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1  INLEDNING 

Den här boken handlar om musik och kulturpolitik i Dalarna, men vi börjar 

med en kort självbiografisk reflektion från min uppväxt i Västerbotten. Jag har 

sedan jag var mycket liten intresserat mig för musik, både som lyssnare och 

musiker. Jag är verksam i en mängd olika musikaliska genrer, men det är som 

folk- och världsmusiker jag har min huvudsakliga identitet idag. Under mina 

tonår på 1990-talet var det uteslutande hårdrock i ökande grad av hårdhet som 

jag sysslade med. Under den här perioden fragmentiserades metalscenen i en 

mängd undergenrer1, bland annat uppstod en blandning av folkmusik och 

hårdrock kallad ”folkmetal”. Mitt intresse för folkmusik tog fart bland annat på 

grund av detta och jag började också själv spela i liknande fusioner. Vid sidan 

av, som en del av min musikestetiska gymnasieutbildning i Skellefteå, började 

jag också spela akustisk folkmusik av olika slag, och efter genomgången gym-

nasieutbildning satsade jag allt mer på en duo där jag tillsammans med en 

klasskamrat spelade akustisk västerbottnisk folkmusik. 

I samband med att jag började fokusera på denna mer renodlade folkmusik 

inträffade något som jag aldrig tidigare hade varit med om: jag började få 

betalt för att spela musik. Plötsligt var det möjligt att göra spelningar och 

begära en summa pengar från arrangören som i många fall faktiskt kunde och 

ville betala denna summa. Jag spelade fortfarande hårdrock och det folkmetal-

band jag hade varit med och startat, Otyg, släppte flera skivor och gjorde bland 

annat en turné i Holland. Men i de sammanhangen var det uteslutet att få 

någon betalning, det diskuterades knappt – eventuellt gage täckte i bästa fall 

resekostnader till spelningen.  

                                                             
1 För en uppdaterad ingående beskrivning av den globala extreme metal-världen kan med fördel läsas Kahn-
Harris (2006)  
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Allt eftersom upptäckte vi i duon att det var möjligt att söka verksamhets-

bidrag från Kulturrådet. Vi fick ofta medel, det gällde bara att formulera sig på 

rätt sätt – fokusera på att vi var unga, att vi bodde i och spelade musik från 

Västerbotten. Det hjälpte att använda musikvetenskapliga och konstmusika-

liska termer i ansökan, samt att tala om nyskapande, kvalitet och andra så 

kallade buzzwords. Det fanns också redan då vissa möjligheter att söka medel 

för olika typer av projekt, och ofta för precis sådant som vi älskade som möten 

med musiker från olika kulturer och olika musikgenrer.   

Genom folkmusiken fick jag vid flera tillfällen längre eller kortare musikjobb 

vid olika typer av offentligt finansierade institutioner. Duon fick åka på turné 

som förband till gruppen Quilty som spelar folkmusik från Irland, bokat och 

subventionerat av länsmusikorganisationen Norrlandsoperan. Då vi vid ett 

annat tillfälle var på turné med musikberättelsen Getaren via Västerbottens-

teatern fick vi inte tillåtelse att hjälpa till att bära någon som helst scenutrust-

ning utöver vårt eget musikinstrument, för då skulle facket protestera.  

Det var absolut inte endast på grund av detta faktum, att folkmusikgenren gav 

viss möjlighet till monetär betalning, som jag under åren därefter allt tydligare 

graviterade bort från hårdrocksvärlden och mot folkmusiken. Men visst var 

det en extra bonus! Att det faktiskt fanns ett gage att tillgå betydde inte bara 

att verksamheten gav pengar på kontot – det gav också en upplevelse av att 

man spelade roll. Man var professionell. Det vi gjorde var viktigt för arran-

gören. Det gjorde att jag på ett sätt som jag aldrig tidigare gjort kände mig som 

en riktig musiker. Sedermera förstod jag också att de av mina vänner som 

spelade klassisk musik var på en helt annan spelplan. För dem fanns möjlig-

heten att få ett stabilt orkesterjobb! 

