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MASSMEDIA OCH BRITPOP 
Hur en genre och dess utövare påverkades av pressen 
Engelsk titel: Media and Britpop - How a genre and its musicians were affected by the press 
 
 
Abstrakt 
Under början av 1990-talet växte en ny brittisk musikvåg fram, som en slags motståndare till 
den amerikanska grungen och som en motpol till den introverta shoegazingmusiken, där det 
brittiska kom att stå i centrum. Bandens attityder var kaxiga och musiken påminde om tidigare 
generationers brittiska rock och popmusik. Oasis och Blur var två av dessa band vars karriärer 
nådde sin höjdpunkt under 1990-talets mitt och är de främsta namnen i denna musikvåg som 
av tidningarna döptes till britpop. Att artisterna var utåtriktade, inte drog sig för att göra 
kaxiga uttalanden om att ”bli bäst i världen” och var stolta över sin bakgrund gjorde att press 
och media mer än gärna skrev om banden. Ofta var det stora rubriker om bl.a. bröderna 
Gallaghers bråk eller ett delvis medieskapat bråk mellan Oasis och Blur som prydde 
tidsskrifternas och tabloidernas framsidor.  
 
I den här uppsatsen tar jag reda på hur press och media och framför allt musiktidsskriften New 
Musical Express har påverkat artisternas karriärer och genren britpop. Vilka konsekvenser har 
den journalistik de bedrivit gett för genren och hur stor del av genrens nedgång i popularitet, 
som inträffade 1997, beror egentligen på medierna? Dessutom kommer jag att titta på hur vi 
beskriver genren idag, genom att undersöka hur musikencyklopedierna skriver om Blur och 
Oasis. 
 
Nyckelord: Oasis, Blur, New Musical Express, Cool Britannica, Britrock  
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Inledning  
Att vi ständigt sätter etiketter på och placerar musik i olika genrer utifrån dess attribut är inget 
nytt och att villkoren för genrerna kan variera är inte svårt att förstå. Termen ”britpop”, eller 
”britrock” som ibland också förekommer, skulle utifrån vad namnet antyder kunna omfatta all 
brittisk pop ifrån The Beatles, Samantha Fox till Lily Allen eller Sting. Men termen är snävare 
än så. Det handlar om den våg av alternativ rock, som växte fram under 1990-talet och fick 
sin höjdpunkt mellan åren 1994-1997. Men attributen i musiken hade nästan ett färre antal 
gemensamma nämnare än musikernas attityder, livsstilar, bakgrunder och klädstilar. 
Britpopen handlade inte bara om musiken, utan snarare om artisterna som utövade den och 
som kom att bli ikoner för sina fans. Genren, som dessutom kom att kallas för ”Cool 
Britannica” av journalister, fick mycket plats i massmedia under sin samtid. Band som Oasis 
och Blur blev centrum för uppmärksamheten och var de grupper som sålde bäst, både när det 
kommer till skivor och tidningsupplagor. Artisterna figurerade flitigt på tidningarnas 
förstasidor, deras privatliv synades alltid under lupp och det målades upp en slags 
tävlingskultur mellan banden och dess medlemmar, som de själva inte var sena med att haka 
på. 
 
Hypen runt musiken och banden samt deras leverne växte stadigt och man började tala om en 
ny brittisk våg, då Oasis och Blur, jämte grungen som växt sig stor med band som Nirvana, 
Pearl Jam och Soundgarden, började växa sig stora och slog i genom i USA. Den alternativa 
musiken hade blivit mainstream och kommersiell. Med hypen växte också pressen på banden 
och när 1997, som många hoppades bli ännu ett succéår för brittpopen med skivsläpp från de 
största aktörerna inom genren, istället blev en flopp talade man i press och media om 
britpopens död.  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på i vilken utsträckning media kan vara med och 
påverka definitionen av en genre, dess utövare och dess anhängare. Utifrån detta vill jag även 
resonera hur artisterna har kunnat dra nytta av detta eller om det givit ett negativt inflytande 
på deras musik och karriär och i så fall hur det inflytande har sett ut. Jag har undersökt hur ett 
urval av musikencyklopedier och musiklexikon beskriver Blur, Oasis och britpopen för att se 
hur historieskrivningen är gjord och hur stor vikt man har lagt vid musiken jämfört med 
media, privatliv och andra företeelser kring artisterna. Då musiken inte har många 
gemensamma nämnare, kan vi vidare definiera en genre utifrån dessa företeelser, så som 
attityd, leverne och tidsanda? 
 
Min frågeställning lyder enligt följande: 
Hur har media påverkat britpopen som genre och vilka konsekvenser har denna påverkan lett 
till? 
 
Metod 
Jag har i min faktasamling främst använt mig av litteraturstudier och även lyssnat på musiken 
för att kunna dra egna slutsatser om hur musiken faktiskt låter och förändras med tiden. I 
litteraturstudierna har jag tittat på hur olika lexikon skriver om britpopen och dess artister, 
med fokusering på hur mycket utrymme de olika banden ges och hur man beskriver genren 
och dess musik för att kunna se om de skiljer sig från varandra och på vilket sätt. När det 
kommer till musiktidskrifter från samtiden har jag bläddrat i New Musical Express (NME) för 
att se vad de skriver om banden och genren, jag har läst recensioner av skivor och tittat på 
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framsidor för att se hur mycket de använder sig av artistnamnen för att locka läsare. 
Tidningarna som jag bläddrat i är slumpmässigt utvalda för att kunna ge en generell bild av 
ämnet, dvs. hur man skriver om genren, men jag har även gjort ett medvetet urval av artiklar 
jag ansett viktiga för ämnet. Jag har dessutom använt mig av en självbiografi av Blurs basist 
Alex James för att få en individs perspektiv på det hela och John Harris bok Britpop!: Cool 
Britannia and the Spectacular Demise of English Rock som behandlar britpopen, dess artister 
och bland annat deras förhållande till dem och den förre brittiske premiärministern Tony 
Blair. 
 
Nackdelarna med att endast välja en tidskrift ligger i den ensidighet som tidningen speglar av 
ämnet. Att använda sig av fler tidskrifter hade dock blivit för tidsödande och inneburit allt för 
mycket arbete för denna uppsats. Likväl hade det kunnat vara en god idé att göra intervjuer 
med musikjournalister som var verksamma under samtiden men även här har jag valt att göra 
en begränsning på grund av det arbete det skulle ta att ordna en sådan intervju. 
 
Bakgrund  
Under början av 1990-talet fick grungen sitt fotfäste i USA med Nirvana som främsta 
fanbärare, en genre som med sitt opolerade ljud och texter om utanförskap drog sig allt 
närmare den europeiska kontinenten. Kort och gott kan man säga att det påverkade flera 
brittiska band att söka sig mot ett sound där man inspirerades av äldre brittisk pop och rock, 
man sjöng på sin naturliga brittiska dialekt och inte sällan handlade texterna om 
misslyckanden eller förortslivet. Det blev en brittisk version av vad grungen ville åstadkomma 
i USA. Det dröjde inte lång tid innan dessa grupper vann mark och populariteten i England 
växte, mycket på grund av de sociala situationer som rådde i landet och det faktum att den 
amerikanska grungeinvasionen stannat av i och med Nirvanas frontman Kurt Cobains 
bortgång i april 1994. Banden som nu kom att dominera scenen inom britpopen var Blur, 
Suede, Pulp, Oasis, Elastica och Supergrass, för att nämna några.  
 
