämmande för traditionella 
hifi-entusiaster.245 Under åren runt 2010 förekommer också i tidskriften 
ett flertal artiklar med historiska tillbakablickar på den svenska hifi-
historien, vilken ofta framställs omgiven av ett lätt nostalgiskt skimmer. 
”Det är inte lätt att tro, men hifi var en gång i tiden en direkt folklig 
angelägenhet, ett veritabelt folknöje” heter det i en artikel som tecknar en 
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historik över lyssningstesternas introduktion i tidskriftens spalter.246 Efter 
2010 märks även en successiv betoningsförskjutning mellan de två ter-
merna i tidskriftens titel Hifi & Musik: ett ökande utrymme ägnas artiklar 
som behandlar musik, såsom fonogramrecensioner, genrehistoriker, artist-
intervjuer eller artistporträtt, på bekostnad av redaktionellt material med 
fokus på hifi-utrustning.

4.4. Digitala praktiker

Mobilt lyssnande

Som nämns i avsnitt 3.5 lanserades den miniatyriserade kassettspelaren 
Freestyle för hörlurslyssning i Sverige år 1980 och blev omedelbart en stor 
kommersiell framgång. Detta år såldes 25 000 kassettspelare av denna typ, 
och på våren 1981 prognosticerades försäljningen detta år uppgå till 
50 000;247 av dessa stod Sonys modeller för 10 000 respektive 40 000.248 I 
en testartikel på hösten detta år förutspås att detta slags apparat skulle 
komma att bli ett bestående fenomen:

När Sony först introducerade sin lilla fickbandspelare ”Walkman”, som 
också kallats ”Freestyle” i Sverige, så var det kanske många som trodde 
att det skulle bli en fluga bara förra sommaren. Denna sommar har den 
flugan blivit ännu större och det troliga är väl att apparattypen kommer 
att bestå ett bra tag framöver.249

De möjligheter till en personligt utformad portabel ljudsättning av var-
dagen som dessa apparater erbjöd bidrog till att denna förutsägelse skulle 
komma att besannas. I en artikel år 1988 i artikelserien ”Milstolpen”, 
vilken presenterade ljudtekniska innovationer vilka hade visat sig vara 
betydelsefulla, sägs om Sonys Walkman att den inte längre utgör någon 
”lyxpryl eller trendgrej för prylgalningar” utan en nödvändig artikel i 
vardagslivet.250 I en tillbakablick två år senare uppges fyra miljoner så 
kallade fickbandspelare ha sålts i Sverige sedan 1980, och den årliga för-
säljningen vid denna tidpunkt anges till 500 000 exemplar.251

Framgången för dessa portabla kassettspelare förefaller ha inspirerat till 
flera andra innovationer som kombinerade analog ljudteknologi med ökad 
mobilitet. Exempelvis lanserades år 1981 ”världens första kassettradio i 
stereoutförande för mikrokassett”, det vill säga de små bandkassetter som 
framför allt användes i diktafoner.252 En tillverkare lanserade ett så kallat 
stereobälte, bestående av ”en liten radio med kassettspelare som byggts 
ihop med två högtalare till ett komplett bälte som kan bäras runt midjan”.253 
Också den analoga grammofonteknologin blev föremål för mobilitets-

befrämjande nykonstruktioner; en illustrerad notis nämner en ny typ av 
portabel skivspelare kallad Sound-burger, en batteridriven skivspelare 
med möjlighet till hörlurslyssning och med en vikt av 1,3 kilo.254 Ingen av 
dessa apparater nådde dock några större försäljningsframgångar; förutom 
freestyle-konceptet var det framför allt bergsprängarna, det vill säga större 
portabla apparater försedda med högtalare och därmed avsedda för mer 
sociala lyssningssituationer än fickbandspelarnas individuella hörlurs-
lyssnande, som fick någon större spridning.

Den tilltagande utbredningen av digital ljudteknologi under loppet av 
1980-talet innefattade också olika försök att göra även denna teknologi 
portabel. År 1985 berättas i en testartikel om bärbara ljudapparater att 
”[d]en stora nyheten bland årets sortiment av bärbara ljudapparater är det 
digitala ljudet”.255 Artikeln presenterar såväl en bärbar anläggning av berg-
sprängartyp under namnet Compact Disc Sound Machine som en så kallad 
cd-freestyle. Ur bärbarhetssynvinkel var dock den sistnämnda apparaten 
inte något självklart alternativ till de analoga miniatyrkassettspelarna; den 
var känsligare än dessa för skakningar, och vikten uppgick till cirka 2 
kilo.256 Under de följande åren lanserades flera olika varianter av portabla 
digitala musikspelare. År 1989 presenterades vad som beskrivs som 
världens minsta dat-spelare, och den första bärbara,257 och även för de 
digi tala format som lanserades 1992, MiniDisc och dcc, framställdes ökad 
bärbarhet som en positiv egenskap. I en testartikel år 1993 konstateras 
dock att den första generationens md inte kunde betraktas som ”riktigt 
bärbara”, eftersom vikten fortfarande var alltför hög.258 Artikelförfattaren 
menar vidare att cd-mediet aldrig skulle komma att bli riktigt bärbart på 
grund av cd-spelarnas vibrationskänslighet, och han förutser att MiniDisc 
i och med lättare apparatkonstruktioner skulle kunna bli ”det första riktigt 
bärbara formatet med global spridning”; beträffande dcc hävdar han 
däremot att ”på något sätt känns bandkonceptet förlegat”. Varken 
MiniDisc eller dcc kom att få någon större spridning som mobil ljudtek-
nologi. I en artikel tre år senare hävdas att det råder dystra tider för hifi-
branschen, med ett undantag: ”Marknaden för portabel audio är relativt 
stabil, och det gäller särskilt cd-limpor”.259 Den sistnämnda beteckningen 
avser större, högtalarförsedda apparater med såväl cd- som kassettspelare, 
”sentida ättlingar till bergsprängarna”, vilka uppges stå för 40–50 procent 
av marknaden för bärbar apparatur med en försäljning av 175 000 exemplar 
under 1995.

Också inom det delområde av mobilt lyssnande som utgörs av bilstereon 
lanserades nya digitala apparater. År 1985 presenteras de första cd-spelarna 
för montering i bil på den svenska marknaden; liksom vad gäller cd-
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freestyle hade arbetet med att lösa problem med påverkan av vibrationer 
på apparaternas driftsäkerhet fördröjt lanseringen i jämförelse med den av 
stationära cd-spelare för hemmabruk.260 Nödvändigheten av optimal 
ljudkvalitet vid återgivning i bilmiljö var inte helt oomtvistad bland Hifi 
& Musiks skribenter; exempelvis talar Dag Klingstedt i den ovan citerade 
artikeln rörande bärbara dat-spelare om ”bilen, en lyssningsmiljö där den 
höga bakgrundsnivån gör att dat eller cd är att likna en smula vid att 
kasta pärlor för svinen”.261 Å andra sidan framhålls i en artikel om den vid 
årtusendeskiftet fortfarande förutsedda breda introduktionen av dab-
radion att de första kommersiella digitalmottagarna var avsedda för 
bilbruk: ”digitaltekniken ger nämligen en överlägsen mobil mottagning”.262

Förutsättningarna för digital portabel ljudapparatur förändrades mar-
kant i och med introduktionen av musikspelare som gjorts oberoende av 
fysiska ljudbärare som cd-skivor, datakassetter eller datadisketter. År 1998 
berättar en notis i tidskriften med anledning av lanseringen av mp3-spela-
ren µ-fi:

Så har det då hänt. Bärbart ljud utan rörliga delar och i kreditkortsformat. 
[…] det bärbara ljud vi alla gått och längtat efter. Inga rörliga delar ger 
inget tjaffs, inget underhåll och mycket låg effektförbrukning.263

Vid samma tid återfinns i dagspressen annonser för den portabla mp3-
spelaren MPman, som med en lagringskapacitet 32 megabyte – det vill säga 
ungefär lika många minuters speltid vid en komprimering av ljudfilerna 
till den vid denna tid vanliga strömningshastigheten 128 kilobit per sekund 
– betingade ett pris av 2 899 kronor.264 På våren påföljande år testas samma 
apparat tillsammans med tre portabla cd-spelare och fyra md-spelare; 
artikelförfattaren Jonas Bryngelsson utser en av md-spelarna till det bästa 
köpet, men menar beträffande mp3-spelaren att ”spelare helt utan lösa 
delar” kommer att utgöra framtidens teknologi så snart minneskretsarna 
blivit ”ännu mindre och ännu mer kapabla”.265 I detta test anges priset för 
denna spelare – nu med 64 megabyte lagringskapacitet – till 2 496 kronor. 
I förhållande till kapaciteten framstår dessa tidiga mp3-spelare som 
anmärkningsvärt dyra. I en smått ironisk tillbakablick i en dagspressartikel 
20 år senare heter det om en mp3-spelare med plats för 19 låtar till priset 
av 3 996 kronor att ”Aftonbladets recensent tyckte att innovationen var 
smidig och praktisk”.266

Förhållandet mellan lagringskapacitet och pris förändrades markant i 
och med lanseringen år 2001 av Apples Ipod, beskriven som en av ”flera 
vassa mp3-spelare i freestyle-utförande”.267 Den första Ipod-modellen hade 
en inbyggd miniatyriserad hårddisk med en lagringskapacitet av fem 

gigabyte, och följande år lanserades även modeller med tio respektive 20 
gigabyte.268 I en dagspresskommentar beträffande den nya ljudapparaten 
heter det:

Det är en iPod man ska ha om man vill leva ett hippt digitalt liv. Den 
lilla dosan, som inte är större än ett cigarettpaket, rymmer hela två tusen 
låtar, det vill säga så mycket som två hundra cd-skivor.269

Bland Hifi & Musiks skribenter var detta dock inte något självfallet utslags-
givande argument. I sammanfattningen av en testartikel beträffande bär-
bara spelare år 2005 heter det att en bärbar cd-spelare fortfarande utgör 
det självklara valet för audiofilen.270 Den i avsnitt 4.2 berörda upplevda 
motsättningen mellan datorteknologi och hifi-teknologi förefaller dock ha 
påverkat artikelförfattarens omdöme, i det att denne också tillägger att 
”med handen på hjärtat är det nog mest dataskräcken som gör att många 
av oss fortfarande väljer cd- framför mp3-spelare”.

Förutsättningarna för portabelt digitalt musiklyssnande förändrades än 
en gång markant i och med lanseringen år 2007 av Apples smarta mobil-
telefon Iphone; i och med denna ”marginaliserades nästan all användning 
av portabla musikspelare, Ipods inkluderat”.271 Tre år senare konstaterar 
Jonas Bryngelsson i en ledarartikel att ”alltfler framför allt ungdomar 
laddar ner musik och lyssnar på musik nästan uteslutande i iPods och 
musik mobiler”,272 och under 2010-talet ökade användningen av så kallade 
smarta mobiler, en användning sannolikt till stor del bestående av musik-
lyssning och tittande på rörliga bilder, avsevärt.273 Dessa apparaters kombi-
na tion av dels kommunikationsmöjligheter via såväl mobiltelefonnät som 
trådlösa nätverk, dels stor lagringskapacitet och specialanpassad program-
vara medförde således en markant ökad konvergens mellan ljud-, bild-, 
telefon- och datorteknologi. I och med en åtföljande stark ökning av digi-
taliserad musiks tillgänglighet och lättåtkomlighet förändrades därmed 
också förutsättningarna för mobilt musiklyssnande markant.