Jag tänker ofta på det där. Vilken musiker hade jag varit idag om den här 

typen av ekonomiska och institutionella förutsättningar inte hade funnits, eller 

om de varit ännu stabilare? Hur har den musik jag spelat under åren formats 

av de system som den har uppkommit inom? Hur hade mitt musicerande 

formats om jag hade växt upp någon annanstans än i småstaden Skellefteå i 

Västerbotten, långt från storstadsregionerna? Under de år jag varit verksam 

har jag också kunnat notera hur villkoren för kulturbidragen har förändrats. 

Där det i min blygsamma musikkarriärs början inte talades speciellt mycket 

om genus eller etnicitet, har dessa begrepp fått allt mer betydelse både i 

kulturpolitiska sammanhang och i musikerkretsar. Ett tydligare fokus på 

genreövergripande samarbeten, projektformen, samt ett ökat intresse för 

marknaden är också mycket märkbart de senaste åren. 
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Just hur den här kopplingen mellan musikaliska processer, de byråkratiska 

processer som förväntas utgöra dess styrning och den geografiska platsen 

fungerar och opererar har alltid varit något av en gåta för mig. I den här 

avhandlingen har jag haft möjlighet att utforska dessa kopplingar med två 

huvudfokus: det geografiska området Dalarna och den statliga modell för 

styrning av kulturen som kallas Kultursamverkansmodellen. 

Kultursamverkansmodellen kan beskrivas som en omfördelning av makt och 

resurser inom det kulturpoliska området som infördes i och med regeringens 

betänkande ”Spela Samman”, SOU 2010:11 (Kultursamverkansutredningen, 

2010). Här togs steget till en kulturpolitik som fokuserar på regionen som 

geografisk enhet snarare än nationen. I propositionen relaterades föränd-

ringen till 1974 års kulturpolitiska beslut och 1972 års Ny Kulturpolitik. ”Vi 

menar att det nu, 35 år senare, är hög tid att ta nästa steg” (prop 2009/10:3, 

2009:17). Simultant avvecklades Stiftelsen Svenska Rikskonserters verksam-

het med motiveringen att statens insatser i högre grad behöver ”inriktas på 

expertstöd och kompetensutveckling både i förhållande till den regionala 

nivån och i förhållande till andra aktörer” (prop 2009/10:3, 2009:36). Genom 

propositionen beslutades också att starta en ny myndighet på musikområdet 

dit delar av Rikskonserters ansvarsområde (dock ingen turnéproduktion) 

flyttades, som en del av avdelningen Musikplattformen. Den nya myndigheten 

Statens Musikverk innefattade också Svenskt Visarkiv, Musik- och teaterbib-

lioteket, Elektronmusikstudion (EMS) samt Caprice Records. 

Vad kan en sådan regionaliseringsprocess betyda för musikens och musik-

skapandets villkor? Diskussionen kring detta förs på många olika håll, av 

många olika aktörer. Den diskuterades (framför allt innan den infördes) i 

media, bland kulturutövare och av politiker. Den beskrivs ibland som alltför 

verkningslös och tandlös, ibland som utgörande våld på principen om arm-

längds avstånd. Den har kritiserats och hyllats från både höger- och vänster-

håll. Men vad innebär modellen egentligen för oss musiker och för oss i 

publiken? Ett sätt att betrakta kultursamverkansmodellens införande är att 

maktrelationer tydliggörs och länkar mellan styrande strukturer och musi-

kaliska praktiker blottas. Nya stigar i det administrativa landskapet måste dras 

upp, gamla måste sopas igen och dras om. En sådan organisationsförändring 

innebär en möjlighet – att följa regionaliseringsprocessen samtidigt som 
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musikhändelser2, offentligt finansierade musiklandskap3 och musikaliska 

verksamheter undersöks. Genom detta hoppas jag kunna bidra med nya 

perspektiv på hur dessa fält förhåller sig till varandra. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur 

villkor för musikskapande kan formas, upprätthållas och utmanas genom 

politiska styrprocesser och musikhändelser. Detta görs genom att studera 

musikhändelser i Dalarnas län simultant med kulturpolitiska processer kopp-

lade till den regionalisering som inleddes (eller intensifierades) i samband 

med kultursamverkansmodellen. 

En viktig forskningsfråga är hur musik, politisk och byråkratisk styrning samt 

plats relaterar till varandra, och vad som sammanlänkar dem. Hur överförs 

begrepp, värderingar och tänkesätt mellan de undersökta praktikerna? Betyder 

begreppen samma sak i de olika praktikerna? Hur kan styrning i form av 

policys och visionstexter forma musikaliska praktiker? 