Blurs debutalbum Leisure (1991) hade distinkta drag av musiken från Madchesteråren och 
samtidens populära, inåtriktade shoegazingmusik (ett utryck som kommer av att musikerna 
tittade på sina skor när de stod på scen), men influenserna från Beatles och The Kinks är 
tydliga. Deras andra skiva Modern Life is Rubbish (1993) sålde i förhållandevis dåligt trots att 
skivan kom att bli inflytelserik på den efterkommande musiken inom britpopen. Man lyfte i 
musiktexterna fram detaljer som är typiska för den engelska vardagen.1 
 
Oasis debutalbum Definitely Maybe släpptes 1994 och gjorde succé från första början. Skivan 
såldes i 150 000 exemplar, bara under de tre första dagarna2 och blev sedan det snabbast 
säljande debutalbumet i brittisk musikhistoria. Här är Beatles-influenserna ännu tydligare än 
de varit hos andra artister inom britpopen. Populariteten växte med deras andra skiva, (What’s 
The Story) Morning Glory, och man kammade hem flera priser på Brit Awards, som året 
innan dominerats av Blur. Samtidigt stöttade man officiellt Labour-partiet med Tony Blair i 
spetsen.  
 
New Musical Express är en musiktidskrift med huvudredaktionen i London, som grundades 
1952. Tidskriften, som då gavs ut i newsprintformat, var en av tre musiktidskrifter som gavs 
ut veckovis under 1990-talet och hade då upplagesiffror på cirka 100 000 per nummer.3 Man 

                                                
1 (Harris 2005) 
2 (Sneum 2005, 863) 
3 (Campaign 1999) 
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fokuserade på amerikanska band under början av 1990-talet, men även indiescenen fick 
utrymme i tidningen, fram till Kurt Cobains död då man vände fokus mot hemlandets 
musikscen och den allt mer populära britpopen. Artisterna var knappast medieskygga och 
musiken uppskattades av många och snabbt började britpopen ta upp allt mer plats i 
tidningarna och på singel- och albumlistorna. 
 
Insamlat material 
Eftersom jag var intresserad av att titta på hur man ser på genren och banden idag valde jag att 
titta hur historieskrivningen ser ut i encyklopedier och musiklexikon. Hur de skriver om 
Oasis, Blur och Britpop ser ut enligt följande: 
 
Encyklopedierna om Oasis 
Det man valt att uppmärksamma om Oasis handlar genomgående om vilken stor succé de 
gjorde med debutalbumet Definitely Maybe, deras slagsmål, berusningsvanor, rivaliteten med 
Blur och det samtidiga singelsläppet, hur de fortsatte göra succé med (What’s the story) 
Morning Glory?, misslyckade USA-turnéer och hur förväntningarna inför det tredje albumet 
Be Here Now ledde till besvikelse och hur deras kommande album endast varit av värde för 
de trogna fansen. Ofta refererar man till The Beatles, både när det gäller musiken och deras 
framgångar, men framför allt när det gäller pressens intresse: ”no other (except The Beatles) 
became a such a massive media success.”, “Oasis were suddenly receiving the media attention 
that previously bestowed on The Beatles”.4 
 
När det gäller debutalbumet Definitely Maybe från 1994 lyfter man fram att det var det 
snabbast säljande debutalbumet genom tiderna5, kallar bandet för en ”overnight sensation” 
som skapade ett exponentiellt ökande av intresse från pressen6. En encyklopedi beskriver 
albumet som epokgörande:  
 
“There were no maybes about it, this album defined an era in the same what that the Sex Pistols (an 
obvious influence) focused the frustrations of a generation with Never mind the bollocks, it’s just a 
pity that the dubious ‘Britpop’ era spawned an interminable glut of production line indie chancers”.7 
 
Nästan samtliga rocklexikon och musikencyclopedier jag tittat i skriver om hur media drev på 
i rivaliteten mellan Oasis och Blur och den beskrivs bland annat som ”en delvis medieskapad 
fejd som påminde om 60-talets rivalitet mellan The Beatles och The Rolling Stones”.8 Dock 
förkom det glåpord mellan banden och framför allt inför dagen då de skulle göra varsitt 
singelsläpp, Oasis med Roll With It och Blur med Country House. Man använder ord som 
”notoriously hyped up chart race”9, ”Subsequently, the UK press attempted to concoct an 
Oasis versus Blur campaign”10, beskriver hur ”konkurrensen skärptes med det andra ledande 
britpopbandet, Oasis”11, ”In 1995 Blur began a high-profile feud with Oasis, blown up to 
ridiculous levels by the media”12, och att ”båda kämpade om att bli listetta”13. Man skriver att 

                                                
4 (Larkin 2006) 
5 (Sneum 2005, 863) 
6 (Larkin 2006, 261) 
7 (Strong 2004) 
8 (Sneum 2005, 863) 
9 (Larkin 2006) 
10 (Larkin 2006) 
11 (Sneum 2005) 
12 (Hardy 2001) 
13 (Sneum 2005) 
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”Blur vann första omgången av det medielanserade The Battle of Britpop”14, en term som 
lanserades av musiktidningarna i Storbritannien.  
 
När de skriver om (What’s The Story) Morning Glory? är det hur de lyckades besvara 
förväntningarna inför det andra skivsläppet, vilket gjorde att de ”låg i framkant av den våg av 
brittisk rock som musikpressen kallade britpop”15 och nådde därmed karriärens höjdpunkt. 
Skivan beskrevs i ordalag som ”rich and assured record” och att det var ”one of the finest 
albums of the modern pop era”. 16 Att man trots att man förlorat The Battle of Britpop ändå 
stod som slutgiltig segrare vid årets slut eftersom albumet sålt betydligt bättre än Blurs The 
Great Escape och är ett av de bästsäljande albumen under 90-talet av en brittisk grupp; ”few 
modern rock bands had managed to create such a body of high-quality work in such short 
time”.17 
 
Man beskriver hur tidningarna ständigt bevakade bandet och framför allt bröderna Gallagher, 
när det gäller deras dåliga uppförande och hur deras leverne stod till med slagsmål, alkohol- 
och narkotikaintag, sexliv, inställda spelningar och brödernas slagsmål som skapade dåligt 
stämning i bandet, något som ska ha uppfattas som både irriterande och underhållande av 
tidningar och deras läsare. När det kommer till brödernas ständiga dispyter och slagsmål är 
den vanligaste anekdoten den om bandets USA-turnéring 1996, (efter att bandet äntligen fått 
en listplacering i och med singeln Wonderwalls andraplacering på singellistan i USA under 
början av året), som blev inställd på grund av brödernas bråk.18 Medan resten av bandet 
befann sig i USA inför en spelning var sångaren Liam kvar hemma i England eftersom han 
bråkat med sin bror Noel. Efter att bandet återvänt till England kom det nya rykten om att 
bandet skulle splittras vilka man dementerade. 
 