Visuell estetik, heminredning och livsstil

Som framgår av avsnitt 3.5 finns åtminstone sedan 1950-talet spår av en 
inte utpräglat antagonistisk men likväl kontinuerligt närvarande konflikt 
mellan strävan efter optimal ljudkvalitet och hemmiljöns estetiska utform-
ning: hifi-apparaturen uppfattas som skrymmande och ful och därmed 
problematisk ur heminredningssynvinkel. Denna konflikt framställs ofta i 
genustermer, som en motsättning mellan manlig hifi-entusiasm och kvinn-
 lig omsorg om heminredningens kvaliteter, och den fortsätter att vara 
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närvarande även under den digitala eran. I en ledarartikel år 1983 aktua-
liseras denna konflikt, men dess orsaker hänförs nu till hifi-industrins 
marknadsföring:

En stor japansk hifi-koncern undersökte för en tid sedan utifrån vilka 
kriterier kvinnor väljer hifi-anläggning. Undersökningen visade att ut-
seendet och enkelt handhavande är helt överordnat det ljud som anlägg-
ningen ger ifrån sig. Tyvärr är nog resultatet en följd av stereo-paket-
tillverkarna själva. Handlarna har ju länge uppfostrat både män och 
kvinnor att titta på stereoanläggningen istället för att lyssna på den.274

Vad gäller strävan efter enkelt handhavande kunde denna även göras till 
föremål för högteknologiska åtgärder och därmed möjligen mer acceptabel 
för manliga användare. År 1977 presenterar en annons vad som beskrivs 
som Sveriges första fjärrstyrda musikanläggning, vilken användaren 
medelst en fjärrkontroll kunde styra ”bekvämt tillbakalutad i soffan eller 
fåtöljen”.275 Följande år testas trådlösa hörlurar med överföring via infrarött 
ljus; testredaktören Gunnar Nyström är entusiastisk inför innovationen 
(”Tänk att slippa alla sladdar till hörlurarna, slippa sitta på ett visst avstånd 
för att sladden inte räcker, slippa byta sladd för att man trampat sönder 
den”) men påpekar också att lurarna betingar ett avsevärt pris.276 En 
annons år 1983 förevisar en musikanläggning inklusive vinylskivspelare 
som i sin helhet kan styras via fjärrkontroll, och apparaten karakteriseras 
sammanfattningsvis som ”en frontladdad datamaskin”.277

Både i annonser och redaktionellt material märks tecken på att hifi-
apparaturens visuella kvaliteter under loppet av 1980-talet i ökande ut-
sträckning tillmäts betydelse av både kvinnliga och manliga användare, i 
linje med Bomans ovan återgivna tes om vad återförsäljarna har uppfostrat 
dem till, även om den könsbaserade tidigare distinktionen fortfarande kan 
komma till uttryck. En annons från 1982 för en kompaktanläggning illust-
reras av en bild av en sängliggande man iförd hörlurar, vars uppfattning 
om anläggningen återges i annonstexten: ”En diskret skönhet som tar litet 
utrymme men som har en stor plats i mitt liv.”278 En artikel från 1989 i 
serien ”Milstolpen”, vilken presenterar högtalaren Bose 901 från 1968, 
beskriver dess status i förhållande till såväl heminredningshänsyn som 
användarens kulturella kapital:

Det finns ett amerikanskt uttryck som heter ”dentist-hifi”. I usa är hifi 
status, och är man t ex tandläkare eller advokat så ska man bekräfta sin 
status med en maffig stereoanläggning. Det kräver ett par maffiga 
högtalare men helst inte i storleksordningen telefonkiosk. Det ger alltför 
låg WAF, Wife Acceptance Factor. Alltså köper man ett par Bose 901.279

Artikelförfattaren Olle Linder markerar dock också en distinktion mellan 
användare som strävar efter att följa samtida trender och egentliga hifi-
entusiaster: ”Bose appellerar till samma slags kunder som b&o, snarare 
yuppies än audiofiler”.280 Likväl förekommer allt fler reklamannonser som 
förefaller riktade mot både yuppies och audiofiler. I en annons illustrerad 
med en bild visande en liten väggmonterad högtalare i vardagsrumsmiljö 
heter det:

bra ljud ska höras – inte synas…! Naturligtvis vill Du ha  Hi-
Fi-ljud hemma! Men varför ska man ha stora, klumpiga högtalare som 
totalt dominerar rummets hela möblering? […] basmodulen [kan] 
gömmas undan helt och hållet, t.ex. under en soffa – eller i ett hörn – 
utan att stereo-effekten på något sätt påverkas!281

Hänsyn till apparaturens visuella utformning förefaller successivt bli mer 
acceptabla även bland Hifi & Musiks skribenter. I en notis rubricerad ”Hifi 
med sober design” rekommenderas de ”som tycker att en hifi-anläggning 
inte bara skall låta bra, utan även se snygg ut” att både lyssna till och titta 
på en namngiven tillverkares nya hifi-program.282 År 1995 berättar Anders 
Edenholm i en notis om hur han i London bevistat en så kallad mans-
mässa med ”allt den moderna mannen behöver och vill ha” men därvid 
letat förgäves efter ”lite manschauvinistisk brottar-hifi”.283 Tonfallet i 
notisen är genomgående skämtsamt ironiskt, som när Edenholm hävdar 
att ”hela raseriet med anemiska småhögtalare har sitt ursprung i att 
kvinnor vägrar att låta riktiga macho-grejor komma över tröskeln”. En 
insändare från signaturen ”Mina högtalare matchar inte blomkrukorna” 
tre år senare klagar över problemen med att anpassa ljudapparaturen till 
vardagsrummets möblering i övrigt:

Jag är nog inte unik när jag säger att stereoapparater och högtalare är 
stora schabrak som gärna tar över ett vardagsrums utseende. Även om 
vissa högtalare kan var snyggt formgivna så gör deras storlek och 
placeringskrav att de fullkomligt sväljer övrigt möblemang i rummet.284

Insändarskribenten efterfrågar förslag på någonting smått och diskret och 
får också flera sådana i redaktionens insändarsvar.

Ett stickord som kommer till användning från mitten av 1990-talet för 
att indikera olika slags preferenser beträffande ljudanläggningar, och hur 
dessa preferenser sammanhänger med inredningsestetiska hänsyn, är 
livsstil. En tillverkare hävdar i en reklamannons att ”[d]ina personliga 
egenskaper, din livsstil och dina intressen kan avgöra vilken stereo du skall 
välja”, och annonsen presenterar förslag till ljudanläggningar för åtta olika 
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beskrivna persontyper eller ”stereotyper”.285 I en recension av ett så kallat 
livsstilspaket från samma tillverkare menar den entusiastiske recensenten 
Jonas Bryngelsson att anläggningen i fråga är ”idealisk för den trångbodde 
eller den som vägrar låta sitt liv styras av en otymplig stereostapel och lika 
otympliga högtalare”.286 Vid årtusendeskiftet förefaller det engelska ut-
trycket lifestyle vara på väg att bli en vedertagen beteckning för hifi-appa-
ratur kännetecknad av en estetiskt tilltalande visuell design; i en recension 
av en receiver med inbyggd cd-spelare heter det:

Så kallade ”lifestyleprodukter” inom detta område efterfrågas i allt 
högre utsträckning. Folk har ledsnat på vulgära plastanläggningar och 
för den delen konservativt utformade fullbreddskomponenter. […] 
Visst är ”lifestyletrenden” tydlig på marknaden när man betraktar de 
produkter som lanseras, men ljudkvaliteten kan tyvärr ifrågasättas i 
många fall. Men när det handlar om Aphrodite är jag beredd att påstå 
att du kan få allt i ett!287

Författaren hävdar vidare att alla personer i hans bekantskapskrets som 
kommit i kontakt med denna apparat uttryckt sin beundran: ”samtliga 
(man eller kvinna spelar ingen roll!) har fingrat på den och uppskattat både 
dess ljud och dess utseende”. Den recenserade apparaten – således exklusive 
högtalare – betingade ett pris av 35 000 kronor och kunde därmed hänföras 
till så kallad övre mellanklass snarare än high end (jämför avsnitt 4.3). I en 
annan artikel i samma nummer av tidskriften, betitlad ”Livsstil för 
livsnjutare”, för artikelförfattaren Mats Meyer-Lie ett resonemang kring 
vad han kallar ultradyr hifi och hävdar att ”riktigt avancerad hifi har lika 
mycket med status att göra som med ljudkvalitet”.288 Mot detta ställer han 
”en ny kräsen men mer livsstilsorienterad kundkategori”, bestående av 
konsumenter som utan att ha ekonomisk förmåga eller önskan att anskaffa 
den allra ultradyraste apparaturen likväl värdesätter både ljudkvalitet 
(”kräsen”) och visuell estetik (”livsstilsorienterad”).

I en artikel om test av vad som beskrivs som snygga och möbleringsvänliga 
högtalare menar Jonas Bryngelsson att hifi-produkternas visuella utform-
ning blir allt viktigare och att det ibland verkar som om ”designen är 
viktigare än hur hifi-produkterna låter”.289 Att ljudet bör prioriteras fram-
för utseendet indikeras dock av hans kritik av en artikel i tidskriften Vår 
bostad, i vilken användaren föreslås sy en så kallad högtalarstrumpa av 
elastiskt tyg att anbringa över högtalaren ”så att den inte ska se så fasligt 
skrymmande ut”;290 resultatet av denna procedur skulle enligt Bryngelsson 
bli att ”[d]et lär inte bli mycket diskantljud kvar”. Tidskriftens expert skri-
benter förefaller emellertid vid det här laget i stor utsträckning ha accepte-

rat att apparaturens utseende av många användare tillmättes en allt större 
betydelse, även om smått nedsättande beteckningar stundom kommer till 
användning, såsom ”folkhemsstereo”, karakteriserad av att ”det helst [ska] 
vara litet, låta bra och ändå vinna livsstilspoäng”, eller ”cocktail-hifi”.291 
En potentiell risk för konflikter kring prioriteringen mellan ljudapparatur 
och heminredningshänsyn förefaller dock fortfarande ha bedömts föreligga. 
Med en av allt att döma oavsiktligt metonymisk formulering berättas i en 
illustrerad notis om en exklusiv hyllkonstruktion för ljudapparater:

Hifi-möbeln är viktig för både ljudet och hemfriden. Här ser vi en eso-
terisk design från amerikanska pARTicular Contemporary Design från 

Annons för golvhögtalare från Audio Pro. 
Hifi & Musik, nr 12, 2004, 2.
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San Fransisco (vars fru kommer från Sollentuna). […] Finlir för både 
öron och ögon!292

Artikeln ”Möblera med högtalare” år 2005 diskuterar ingående hur place-
ringen av ljudapparaturen och övrigt möblemang påverkar ljudåter -
givningen.293 Artikeln berör inga inredningsestetiska aspekter av de före-
slagna arrangemangen men avslutas med ett förbehåll från skribenten, 
Fredrik Lejonklou: ”Författaren ansvarar ej för eventuella konflikter mellan 
sam boende orsakade av ett kompromisslöst förhållande till innehållet i 
denna artikel.”294 En jämförelse med den 18 år tidigare publicerade artikeln 
”Möblera fram det bästa ljudet!” på samma tema indikerar dock att en viss 
attitydförändring hos tidskriftens skribenter ägt rum; i den tidigare arti-
keln framförs uteslutande synpunkter på möbleringens inverkan på rums-
akustiken utan reservationer beträffande eventuella oenigheter kring hem-
inred ningshänsyn.295 Att omsorgen om apparaturens visuella utformning 
även under senare år kunde komma att framställas i termer av könsbetingade 
preferensskillnader indikeras av en artikel år 2014, där en företrädare för 
en högtalartillverkare vars produkter visats vid München-mässan beklagar 
sig: ”Vi säljer bara den här högtalaren till kvinnor, och det är ju inte spe-
ciellt många sådana här […].”296 Vederbörande uppger också att tillverk-
aren inte hade annonserat produkten i hifi-tidskrifter men däremot fått en 
hel del uppmärksamhet i så kallade lifestyleorienterade publikationer.

Under de senaste åren när detta skrivs märks tecken på ytterligare en 
tendens beträffande design av ljudapparatur: apparater som kombinerar 
digital ljudteknologi med en design avsedd att efterbilda utformningen av 
tidigare tidsperioders ljudreproduktionsutrustning, till exempel 1950-talets 
radiogrammofoner. Detta skulle möjligen kunna tolkas som ett resultat av 
det kombinerade inflytandet av livsstilstrenden och ett ökande intresse för 
antikvitetsmarknaden, inspirerat av tv-program som Antikrundan eller Bytt 
är bytt. Det centrala stickordet i detta sammanhang är retro, och apparaterna 
lanseras under beteckningar som Retro Line Vintage eller Retro 7-i-1 
stereo musikcenter,297 den sistnämnda apparaten försedd med en beskri-
vande slogan: ”nostalgisk utanpå – hightech inuti”.

4.5. Den digitala erans lyssnande

Tekniklyssnande

Från och med det tidiga 1980-talet förefaller formuleringar av normativa 
uppfattningar om korrekta sätt att lyssna till teknologiskt reproducerad 
musik att bli allt mer sällsynta i hifi-diskursen. Föreställningen om att vissa 

lyssnare kan ha en förmåga att urskilja subtila nyanser och ljudkvalitets-
skillnader som undgår en majoritet av lyssnarna artikuleras vid denna tid 
i begreppet guldöron, men som framgår av avsnitt 4.3 är existensen av 
detta slags högkompetenta lyssnare och relevansen av deras omdömen inte 
oomstridda. I likhet med vad som varit fallet under de föregående år-
tiondena framför flera bedömare antaganden om betydelsen av tillvänj-
ningsprocesser för lyssnares bedömningar av apparaters ljudkvalitet. Som 
nämns i avsnitt 4.1 menar ljudteknikern Bertil Alving att många lyssnares 
ljudideal fortfarande på 1980-talet är formade av ljudkaraktären hos 
1950-talets radiogrammofoner,298 och Kjell Stensson återkommer i en 
ledarartikel år 1982 än en gång till sin favoritmetafor:

Vid några tillfällen då jag lyssnat till dessa digitalproducerade skivor och 
deras klangåtergivning har jag fått denna hädiska tanke: Tänk om det 
är dessa skivors relativa frihet från ljudförvrängning som gör att jag 
stundtals ställer mig frågande och undrande inför deras återgivnings-
kvalitet. Har jag – i överförd bemärkelse – haft på mig färgade solglasögon 
så länge att verkligheten ter sig onaturlig när jag tar av dem?299

En distinktion vilken formulerats vid upprepade tillfällen i tidigare skeden 
i hifi-historien och som fortfarande framstår som relevant är den mellan 
teknik- och musiklyssnande (jämför avsnitt 3.6). Tekniklyssnandet defi-
nieras av en fokusering av lyssnarens auditiva uppmärksamhet till hörbara 
karakteristika hos apparaturens ljudreproduktion, medan musiklyssnandet 
innebär ett aktivt borthörande från sådana karakteristika till förmån för 
den återgivna musikens klangliga och strukturella kvaliteter. Introduk-
tionen av digital ljudteknologi medför att denna distinktion tillförs en ny 
dikotomisk dimension. Mot den analoga ljudteknologin, med de karak-
teristiska kännetecken som förknippas med denna, såsom bandbrus och 
skivknaster, ställs den digitala teknologin, fri från sådana kännetecken. 
Som framgår av avsnitt 4.1 kan emellertid denna ökade frihet från hörbara 
spår av reproduktionsprocessen – det vill säga en högre grad av transparens 
hos medieteknologin – framställas som en ömsom positiv, ömsom negativ 
egenskap hos digitalteknologin.