Vilken slags musikskapande premieras i ett sådant här system, vilken typ av 

musiker får tillgång till ekonomiska medel genom Kultursamverkansmodellen? 

Jag har också intresserat mig för individers roller, deras handlingsutrymme 

och möjlighet att förhålla sig till dessa begrepp, värderingar och tänkesätt på 

taktiska vis, liksom möjligheten till långsiktig strategisk förändring. 

En utgångspunkt för avhandlingen är att musik och dans har vissa kopplingar 

till regioner och andra geografiska kategorier, men att detta inte är något lik-

formigt och systematiskt. Musikvärldarna som jag studerar breder ut sig 

alldeles oavsett administrativa och geografiska gränser. Med kultursamverkans-

modellen blir landstingets ansvarsområde, regionen, en geografisk indelning 

                                                             
2 När man talar om musik på så många olika sätt som jag gör i detta arbete så är det svårt att undgå att begreppen 
staplas på hög. Ett antal uttryck som ligger nära musikandet och musikvärldarna används beskrivande snarare än 
analytiskt. Jag återvänder till begreppet musikhändelser som samlingsnamn för konserter, danskvällar, jam, 
musikworkshops och så vidare. Jag har lånat begreppet från Ingrid Åkessons text ”Musicera för och musicera 
med” (2014:97) där det liksom här betecknar olika typer av tidsavgränsade verksamheter där klingande musik 
sker. Andra relaterade begrepp som dyker upp under avhandlingen är musikföreteelse, musikstil, musikliv och så 
vidare. Om de fall där inte annat nämns så använder jag alltså orden utan analysanspråk, i sin talspråkliga, 
vardagliga betydelse. 
3 Begreppet musiklandskap kan förstås i sin allmänna betydelse av utbudet av musik på en plats, samtidigt som 
begreppet landskap i sig har en teoretisk innebörd som socialt konstruerad, levd, plats (se sida 29)  
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som får allt större betydelse. En viktig fråga är därför den om platsens betydelse 

– vilken agens och betydelse har plats i de undersökta praktikerna? 

Metod och material 

Kunskapsmålet i den här avhandlingen innefattar alltså att förstå hur musika-

liska, kulturpolitiska och platsskapande processer hänger samman och kopplas 

ihop. Avhandlingens ”fält”, där avhandlingens empiriska material uppstår 

(Rice, 2008:46), är alltså både avgränsat av geografi, musikstilar och olika 

organisatoriska strukturer. Detta är stora överlappande områden som inte 

med självklarhet nås genom en typ av material (Kaijser & Öhlander, 2011:18, 

39). Jag har därför under insamlingsperioderna arbetat med flera olika 

materialkategorier. 

Min utgångspunkt var kultursamverkansmodellen och de policys och 

processer som konstituerade den, men det var snart tydligt att det inte var min 

slutpunkt. Ursprungstanken var att undersöka länsmusikorganisationernas 

konsertutbud och diskutera både hur avgränsade konserter producerades i 

relation till kulturpolitiska processer och hur utbudet som helhet förändrats i 

och med kultursamverkansmodellen. Jag visste också att jag behövde intervjua 

både musiker och kulturtjänstemän på olika nivåer och institutioner. Jag 

förstod snart också att även musikhändelser som inte var direkt producerade 

av länsmusiken var villkorade av kulturpolitiken – nästan samtliga konserter 

hade någon slags koppling till studieförbund, bidragsprocesser, arrangerande 

föreningar med kulturbidrag och så vidare. Kulturpolitiken expanderar alltså i 

många olika riktningar simultant. Det blev därför nödvändigt att undersöka 

flera typer av musikhändelser. I kapitel fem utgår resonemanget från tre 

musikhändelser, varav bara en (Vinterfest) är direkt producerat av Dalarnas 

länsmusikorganisationer, men samtliga är mer eller mindre direkt avhängiga 

de kulturpolitiska processerna. 