Om Be Here Now skriver man att det mycket efterlängtade albumet introducerades till världen 
med singeln D’you know what I mean?! som såldes i 162 000 exemplar samma dag som den 
släpptes.19 Kort därefter skulle albumet släppas och en encyklopedi beskriver förväntningarna 
enligt följande: ”Not since the release of Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band in 1967 had 
there been such anticipation for a new record” och att det såldes 800 000 exemplar i 
Storbritannien under de första 24 timmarna.20 Även i USA gick det bra med en andraplacering 
på albumlistan. Vad man kan läsa om musiken är att den är mer kompakt än tidigare, bland 
annat med gitarrer som överlappar varandra och att man fortfarande förlitar sig allt för mycket 
på The Beatles musik för inspiration: ”Although still relying too heavily on The Beatles for 
inspiration, and for all the opprobrium of the Britpop era, there were some outstanding 
songs”. 21 Man drar en parallell mellan den allt för förstärkta produktionen och Noel 
Gallaghers överförtjusning till kokainet. Albumet var en besvikelse för både fans och 
tidningar och man beskriver det som att skivan låter som ”en parodi av Oasis”22 och ”var 
långt ifrån den samma framgång som de två föregångarna och mot slutet av årtiondet såg det 
ut som om Oasis tid var ute”23. En annan encyklopedi har en teori om att tiden var ute för 
bandet på grund av att ungdomarna hade valt andra artister att identifiera sig med: “Released 
                                                
14 (Sneum 2005) 
15 (Sneum 2005, 863) 
16 (Larkin 2006) 
17 (Larkin 2006) 
18 (Sneum 2005) 
19 (Strong 2004) 
20 (Larkin 2006) 
21 (Strong 2004) 
22 (Strong 2004) 
23 (Sneum 2005) 
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into a new environment, in which the likes of Shania Twain, Backstreet Boys and Fatboy Slim 
better reflected the likes of the British youth”.24 
 
Encyklopedierna om Blur 
Om Blur är berättelsen inte lika dramatisk utan kan snarare avläsas som ett band vars smarta, 
art school-musik kunde varieras och anpassas utan att vara låst till en genre.25 Man beskriver 
bandets framgångar som om det är några toppar, några dalar men mestadels som att de håller 
sig kvar och lyckas förnya sig för att hitta en ny publik. Likväl nämns även här den av media 
upptrappade rivaliteten mellan Blur och Oasis och hur bandet vann i The Battle of Britpop 
men sedan fick se sig besegrat av Oasis när det gällde albumförsäljningen. Ofta skrivs det om 
attityden som Blur kom att vara med och skapa: en självsäkerhet och en stolthet att vara britt. 
 
Man kallar debutalbumet Leisure för ”en lyckad blandning av 60-talets popmusik, tidens 
rådande indie-, shoegazer- och baggyscen samt en självmedveten narcissistisk 90-talspop”.26 
Deras andra album Modern Life is Rubbish blev tillsammans med låten For Tomorrow, 
gruppens musikaliska genombrott, men i USA ansåg man att albumet inte passade in i tidens 
grungepräglade musikstil, och när Blur vägrade kom albumet ut en aning försenat i USA utan 
att bli något större framgång. 
 
Man beskriver hur Blur tillsammans med Oasis skapade ”den nya, nationellt stolta band- och 
gitarrbaserade rockmusiken med referenser till 60-talet, som blev känd under 
genrebenämningen britpop.”27  
 
“When our third album comes out our position as the quintessential English band of the 90s will be 
assured . A typical bullish statement that could have been made by any number of UK indie bands in 
1990, but from the mouth of Damon Albarn of Blur I amounted to prophecy.”28 
 
Mellan andra albumet och det tredje, Parklife menar en encyklopedi att de försvann lika 
snabbt som de dök upp, trots att deras namn figurerade i pressen då de ofta var med på 
evenemang. Ett lexikon menar att Blur i samband med Parklife blev vänner med 
musikpressen igen. Skivan gjorde bandet till det största i Storbritannien och innehöll en rad 
hits och ”var således en ambitiös och klassisk brittisk popskiva med referenser till både The 
Kinks, The Small Faces, David Bowie och Madness”.29 Albumet var viktigt i den 
bemärkelsen att det banade väg för översvällande många britpopband under mitten av 90-
talet, inklusive Oasis och Pulp. Andra band fick en begränsad tid i rampljuset innan deras 
målgrupp tröttnade på ”guitar-led pop-rock”. 
 
När en encyklopedi beskriver den så kallade vinsten över Oasis i The Battle of Britpop skriver 
man att Blur ”remained diplomatically silent” även om det var Oasis som sedan kom att ta 
över rubrikerna på en daglig basis.30 Efter det fjärde albumet The Great Escape, som inte 
övertygade utan fick en ljummen respons, gjorde Blur ”upp med britpopen”31 och retirerade 
till Island för att arbeta på nytt material där singeln Beetlebum och albumet Blur blev de 

                                                
24 (Hardy 2001) 
25 (Sneum 2005) 
26 (Sneum 2005) 
27 (Sneum 2005) 
28 (Larkin 2006, 715) 
29 (Sneum 2005) 
30 (Larkin 2006, 715) 
31 (Sneum 2005) 
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resultat som hamnade på första plats på singellistan respektive albumlistan. Låten Song 2 
påminde om deras tidigaste material och bandet bevisade att de fortfarande var en ”major 
force in UK pop”32. 
 
 ”Blur var en av de mest betydelsefulla brittiska rockgrupperna kring millennieskiftet. Dess 
genombrott banade väg för en våg av brittiska grupper och efter britpopens kulmen visade sig Blur 
vara kapabel att vidareutveckla sitt musikaliska koncept.”33 
 
Blur, Britpop och jag – Alex James självbiografi 
Alex James var basist i Blur och ger sin version av mediernas behandling av bandet under 
britpopens storhetstid. Om mediernas bevakning av bandet skriver han bland annat om en resa 
till USA, där mediernas intresse för bandmedlemmarna inte var lika stort: ”Det var en 
välsignad upplevelse att vara inkognito, återigen fri att uppleva slumpmässiga äventyr med 
tjejer i röda bilar utan att det hamnade i söndagstidningarna”. Enligt James hade alla 
bandmedlemmar blivit omskrivna i media, bl.a. sålde Damon Albarns ex-flickvän sin historia 
till, enligt James, ”en av de värsta tidningarna”. James själv påstods ha varit ”insyltad i en 
lesbisk kärlekstriangel”, ”en gigolo som erbjöd mina tjänster till alla på Browns” samt ha 
dejtat flera kända profiler, vilket inte var sant34.  
 
James berättar också om jämförelserna med Oasis, vars musik han anser vara fyrkantig och 
helt olik Blurs. Enligt James kände han inget särskilt för Oasis, när tidningarna började 
jämföra de två banden men att Oasis verkade ha mycket att säga om dem. Vidare fortsätter 
James med att skriva att journalisterna som hetsat upp sig rejält alltid frågade vad Blur tyckte 
om Oasis och är säker på att de fick samma frågor om Blur. Han skriver att 
 
 ”Oasis svalde betet gång på gång, som hundar som skällde på katter. Vi tycktes vara deras främsta 
samtalsämne. Särskilt NME gillade att röra om i grytan och elda på dem. De ville definitivt se ett 
bråk.”  
 