Denna distinktion formuleras på ett utförligt om än inte motsägelsefritt 
vis i den tidigare citerade intervjun med ljudteknikern Jan-Erik Person, 
publicerad i Hifi & Musik år 1990. Denne ger uttryck för ett tydligt formu-
lerat transparensideal, i det att han anger som ett kriterium för hifi-kvalitet 
att ”jag upplever att det ligger väldigt lite mellan mig och de som spelar”.300 
I valet mellan analog och digital ljudteknologi föredrar han emellertid den 
analoga, trots dess explicit angivna brister beträffande mediets transparens:
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Klangen är, bortsett problem som brus och kanske knaster, fortfarande 
bättre på vinyl. […] Jag tycker att det finns två sorters människor; musik-
lyssnare och tekniker-lyssnare. Den senare lyssnar på brus och knaster. 
Jag lyssnar på musik!301

En likartad distinktion artikuleras också i en utförlig artikel baserad på en 
intervju med psykiatern och psykoterapeuten Dag Körlin, där denne redo-
gör för sin användning av terapimetoden Guided Imagery and Music.302 
Förutom en beskrivning av metoden och hans tillämpning av densamma 
formulerar Körlin en teori om två olika attityder till ljud på basis av 
lyssnarens sätt att aktivt processa det avlyssnade ljudet:

Jag tror […] att det finns två olika attityder till ljud, som förklarar en 
del av debatten om cd kontra vinyl och för den delen även rör kontra 
transistorer. – En sorts lyssnare vill ha med maximal ljudsignal och kan 
själva abstrahera bort den distorsion man då i regel får på köpet. […] 
Andra är känsliga för vinylmediets distorsion och föredrar ett rent men 
också i någon mening urvattnat ljud, sannolikt för att de lägger till den 
klang och det ”liv” dom själva vill ha. Båda attityderna är fullt legitima.303

Denna artikel framstår som en ganska ovanlig företeelse i tidskriften i kraft 
av sin detaljerade diskussion av musiklyssning och dess terapeutiska poten-
tial. Liksom Jan-Erik Person föredrar Körlin själv analog ljudteknologi – 
”distorsionen finns där, men den kan jag lätt bortse från” – och även om 
han räknar sig till audiofilkategorin ger han uttryck för en pluralistisk 
hållning som tidigare inte varit helt vanlig bland de audiofiler i övrigt som 
kommit till tals i tidskriften. Vid mitten av 1990-talet hade emellertid den 
i avsnitt 4.3 berörda relativiseringen av hifi-begreppet även inneburit en 
successiv reducering av hifi-expertisens auktoritet i frågor beträffande 
förment korrekta sätt att lyssna till reproducerat ljud. En insändarskribent 
ger år 2000 uttryck för en likartat pluralistisk attityd:

Ljudideal finns det sannerligen lika många som det finns hifi-lyssnare 
här i landet. […] Den mest avgörande skillnaden verkar bestå i att vissa 
lyssnar ”inåt” i musiken och andra lyssnar på ”helheten”. Själv tillhör 
jag den förra kategorin.304

Som framgår av citaten uttrycks distinktioner mellan olika sätt att lyssna 
till reproducerad musik gärna i form av dikotomier som ”musik-lyssnare” 
kontra ”tekniker-lyssnare”, ”maximal ljudsignal” kontra ”rent […] ljud” 
eller lyssnande ”inåt” kontra lyssnande på ”helheten”. Det handlar således 
här om försök till verbalisering av specifika egenskaper hos auditiv percep-

tion, och det framstår som svårt att helt klarlägga i vilken utsträckning 
dessa dikotomier sammanfaller med varandra eller beskriver samma sak-
förhållande. En rimlig slutsats förefaller dock vara att ett väsentligt inslag 
i dessa dikotomier utgörs av lyssnarens förmåga och beredskap att borthöra 
från (det vill säga ignorera eller abstrahera bort) brister i ljudreproduktionen, 
vilka även om de är hörbara upplevs som irrelevanta i förhållande till de 
meningsbärande aspekterna av den auditiva kommunikationen.

Förstrött lyssnande till digitaliserad musik

Som framgår av avsnitt 2.4 och 3.6 utgör ett förstrött, icke-fokuserat 
lyssnande till teknologiskt reproducerad musik, liksom kritiken av detta 
slags lyssningssätt, genomgående teman i ljudreproduktionsteknologins 
historia. En aspekt av den ovan nämnda tillbakagången för normativa 
påbud om korrekta lyssningssätt är att också detta slags kritik blir mer 
sällsynt från 1980-talet och framåt; vid det här laget förefaller ett utbrett 
distraherat bakgrundslyssnande vara ett i stort sett allmänt accepterat 
faktum inom hifi-diskursen. Liksom under tidigare årtionden står ofta 
rund radion i fokus för diskussioner till förstrött lyssnande. I en intervju-
artikel från 1985 på temat public service-radions framtid citeras ett ut-
talande från dåvarande kulturministern Bengt Göransson, vilken försvarar 
det förströdda lyssnandet och ställer detta mot den enligt honom mer 
uppmärksamhetskrävande televisionen:

Det där som lite föraktfullt kallas för en ljudkuliss när man bara har 
radion på, ger ju dock lyssnaren fria händer att under tiden göra 
någonting annat. Och någonstans verkar man registrera när man ska 
välja att lyssna på kulissen. – Ett tv-tittande måste man däremot 
planera, avsätta si och så mycket tid till.305

Kjell Stensson påpekar i en tillbakablickande artikel att förströdda lyss-
ningssätt och de lyssningssituationer i vilka de tillämpas ofta innebär att 
nivån för lyssnarens anspråk på apparaturens ljudåtergivningskvalitet sätts 
lägre än vad hifi-entusiasterna förespråkar:

Man ska ha klart för sig när man talar om ljudkvalitet att alla inte 
värdesätter det. I en undersökning som gjordes av Sveriges Radio 1982 
framkom det att 60 procent av de tillfrågade inte upplevde någon 
skillnad mellan ljudet från radion och grammofonen och att de flesta 
lyssnar på radio i transistorapparater och i bilen. […] Det var chocke-
rande läsning för många ljudentusiaster i branschen och jag har en 
känsla av att många som köpt stereoanläggningar de senaste årtiondena 
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skaffat prylarna mer för att man ska ha en sån i hemmet än för att få 
bättre ljud.306

Introduktionen och den snabba utbredningen av portabla musikspelare 
innebar att förutsättningarna för olika slags lyssningspraktiker påtagligt 
förändrades. Det vore med all sannolikhet en förenkling att hävda att dessa 
musikspelare innebar en ökad utbredning av så kallat förströdda lyssnings-
sätt; snarare möjliggjorde den kontinuerliga ljudsättningen av lyssnarens 
närmiljö ett flexibelt växlande mellan olika lyssningsmodus och en situa-
tionsanpassad reglering av användarens sinnesstämning.307 En notis år 
1983 citerar en icke namngiven amerikansk industripsykolog som förmodar 
att ”[k]anske glömmer man stressen när man hör diskret musik”, vilket 
skulle kunna vara en förklaring till att många människor går omkring med 
Sony Walkman på gatorna, och som nämns ovan beskrivs den portabla 
spelaren fem år senare som en nödvändig artikel i vardagslivet.308

För vissa av Hifi & Musiks skribenter framstod emellertid utbredningen 
av dessa musikspelare som problematisk, eftersom de innebar att ökad 
mobilitet hade vunnits på bekostnad av maximal ljudåtergivningskvalitet 
jämfört med vad samtida stationär ljudapparatur var kapabel att prestera. 
I den tidigare citerade ledarartikeln från 1993 hävdar Lars-Erik Frej att 
försäljningen av hifi-apparatur minskar inom alla produktgrupper, utom 
möjligen bergsprängare med cd samt bärbara cd-spelare – det förefaller här 
tydligt att Frej inte räknar portabla spelare av Walkman-typ till hifi-appa-
raturen – trots att musiklyssnandet ökar, vilket leder fram till konstateran-
det att ”bra musik, dåligt återgiven, skapar […] inget engagemang”.309 
När Frej tre år senare efterlyser en rekommendation från Socialstyrelsen 
om minst en timmes aktiv musiklyssning om dagen ställer han denna 
aktiva lyssning mot vad som presenteras som en beskrivning av hans egna 
lyssnarvanor: ”Jag lyssnar på musik från morgon till kväll. […] Passiv 
lyssning. Jag hör, men jag hör inte.”310 Frejs argumentation kring det icke-
fokuserade lyssnandets negativa effekter skiljer sig i princip inte från den 
som framförts av olika slags experter sedan åtminstone början av 1930-talet. 
Det kan dock noteras att de positiva effekter han förutspår som en kon-
sekvens av ett mer aktivt lyssnande (jämför avsnitt 4.3) implicerar att ett 
fokuserat lyssnande motiveras utifrån förmenta positiva effekter på 
lyssnarnas hälsa och välbefinnande samt en allmän standardhöjning på 
hemelektronikområdet, snarare än utifrån de estetisk-etiska ståndpunkter 
som regelmässigt hade förfäktats av expertbedömare under tidigare 
årtionden. Kritik av förströdda lyssningssätt impliceras också av Jonas 
Bryngelsson i en ledarartikel år 2003, där denne hävdar att ”graden av 

engagemang minskar med ökad speltid” hos olika ljudbärarformat – det 
vill säga att hanteringen av exempelvis lp-skivor innebär ett större enga-
gemang från användarens sida än hanteringen av en dator ”fullproppad 
med mp3-filer” – och dessutom att en ökad speltid nästan alltid också 
medför att ljudkvaliteten försämras.311 Tidskriftens generella hållning i 
frågan om aktiv kontra passiv lyssning framstår dock inte som fullt kon-
sekvent. I en notis två år senare refereras en av en datatillbehörsfirma 
utförd undersökning vilken ”visar att hela tre fjärdedelar av oss svenskar 
lyssnar på musik på jobbet och att 55 procent anser att klassisk musik är 
bäst för att hålla stressen borta och bli fokuserade (Mozart-effekten!)” 
samt att musik under arbetet också bedömdes kunna ha positiva effekter 
på produktivitet och arbetsmotivation.312

Privat kontra socialt lyssnande

De två mobila ljudteknologier som intog en framträdande plats bland 1980-
talets ljudapparatur, freestylen och bergsprängaren, representerade i viss 
mening motsatta ambitioner beträffande lyssnandets sociala organi sation: 
å ena sidan det helt privatiserade hörlurslyssnandet som användaren kunde 
ta med sig i olika miljöer och situationer, å andra sidan det temporära 
inmutandet av ett akustiskt revir via kraftfull ljudåtergivning. Den vid det 
här laget sedan länge välkända diskussionen om hög ljudnivå från ljud-
reproduktionsapparatur som ett störande moment tillfördes därmed nya 
aspekter. Kjell Stensson beskriver år 1981 i ledarartikeln ”Ljud och hänsyn” 
sina erfarenheter från en tågresa av att dels ha blivit ”lätt oroad” av an-
blicken av en medresenärs beteende innan han hade identifierat situationen 
(freestyle-lyssnande via hörlurar), dels ha iakttagit hur två yngre resenärer 
vilka medförde en kassettradio ”av imponerande dimensioner” hade drivit 
medpassagerare på flykt medelst ”ordentligt ös på högtalarna”.313 Stensson 
karakteriserar användningen av ljudapparatur såväl i hemmiljö som i 
offentliga miljöer som ett växande problem: ”Över huvud taget håller ljud-
konsumtionen i hemmet och på allmänna platser på att bli en företeelse 
som många, även normalt toleranta människor, upplever som ett miljö-
problem, som en stör- och irritationskälla.” Han refererar också till Hälso-
vårdsstadgans paragraf 20 som ”alltför vag och luddig för att kunna vara 
till någon hjälp”. I den aktuella paragrafen stadgas att ”[v]id brukande av 
bostadslägenhet skall tillses, att sanitär olägenhet ej åsamkas närboende 
genom osnygghet, störande ljud och dylikt”;314 stadgan innehåller dock 
inga bestämmelser rörande ljudnivåer utanför bostaden. Stensson efter-
lyser större hänsyn mot omgivningen som en lösning på problemet: ”Det 



4. FLEXIBILITET   223222   EN TROVÄRDIG ILLUSION AV MUSIK

kan ju inte vara rimligt att behöva gå inomhus en vacker dag för att slippa 
störas av grannens radio eller kassettspelare.”