En stor del av avhandlingens material utgörs av intervjuer och observationer 

av olika slag. Jag har utfört fältarbete med (mer eller mindre deltagande) 

observation vid regional kulturpolitisk verksamhet och vid festivaler och 

konsertarrangemang i regionen. Jag har utfört trettio intervjuer med aktiva 

inom regionalt musikliv såsom musiker, arrangörer och tjänstemän. I flera fall 
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innehar de intervjuade flera av dessa roller. Under en vecka genomförde jag en 

så kallad skuggning4 (Czarniawska, 2007) av chefen för Landstinget Dalarnas 

Kultur- och bildningsförvaltning.  

Jag har också kontinuerligt samlat in en mängd skriftliga dokument av olika 

slag. Det handlar både om utåtriktat material från regionen: policydokument, 

presentationer på webbsidor, programblad och projektbeskrivningar rörande 

aktuell musikverksamhet från regionala musik- och kulturorganisationer samt 

debattartiklar och artiklar i dagspress. Jag har också samlat in olika typer av 

ansökningar om medel till kultursatsningar.  

Materialet samlades in under nästan hela avhandlingsperioden 2013 – 2017. 

Eftersom materialinsamlandet pågått under en pågående process, Kultursam-

verkansmodellens implementering, har det också visat sig finnas vissa svårig-

heter med att avgränsa materialinsamlandet i tid. Vid flera tillfällen har jag 

satt stopp för insamlandet bara för att ta upp det igen då det dykt upp nya 

aktörer eller en ny händelseutveckling som jag bedömt varit viktig att följa. Ett 

sådant exempel är den del av institutionen Musik i Dalarna, Dalapop, som 

invigdes i maj 2017, där det var av vikt för avhandlingsarbetet att göra kom-

pletterande intervjuer och observationer. Intervjuer och observationer genom-

fördes alltså under hela avhandlingsperioden, men med flest intervjuer genom-

förda under 2014 – 2015. Intervjuer genomfördes främst i Dalarna, men även i 

Stockholm. 

Etnologiskt fältarbete innebär ofta att man ”ger sig ut” till en specifik geografisk 

plats (Kaijser & Öhlander, 2011:116), och merparten av materialet är också 

insamlat under tre längre och flera kortare fältarbetsperioder i Dalarna. Första 

och andra fältarbetsveckan i februari 2014 utgick från Falun och fokuserade på 

landstingets Kultur- och bildningsförvaltning. Ett antal kortare mötestillfällen 

observerades också under 2014. Vid ett tillfälle observerades ett möte mellan 

landstinget och kulturinstitutionerna, vid ett annat tillfälle hade jag fokus på 

Musik i Dalarna i Falun, Folkmusikens hus i Rättvik och festivalen Vinterfest i 

Mora. Den tredje veckan med fältarbete fokuserade jag på populär-

musikgenrer som pop och punk då jag gjorde intervjuer med artisterna och 

banden Karin Park, The Sensitives, Malick Jagne med flera. Men det ska också 

sägas att den geografiska platsen växte och blev närvarande även mellan dessa 

avgränsade perioder. Jag gjorde flera kortare nedslag där jag gjorde enstaka 

                                                             
4 En form av medföljande observation, se vidare på sidan 8 
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intervjuer eller observationer vid möten eller konserter, och jag gjorde också 

delar av intervjuerna utanför fältets geografiska avgränsning. Den vecka då jag 

skuggade förvaltningschefen tog också sin början i Stockholm, där hon deltog i 

en debatt på Kulturhuset (Kaijser & Öhlander, 2011:118). 

Möten, konserter och skuggning 

Jag har under materialinsamlingen alltså genomfört flertalet observationer av 

olika slag, framför allt har det handlat om att jag har närvarat vid möten och 

konserter. De olika tillfällena har fört med sig olika grader av deltagande 

(Kaijser & Öhlander, 2011:125). Vid mötena har jag inte haft någon egentlig 

funktion, utan snarare agerat ”fluga på väggen”, vilket i vissa fall har tydlig-

gjort min forskarroll och i andra fördunklat den. Vid de flesta mötestillfällen 

har jag blivit presenterad som forskare eller doktorand och jag har ofta själv 

sagt några ord om avhandlingsarbetet och frågat om det är okej att jag spelar 

in mötet. Vid något tillfälle, ett större möte mellan länsmusikchefer, blev min 

närvaro aldrig förklarad för mötesdeltagarna (jag hade dock tillåtelse att 

närvara) vilket ledde till att jag kände en viss motvilja mot att spela in det folk 

sade. Den interna reaktionen är intressant i relation till konserterna, där jag 

aldrig gav mig officiellt tillkänna. Jag har sannolikt stått ut från övriga publiken 

genom mitt anteckningsblock eller genom att kanske vara något mer tillbaka-

dragen och kontemplativ än vad man skulle kunna vänta sig, men många har 

nog ändå betraktat mig som ”en av dem”. Vid konserterna har jag också i 

högre grad sett mig som deltagande i musikandet5. Jag har talat med de som 

suttit bredvid mig, jag har njutit av musiken, applåderat vid rätt ställen, stått i 

kö till toaletten i pausen och helt enkelt betett mig som publik bör vid konsert. 