Inför de båda gruppernas singelsläpp var stämningen extra hätsk:  
 
”Vanligtvis samarbetar skivbolag när det gäller stora skivsläpp. Inte den här gången. Båda banden 
hade planerat att släppa de första singlarna från sina nya album på samma dag och ingen ville backa. 
[…] I takt med att förolämpningarna flög och växte förvandlades det som kanske hade varit en story 
för sidan tre, fem eller sju till en nationell angelägenhet och blev förstasidesnyheter.”35 
 
Om singelsläppet skriver Alex James sedan att det var omöjligt att undvika samt att 
tidningarna skrev om det varje dag, och att även tv-nyheterna och radion uppmärksammat 
singelsläppet. 
 
”Country House var tänkt att släppas mitt i sommaren. Det kändes som mer än bara en singel. Det 
kändes som att världen höll på att förändras. Bandets inflytande hade blivit så stort att till och med 
Labourpartiet hade ögonen på oss. Damon åkte till Houses of Parliament för att träffa Tony Blair och 
kom förbi lägenheten med ett par flaskor House of Commons-gin efteråt.” 36 
 

                                                
32 (Larkin 2006) 
33 (Sneum 2005) 
34 (James 2007, 146-147) 
35 (James 2007, 148-149) 
36 (James 2007, 147, 149) 
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New Musical Express 
Den brittiska musiktidskriften New Musical Express (NME) publicerades för första gången 
1952 och ges ut veckovis, under 90-talet i tabloidformat. Tidsskriften hade under britpopens 
glansperiod bland de högsta siffrorna vad gäller upplaga i Storbritannien, med upplagesiffror 
på cirka 100 000  per nummer i slutet av 199737. 
 
Sett till hur ofta Blur och Oasis nämns på tidningens förstasidor under åren 1995-1996 ser det 
ut enligt bilden nedan. Utöver detta förkommer ett stort antal andra britpopband på tidningens 
förstasidor. Tittar man i tidningarna finns de omnämnda i de flesta av tidningarna. När det 
gäller artiklarnas innehåll finns det en stor variation, det är allt ifrån skvaller och bilder på 
bröderna Gallagher när de är på väg ut från en bar, till stora uppslag med intervjuer och 
recensioner.  
 
År Oasis Blur 
1995 22 14 
1996 18 5 
 
NME var en av de tidningar som var med och drev på i rivaliteten mellan Blur och Oasis och 
lanserade inför de två bandens samtida singelsläpp en artikel skriven av Steve Sutherland, 
som hamnade på förstasidan den 15 augusti 1995 med rubriken ”British Heavyweight 
Championship: Blur vs Oasis”. 
 
Jag har valt ut två artiklar från NME som jag tycker rör ämnet på ett intressant sätt och som 
kan belysa en del av mediernas förhållande till musikerna inom genren: den ena publicerades 
den 16 augusti 1997 och är en recension av Oasis tredje album Be Here Now (BHN), den 
andra publicerades 20 december 1997 och är en årssummering av det gångna musikåret. 
Recensionen är återgiven som ett referat som jag skall diskutera mer om ingående senare. 
 
Simon Williams ger BHN betyget 8/10 i sin recension av albumet och pendlar mellan att 
kritisera Oasis för sin brist på originalitet och hylla dem för deras musik. I illustrationen intill 
recensionen finner man en av bröderna Gallagher klädd som Jesus med armarna utsträckta. 
Williams skriver i början av den långa recensionen att han fått en fanzine skickad till 
redaktionen som beskriver Oasis musik som kommersiell pop för de som inte tänker utan bara 
gör som de blir tillsagda av musikpressen och ”skräptabloider”. Williams kommentar till det 
uttalandet är att denna sortens kritiker ser fram emot konserterna men längtar efter att få 
svärta ner bandets namn med en femma eller tvåa i betyg för att belysa det obalanserade 
sambandet mellan Oasis skivförsäljning och vilken annan gitarrspelande artist som helst. Kort 
därefter kallar han BHN för ett av de konstigaste album som någonsin gjorts och skriver att 
bandet inte har kommit med något nytt utan använder sig av samma gamla gitarriff och 
släpiga sångtexter som tidigare. Men trots detta reser sig håren, mot skribentens vilja, på hans 
armar.  
 
Vidare skriver han att bandmedlemmarna, trots sina välfyllda bankkonton och fester med 
Tony Blair, fortfarande är precis som ”oss andra”, jämför gruppen med ett annat 
Manchesterband, The Stone Roses vars kreativitet började stagnera när de blivit miljonärer 
och att BHN är bandets tredje album på fyra år. Williams sammanfattar skivans innehåll med 
att skriva att bandet använder sig av plagiat, gått i stå textmässigt och huvudsakligen fokuserat 
på nöjen i form av droger, snabba bilar och rock n’ roll. Vad som sedan följer är en 
                                                
37 (Campaign 1999) 
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presentation av utvalda låtar, hur de låter, olika referenser skribenten kan jämföra dem med 
för att ge en bild till läsarna vad det är för musik det handlar om. Det är allt ifrån ”faintly 
hysterical skyburst of boogaloo piano and slide guitar”, “det låter precis som den sorts låt 
som en ensam, ledsen popstjärna skulle skriva på ett plan halvvägs över Atlanten” eller ”Hey 
Jude på farliga men älskade droger”.38  
 
Årssummeringen består av två texter, den ena är skriven av Steve Sutherland som talar mot att 
1997 har varit ett bra musikår, den andra skriven av John Mulvey är mer positiv till 1997 års 
musikhändelser. Sutherland inleder med att skriva om förväntningarna inför vad året skulle 
anbringa i form av nya album från några av de mest framgångsrika britpopgrupperna som 
Oasis, Blur, Pulp, Elastica och Supergrass, men även från andra artister som Prodigy och The 
Chemical Brothers. Han skriver att det är inte är någon slump att alla dessa album inte nådde 
upp till förväntningarna, för att de alla genomsyrades av feghet. När det gäller Oasis skriver 
Sutherland att BHN inte levt upp till de stora förväntningarna som fanns inför releasen. Noel 
hade oväntat uttalat sig om att albumet trots allt inte var så bra som hypen ville göra det till 
och enligt Sutherland, var det som om han ville att förväntningarna på albumet skulle minska. 
Detta fungerade emellertid inte och ledde till att det uppkom en fråga om varför Noel, som 
framstod som ledaren i bandet, inte gjorde sig av med materialet om han nu inte var nöjd med 
det istället för att hitta på ursäkter. När det gäller bandets spelningar skriver Sutherland att de 
öppet erkänt att dessa blivit nedgraderade då de redan nått sin höjdpunkt. Sammanfattningsvis 
skriver han att ”Vi skulle bli imponerade, få en känsla av tacksamhet att få se sådana genier, 
men istället blev vi uttråkade”.39 Sutherland refererar även till bröderna Gallaghers 
medverkan i radioprogrammet Evening Session i den brittiska radiokanalen BBC Radio 1, där 
bröderna har ett ”svordomsmarathon” och kallar det för ett transparent försök till att få 
tillbaka sin status som värstingar.  Liam Gallagher ska vidare ha sagt i intervjuer att ”han är så 
rik att det inte skulle röra honom i ryggen om han avslutade sin karriär och spenderade sina 
dagar på puben”. 
 
Om Blur skriver Sutherland att de banade väg för Oasis med det ”oblurigaste” albumet 
någonsin och fortsätter med att skriva att de svek de fans som gjort dem rika nog att bli så 
självgoda och att de förstörde sitt förflutna som om de skämdes för det. Han fortsätter med att 
skriva att han tror att Damon Albarn som är en duktig låtskrivare och artist kommer att se 
tillbaka på albumet som om det vore en feg reträtt från kändisskapet, förmodligen för att 
behålla gitarristen Graham Coxon i bandet.   
 