Den bärbara ljudapparaturens potential för ljudsättning av naturmiljön 
framhålls i andra sammanhang i tidskriften som en starkt positiv egenskap. 
En marknadsöversikt från våren 1984 vilken presenterar 18 olika modeller 
av så kallade radio-recorders inleds med konstaterandet att ”nu är det dags 
igen att bära med sig musiken ut i naturen”.315 Några år senare rekommen-
deras läsaren i en artikel till och med att transportera sin stationära hifi-
läggning utomhus för att kunna skapa en lyssningssituation utan påverkan 
från rumsreflexer i lyssningsrummet: ”Ta tillvara sommaren och unna dig 
en ny ljudupplevelse: Bär ut anläggningen i gröngräset, lyssna och… 
njut!”316 Artikelförfattaren Olle Neckman diskuterar den optimala utom-
hus miljön för detta förfarande och konstaterar: ”För dig som har tillgång 

till en normalstor äng är lyckan gjord.” Eventuella problem i sammanhanget 
med störande av omgivningen kommenteras endast i förbigående med att 
”omgivningens tålamod sätts på prov”.317

I motsats till bergsprängarna innebar freestylelyssnandet en långtgående 
privatisering av lyssnandet även i offentliga miljöer. I en ledarartikel år 
1985 konstaterar Erik Boman att det är först när batteriet i Freestylen tar 
slut som ”folk tar av sig lurarna och umgås som folk” och hävdar att ”[i]
dag är det individualismen som gäller, och givetvis även på ljudområdet”.318 
Liksom Stensson kommenterar även Boman den förbryllande effekt an-
blicken av freestyle-lyssnarens beteende i en offentlig miljö kan ha på 
omgiv ningen, en indikation på att detta slags musiklyssnande vid denna 
tid fortfarande utgjorde en relativt ny och ovanlig företeelse. Som nämns 
i avsnitt 4.4 utvecklades under loppet av 1980-talet bärbara cd-spelare som 
ett alternativ till den analoga kassetteknologin, vilket framhålls som 
önskvärt för Hifi & Musiks hifi-intresserade läsekrets; i en marknadsöversikt 
över bärbara cd-spelare år 1989 hävdas att dessa ”gör det möjligt att lyssna 
med högsta ljudkvalitet praktiskt taget överallt”.319 I en artikel år 1993 
kring utvecklingen av portabel ljudapparatur kommenteras dess potential 
för soundtracking av lyssnarens vardag:

Det bärbara ljudet har gett oss musikälskare en underbar frihet. Närhelst 
vi själva vill kan vi ljudsätta vår tillvaro. Precis som filmstjärnorna kan 
vi backa upp vårt liv med häftig musik. Njut nu istället av ditt alldeles 
egna personliga ljud.320

I en testartikel om bärbara spelare konstateras år 2002: ”Oavsett om du 
saknar underhållning på väg till jobbet eller på stranden så är behoven 
ungefär desamma; att egoistiskt få sluta sig inne i sin favoritmusik.”321 
Jonas Bryngelsson hänför till viss del det privatiserade mobila lyssnandet 
till praktiska omständigheter, i det att olika åligganden i vardagslivet 
medför att den tillgängliga tiden för fokuserat lyssnande i hemmiljö är 
begränsad:

När, var och hur har den stressade 60-70-80-talisten tid att lyssna på 
musik? Hur många timmar i veckan kan vi unna oss koncentrerad 
musiklyssning framför stereon? Hur många timmar finns över efter 
jobbet, lämning och hämtning på dagis? Svar: Inte många och istället 
lyssnar vi på musik till och från arbetet. För mig personligen rör det sig 
om 40 minuter per dag, endera i bilen eller på cykeln.322

Även om miniatyriserade musikspelare i första hand var avsedda för 
individuellt mobilt lyssnande sker under loppet av 1990-talet teknologiska 

Utomhuskonsert i sommarnatten. 
Hifi & Musik, nr 6–7, 1989, 5.
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förändringar som medför att distinktionen mellan apparatur för privat 
respektive socialt lyssnande efterhand blir mindre relevant. En artikel 
kring test av så kallade aktiva microhögtalare konstaterar att det är bär-
barheten som är den stora poängen och rekommenderar läsaren: ”Skippa 
trubaduren på beachpartyt; ta med ett par microlådor och din freestyle 
istället.”323

Problematiken kring hög ljudvolym i hemmiljö och störande av omgiv-
ningen spelar vid det här laget en mindre framskjuten roll men framträder 
fortfarande vid några tillfällen i tidskriftens spalter. Lars-Erik Frej berättar 
i en ledarartikel om sin böjelse för att ibland spela högt, vilken han har 
hanterat genom en överenskommelse med ”killen i lägenheten under” om 
att begränsa speltiden på hög volym och förlägga den till dagtid.324 En 
optimistisk insändarskribent efterlyser ljudisolerade ”HiFi-lägenheter 
som är specialanpassade för musiklyssning”.325 En artikel presenterar en 
läsare som efter att ha ”spelat sönder bortemot sex diskantelement” har 
vänt sig till tidskriftens redaktion för att få hjälp med utredning av orsaken 
till dessa tekniska fallissemang.326 Artikelförfattaren konstaterar att den 
sannolika förklaringen ligger i att läsaren i fråga är i besittning av en 
kraftfull förstärkare och dessutom föredrar hög lyssningsvolym; paren-
tetiskt berättas också att ”han bor i villa, har faktiskt familj, men barnen 
är utrustade med hörselskydd”.

För den hifi-entusiast som inte var beredd att förse familjemedlemmar 
med hörselskydd framstod sannolikt fortfarande det solitära hörlurslyss-
nandet som det bästa alternativet. I en artikel om test av separata hörlurs-
förstärkare konstateras att hörlurslyssnande ”blir kanske lite asocialt och 
egotrippat i överkant men hifi-njutningen kräver ett visst mått av 
självcentrering”.327 Vid det här laget hade ett alltmer differentierat utbud 
av hemelektronik också inneburit att hifi-apparaturen kompletterats av 
annan utrustning för mer socialt inriktad användning. Vid tiden för 
introduktionen av anläggningar för hemmabio citerar en ledarartikel hög-
talartillverkaren Matt Polk, vilken menar att hifi i grund och botten är en 
osocial företeelse och ställer denna mot hemmabion som något ”mycket 
socialt, nästan en umgängesform, där hela familjen samlas runt tvn”.328 
Ett annat exempel på socialt lyssnande med hjälp av nyare musikteknologi, 
i detta fall Spotify, ges i en ledarartikel där Jonas Bryngelsson anekdotiskt 
berättar om en födelsedagsfest där deltagarna turats om att välja dans-
musik.329 Bryngelssons konklusion är att ”det är fantastiskt roligt att kunna 
välja nästintill fritt”, och anekdoten ger en indikation om de möjligheter 
till socialt samspel som kunde möjliggöras av den strömmade musikens 
avsevärda grad av tillgänglighet.

4.6. Digital ljudreproduktions- 
teknologi och hypermedialitet

Högtalarmusikapparatur i den digitala epoken

Hifi-begreppet har ända sedan dess introduktion under åren runt 1930 
implicerat ett ideal som föreskriver största möjliga naturtrohet, det vill 
säga förnimbar likhet mellan teknologiskt reproducerat ljud och en extern 
verklighet. Som framgår av avsnitt 3.7 kom diskussionen om hur den 
verklighet med vilken reproducerat ljud borde jämföras var beskaffad att 
intensifieras under loppet av 1970-talet. En alltmer utbredd insikt om att 
en ökande andel av den musik som utgavs på fonogram var baserad på 
studiotekniska bearbetningsprocesser snarare än inspelningar av levande 
konsertframföranden manifesterades med etablerandet av termen högta-
lar musik som beteckning för en specifik musikalisk genre: musik som 
endast existerar i form av fonogram och vars reproduktion som klingande 
musik förutsätter elektroniska tekniska arrangemang. Harry Thellmods i 
avsnitt 4.3 citerade uttalande ställer högtalarmusikens förhållande till 
naturtrogen återgivning på sin spets: ”det finns inget att vara troget helt 
enkelt”.330 Kjell Stensson formulerar i en intervjuartikel år 1987 ett likartat 
omdöme:

– […] Den häringa helelektriska musiken kan ibland låta intressant men 
är fruktansvärt enahanda. […] I ljudfilosofiskt perspektiv menar Stens-
son att syntmusiken skapar sin egen värld och kan därför inte jämföras 
med annan musik som skapas akustiskt. – Det är en ren högtalarmusik. 
Spelar jag in en jazzkonsert kan jag jämföra med hur det låter live och 
en symfoni vet alla som besökt ett konserthus hur den ska låta.331

En konsekvens av introduktionen av digital ljudteknologi var ökade 
 möjlig heter till redigering och modifiering av det återgivna ljudet. I en 
artikel skriven med anledning av 110-årsminnet av lanseringen av Edisons 
fono graf heter det: ”Inte nog med att ljudkvaliteten förbättrats påtagligt, 
dessutom erbjuder den digitala världen en snudd på oanad repertoar av 
tilläggsfunktioner, som exempelvis personlig redigering och manipula tion 
av det inspelade ljudet.”332 En sådan möjlighet till manipulation var 
simulering av olika slags rumsakustik genom applicering av eko- eller 
rymdklangseffekter. År 1984 presenterar en artikel en översikt över vad 
som kallas marknadens digitala tidsmaskiner, såsom så kallade delays, 
harmonizers och reverbenheter, omfattande ett 40-tal apparater i pris-
klasser från cirka 2 500 kronor till omkring 40 000 kronor.333 I artikeln ges 
en kortfattad historisk översikt över tidigare lanserad apparatur för konst-
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gjord efterklang, inklusive 1960-talets fjäderekobaserade apparater, vilka 
dock inte nådde någon större kommersiell framgång (jämför avsnitt 3.7). 
Artikelförfattaren framhåller den digitala teknologins överlägsenhet ur 
naturtrohetsynvinkel: ”det simulerade ekot ska vara naturtroget […] 
Först i och med införandet av modern digitalteknik har det varit möjligt 
att konstruera efterklangssystem kapabla till naturtroget ljud.”334

Här motiveras således användningen av detta slags apparatur med dess 
kapacitet att öka ljudåtergivningens naturtrohet. Detsamma är fallet i en 
artikel med anledning av lanseringen av Yamahas dsp-1, beskriven som en 
mycket avancerad ljudprocessor för hemmabruk, vilken presenteras som 
en lösning på problemet med att det är ”svårt, mycket svårt att få ljudet att 
låta som det gör i verkligheten”.335 Artikelförfattaren, Gunnar Nyström, 
hävdar att man med hjälp av denna apparat kan uppnå en naturligare och 
bättre klang och en bättre musikupplevelse, men han tillägger också: ”Det 
är förstås roligt att pröva alla de möjligheter som apparaten ger och då kan 
man få fram de mest fantastiska eller fasansfulla ljud.” Detta slags ljud-
bearbetningsapparatur kunde således användas både för att öka det repro-
ducerade ljudets likhet med verkligheten och för att åstadkomma ljud som 
var bättre, i betydelsen mer fantastiska eller mer fasansfulla, än denna, det 
vill säga för att uppnå en hörbar hypermedialitet.

Den i avsnitt 3.7 berörda uppfattningen att olika musikgenrer kräver 
apparatur med olika slags ljudkarakteristik för att prestera en optimal 
ljudåtergivning i förhållande till respektive genres specifika kriterier före-
faller under den digitala ljudreproduktionens epok vara fullt accepterad. I 
en testartikel år 1992 redovisas ett högtalartest, varvid de testade högtalarna 
sammanfattningsvis indelas i fyra kategorier: ”äkta hängmattor”, ”milda 
hängmattor”, ”audiofilhögtalare” och ”partylådor”.336 De äkta hängmattor-
na kännetecknas av ”massor med bas och lite extra pådrag i toppen” och 
karakteriseras sålunda: ”Bör ej kombineras med akustisk/klassisk musik. 
De brukar vara desto roligare att spela rockmusik på.” Det förefaller sanno-
likt att det här beskrivna ljudidealet utgör ett närmande till det slags ljud-
karakteristik som typiskt kunde förekomma vid rockkonserter; någon 
explicit sådan referens till en faktisk framförandesituation förekommer 
dock inte i artikeln. Som kontrast kan nämnas att audiofilhögtalarna ges 
omdömet ”[i]nte något för den som vill ha ’häftig bas’. Bör kombineras 
med aktiv lyssning” – vilket således implicerar att aktivt lyssnande inte 
förutsattes vara självklart – medan lågbudgetalternativet partylådorna 
avfärdas tämligen summariskt: ”Inte något för den som vill lyssna aktivt.”