Konserttillfällen kan jag därför betrakta som deltagande observation där jag 

anslutit till rollen som publik (Beaudry, 2008:234 – 236). Vid något tillfälle 

föll jag också oplanerat in i vad Owe Ronström kallat sam-spelande observation 

(Kaijser & Öhlander, 2011:125; Ronström, 1992:41), inte som musiker utan 

som arrangör. När jag observerade soundchecket inför den afghansk-svenske 

musikern Ali Saqis konsert gjorde den oväntade anstormningen av publik att 

jag fick lov att ”hoppa in” som dörrvakt och lite andra logistiska sysselsätt-

ningar.  

                                                             
5 Christopher Smalls (1998) term musicking eller musikande är ett begrepp som konnoterar musik som en social, 
gemensam verksamhet där både musiker och publik (med flera) deltar, se sidan 17 
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Flera av mötena som jag observerade inföll under den vecka då jag skuggade 

chefen för Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning. Det är lätt 

att tro att skuggning, eller shadowing, handlar om att observera någon i 

hemlighet som en slags detektiv, men metoden som beskriven av Czarniawska 

(Czarniawska, 2007) innebär i de flesta fall att man följer en person eller ett 

objekt med dess tillstånd. En liknande metod brukar benämnas medföljande 

observation, där man också genomför intervjuliknande samtal under observa-

tionen, så kallat ”walking and talking” (Kaijser & Öhlander, 2011:122). I mitt 

fall följde jag förvaltningschefen under en veckas tid i arbetet, jag satt med på 

de flesta möten och deltog även i så många fikaraster och luncher som möjligt. 

Vi talades vid mellan mötena naturligtvis, men dessa samtal hade mer att göra 

med att skapa ömsesidigt förtroende än att samla in data. Däremot genom-

förde jag intervjuer med förvaltningschefen vid sidan av skuggningsperioden. 

Min avsikt med skuggningen var att få en bild av de vardagliga kulturpolitiska 

praktikerna; hur man talar och beter sig i olika situationer. Eftersom de under 

skuggningsveckan även haft möjlighet att lära känna mig lite bättre så bidrog 

det också till att jag fick en fördjupad relation med både chefen och flera av 

hennes medarbetare, vilket har lett till att jag fått information om och tillgång 

till vissa sammanhang som jag kanske inte skulle blivit insläppt till annars. 

Samtidigt var min roll som forskare hela tiden tydlig.  

Intervjuer, teknik och transkribering 

Vad gäller intervjuer har ett ändamålsenligt urval gjorts där jag har valt ut 

nyckelpersoner att intervjua baserat på min uppfattning om deras erfarenhet 

och kunskap som musiker, arrangörer, administratörer eller byråkrater 

(Denscombe, 2014:54). Ett stort fält som tydligt relaterar till dessa processer 

saknas i avhandlingens empiriska urval: musikindustrin. Även om fältarbete 

och intervjuer utförts på arenor och med musiker som snarare ser sig som en 

del av musikindustrin än av någon kulturpolitisk sfär, så har jag inte aktivt 

sökt intervjuer med företrädare för skivbolag, förlag eller andra aktörer som i 

första hand definierar sin verksamhet som en del av musikindustrin. Jag har 

strävat efter att få ett så representativt urval som möjligt med intervjupersoner 

med varierande könstillhörighet och etniskt ursprung. I materialet som berör 

musiker finns ändå en tydlig övervikt av människor som betraktas som vita 

män, vilket sannolikt kan kopplas till de ojämställda förhållanden som länge 

präglat musikområdet. Det är intressant nog tydligt att balansen vad gäller 

könstillhörighet är jämnare i det material som berör kulturadministratörer 

och byråkrater.  
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Valet av intervjupersoner kan också i någon mån beskrivas som ett snöbolls-