Sutherland fortsätter sedan att såga andra, tidigare nämnda, brittiska band men skriver sedan 
att artisterna har nöjt sig med att predika för de övertygade istället för att försöka göra det som 
bra pop (som i ”populär”) musik gör, dvs. spelas i radio, på TV och förändra ”saker”. Han 
frågar sig om det inte bara var för några år sedan som Britpopen såg ut att bli en stor global 
musikkraft och hur amerikanska journalister frågade honom om han och kollegorna trodde att 
Blur och Oasis ”would have the balls to see it through” eller om de skulle hitta på ursäkter för 
att sluta så fort den så kallade pressen av kändisskapet började kännas av och skriver att ”nu 
vet vi”. Det har enligt Sutherland varit mycket snack från ”våra popstjärnor” om stress, både 
från publikens förväntningar och från media, något som i Sutherlands ögon är struntsnack. 
Han vill se ”sina popstjärnor” på tabloidernas förstasidor, inte Elton John eller Phil Collins 
eller andra gamla artister. Sutherland avslutar med att skriva att det ser ut som om 
revolutionen är över och att man i fortsättningen istället får stå ut med ”cyniskt förpaketerade” 

                                                
38 (Williams 1997) 
39 (Sutherland, Mulvey 1997) 
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artister som Spice Girls och Boyzone på radion, vilka han avfärdar som skräp, men att det 
kunde varit annorlunda och att vi nu vet vilka vi ska skylla det på.   
 
I den andra, positiva delen av årssummeringen skriver John Mulvey att det varit ännu ett 
dåligt år för rocken och att det har blivit en tradition bland några få kritiker att sammanfatta 
åren med att ”det var bättre förr”. Trots att det kommit många bra låtar under året så har färre 
slagkraftiga låtar nått listorna och syftar till den musik som hyllas vecka ut och vecka in av 
kritiker och fans. Dessutom har skivförsäljningen gått ner. Mulvey fortsätter med att skriva att 
”Britpopen, vad nu det var, är nu mer eller mindre död och ett tredje album från Oasis som 
inte imponerade och fick miljontals skivköpare att fråga sig varför man ska köpa ännu en CD 
när man redan har tillräckligt många bra?” 
 
1997 var ett dåligt år för musikindustrin enligt Mulvey som anser att skivbolagen slösat flera 
hundra tusentals pund på Blur och Oasis utan att få något tillbaka. Han lägger även till ett 
faktum som säger att unga män gärna lägger pengarna på ”livsstilsaccessoarer”, att 
försäljningen av datorspel ökar stadigt och att Spice Girls är bättre på att sälja chips än skivor. 
Men att själv musiken har hamnat i en kris avfärdar han och tror att man kan se tillbaka på 
1997 som ett år präglat av självständighet då personliga och triumferande uttalanden blev 
spillror av fördärvade scener. Mulvey skriver vidare att kommentatorer generellt gillar de 
breda massrörelserna och att sedan kategorisera in dem i genrer som t.ex. rock’n’roll, britpop, 
mod och till och med Noelrock, men att det under året inte skapats en ungdomskultur som 
kunnat sammanfatta det bästa av genren. Istället var det band som Spiritualized, The Verve 
och Radiohead som bäst lyckats hålla sig i framkanten vad gäller den breda rörelsen genom 
att hålla sig till en köra sitt eget race. De tre banden släppte alla album under det gångna året 
som var logiska utvecklingar från deras tidigare material och utan att påverkan av de rådande 
musikaliska trenderna. Att det inte funnits någon sammanhållen musikalisk scen har enligt 
Mulvey istället bidragit till att skapa mer spännande och originell musik, framför allt när den 
senaste stora trenden varit den konservativa och bakåtsträvande britpopen. Han skriver att ett 
gäng idioter med Union Jack-gitarrer som tjatar om hur bra The Beatles var, är ett underbart 
etablissemang att motarbeta och att 1997 är året där musiken har större betydelse än utseende 
och livsstil. Mulvey menar att den attityd som nu gällde löd: ”vi gör bara det vi tycker om och 
om någon gillar det så är det en bonus” istället för den kaxiga attityden där man talade i 
pressen om att bli störst i världen men sedan föll platt efter ett halvår. Det eviga 
självupphöjandet var något som varje sensationsjagande journalist alltid uppskattade, men han 
skriver sedan att det inte är något sammanträffande att lekfullheten och den känslomässiga 
överlägsenheten från Blurs senaste album Blur hängde ihop med en mindre krass och mer 
omtänksam Damon Albarn. Enligt Mulvey uppmuntrade britpopen många talanglösa musiker 
att chansa och bli stjärnor, att rätta sig efter så strikta riktlinjer, att slösa tid på ett tarvligt 
”paket” istället för att reda ut musiken ordentligt. 
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Analys av materialet 
 
Encyklopedierna om mediernas närvaro 
När man ser till vad encyklopedierna skriver om Oasis är pressen och media ständigt 
närvarande vid flera stadier i deras musikaliska karriär, oavsett om det handlar deras stora 
genombrott, hur de var med och eldade upp rivaliteten mellan Oasis och Blur inför deras 
singelsläpp i augusti 1995 eller om besvikelsen över deras album som släpptes 1997. Man 
nämner dessutom att tidningarna även rapporterade om musikernas leverne utanför 
rampljuset, vilket kan tolkas på flera sätt, men den skribent som valt att upplysa om 
förekomsten av denna sortens mediebevakning i en sammanfattning av en musikgrupps 
historia kan antas tycka att det är en så viktig del av bandets historia att det är värt att nämnas, 
men om det har att göra med den stora omfattningen av mediabevakningen eller 
påverkansgraden från medias sida att göra är svårt att veta.  
 
Även i texterna om Blur hittar man närvaron från media och press, det handlar här om hur 
Blur under en tid dragit sig tillbaka, men sedan ”blivit vän” med musikpressen igen efter 
albumet Parklife som fick fin kritik40. I vilken utsträckning medierna har påverkat banden och 
deras karriärer skrivs det inte bokstavligen om, men när man nämner hur medierna varit 
närvarande i viktiga och avgörande sammanhang i respektive bands karriärer kan man dra 
åtminstone en slutsats om att de spelade en viktig roll, till exempel hur pressen hyllade Oasis 
debutalbum till skyarna.  
 
När det gäller britpopens plötsliga nedgång i popularitet och utövande skriver man bland 
annat att det handlar om hur Oasis plagierade Beatles och andra 60-talsband med en 
floppande BHN, medan Blur istället övergav genren med sin självbetitlade skiva. Här visar 
man inte på att press och media har någon större påverkan mer än till den grad att man var 
med och kritiserade banden och deras musik. Frågan är om man underskattat det inflytandet 
som media hade under tiden, när man ser på genrens utveckling i efterhand. I en tid utan 
sociala medier som Myspace, Facebook, Twitter eller bloggar får den musikintresserade 
främst sina musiknyheter från tidsskrifter, radio och TV. Att få bra recensioner från de största 
musiktidsskrifterna ger då en bra förutsättning för att kunna väcka intresse för sin musik hos 
nya åhörare. Skulle medias bevakning av banden, både sett till deras karriär och privatliv, inte 
funnits i den utsträckningen som det gjorde, hade utgången för de båda banden kanske sett 
annorlunda ut. Att Damon Albarn var tillsammans med Elasticas sångerska Justine 
Frischmann bådade t.ex. bara gott för få publicitet och antagligen hjälpte det Elastica på 
traven vad gäller skivförsäljning. 
 