Några år senare kommenterar en ledarartikel rubricerad  ”Dunka-dunk!” 
ett test av så kallade disco-högtalare vilket redovisas i det aktuella numret 

av tidskriften.337 Chefredaktör Lars-Erik Frej påpekar att det på redaktionen 
sedan länge förelegat ett förslag om ett sådant test, men ”av olika skäl har 
vi skjutit på projektet, mest kanske av rädsla för att ämnet inte är tillräckligt 
rumsrent för våra kräsna läsare”. När man nu testade vad som beskrivs 
som högtalare där hifi-ambitionen satts på undantag till förmån för en 
maffig basåtergivning och ett förhållandevis lågt pris visade sig detta väcka 
ett oväntat positivt gensvar från medarbetare vid andra tidskrifter i 
förlagets lokaler: ”Alla stod saligt lyssnande med fånigt lyckliga flin i 
ansiktena.” Frejs slutsatser är att ”[d]et handlar om att ha roligt, även om 
frekvensgången inte är särskilt rak och upplösning och perspektiv kunde 
vara bättre”, samt att ”trycket i burkarna” i denna lyssningssituation var 
viktigare än vad han kallar hifi-parametrarna. Också i detta sammanhang 
skulle kunna hävdas att lyssnarna tillämpat ett ljudideal övertaget från en 
faktisk framförandesituation, om än realiserad med hjälp av ljudrepro-
duktionsteknologi snarare än att utgöra ett liveframförande – elektronisk 
dansmusik spelad med högt ljudtryck i klubbmiljö, alltså en situation 
kännetecknad av en utpräglad hypermedialitet. Detta sker dock alltså på 
bekostnad av faktorer som eljest förknippats med naturtrogen ljudåter-
givning, såsom rak frekvensgång, upplösning och perspektiv.338 En notis 
om Hifi-mässan i London år 2002 påpekar att vid denna mässa självklart 
hade förekommit levande musik, för att ”man ska kunna jämföra hur det 
låter i verkligheten med hur det låter hos de olika utställarna”. Artikelför-
fattaren ställer sig dock undrande till att samtliga liveframträdande band 
varit elektriskt förstärkta: 

man skulle jämföra en superanläggning för en halv miljon kronor eller 
mer med en pa-anläggning… Varför? Är verkligen inte anläggningarna 
som säljs bättre än en vanlig pa för 10–20.000 kr? Och varför köper vi 
i så fall inte en sån istället för svindyra superprylar???339

Även här tematiseras således det tvivelaktiga i jämförelsen mellan elför-
stärkt livemusik och fonogrammusik reproducerad med hjälp av ljudrepro-
duktionsteknologi; den implicerade slutsatsen är att kvaliteterna hos den 
sistnämnda är irrelevanta eller till och med bristfälliga i förhållande till 
ljudidealen i den aktuella livesituationen.

De sista artefakterna

Som framgår ovan riktades tidigt kritik mot cd-systemets tekniska be-
gräns ningar beträffande samplingsfrekvens (44,1 kilohertz) och upplösning 
(16 bitar), och från mitten av 1980-talet fortgick en kontinuerlig utveckling 
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av nya digitala standarder. Det tidigare nämnda dat-systemet för digital 
inspelning på bandkassetter ägnades återkommande uppmärksamhet i Hifi 
& Musik,340 och tidskriftens skribenter emotsåg lanseringen av ”audio-
histo riens bästa standard för hemmabandning”.341 dat-teknologin fick 
dock som nämnts aldrig någon större kommersiell betydelse, sannolikt 
beroende på flera olika faktorer: apparaturens prissättning, bristen på 
mjukvara i form av färdiginspelade band, konflikterna med skivindustrin 
kring kopieringsskyddade cd-skivor samt den praktiska olägenheten att 
bandkopieringen måste ske i realtid.342

Från mitten av 1990-talet ägnar tidskriften åtskilligt utrymme åt 
diskussion av nya digitala format med högre prestanda än cd:ns. En fram-
tidsförutsägelse hade gjorts redan 1989 i en artikel som diskuterade ny 
teknik under utveckling för ökad lagringstäthet på optiska skivor: dessa 
skulle kunna göra det möjligt ”att kunna ha en eller flera långfilmer av 
hdtv-kvalitet på en skiva av cd-storlek”.343 Artikelförfattaren Dag Kling-
stedt var dock inte odelat positiv till detta framtidsperspektiv; han hävdade 
att om och när denna nya teknik skulle komma att realiseras i form av 
konsumtionsprodukter till överkomliga priser ”kommer ytterligare en del 
av audiofil-livet att tappa en del av sin charm”. År 1995 presenteras så ett 
nytt ljudformat, High Definition Compatible Digital (hdcd), som med hjälp 
av bland annat speciella A/D-omvandlare utökade den information som 
kunde lagras i cd-formatet; en artikel året därpå påtalar dock bristen på 
teknisk information om formatet: ”det går inte att få tag på information 
om hur hdcd fungerar”.344 År 1997 lanserades formatet Digital Versatile 
Disc (dvd) med en lagringskapacitet om 4,7 gigabyte (att jämföra med 
cd:ns cirka 650 megabyte); förutom för video kunde den ökade kapaciteten 
även användas för högupplösta ljudformat under beteckningen dvd-
Audio.345 Året därpå kom Super Audio CD (sacd), ett annat format som 
använde sig av skivornas utökade lagringskapacitet men också erbjöd 
bakåtkompatibilitet med cd:n,346 vilket framhölls som en fördel i jämförelse 
med dvd-Audio.347 Dessa nya format utgjorde dock ganska marginella 
företeelser på hifi-marknaden. Framför allt var bristen på mjukvara, det 
vill säga kommersiellt utgivna fonogram inspelade i respektive format, en 
återhållande faktor: år 2000 fanns omkring 2 000 titlar på hdcd, ”cirka 
44 sacd-titlar” och över huvud taget ingen ”kommersiell mjukvara för 
dvd-Audio”.348

Likafullt fortsätter Hifi & Musiks skribenter att formulera optimistiska 
framtidsförutsägelser, där de högupplösta formatens kapacitet för fler 
 ljudkanaler än den hävdvunna stereoteknologins två framhålls som ut-
slags givande: ”den största förbättringen ligger i att vi går ifrån den konven-

tionella 2-kanalsåtergivningen”.349 År 2007 hävdar emellertid Jonas 
Bryngelsson att tvåkanalsstereon är långt ifrån överspelad (”2-kanalstrenden 
fortsätter, eller ökar rentutav”) i likhet med vinylskivan (”det säljs fler 
vinylskivor än sacd- och dvd Audio-titlar tillsammans”), samtidigt som 
han med beklagande konstaterar: ”att vare sig sacd eller dvd Audio blev 
någon kommersiell succé känns tråkigt”.350 I stället för fysiska fonogram i 
nya högupplösta format förutspås nu musikdistributionen komma att ske 
via nedladdning av musikfiler i högupplösta format:

Som en parallell utveckling till mp3 kommer audiofiler att hänvisas till 
nerladdning av högupplösta filer från Internet. […] Med andra ord 
kommer vi audiofiler att köpa och konsumera musik som mp3-konsu-
menten gör idag, men med högre kvalitet.351

Denna förändrade bedömning återspeglas också i den tidigare nämnda 
introduktionen i tidskriften av avdelningen ”Hifi & Dator”, vars redaktör 
Michael Buczek hävdar att lyssnandet på högupplöst digitalt material 
faktiskt är en ny upplevelse och att sådant material utgör ”ett tekniksprång 
som en gång för alla skulle kunna placera cd:n i det historiska facket”.352 
Den sistnämnda bedömningen delas dock inte av Bryngelsson, som i 
stället förutspår att vinylskivan kommer att visa sig vara den mest lång-
livade av de försvinnande fonogramartefakterna:

I och med Blu-ray har vi högst sannolikt fått vårt sista fysiska film- och 
musikmedium. Efter Blu-ray blir det troligen nedladdat och streamat 
ljud (och givetvis bild) för nästan hela slanten. Visst, våra skivor kommer 
att leva vidare, inte minst cd:n, men den skiva som kommer att överleva 
oss alla är lp-skivan, vinylen!353

Det omnämnda formatet Blu-ray baseras på skivor med högre lagrings-
kapa citet än dvd tack vare användning av laser med kortare våglängd; 
liksom var fallet beträffande dvd:n lanserades även för Blu-ray högupp-
lösta audioformat, men dess huvudsakliga användningsområde kom att 
bli distribution av audiovisuella format. Inte heller de högupplösta digitala 
filformat som lanserades under 2010-talet, såsom streamad flac eller 
mqa, kom att få någon bredare användning för distribution av inspelad 
musik.354

Det är här noterbart att hifi-diskursen från och med slutet av 1990-talet, 
liksom även under tidigare skeden i hifi-historien, i stor utsträckning 
fokuserar nya eller förutsedda kommande tekniska innovationer som 
hävdas ha potential att komma till rätta med de ofullkomligheter med vilka 
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existerande apparatur anses vara behäftad. År 2005 hävdar Jonas Bryngels-
son att ”[u]nder dryga 20 år har vi ljudpurister längtat efter ett bättre, 
frekvensbredare och mer dynamiskt digitalt format”, vilket vid denna 
tidpunkt hade förverkligats genom dvd-Audio och sacd.355 Samtidigt 
formulerar han ett par retoriska frågor som indikerar att situationen fort-
farande inte kunde betraktas som tillfredsställande i förhållande till de 
mest anspråksfulla lyssnarnas krav. ”Hur mycket mer utvecklingspotential 
finns det? Det är bra idag, kanske tillräckligt bra för de flesta behov, men 
imorgon då?” Andra skribenter vid samma tid jämför nya digitala format 
som sacd, dvd-Audio och Blu-ray med cd och kommer fram till att dessa 
ger mer rymd och bättre stereoljud eller låter bättre.356 Det förefaller således 
vara så att den verklighet med vilken ny apparaturs ljudåtergivning jämförs 
i ökande utsträckning utgörs av tidigare existerande ljudreproduktions-
teknologi, snarare än verkliga eller imaginära levande musikframföranden. 
Det tidiga 2000-talets hifi-diskurs visar därmed på hur medieteknologiska 
innovationer leder till hypermedialitet, det vill säga en medvetenhet om 
nya mediers karakteristika i egenskap av medier.357

Mono/stereo/flerkanal och naturtrohet

Som nämns ovan var ett ofta anfört argument för högupplösta digitala 
format deras kapacitet för ljudåtergivning via fler än två kanaler. Yamahas 
nämnda signalprocessor var avsedd för återgivning via fyra eller sex 
kanaler, vilket förutsatte komplettering av en befintlig stereoanläggning 
med extra förstärkare och högtalare. Från första hälften av 1990-talet 
expanderade marknaden för hemmabio, det vill säga anläggningar för 
återgivning av såväl rörliga bilder som ljud via flerkanalsystem. I en artikel 
år 1994 som presenterar en rapport från hemelektronikmässan wces i Las 
Vegas konstateras att ”framförallt multimedia är på stark frammarsch”, 
vilket förutspås komma att få konsekvenser även för ljudentusiaster: ”För 
vänner av ren hifi är det bara att konstatera; att lyssna på musik ur två 
diskreta kanaler är hopplöst ute […].”358 Tre år senare citeras Bengt 
Ernstsson från Branschkansliet: ”vi kan knappast förvänta oss ett gigantiskt 
uppsving i hifiintresse hos allmänheten, som det var på 70-talet […] men 
hemmabio kommer att växa och bli mycket, mycket större”.359

För många av Hifi & Musiks skribenter framstod det dock inte som 
självklart att flerkanalsystem skulle komma att utgöra en kommande 
standard för hifi-entusiaster. År 1996 ställer Olle Linder den retoriska 
frågan ”det är väl ingen som på allvar tror att riktigt tung hifi i framtiden 
kommer att syssla med fler än två kanaler?”.360 Argumenten är här över-

vägande ekonomiska; Linder menar att ”alla inköp av prylar handlar om 
att maximera ljudkvaliteten inom befintlig budget” och att en tvåkanals-
förstärkare rimligtvis alltid presterar bättre ljudkvalitet än en femkanals-
för stärkare till samma pris. I samband med diskussionen av nya högupp-
lösta digitala format emotser redaktionen kommande debatter om huru-
vida begreppet hifi är applicerbart på flerkanalsljud eller inte.361 Den 
ambivalenta hållning som framträder i tidskriftens spalter förefaller 
återspegla en medvetenhet om att läsekretsen var delad i frågan beträffande 
flerkanalssystemens legitimitet som hifi-apparatur. I ledarartikeln ”Hifi-
dilemmat” från år 2001 tillstår Jonas Bryngelsson tvåkanalsideologins 
dominerande ställning, men han argumenterar också för att åtminstone 
välgjorda flerkanalsinspelningar skulle vara kapabla att erbjuda en högre 
grad av naturtrohet än tvåkanalssystem:

För många av våra läsare och även medarbetare är högkvalitativ lyssning 
lika med två kanaler. Sant är också att du aldrig (?) får samma ljudkvalitet 
från en flerkanalsreceiver eller förstärkare som från en tvåkanalsdito för 
samma pengar. Men det är ju också lite som att jämföra äpplen med 
päron. […] Och alla vi som lyssnat på välgjorda flerkanalsinspelningar 
vet att det går att göra mycket för att öka på realismen och närvaron hos 
konsertupptagningar, inte minst klassiska, med dessa extra kanaler.362

Oavsett graden av enighet vad gäller bedömningar av flerkanalssystemens 
ljudkvalitetsmässiga kapacitet framhåller Bryngelsson emellertid också 
nödvändigheten av att följa med i utvecklingen i en situation då allt fler 
ljudapparaturkonsumenter hade valt flerkanalsystem:

Hifi & Musik måste följa med i den här utvecklingen. […] Det här 
kommer säkerligen att stöta vissa läsare som enbart är intresserade av 
hifi i den gamla, snäva benämningen. Alltså ljud från en cd-spelare 
(eller grammofon) genom en 2-kanalsförstärkare och ett par högtalare. 
Vissa av er tycker säkert att det redan är för mycket flerkanalsprodukter 
idag. Men hifi är inte längre lika med två kanaler. Vare sig vi talar om 
dvd Audio, sacd eller Dolby Digital och dts så lyssnar det svenska 
folket idag alltmer på musik i 5 eller fler kanaler. Eller åtminstone från 
samma anläggning som man också använder till tv- och filmtittandet, 
tv-spelande och vad mer man kan tänka sig.363