urval (Denscombe, 2014:56). I första hand har intervjupersoner tipsat mig om 

andra intervjupersoner, men jag har också nåtts av personer av intresse för 

forskningsfrågorna genom mitt deltidsarbete som lärare på Dalarnas Högskola, 

mitt musicerande och genom mitt privata nätverk. Samtliga intervjuer är av 

semi-strukturerad karaktär och hade formen av ett samtal. Intervjuerna är 

mellan 30 minuter och drygt två timmar långa. I de flesta fall har vi lagt upp 

intervjuerna som ett samtal som utgår från intervjupersonens livsberättelse, 

även om det inte handlat om en fullständig sådan. Vi har tagit avstamp i 

frågan om hur man började med det som man håller på med, oavsett om det är 

musik, byråkrati eller något annat. Samtalen har ändå haft lite olika karaktär 

beroende på vem som intervjuats, men jag har försökt att inte göra alltför stor 

skillnad mellan exempelvis musiker och tjänstemän, utifrån tanken att alla i 

någon mening är musikande medskapare. Det är dock också tydligt att jag i 

någon mån har misslyckats med detta. I avhandlingsarbetets startskede gjordes 

ett antal intervjuer med företrädare för Kulturrådet, Musikverket och andra 

myndigheter med nationellt uppdrag. I dessa fall var jag initialt mer fokuserad 

på praktisk kunskap kring tekniska och organisatoriska förhållanden än på 

intervjupersonens handlingsutrymme, motivationer och taktiker. I efterhand 

har detta visat sig vara beklagligt, då jag funnit mig nyfiken på just dessa 

nyckelpersoners roll ur ett mer analytiskt perspektiv, och den nationella 

kulturpolitiken har fått en mer central roll i avhandlingen än jag hade förutsett. 

Jag hoppas kunna återvända till dessa intervjupersoner och roller i kommande 

arbeten. 

Merparten av intervjuerna genomfördes ”öga mot öga”, antingen på intervju-

personens arbetsplats, min arbetsplats eller på ett café eller liknande. En 

intervju gjordes över telefon och spelades in med mjukvara i telefonen. De 

flesta intervjupersoner har intervjuats en gång, medan jag återkommit till 

några av dem för ett andra intervjutillfälle. Några intervjupersoner har jag 

skickat uppföljande frågor på epost. Samtliga har informerats om avhandlings-

arbetets karaktär och hur jag ämnat använda intervjumaterialet, och har inte 

haft några invändningar. I de flesta fall har jag erbjudit anonymisering, men 

ingen har bett om att få bli anonymiserad. Jag har dock ändå valt att inte 

nämna tjänstemän vid namn i texten utan använder deras arbetstitel. Personer 

som intervjuats i egenskap av musiker nämner jag vid namn i avhandlingen. 

I vissa fall har det uppstått gråzoner där en person som intervjuats både varit 

musiker och tjänsteman och haft intressanta reflektioner kring båda dessa 

roller. Jag har alltså i texten återgett personens namn då den uttalat sig i 

egenskap av musiker, men dess titel då den utalat sig som tjänsteman. Jag är 
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medveten om den teoretiska problematik detta innebär. Där jag genom 

musikandebegreppet försöker minska avståndet mellan musiker och tjänste-

män, markerar denna metodik snarare detta avstånd. Det går dock inte att 

komma ifrån att tjänstemännen i någon mån är representanter för sitt ämbete, 

medan musikerna till större del endast representerar sig själva.   

Merparten av intervjuerna spelades in med digital inspelare (ZOOM H4 eller 

ZOOM H1, vid något tillfälle med inspelningsapp i mobiltelefon). Jag har valt att 