Alex James perspektiv på medieuppbådet 
Det ligger knappast något unikt i att popstjärnor ständigt blir bevakade av journalister och 
press, men det är intressant hur det kan påverka deras musikaliska karriärer. Det skapades en 
ikonstatus runt banden där kläder och stil ofta stod i centrum och man kan i Aftonbladets 
Oasisbilaga, inför deras spelning i Stockholm den 9 september 1997, få tips på hur man ska 
klä sig som Liam41 (ett intresse som antagligen hållit i sig då Liam Gallagher under 2009 
lanserade sitt eget klädmärke Pretty Green42). Läsarna verkade svälja allt som hade med 
banden att göra och tidningarna gick allt längre för att sälja fler lösnummer. Under denna tid 
utgavs tre musiktidskrifter varje vecka och ett större antal tidningar gavs ut en gång i 

                                                
40 (Dee 1994) 
41 (Olovsson 1997) 
42 (New Musical Express 2009) 
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månaden, konkurrensen om läsarna var därför stor43. Det var inte bara sångaren eller 
frontmännen som hamnade i fokus och att det stora intresset berörde samtliga medlemmar i 
banden vittnar Blurs basist Alex James om i sin självbiografi, där han skriver att han själv fick 
sin beskärda del av rubriker. Att tidningarna publicerade falska artiklar om att James skulle ha 
sålt sig själv som gigolo44 kan ses som ett desperat tilltag men en i raden av rubriker som 
skapades kring bandens medlemmar. Man gick långt för att få en bra berättelse och betalade 
ex-flickvännen till Damon Albarn för att få trycka hennes version av deras förhållande. 
Bröderna Gallaghers goda självkänsla, stora ord om att bli bäst i världen och inte minst det 
outtömliga förrådet av svordomar genomsyrade de flesta av deras intervjuer. Det var en stark 
del av deras image och tidningarna fylldes med spaltmeter av olika uttalanden de gjort, inte 
minst om ”rivalerna” i Blur. Alex James skriver att journalisterna oftast ställde frågor om 
Oasis och att de antagligen fick minst lika många frågor om Blur, men att de oftare svalde 
betet och därmed fick journalisterna sin historia.  
 
Simon Williams recension av Be Here Now 
I recensionen pendlar Williams mellan att hylla bandet och att faktiskt ge kritik till deras 
stagnation när det gäller att utvecklas. Det är en recension som genomsyras av att bröderna 
Gallagher frälst skribenten trots att stagnationen av Noel Gallaghers utveckling och 
originalitet när det kommer till musikskapande är påtaglig. Williams raljerar ofta, bl.a. om att 
han skulle äta upp sin farmors katt om det fanns en enda ton i någon av de elva låtarna på 
skivan, som inte aldrig tidigare påträffats i rockvärlden under de senaste 30 åren och tillägger 
att han inte ens har en farmor. Raljeringarna fortsätter även när han erkänt att håret på 
armarna reser sig när han lyssnar på musiken. Till slut verkar han inte kunna hålla sig och 
skriver en slags ursäkt över varför Oasis nya musik inte är originell, att det är deras tredje 
album på fyra år, att The Stone Roses också stannade av i kreativitet när de blivit miljonärer 
och så vidare. Man kan tolka Williams ursäktande på flera sätt: bland annat att han vill 
rättfärdiga varför han tycker om Oasis musik trots att han hör dess brister eller att han vill 
skriva en recension där han kritiserar Oasis, men inte kan bortse från det faktum att han tycker 
att deras musik är bra. Kanske vill han gardera sig för att inte ha gjort en ”felaktig” recension 
med facit i hand, så som flera andra journalister gjorde med (What’s the Story) Morning 
Glory?  
 
Årssummeringen av Steve Sutherland och John Mulvey 
Trots att de är av olika åsikter om huruvida 1997 varit ett bra musikår eller inte så är de enade 
om att britpopen är på väg ut. Mulvey går till och med så långt att han dödförklarar den 
samtidigt som han stället en fråga om vad britpop egentligen var. Mulvey lyfter upp det 
faktum att de stora artisternas nederlag har banat väg för andra artister som skall ta över i 
rampljuset. Sutherland uttrycker sin starka besvikelse över att Oasis inte klarade att leva upp 
till de förväntningar som fanns. Frågan är vem som skapat dessa förväntningar. Man kan anta 
att media drev på, likt med rivaliteten mot Blur, och Oasis följde efter, det hade ju fungerat så 
många gånger tidigare. Sutherland kritiserar det faktum att Oasis erkänt att de redan nått sin 
höjdpunkt av livespelningar efter två lyckade konserter på Knebworth och tycker att de skulle 
satsa för att bräcka denna prestation.45 Frågan är varför det är så viktigt för Sutherland att 
Oasis ska överträffa sig själva hela tiden och om han hade varit lika hård i sin dom mot Oasis 
om det inte vore för att kritiken är överhängande mot de andra britpopbanden, eller om Oasis 
dragit sig för att tala vitt och brett om sin storhet i media.  

                                                
43 (Harris 2004, 54) 
44 (James 2007, 146-147) 
45 (Sutherland, Mulvey 1997) 
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Även Blurs känga kan man ställa sig frågande till, nog för att de hade rört sig mot ett mer 
amerikaniserat sound vilket i grund och botten är raka motsatsen till vad Damon Albarn ville 
uppnå i inledningen av sin musikaliska karriär, men deras skivförsäljning var globalt sett 
större med Blur än Parklife och The Great Escape.46 Sutherland passar även på att såga 
Radioheads album OK Computer, ett album som överlag fick strålande recensioner i flera 
stora musiktidningar och som än idag anses vara ett av deras viktigaste album.47 Kanske var 
dessa utskällningar av banden ett spel för gallerierna och helt enkelt bara starkt vinklad 
journalistik för att för lyfta upp en artikel som kanske skulle fallit platt utan dess hårda ord? 
Eller hade även Sutherland, som satte Blur och Oasis på förstasidan inför singelsläppet i 
augusti 1995, varit förblindad av bandens storhet och fått ett abrupt uppvaknande när de inte 
hållit måttet? Sutherland raljerar även om hur artisterna klagat på den stress som de upplevt i 
form av prestationskrav och förväntningar från fans och press, utan den minsta tillstymmelse 
till självkritik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 (Hynninen u.d.) 
47 (Radiohead's OK Computer named best album of the past 25 years 2010) 
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Diskussion 
 
Medias närvaro  
För att kunna förstå varför det är intressant att skriva om hur en genre så snabbt dalade i 
popularitet och om media har bidragit till detta måste man först resonera sig fram till varför 
den blev stor och varför det gick så snabbt. Här spelar flera faktorer självklart in, placeringen i 
tid, medias bevakning av banden och deras musik, attityden hos bandmedlemmarna och deras 
agerande, det faktum att genren är så bred vilket bjuder in till en stor variation och kan locka 
fler lyssnare med referenser från flera olika genrer och att de största banden skiljer sig åt men 
ändå berörs av varandra. 
 