I en annan ledarartikel konstateras att besöksfrekvensen vid vad som 
betecknas som Sveriges största hifi-mässa hade minskat.364 För att motverka 
denna tendens krävdes enligt Bryngelsson att mässans arrangörer i större 
utsträckning vände sig till en yngre publik, vilket i sin tur förutsatte att 
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man satsade på ”flerkanalsljud med bildupplevelsen i centrum” snarare än 
”stereosystem för flera miljoner”. Denna ledare föranledde kritiska 
reaktioner från läsarna, och i påföljande nummer av tidskriften bemöter 
Bryngelsson dessa, bland annat med hänvisning till den ovan berörda 
upplevda marginaliseringen av hifi-expertisen:

Jag är livrädd för att vi snart inte är många kvar som uppskattar hög-
kvalitativ ljudåtergivning. Jag tror att vägen till räddning går genom 
enklare system, flerkanal och plasma. Däri ligger också den stora skill-
naden mellan mig och många 2-kanalspuritaner.365

Drygt ett år senare refereras emellertid resultatet av en nyligen företagen 
läsarundersökning, som hade visat på vad som beskrivs som uppenbara 
önskemål från läsarna: ”Ni vill ha fler tester av ’riktig’ hifi och med riktig 
hifi menar ni 2-kanal.”366 Detta är således skrivet strax innan Bryngelsson 
konstaterar att varken dvd-Audio eller sacd blivit någon utbredd 
standard och att i stället intresset för såväl tvåkanalsstereo som vinylskivor 
föreföll vara tilltagande. I en ledarartikel baserad på intryck från en 
hemelektronikmässa i Berlin menar Magnus Fredholm att han har lagt 
märke till nya trender ”till glädje för oss som fortfarande envisas med att 
njuta musik i tvåkanal”:

Ja, faktum är att intresset för det vi kanske kan kalla ”ren tvåkanal” är 
våldsamt; uppenbarligen attraheras nu fler och fler av tanken att gå 
tillbaka till något som i denna dsp-tid kanske kan kallas naturligt ljud.367

Ordvalet i detta citat framstår som signifikant: att ljudåtergivningen från 
tvåkanalsstereo karakteriseras som naturligt ljud implicerar att nyare 
ljudteknologier, såsom flerkanalsåtergivning eller simulering av olika slags 
rumsakustik med hjälp av digital signalbehandling, producerar ett ljud som 
är mindre naturligt. Detta implicerar i sin tur, även om det inte sägs 
explicit, att detta mindre naturliga ljud i kraft av sin hörbara hypermedialitet 
också kan upplevas som bättre än verkligheten av de lyssnare som föredrar 
dessa nyare teknologier. Uppfattningen om vissa äldre former av ljud-
reproduktionsteknologi som mer naturliga förs ytterligare ett steg i en 
artikel författad av Mats Meyer-Lie. Denne förordar visserligen ett tre-
kanals system för ljudåtergivning som ”den naturliga utvecklingen av 
mono” men fortsätter: 

tills vi fått hela vår musiksamling i multikanal menar många därför med 
rätta att det är naturligare att lyssna på musik i mono än i stereo. Stereo 

spaltar dessutom upp musiken och distraherar oss från att lyssna på 
helheten. Vill man vara elak skulle man kunna säga att stereo fick oss att 
sluta lyssna på musik och istället lyssna på ljudåtergivning.368

Mot bakgrund av denna återkommande betoning i hifi-diskursen av 
förment naturlighet förefaller det ligga nära till hands att den analoga 
vinylskivan, med dess tekniskt sett mer transparenta indexikaliska repro-
duktionskedja (jämför avsnitt 4.1), också kunde uppfattas som naturligare 
än digitala ljudåtergivningssystem.369 Som nämns ovan noteras under 
andra hälften av 2000-talets första årtionde en stigande försäljning av 
vinyl skivor.370 Att döma av statistik från Ifpi Sverige fortsatte denna ten-
dens under 2010-talet: under perioden från 2014 till 2018 ökade vinyl-
skivans andel av det totala försäljningsvärdet för album från 13,6 procent 
till 40,5 procent, och försäljningsvärdet för vinylalbum ökade från 2013 till 
2018 med totalt 316 procent.371 Det senaste årtiondets vinylrenässans upp-
märksammas också i Hifi & Musik; i artikeln ”Kom igång med vinyl!” år 
2012 hävdas att många olika fraktioner inom hifi-kulturen har bestämt sig 
att ”hoppa tillbaka till vinylvärlden”, och under ett flertal år återfinns i 
tidskriften en återkommande avdelning betitlad ”Vinyl & Musik”.

Naturtrohet och sanning

I avsnitt 2.2 påvisas hur omdömen beträffande graden av realism i en viss 
apparats ljudåtergivning redan från uppkomsten av en svensk diskurs 
kring ljudreproduktionsapparatur återkommande refererar till natur-
domä nen, vilket sannolikt sammanhänger med att det från engelskan 
övertagna begreppet fidelity överförts till det vid den tiden etablerade 
svenska begreppet naturtrohet. Som citaten ovan indikerar förekommer 
emellertid referenser till natur och naturlighet även i sentida hifi-diskurs. 
Förutom i Hifi & Musiks redaktionella material är detta framträdande 
också i reklamannonser under den digitala eran, där ljudapparaturens 
kvaliteter framhålls med hjälp av såväl verbala som visuella referenser till 
den av människan opåverkade naturen. Dessa referenser tar sig ibland 
oväntade uttryck; så framhålls till exempel i en reklamannons för en 
förstärkare: ”För att få musik att ljuda så fullblodigt, krävs att signalen tar 
den kortaste, mest naturtrogna vägen mellan ingång och utgång.”372 En 
cd-spelare sägs kunna återskapa den ursprungliga, naturliga värmen hos 
de inspelade ljuden från olika musikinstrument.373 Många annonser under-
stryker kopplingen till naturen med hjälp av illustrationer som avbildar 
naturmiljöer, ofta men inte alltid åtföljda av verbala referenser. En annons 
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för en dat-bandspelare illustreras med en bild föreställande en ljudanlägg-
ning och en snurrfåtöljplacerad lyssnare i en lövskogsbacke.374 En annan 
annons, vilken gör reklam för högtalarkablar, återger en bild av ett vatten-
fall, varvid den engelskspråkiga annonstexten anger att kabeln i fråga är 
”Inspired by nature”.375 En tredje annons, denna gång från en tillverkare 
av diverse hifi-tillbehör, illustreras med en bild av en ljudanläggning i 
skogsmiljö och annonstexten ”Så nära naturen…”.376 I några fall artikule-
rar annonser en konflikt mellan verbalt och visuellt, som när en annons 
rubri cerad ”Framtiden stavas: naturligt ljud” illustreras med en bild av 
gigan tiska högtalare placerade i en futuristisk urban miljö, eller när hög-
talare från samma tillverkare annonseras som kapabla att frambringa 
”Naturligt Ljud!” i en annons vars visuella dimension utgörs av en bild av 
ett räm nande martiniglas.377 

Noterbart är att referenser i reklamen till naturdomänen efterhand i 
några fall också kompletteras av annonser som refererar till sanning som 
ett kvalitetskriterium. I en annons för ett brittiskt högtalarfabrikat från 
den svenska generalagenten, vars rättstavningskapacitet för övrigt framstår 
som rätt oprofessionell, hävdas att ”[b]land de proffetionella användarna 
anses högtalarna tillhöra de sannaste ljudkällor som går att uppbringa”.378 
En annons för ett annat högtalarfabrikat presenterar ett antal olika model-
ler under rubriken ”Den musikaliska sanningen!”379 Ett tredje högtalarfabri-
kat annonseras i en serie om fyra olika engelskspråkiga annonser som med 

Annons för dat-bandspelare från Sony. 
Hifi & Musik, nr 9, 1991, 45.

Annons för högtalare från Yamaha. 
Hifi & Musik, nr 11, 2005, 100.
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bibliska referenser bygger på temat sanning – genomgående slogan är 
”Nothing But The Truth” – och illustreras med utsnitt ur gravyrer hämtade 
från Dorés bibel.380 I en annons för ett paket bestående av förstärkare och 
D/A-omvandlare lyder rubriken: ”Vägen mot sanningen”.381 Även om refe-
renser till naturlighet och naturtrohet genomgående är mer vanligt före-
kom mande än referenser till sanning framstår denna förskjutning mot det 
senare begreppet som signifikant: snarare än en i princip empiriskt veri-
fierbar likhet (naturtrohet) artikuleras ett mer abstrakt logiskt begrepp, 
som också implicerar etiska undertoner (sanning som en moralisk kvalitet). 
Som påpekas ovan förefaller dock båda dessa begrepp i allt mindre ut-
sträckning vara relaterade till något slags faktisk jämförelse med en extern 
audiell verklighet; i stället implicerar de en individuell subjektiv förför-
ståelse av hur en sådan verklighet kan vara beskaffad. Efter år 2010 blir 
också visuella eller verbala referenser till natur eller sanning allt mer säll-
synta i reklamannonserna, vilka snarare tenderar att låta en oförmedlad 
extern verklighet representeras av avbildade musikinstrument.382

Bättre än verkligheten?

Jag hävdar i detta och tidigare avsnitt att det genom ljudreproduktions-
teknologins historia går att finna åtskilliga exempel på situationer där 

tekniskt reproducerad musik förefaller bedömas av lyssnare som bättre än 
verkligheten, det vill säga i någon bemärkelse mer tilltalande i jämförelse 
med icke-reproducerade framföranden av levande musik. Trots detta har 
jag i källmaterialet endast funnit få uttalanden som uttryckligen hävdar att 
så kan vara fallet. Hifi-diskursens regulativa grundföreställning, att fidelity 
– trohet mot originalet – alltid utgör ett eftersträvansvärt ideal, förefaller 
ha utövat ett starkt normativt inflytande som har förhindrat formulerandet 
av utsagor med sådan innebörd. Från 1990-talet återfinns emellertid i Hifi 
& Musiks spalter några enstaka förekomster av uttalanden från tidskriftens 
skribenter eller läsare som förefaller ifrågasätta denna grundföreställning. 
År 1991 redogör Anders Edenholm, i den i avsnitt 4.3 citerade artikeln i 
den vid denna tid aktuella serien ”Vad är hifi”, för sina erfarenheter från 
arbetet med återutgivningen av ”ett av André Charlins gamla masterband” 
på både cd och vinyl:

Vi jämförde masterbandet (som är att betrakta som källan) med cdn 
och vinylen. […] Det intressanta i denna jämförelse var att de allra flesta, 
undertecknad inbegripen, ansåg att vinylskivan lät bättre, t. o. m. bättre 
än masterbandet. Vi hade alltså skapat en ny ”verklighet” som var bättre 
än verkligheten. Det var visserligen inte rätt, men bättre.383

Edenholm för därefter ett resonemang om effekterna av tillvänjning kontra 
markanta teknologiskiften genom hifi-historien, och hans slutsats är: ”att 
ha verkligheten som måttstock är svårt för att inte säga omöjligt”. Noter-
bart här är att det så kallade originalet i detta fall inte utgörs av ett levande 
framförande, utan av ett masterband, det vill säga en redigerad bandinspel-
ning avsedd att sedan fungera som utgångspunkt för fonogramframställning. 
Några år senare reflekterar en insändarskribent, efter att ha lyssnat till 
återgivningen från en avancerad hifi-anläggning, över förhållandet mellan 
reproduktion och original:

En […] fundering som gnagt hela veckan är; låter det bättre än live? 
Jag har aldrig ens funderat över möjligheten förut, men nu… Jag har 
varit på tillräckligt många konserter för att veta hur det kan/skall låta, 
och min slutsats blir att du får sitta på en väldigt bra plats för att det 
skall bli sååå bra.384

År 2010 beskriver Marcus Boman i artikeln ”Jakten på superljudet” hur 
han funnit ett levande konsertframförande underlägset en sacd-inspel-
ning av samma musikstycken framförda av samma musiker, varefter han 
retoriskt frågar: ”Har vi i jakten på superljudet redan blivit mycket bättre 
än verkligheten och helt enkelt övergått till sökandet efter den där stora 

Annons för högtalare från kef. 
Hifi & Musik, nr 9, 1992, 73.



238   EN TROVÄRDIG ILLUSION AV MUSIK

kicken eller upplevelsen?”385 Tidsadverbet redan framstår vid det här laget 
som föga motiverat; som framgår av den tidigare framställningen återfinns 
åtminstone från 1970-talet och framåt diskursiva spår av situationer där 
stora kickar och upplevelser bedömts vara prioriterade framför största 
möjliga naturtrohet. Utsagor vilka formulerar ett explicit ifrågasättande av 
hifi-diskursens transparensideal utgör dock relativt sällsynta avvikelser 
från en norm. I den tidigare delen av den svenska hifi-historien lyser de 
nästan helt med sin frånvaro; ett undantag utgör den i avsnitt 2.5 citerade 
ironiska kommentaren i tidskriften Charme år 1931 beträffande grammo-
fonartister som tack vare den elektriska inspelningsteknologin framstått 
som ”bättre och mer välljudande än de äro i livs levande livet”.386 Kommen-
taren förefaller dock föranledd av det stilskifte i populärmusikens röstideal 
som möjliggjorts av teknologin, snarare än av någon explicit jämförelse 
mellan levande och reproducerat framförande.