inte göra fulla transkriberingar av intervjuerna. Den främsta anledningen till 

detta är jag bedömt att projektets kunskapsmål varit mer förtjänt av att ha 

många och mångfacetterade intervjuer, där vi kunnat föra ett öppet samtal 

där allt inte varit av direkt relevans för avhandlingen (Kaijser & Öhlander, 

2011:107). Istället för att låta transkriberingen bli en begränsande faktor (där 

jag skulle vilja hålla intervjuerna korta och få för att minska arbetsbördan vid 

transkribering) så har jag valt en mer pragmatisk ingång med referat och 

deltranskribering. Det finns också potentiella analytiska poänger med detta 

tillvägagångssätt. Vid en full transkribering lyssnar man intensivt på intervjun 

under transkriberingsfasen, varpå vissa analytiska poänger möjliggörs (Klein, 

1990). Men det riskerar också göra att ljudet, den klingande inspelningen, 

”glöms bort” till förmån för det mer lätthanterliga och lättsökbara textdoku-

mentet när det väl är dags att skriva och analysera. Risken blir att en full-

ständig transkribering reifierar intervjutexten, med transkriptionen som 

substitut för den inspelade rösten. Den medelväg som jag valt att gå är att göra 

utförliga referat av samtliga intervjuinspelningar, oftast dagarna efter intervju-

tillfället, och därefter transkriberat de delar som jag ansett tillräckligt relevanta 

för avhandlingen för att antingen citeras eller berättas om i avhandlingen. Jag 

har också lyssnat på inspelningarna under skrivprocessen och på så vis närmat 

mig materialet successivt.  

I återgivna citat har jag gjort indrag då det handlar om blockcitat. Jag har 

strävat efter att återge intervjupersonernas utsagor så utförligt som möjligt 

men har samtidigt tillåtit mig att utelämna harklingar, stakningar, upprepade 

ord och så vidare. Jag använder ingen utförlig metod för att visa pauser och 

andra uttryck i utsagorna, förutom understrykning vilket signalerar att intervju-

personen betonar det understrukna ordet. 

Skriftliga dokument och bilder 

Utöver intervjuer och observationer består materialet av en stor mängd 

dokument av olika slag. Avsikten med att använda mig av text- och bilddoku-
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ment har varit att kunna komplettera mina intervjuer och observationer, och 

därmed kunna återge en mer komplex bild av de studerade sammanhangen 

(Kaijser & Öhlander, 2011:260). Ur analytiskt hänseende kan man skönja 

några huvudsakliga typer av skriftliga källor som i någon mån kan härledas till 

två av avhandlingens bärande teoretiska begrepp: strategi och taktik6 (de 

Certeau, 1984). Policydokument är oftast strategiska – de författas inom olika 

typer av styrande miljöer med mer eller mindre tydliga mottagare vars verk-

samhet de förväntas förändra på något sätt. Regionala kulturplaner och statliga 

utredningar och propositioner, framför allt de stora kulturpolitiska policy-

dokumenten har jag främst lagt vikt vid. En annan typ av dokument är 

krönikor, debatt-texter och artiklar i regionens dagstidningar. De kan betraktas 

som i huvudsak taktiska, eftersom de på olika sätt reagerar mot policys eller 

kulturpolitiska processer, och har därmed varit en viktig röst för att förstå det 

landskap som dessa processer verkar inom. En typ av dokument som hamnar 

mitt emellan dessa är de kulturpolitiska partsinlagor författade av olika typer 

av intresseorganisationer, ofta knutna till musikuttryck, sås0m ”Folkmusik-

utredningen” (Ahlbäck, Ronström, Bergström, Mörk, & Parkman, 2010), 

”Maktens Musik” (Svensk Live & Studiefrämjandet Väst, 2017) ”Vi fortsätter 

spela pop...” (Rutgersson, 2016) samt ”Släpp in jazzen innanför staketet” 

(Nätverket Svensk Jazz, 2008).  

En tredje kategori som också kan betraktas som att den utgår ifrån ett taktiskt 

modus är ansökningshandlingar, till exempel regionala utbildningsbidrag till 

ideella kulturorganisationer och Musikplattformens samverkansbidrag. Ett av 

de viktigaste policydokumenten i avhandlingen, som simultant kan förstås 

som en ansökningshandling, är de kulturplaner som regionerna lämnar in 

till Kulturrådet. Jag har lagt stor vikt vid dessa på grund av mångfalden av 

funktioner – kulturplanen kommunicerar både som regionövergripande 

visionsdokument, som uppdrag till regionens kulturinstitutioner och som 

ansökningshandling och avsiktsförklaring gentemot den statliga nivån. Dessa 

kan därmed förstås som att de pendlar mellan ett taktiskt och strategiskt 

modus. Jag betraktar kulturplanerna i mångt och mycket som kompletterande 

landstingstjänstemännens intervjuer, eftersom de hela tiden förhåller sig och 

hänvisar till dessa dokument. 