När Blur började uppmärksammas, och senare Oasis, var det först det brittiska som hamnade i 
fokus. Man ville visa att man var stolt över att britt, vilket man inte varit på en lång tid och 
Damon Albarn uttryckte en aversion mot den i Storbritannien växande amerikanska grungen 
vars anhängare han liknade vid hippies och han ville döpa bandets andra album till England 
Vs America,48 vilket senare ändrades till Modern Life is Rubbish. Albumet gjorde ingen större 
succé utan det var först med det tredje albumet Parklife, som släpptes i juli 1994, några 
månader efter att Kurt Cobain, sångaren i grungebandet Nirvana, tagit livet av sig som 
intresset för bandet och deras musik växte49. Samtidigt släppte flera andra band som Oasis, 
Supergrass, Elastica och Suede nya album, vilket blev till en våg av brittisk musik som alla 
hade tydliga referenser till tidigare populära brittiska artister och band som The Kinks, 
Beatles, Sex Pistols, The Smiths och The Jam. Den starka brittiska attityden hos banden 
började sedan smitta av sig på sina åhörare, varpå bandens popularitet kom att växa och det 
blev återigen modernt med att framhäva det brittiska. Detta snappades såklart upp av pressen 
som döpte vågen av musik till Cool Britannia, som är en ordlek av titeln på den patriotiska 
sången Rule Britannia! och framför allt Britpop. Tidningen Melody Maker gjorde en artikel 
om termen som kan sammanfattas med att britpop helt enkelt är bra, brittisk musik.50 Efter att 
ha varit med och döpt en genre så kan man minst sagt konstatera att tidningarna visade upp 
sin närvaro för genren.    
 
När det kommer till musiken är den lätt för lyssnarna att ta till sig: välkänd harmonik och ett 
sound som kan tilltala många då liknelserna med 60- och 70-talets brittiska pop är stora, enkla 
texter om att leva i samtidens Storbritannien. Kanske var det därför man även lyckades slå sig 
utanför de vanliga målgrupperna vad det gäller alternativ musik och därmed kunna tilltala den 
breda massan. När Oasis skulle lansera sitt debutalbum använde man sig inte främst av medier 
som riktar sig till de som normalt sett inte lyssnar på alternativ rock, utan i 
dancemusiktidsskrifter, fotbollsmagasin och till och med i programblad till fotbollsmatcher. 51 
Något som låg till mediernas fördel var hur enkelt det var att dela in Blur och Oasis i två olika 
läger. Blur stod för medelklassen med art-schoolpopen och Oasis stod för arbetarklassen med 
sin raka rock n’ roll. Dessa roller kunde media ta tillvara på och sakterliga hjälpa till att bygga 
upp en rivalitet gentemot banden, vilket säkerligen bidrog till att skapa två olika läger hos 
fansen, då det inte bara var musikaliska skillnader utan även klasskillnader. Att banden sedan 
hade en kaxig attityd utåt gjorde det ännu enklare för press och media att bygga upp 
rivaliteten mellan banden, som man kunde skriva åtskilliga spaltmeter om.  
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Britpop eller inte: spelar det egentligen någon roll? 
Men om det nu var medierna som skapat termen britpop, som ett samlingsnamn som tillskrevs 
en våg av brittisk musik som växte sig stor och populär, borde väl även de kunna bestämma 
om huruvida den fortfarande är aktuell? För inte kan väl de påverka läsarnas inställning till 
artisternas musik, eller? Som alltid med genrer är det svårt att bestämma vad som egentligen 
är britpop och vad som inte är det. Melody Makers definition av att det är ”bra, brittisk musik” 
är så vag att nästan vilken brittisk musik som helst skulle kunna innefattas i termen. Att man 
sedan generellt sett åsyftar den gitarrbaserade popmusiken med anor från äldre brittisk pop 
och rock när man talar om britpop torde vara självklart för den invigde. Men när andra band 
som omfattas av termen britpop fortfarande gör musik i samma stil som tidigare borde ju inte 
den genre deras musik kategoriseras som kunna dödförklaras, och därmed kan inte britpopen 
ges dödsstöten.  
 
Eller har det med de enskilda banden att göra? Kan det vara så att termen britpop är så starkt 
förknippad med Oasis, Blur och de andra lyckade banden inom genren, då den dök upp i 
samband med deras framgång att den upphör när deras musik förändras från det som en gång 
definierades som britpop? Men vad ska man i så fall kalla deras nya musik och är de 
fortfarande britpopband? Det man också bör inkludera i britpopen som genre men som inte 
kan ses gällande för alla band är ju de utommusikaliska företeelserna som stil, attityd och 
leverne. Britpopen stannar ju inte vid musiken, åtminstone inte när man börjar odla fram en 
rivalitet mellan banden, göra stjärnor av artisterna och dessutom blanda i en gnutta politik i 
det hela. 
 
Hur trenden bröts 
Att Blur gick ett steg ifrån britpopen med sitt självbetitlade album, vars recensioner inte var i 
närheten av hyllningarna till Parklife från 1994, var en av de första indikationerna på att något 
höll på att förändras inom britpopen. Damon Albarn som tidigare talat så illa om den 
amerikanska rockmusiken hade nu omfamnat dess sound. Kanske var det just förväntningarna 
på albumet, att det skulle vara ett ”typiskt” britpopalbum, nu när genren blivit så väletablerad 
som gjorde att betyget blev lägre. Att Oasis vunnit ”kampen” som målats upp i media kanske 
tog bort en del av pressen på Blur, som ju haft sitt segerår på Brit Awards 1995, året innan 
Oasis stod på tronen och tog över än mer fokus från media. Dessutom hade ju Tony Blair gått 
från att ha uppmärksammat Blur till att gå ut med att han var ett fan av Oasis och dessutom 
bjudit in Noel Gallagher till Downing Street för att fira succén efter valet, så chansen att 
kunna rida på den vågen var nu förbi.52 
 
Man kanske kan se det hela som att banden levde av den publicitet de fick i tidningarna, inte 
minst när de så frekvent förekommer i dem, likväl som att tidningarna levde av artisterna. 
Kanske är det en av anledningarna till att de ofta fick strålande recensioner när det gäller 
albumen. Artisterna sålde bra av all den publicitet de fick och tidningarna sålde bra när 
artisterna var med i dem, ännu bättre när de hade saftiga uttalanden att trycka upp på 
förstasidorna. Det var som om de levde i symbios. Även Tony Blair hade dragit nytta av 
inflytandet från Oasis gentemot ungdomskulturen genom att öppet gå ut med att han var ett 
fan av deras musik, likväl som de öppet stöttade honom för hans politik. När målgrupperna 
inte längre var intresserade fanns det heller ingen poäng i att fortsätta i denna symbios. 
 