Under loppet av 2010-talet blir detta slags jämförelser mellan repro-
ducerad musik och levande framföranden än mer sällsynta. Strävan efter 
bättre ljud framstår i Hifi & Musiks spalter alltjämt som en primär ambition, 
vilken ibland tar sig tämligen egenartade uttryck, som i en artikel av Peter 
Ellsinger om hifi och städning (”du får ett bättre ’ljud’ när det är skinande 
blankt och det doftar rent”),387 eller en artikel av Jonas Bryngelsson om 
användningen av olika slags så kallade jordningsprodukter.388 Båda 
artiklarna kritiseras av insändarskribenter som uttryck för skrock, osak-
lighet och New Age-inspirerat bondfångeri eller exempel på ”Kejsarens 
nya kläder”.389 Vid några tillfällen försvarar redaktionen föreslagna åtgär-
der och produkter, exempelvis med att de uppnådda förbättringarna i 
ljudkvalitet är av ”en mer mikrodynamisk karaktär, men därmed inte 
självklart mindre viktiga”.390 Graden av konsensus bland tidskriftens läsare 
beträffande viktigheten av eller möjligheten att uppfatta sådana mikro-
dynamiska förbättringar framstår som oklar, men det kan konstateras att 
de föregivna förbättringarna i ljudåtergivningskvalitet i inget av dessa fall 
grundas på någon explicit jämförelse med en extern verklighet.

5. Konklusion

I de föregående kapitlen tecknas en bild av den svenska hifi-kulturen, 
såsom den framträder i fackpress, veckopress och dagspress, under en 
period av cirka 90 år. Från att på 1930-talet ha varit en minoritets ange-
lägenhet, dock med stor fascinationspotential, blir high fidelity under 
loppet av 1950-talet i takt med ett ökande ekonomiskt välstånd ett allt mer 
omtalat fenomen. Från mitten av 1960-talet framväxer en omfattande 
konsumtionskultur kring hifi-apparatur, vilken under loppet av 1970-talet 
blir ett självklart inslag i svenska hushålls utrustning. Introduktionen på 
1980-talet av digital ljudreproduktionsteknologi påverkar hifi-kulturen på 
flera olika divergerande sätt. Å ena sidan ses digitaliseringen som en 
möjlighet att ytterligare befrämja strävan efter största möjliga naturtrohet 
i ljudåtergivningen. Å andra sidan möjliggör digitaliseringen också, genom 
mediekonvergens och frigörande från fonogrammet som artefakt, utbredda 
användningar av ljudapparatur vilka prioriterar andra egenskaper än high 
fidelity, såsom ökad mobilitet och mjukvarutillgänglighet. Jag ämnar i det 
följande sammanfatta centrala aspekter av den svenska hifi-kulturen, det 
vill säga de föreställningar, värderingar och praktiker som har förknippats 
med användningen av ljudreproduktionsapparatur, utgående från de 
frågeställningar som formuleras i kapitel 1.

Vad gäller förhållandet mellan hobbyverksamhet och konsumtion vid 
anskaffandet av apparatur kan konstateras att elektrisk ljudåtergiv nings-
apparatur i likhet med tidig radioteknologi från början framstår som ett 
attraktivt område för hobbybyggeri, detta i en situation då fabrikstillverkade 
apparater ligger utom ekonomiskt räckhåll för många användare. Under 
1930- och 1940-talen är heminspelning av grammofonskivor ett mycket 
uppmärksammat men sannolikt inte särskilt utbrett fenomen; 1950-talets 
trådspelare och bandspelare erbjuder betydligt större möjligheter till 
praktiserande av heminspelning som hobby. Det hobbybetonade hemma-
byggandet av ljudapparatur når en högkonjunktur under 1950-talet och 
tidigare delen av 1960-talet tack vare ökade ekonomiska möjligheter för 
användarna och ett ökande utbud av tillrättalagda byggprojekt i form av 
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kompletta byggsatser. Digitaliseringen av ljudapparaturen innebär att 
utrymmet för hobbybyggande minskar eller förvisas till avgränsade special-
områden, som till exempel bilstereo. Samtidigt präglas utbudet på konsum-
tionsmarknaden för hifi-apparatur av en allt mer extrem spännvidd mellan 
mainstreamapparater och high end.

Ökad mobilitet hos ljudapparaturen framstår genom hela tidsperioden 
som någonting mycket eftersträvansvärt. Ljudåtergivningens elektrifiering 
åtföljs snabbt av bygganvisningar för hemmabyggda bärbara apparater och 
marknadsföring av fabrikstillverkade sådana. Under tiden efter andra 
världs kriget leder miniatyrisering och transistorisering till stegrad mobi-
litet beträffande både radiomottagare och grammofoner samt efterhand 
också kompaktkassettspelare. Ännu mer miniatyriserade bärbara apparater 
såsom Walkman och digitala musikspelare efterföljs av fildelning och 
därefter strömmade ljudfiler från internet, i ett skeende som innebär allt 
högre grad av mobilitet men också ökad tillgänglighet av mjukvara, obe-
roen de av lyssnarens sociala kontext och geografiska position. Strävan 
efter mobilitet står i viss motsättning till strävan efter största möjliga 
fidelity. År 2009 hävdar Hifi & Musiks chefredaktör Jonas Bryngelsson med 
anledning av utbredningen av komprimerade filformat att ”för första 
gången i världshistorien väljer vi att lyssna på musik i sämre kvalitet än vi 
tidigare gjort”.1 En tillbakablick på ljudapparaturens historia visar 
emellertid att detta är uppenbart felaktigt; det förhållandet att mobilitet 
vid upprepade tillfällen har prioriterats framför ljudkvalitet indikeras av 
apparater som exempelvis kristallmottagare, mekaniska resegrammofoner, 
transistorradiomottagare, transistoriserade grammofoner och Walkman.2

Heminredningsaspekter på ljudåtergivningsapparatur, det vill säga dess 
visuella utformning och placering i användarens fysiska vardagsmiljö, 
utgör ett tema som intar en framträdande plats genom hela den undersökta 
tidsperioden. Att en given placering av tekniskt avancerad och ofta kostsam 
ljudapparatur var centralt i hemmet, i det vardagsrum som för allt fler 
människor utgjorde en självskriven del av bostaden, indikeras av den om-
sorg som tidigt ägnas åt dess visuella utformning. Den ljudapparat som 
under 1950-talet hade sin största utbredning, radiogrammofonen, var ut-
formad utifrån ett utpräglat möbelkoncept, och dess funktion ur hemin-
red ningssynvinkel spelade en framträdande roll i marknadsföringen. Hifi-
anläggningar bestående av separata enheter uppfattades däremot som 
ståen de i konflikt med heminredningshänsyn, och från och med denna tid 
framträder en formulering av denna motsättning i genustermer, mellan 
manlig omsorg om tekniken och kvinnlig om hemmets utformning. Från 
årtusendeskiftet märks dock tendenser till upplösning av denna könskodade 

dikotomi i och med livsstilskategorin, i vilken 2010-talets retrotrend kan 
ses som ett inslag. Från 1990-talets senare del blir också hemmabio-
anläggningen vanligare som ett hemmets underhållningscentrum för så väl 
ljud som bild, jämförbar med 1950-talets radiogrammofon, i synnerhet 
med Kombinado-konceptets kombination av radiogrammofon och tv.

Vad gäller lyssnandets sociala organisation sker påtagliga förändringar 
under tidsperioden. Tidig ljudapparatur förefaller i första hand ha använts 
för socialt lyssnande, där musikåtergivning ingår som ett av flera inslag i 
en social samvaro. Det privata, enskilda lyssnandet framträder först 
efterhand som ett socialt accepterat sätt att använda ljudapparatur. Det 
ofrivilliga sociala lyssnandet, vid vilket andra människors ljudapparat-
användning av omgivningen upplevs som störande, framstår tidigt som ett 
problem. Radiogrammofonens roll som en centralt placerad under håll-
ningsmaskin framställs som befrämjande av ett socialt lyssnande vid 
familjesamvaro eller sociala sammankomster i hemmiljö. Den från 1950- 
talet intensifierade hifi-diskursen tenderar däremot att i högre grad prio-
ritera ett enskilt lyssnande, fokuserat kring den specifika ljudreproduk-
tions situationen och dess egenskaper. Ljudapparaturens tilltagande mobi-
litet möjliggör ett enskilt, solitärt lyssnande i allt fler olika kontexter, men 
också en flexibel akustisk inmutning av ett fysiskt revir med hjälp av berg-
sprängare.

De förhållningssätt som tillämpats vid lyssnande till teknologiskt re-
producerad musik har ofta beskrivits i termer av en dikotomi mellan å ena 
sidan ett fokuserat, koncentrerat eller uppmärksamt lyssnande och å andra 
sidan ett okoncentrerat eller förstrött lyssnande. Ljudreproduk tions-
medierna radio och grammofon förefaller redan från början ofta ha använts 
för ett förstrött bakgrundslyssnande, för vilket dessa medier också kriti -
serades. Detta slags musiklyssnande sammanhänger sannolikt med ljud-
repro duktionsmediernas användning i situationer av socialt umgänge, där 
omedelbara föregångare kan spåras i levande restaurang- och kafémusik. 
Hifi-diskursens expansion innefattar normativa föreskrifter från hifi-
experter, framför allt sådana med bakgrund i musiklivet, beträffande före-
givet korrekta sätt att lyssna till reproducerad musik. Vid samma tid finns 
också tecken på en successivt mer framträdande motsättning mellan ett av 
sakkunniga på musikområdet föreskrivet strukturlyssnande och ett sinnligt 
lyssnande inriktat mot klangnjutning. I och med utbredningen av ett allt 
mer flexibelt mobilt lyssnande tenderar dock dikotomin mellan koncentre-
rat och förstrött lyssnande efterhand att framstå som allt mer diffus.

En distinktion som spelar en framträdande roll i diskursen kring ljud-
reproduktionsmedierna är den mellan tekniklyssnande och musiklyssnande. 
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Tidigt uppträder indikationer på att olika lyssnares uppmärksamhet före-
faller vara riktad mot mediets hörbara specifika egenskaper, snarare än 
mot den musik som reproduceras; tekniklyssnande kan därmed beskrivas 
som en specifik form av fokuserat lyssnande. Hifi-diskursens genombrott 
på 1950-talet medför att denna uppmärksamhetsinriktning förefaller 
accen tueras avsevärt: såväl apparatur som mjukvara (fonogram) bedöms 
allt mer detaljerat utifrån ett återgivningstekniskt perspektiv. Samtidigt 
ägnas ökad uppmärksamhet åt problematiken kring effekterna av till-
vänjning till specifika apparaters egenskaper, något som hade observerats 
redan på 1930-talet. Introduktionen av digital ljudteknologi innebär i vissa 
avseenden en markant förändring ur tekniklyssnandets perspektiv, exem-
pli fierad av skiftande värderingar av vad som beskrivs som ljudet från 
ingenstans. Under senare delen av 1980-talet finns påtagliga tecken på en 
antagonistisk motsättning mellan anhängare av analog respektive digital 
ljudteknologi; efterhand förefaller en viss förlikning mellan dessa positio-
ner ske, men schismen förblir i viss utsträckning bestående och ej möjlig 
att upplösa i verbal diskurs. Tekniklyssnandet framställs även som stående 
i motsättning till en eftersträvad medietransparens, men det förefaller 
också ha satts i samband med ett sinnligt njutningslyssnande vilket efter-
hand konstrueras diskursivt som musikaliskt.

Genom hela den studerade tidsperioden återfinns en rad exempel på 
situationer och avseenden i vilka teknologiskt reproducerat ljud har 
uppfattats som bättre än verkligheten, det vill säga som i någon mening 
bättre än ett icke-reproducerat originalljud. De tidigaste kommentarerna 
kring detta berör de nya sångstilar i populärmusiken som betingas av elek-
trisk inspelningsteknik och mikrofonanpassad sång. Ljudreproduk tions-
mediernas potential för att genom tidsaxelmanipulation återge ljudförlopp 
som inte vore möjliga att realisera i levande, icke-reproducerat ljud kommer 
tidigt, om än till en början undantagsvis, till användning. Tydliga indika-
tioner finns på att hög ljudvolym i vissa situationer utgör en eftersträvans-
värd kvalitet hos reproducerat ljud. En långvarig diskussion ägnas åt den 
av expertkommentatorer kritiserade preferensen hos många lyssnare för 
så kallad mörk klangfärg, lämpad för musikuppspelning i sammanhang där 
ett riktat, uppmärksamt lyssnande inte eftersträvas. Introduktionen av 
bandspelarteknologin medför att tidsaxelmanipulationsprocedurer vid 
fonogramproduktion efterhand övergår till att bli normaliserad praxis 
snarare än undantagsmässiga gimmickeffekter. Reproduktionsmedierna 
kommer också till användning för manipulation av ljudåtergivningens 
spatiala karaktär genom stereofoni och rymdklang. Från ingången av 
1970-talet finns tecken på en efterhand allt mer utbredd konsensus om 

existensen av högtalarmusik som en specifik, mediebetingad genre: musik 
som skapats med hjälp av studiotekniska procedurer och som ej är relaterad 
till någon extern verklighet, i betydelsen av ett original utanför inspel-
ningen. Från 1980-talet ger digital signalbehandling och flerkanal ökade 
möjligheter till emulering eller konstruktion av olika slags rumsakustik i 
ljudåtergivningen. En tilltagande relativisering av hifi-begreppets innehåll 
innebär att en korrekt ljudåtergivning kan ställas mot en som upplevs som 
bra, varvid, framför allt i förhållande till viss högtalarmusik men även i 
relation till andra musikgenrer, en bra återgivning kan föredras framför en 
som är korrekt. Den verklighetsreferens som tillämpas vid bedömning av 
ljudkvalitet förefaller successivt i ökande utsträckning vara definierad av 
tidigare ljudreproduktionsteknologi snarare än av levande musikframfö-
randen. Trots dessa förändringstendenser förefaller high fidelity-idealet 
(trohet mot originalet) fortfarande mot slutet av den studerade tidsperioden 
utöva ett starkt normativt diskursivt inflytande, men enstaka exempel 
uppträder också på utsagor som explicit beskriver reproducerat ljud som 
bättre än verkligheten.

Sammanfattningsvis kan sägas att hifi-diskursen, som den utvecklades 
i en svensk kontext under den studerade tidsperioden, indikerar att den 
betoning av mediets transparens – naturtrohet – som utgör en väsentlig 
del av hifi-begreppet successivt antar en alltmer problematisk karaktär. 
Introduktionen av nya ljudreproduktionsteknologier, vilka regelmässigt 
uppges ha kapacitet att i jämförelse med tidigare teknologier förbättra 
återgivningens ljudkvalitet och därmed öka mediets transparens, åtföljs 
lika regelmässigt av en intensifierad uppmärksamhet gentemot nyanser av 
transparens, det vill säga en ökad känslighet för subtila skillnader i den 
upplevda kvaliteten hos ljudåtergivningen. Mediets ökade transparens 
förefaller således befrämja lyssningssätt som minskar transparensen, i en 
kontinuerlig interaktion mellan tekniska förbättringar och förändringar i 
allmänt tillämpade förhållningssätt hos lyssnarna. Uttryckt i Bolters och 
Grusins termer leder teknologiska innovationer syftande till ökad trans-
parens också till ökande medvetenhet om nya medier som just medier, det 
vill säga till hypermedialitet.3

Sett ur ett pragmatiskt användarperspektiv kan den visuellt grundade 
metaforen om mediets transparens också tillskrivas en annan innebörd: i 
det praktiska vardagshanterandet av musikteknologi förefaller denna 
teknologi och med den förbundna praktiker att successivt anta en förment 
naturlig, icke-anmärkningsvärd karaktär som ett transparent och obemärkt 
inslag i normal, vardaglig social praxis. Förutom i användarnas hemmiljö 
sker också en ökade musiksättning av olika slags offentliga miljöer med 
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hjälp av ljudreproduktionsapparatur, något som påpekas av flera ob-
servatörer redan tidigt under den här studerade tidsperioden. Sådana till-
vänj nings- och normaliseringsprocesser utgör en väsentlig aspekt av en 
fortgående musikalisering av vardagslivet. Från att i stor utsträckning ha 
utgjort singulära händelser som skiljer ut sig från vardagen förvandlas 
musiklyssningssituationer till något självklart och föga uppmärksammat: 
”Technological media turn magic into a daily routine.”4

De skeenden som kartlagts i de föregående kapitlen konstituerar 
sammantagna en process som innebär både musikalisering av vardagslivet 
och medialisering av såväl musikproduktion som musiklyssnande. Tekno-
logiska ljudreproduktionsmedier blir successivt i allt högre grad en förut-
sättning för upplevande av musik. Under den tidigare delen av tidsperioden 
utgör det levande framförandet av musik den givna referensramen för 
bedömning av kvaliteten hos teknologisk musikreproduktion; mot slutet 
av perioden är detta inte längre fallet. Även om naturtrohetsdiskursen är 
verksam genom hela perioden sker en successiv ökning av acceptansen av 
högtalarmusik, musik vars tillkomst förutsätter teknologiska medier, som 
en genre åtskild från men likvärdig med – eller kanske överlägsen – levande 
musik, och högtalarmusikprocedurer tillämpas efterhand i ökande 
utsträckning även på musik ur andra genrer. Musikhistoriens hävdvunna 
verkbegrepp, centrerat kring en idealiserad abstrakt struktur oberoende av 
sina fysiska manifestationer, förefaller successivt ersättas av en entitet 
definierad av sin konkreta manifestation i ett specifikt fonogram: det 
fonografiska musikverket.

Som nämns ovan gör Lee B. Brown i sin diskussion av det fonografiska 
verket inte någon distinktion mellan analog och digital ljudreproduk-
tionsteknologi, medan däremot Rothenbuhler och Peters reserverar be-
greppet phonography för analog teknologi. Delvis grundas detta på prin-
cipiella resonemang kring den teckenrelation som manifesteras i de båda 
teknologierna: ”[t]he analog recording is an index of music because it is 
physically caused by it”, medan ”[t]he digital recording is a symbol of 
music because the relation is one of convention”.5 Detta medför dock också 
mer konkreta, hörbara skillnader mellan analogt och digitalt: det analoga 
fonogrammet för med sig sin egen historia hörbart inpräglad. Knastret 
från en gammal, ofta spelad vinylskiva bär ett hörbart vittnesbörd om dess 
historicitet, medan ett digitalt fonogram antingen låter som nytt eller inte 
alls.6 I den svenska hifi-diskursen märks relativt få spår av denna distinktion. 
I stället förefaller pragmatiska förhållningssätt som likställer analoga och 
digitala fonogram att dominera; i båda fallen är det fråga om fysiska 
artefakter som med hjälp av teknisk apparatur kan fås att återge musikaliska 

ljudförlopp. De senaste två årtiondenas förändringstendenser bort från 
fysiska fonogram i riktning mot mp3-filer och strömmat ljud medför att 
dessa nya medier utifrån samma pragmatiska förhållningssätt kan likställas 
med tidigare ljudåtergivningsteknologier: även här är det fråga om 
apparater som av användaren kan förmås att återge inspelat ljud. 
Vinylskivans återkomst under 2010-talet indikerar dock att hanteringen 
av fysiska artefakter vid musiklyssnande för ett växande antal användare 
inte saknar affektiv betydelse, även om denna sker i en situation där den 
övervägande delen av teknologiserat musiklyssnande sker utan bruk av 
fysiska fonogram.

En framträdande roll i hifi-diskursen har genomgående spelats av de 
experter som företrädesvis kommit till tals i fackpublikationer som Radio 
och Television och Hifi & Musik. Kompetenskriterierna för vem som bör 
betraktas som expert skiftar dock över tid. Under den tidigaste delen av 
tidsperioden sammanhänger erkänt expertskap i relation till ljudapparatur 
i första hand med kvalificerad elektroteknisk utbildning, i många fall från 
teknisk högskola, men även sakkunniga från musikområdet (till exempel 
musikkritiker) ger bidrag till diskussioner av ljudteknologi. Hifi-diskursens 
utbredning från mitten av 1950-talet innebär också en breddning och 
diversifiering av gruppen av hifi-experter. En allt mer framträdande roll 
spelas av personer med yrkesmässig erfarenhet av arbete med ljudteknik, 
i många fall från Sveriges Radio, men även konstmusikkritiker och 
populärmusikkritiker bidrar till diskursen, och variationen växer 
beträffande fördelningen mellan teknisk skolning och en entusiaststatus 
som ofta grundlagts i de intresseföreningar på hifi-området som bildas 
under denna period. Från 1970-talet breddas hifi-expertgruppen än mer 
med tillskott av bland annat apparatkonstruktörer. I facktidskriften Hifi & 
Musik märks efterhand en professionalisering av hifi-expertrollen på 
erfarenhetsbaserade snarare än formella grunder, varvid rollen kan vara 
förankrad i en erkänd status som audiofil eller så kallat guldöra. Uttryckt 
i termer av de begrepp som myntats av Boel Berner sker således en 
förskjutning av grunderna för rollen som hifi-expert från institutionaliserade 
former av expertis i riktning mot vad Berner kallar sakkunskap, det vill 
säga ”grundlig kännedom om ett visst ämne, gärna inhämtad genom egen 
erfarenhet och med referens till, vad ordboken kallar reella förhållanden”.7

Från cirka 1990 märks en tilltagande tendens till subjektivering av 
kriterierna för hifi-begreppet som en följd av motsättningen mellan 
strävanden att fastställa tekniska normer för hifi och en växande konsensus 
om att upplevelse av ljudkvalitet i stor utsträckning är beroende av 
subjektiva faktorer, enligt kriterier som ofta inte är möjliga att specificera 
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verbalt. Bedömarens upplevelse av njutning av musiken tenderar att 
framhållas som ett allt viktigare kvalitetskriterium, ofta diskursivt legi-
timerat i termer av en inte helt specificerad musikalitet hos en apparat eller 
ett fonogram. Denna tilltagande pluralism och bejakandet av lyssnarens 
subjektiva omdöme kan ses som indikationer på en form av demokratisering 
av hifi-kulturen men förefaller också ofrånkomligen leda till en margi-
nalisering av hifi-experterna, det vill säga en minskning av deras auktoritet. 
I stället för att normativt föreskriva hur användare av ljudreproduk-
tionsapparatur ska agera har dessa experter blivit vad Berner kallar ”ut-
tolkare av en alltmer förvirrad och oförståelig värld”.8

Sett utifrån ett perspektiv som fokuserar auktoriteten hos erkända eller 
föregivna experter kan hifi-kulturens förändringar under den aktuella 
tidsperioden beskrivas i termer av en uppgång följd av en nedgång. Från 
att under åren kring 1930 ha utgjort ett smalt minoritetsintresse växer 
intresset för ljudreproduktionsapparatur till en viktig angelägenhet för 
breda befolkningsskikt och en kommersiellt betydelsefull konsumtions-
kultur, för att från 1990-talet och framåt gradvis återgå till att i första hand 
utgöra fokus för en alltmer marginaliserad minoritetsgrupp. Jag beskriver 
i kapitel 1 hifi-diskursens centrala regulativa grundföreställning som en 
uppfattning om att största möjliga naturtrohet i teknologisk ljudrepro-
duktion är eftersträvansvärd. Ett kvantitativt mått på hur eftersträvansvärt 
ett sådant ideal är vid olika tidpunkter utgörs av de investeringar i termer 
av tid, arbete och ekonomiska resurser som människor är beredda att 
företa för att uppnå detta ideal. Också i detta avseende kan hifi-kulturens 
historia beskrivas i termer av uppgång och nedgång: under en period 
präglad av tekniska innovationer och ökat ekonomiskt välstånd framstår 
förbättrad ljudåtergivningskvalitet som ett angeläget investeringsobjekt. 
Då ett tillstånd uppnåtts där, uttryckt i termer av Ken Pohlmanns i avsnitt 
4.1 citerade uttalande, den stora massan ljudkonsumenter verkar vara 
nöjda med dagens ljudkvalitet, är emellertid ytterligare förbättringar av 
denna ljudkvalitet inte längre lika eftersträvansvärda, utom för en liten 
grupp av specialintresserade och resursstarka high end-konsumenter. Idag 
förefaller den av mig postulerade regulativa grundföreställningen snarast 
ha ersatts av föreställningen om att tillräckligt bra ljudkvalitet i teknologisk 
ljudreproduktion är eftersträvansvärd, och att den dessutom för de flesta 
användare i de flesta situationer idag faktiskt är uppnådd.
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Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik 
i allt större utsträckning skett genom användning 
av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår 
återge inspelade ljud på annan tid och plats än de 
ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan det 
också jämföras med ett original, och från slutet av 
1920-talet fram till idag har hög kvalitet hos ljud-
återgivningen, en hög grad av likhet mellan det 
återgivna ljudet och originalet, beskrivits med hjälp 
av uttrycket high fidelity, förkortat hifi.
 Den här boken skildrar den svenska hifi-kulturens 
historia: de föränderliga idéer, värderingar och 
handlingsmönster som har präglat användningen 
av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan intro-
duktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. 
Genom framför allt tidskrifter och dagspress kart-
läggs hur experternas rådgivning och reklamens 
budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljud-
apparater, men också hur olika användare  utformade 
en delvis avvikande hantering av dessa apparater.
 En grundläggande föreställning i hifi-kulturen är 
den att high fidelity, det återgivna ljudets trohet mot 
originalet, är något eftersträvansvärt som därmed 
kan motivera användarna att satsa tid, pengar, 
 arbete och kunskap för att uppnå så stor likhet som 
möjligt mellan reproducerad och levande musik. 
Men undersökningen visar också att det har funnits 
flera andra egenskaper hos reproducerade ljud som 
har värderats lika högt som, eller högre, än deras 
likhet med originalljud. Ljudreproduktionsmedier 
som har formats och använts i syfte att uppnå 
största möjliga likhet med en extern akustisk verk-
lighet har därmed också använts för att alstra ljud 
vilka i olika avseenden har bedömts som bättre än 
denna verklighet.

alf björnberg är professor i musikvetenskap vid 
Göteborgs universitet.
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