När (What’s the Story) Morning Glory? skulle recenseras var betyget inte lika skyhögt som 
hos debutalbumet Definitely Maybe, men gensvaret från fansen och åhörarna var desto bättre, 
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albumet fortsatte att bygga på succén från debutplattan. Desto högre blev betygen igen när Be 
Here Now skulle recenseras, som om recensenterna ville kompensera för att föregångaren inte 
fått de betyg som den i efterhand förtjänade. Det var inte bara Simon Williams på NME som 
gav BHN ett högt betyg, bland andra gav musiktidsskriften Q albumet 5/5, och flera 
recensioner är fyllda med lovord om Oasis och deras album.53 Det fanns ingen poäng i att vara 
kritisk mot en artist när läsarna inte var intresserade av att läsa om kritiken. Britpopen 
gynnade inte bara artisterna, utan även självkänslan och nationalkänslan hos britterna. Men 
när skivan svalnat och fansens sanna gensvar visade sig, tog den rådande besvikelsen över. 
Kokain kanske låter farligt och spännande, som en krydda till ett kändisskap man kan läsa om 
i tidningarna, men när det påverkat musiken, eller snarare musikerna, till den grad att 
resultatet blir mediokert blir hela ikonsagan skamfilad. Istället för att ha utvecklats så stod 
Oasis kvar och stampade på samma ställe, som om man gjorde en parodi av sig själva, med 
ännu fler referenser till Beatles musik, men i en så kokainpåverkad version vilket resulterade i 
ett överdåd som knappast är smickrande för genren. Blur å andra sidan, utvecklades till att 
röra sig från britpopen mot det amerikanska soundet. 
 
Kanske var en av anledningarna till att man till slut sågade banden att man mjölkat ur alla 
skandaler och hyllningar till dem. Ingen höjde längre på ögonbrynen när bröderna Gallagher 
öppnade munnen med nya spydigheter och istället kanske det växte en irritation, framför allt 
att de låtit sitt musikskapande påverkas av deras kokainintag och leverne, det blev i längden 
bara tradigt att höra på alla glåpord. Det är lätt att hylla någon alla tycker om och man läser 
gärna om positiva nyheter om sin idol. När hyllningarna blivit så många och så stora att 
tidningarna frågar sig hur artisterna ska toppa ännu en hyllad prestation är det lätt att fastna i 
en yra av hyllningar. Men när allt fler av fansen visade sitt missnöje hakade även tidningarna 
på, nyvakna från den dimma av Oasiskärlek som de levt i den senaste tiden och det var inte 
längre någon idé att fortsätta blidka en skara av läsare som tröttnat. Läser man Simon 
Williams recension av BHN, som är fylld med kritik för bristen av originalitet och 
plagieringen av Beatles musik, känns betyget 8/10 en aning obefogat. Det är svårt att veta om 
Williams verkligen menar det han skriver när betyget är så högt, eller om det är ett betyg som 
är till för att blidka de fans som inte orkar läsa en hel artikel och bara vill ”kontrollera” att det 
går bra för deras idoler.  
 
Det handlar kanske inte heller enbart om musiken, utan faktiskt vilka det är som framför den 
och vad de gör när de inte står på scenen. När Spice Girls slog igenom 1996 började 
strålkastarna riktas åt deras håll. En ny ikonstatus målades upp, tillika en ny målgrupp och 
livsstil. När sedan Britpopen fått sig en törn av kritiken i media och av fansen var det till pojk- 
och flickbandens fördel. Skillnaderna är inte enorma mellan britpopartisterna och Spice Girls 
och de andra pojk- och flickbanden när det kommer till medieexponering, förutom det faktum 
att allt fler band med kvinnliga artister hamnat i rampljuset till skillnad från den så hårt 
mansdominerade britpopen, man har olika sorters image som man lever upp till. Jag vet att jag 
som barn läste en artikel i en svensk tjejtidning om att Spice Girls-medlemmen Victoria 
Beckham (som då hette Adams), alltid såg så sammanbiten ut på foton som publicerats på 
bandet, för att hon inte kunde le. I stort sett vad som helst kunde skrivas i en tidning om 
bandet och deras fans köpte det, även om det i detta fall knappast var trovärdigt för någon, 
men det är personen eller ikonen som är det väsentliga, inte om sanningshalten i texten. 
Britpopen var inte bara en genre för de musikintresserade, utan det var en genre som blev 
intressant för de som ville följa trenderna.  
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Det var ett slags rollspel utanför musikens gränser. Spice Girls som sattes ihop av skivbolaget 
hade tydliga tilldelade roller som ”Sporty Spice” och ”Baby Spice”, medan rollerna i 
britpopens värld har utkristalliserats av tidningar och fans, bl.a. utifrån artisternas bakgrund, 
deras musik och deras målgrupp. Därför var det inte längre nödvändigt att konstant bevaka 
Oasis och de andra britpopbanden i medierna, man hade fått en ny, fräsch genre med nya 
band, andra intriger och en annan målgrupp. Noel Gallagher spelade på en gitarr med Union 
Jack på under en konsert 1996. Ett år senare hade flaggan vandrat vidare till Geri Halliwells 
klänning när Spice Girls uppträdde på Brit Awards 1997.54 Same same, but different. 
Åtminstone för de stora skvallertidningarna och tabloiderna. 
 
Under 2000-talet 
Att skriva att britpopen är död, kanske fungerade för Steve Sutherland och John Mulvey för 
att bevisa att den stora eran, inte minst vad gäller skivförsäljning och popularitet utanför de 
vanliga alternativrockskretsarna, var över. Kanske kan man snarare kalla det för hysteri, för så 
här i efterhand är faktiskt britpopen i högsta grad levande, men med andra artister i en annan 
tid. Britpopen dog aldrig i de alternativa kretsarna, som på senare tid lockat allt fler lyssnare. 
På det sätt som britpopen kom att dominera i Storbritannien och även segla högt upp på 
listorna i USA gör inte banden idag, med undantag för Coldplay, men de är minst sagt 
populära i andra bemärkelser. Till exempel tillskrivs ofta Coldplay, som har en tydlig 
koppling till britpopen var det gäller inspirationskälla till musiken, som ett arenarockband 
snarare än britpopband.55 Arctic Monkeys debutalbum, som är än mer britpopinspirerat även 
sett till frontmannen Alex Turners klädstil och frisyr, gjorde lika stor succé som Oasis 
debutalbum, både sett till försäljningssiffror och till kritik.5657 Musikindustrin har idag långt 
fler kanaler att nå ut till sina skivköpare och fans med, efter att de sociala medierna slagit 
igenom. Allt fler artister kan göra sig ett namn och slå igenom, vilket leder till en mer 
nyanserad musikindustri och mindre av en våg av artister inom samma genre. Man är inte 
beroende av tidningarna och journalisterna längre för att ha konstant publicitet för att nå ut till 
nya lyssnare, spridningen görs istället via internet. Hade våra sociala medier och fildelningen 
inte funnits hade det antagligen sett annorlunda ut.  
 
Den stora hypen för en hel genre som britpop uteblev alltså under 2000-talet, artisterna inom 
dagens britpop är inte i närheten av att vara så uthängda i tidningar som de var under 1990-
talet. Den typen av ”billig publicitet” som tidningarna då ofta använde sig av, där läsarna fick 
se bandmedlemmarna rumla in och ut från barer förekommer inte på samma sätt i tidningarna 
idag, utan har hänvisats till deras sajter på internet, där den intresserade själv söker upp 
bilderna. Man får det alltså inte ”på köpet” om man läser musikjournalistik idag, åtminstone 
inte i samma stora utsträckning. Även om det förekommer bilder från deras privatliv rör det 
sig om en liten klick artister och främst frontfigurerna i banden. Men när det gäller skvaller 
och bilder från privatlivet är det inte britpopens artister den stora massan är intresserad av 
utan ”mainstreampopen” och de stora ikonerna där.  
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