                                                             
6 De Certeaus (1984) begrepp som han kopplade till aspekter av makt, tid och rum beskrivs närmare på sida 26 
och framåt.  
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En fjärde kategori dokument är musiker och kulturinstitutioners publik-

inriktade material – artistbeskrivningar, pressfoton, konsertaffischer, program-

blad och dylikt. Dessa har återfunnits antingen i tryckt format under fält-

arbetet eller digitalt på deras hemsidor på internet och reproduceras med 

tillstånd av rättighetsinnehavare om de inte publicerats under creative 

commons-licens. Jag har främst använt sådana dokument för att erhålla bak-

grundsinformation om de konserter jag observerat eller de musiker jag 

intervjuat, men i några fall använder jag detta material analytiskt. Det gäller 

framför allt konsertaffischerna från de tre musikhändelser jag beskriver i 

kapitel fem, där jag gör en enklare semiotisk analys. Jag har också vid flera 

tillfällen själv fotograferat med enkla medel för att hjälpa min minnesbild av 

händelsen, och något enstaka foto finns med som illustration (Stock, 2004). 

Närhet och distans 

Min målsättning med det här arbetet har varit att genom att fånga musikers 

och kulturtjänstemäns praktiker och erfarenheter kunna kasta nytt ljus på 

musikskapandets villkor i dagens samhälle (Berger, 2008:75). I de kommande 

kapitlen avser jag utforska detta gränslandskap mellan musikaliska processer 

och deras politiska och administrativa styrning. Båda dessa områden har jag 

personligen haft närhet till på flera olika sätt. Som framkom i inledningen är 

jag själv musiker och har såväl verkat i musiksammanhang där man mycket 

sällan har offentlig finansiering (utöver studieförbunden) som i sammanhang 

vilka inte skulle existera utan direkt statlig finansiering. Jag har vid flera 

tillfällen sökt och erhållit bidrag från Kulturrådet och genomfört projekt med 

stöd av Statens Musikverk.  

Jag har i mitt tidigare yrke som arkivarie och registrator varit anställd vid en 

statlig myndighet och har där dagligen mött den verklighet som offentligt 

anställda byråkrater rör sig i. Även om det såklart skiljer sig avsevärt mellan 

arbetsplatser, mellan region och stat och mellan olika nivåer så kan jag notera 

att det finns en viss överlappning mellan diskurserna.  

Även vad gäller fältets geografiska utsträckning finns en personlig närhet. Min 

undersökning är geografiskt avgränsad till landstinget Dalarnas verksamhets-

område, och jag flyttade till Falun i Dalarna efter ungefär halva den tid som 

jag arbetat med avhandlingen. Där har jag deltidsarbetat som adjunkt vid 

Högskolan Dalarna, ljud- och musikproduktionsutbildningen, något som 

framför allt påverkat arbetet genom att det har ökat mitt regionala kontaktnät. 

Flytten var inte ett metodmässigt val utan skedde av helt personliga skäl då 
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min fru har kopplingar till Dalarna och jag tidigare har studerat och bott i 

Falun. Men visst förde den förestående flytten och den historia jag har med 

regionen med sig en nyfikenhet och en vilja att förstå Dalarnas musiklandskap 

på nya sätt, vilket gjorde avgränsningen till Dalarna rimlig för mig (Kaijser & 

Öhlander, 2011:40). 

Slutligen har jag ännu en närhet till det fält jag studerar – den akademiska 

världen. Under avhandlingsåren har jag befunnit mig i mer eller mindre 

akademiska miljöer, vilka har många likheter med de kulturpolitiska miljöerna. 

De två första åren hade jag arbetsrum på Svenskt Visarkiv i Stockholm, och de 

två sista åren på Ljud- och musikproduktionutbildningen på Dalarnas Högskola 

i Falun, med regelbundna visiter vid Umeå Universitet och andra lärosäten. 

Jag kan konstatera att musikvärldarnas diskurser, strategier och taktiker som 

jag kommer att diskutera i avhandlingen i många fall har direkta motsvarig-

heter i den akademiska världen. Exempelvis utgår kapitel tre från begreppet 

samverkan som det används i offentligt finansierade musiksammanhang. 

Samverkan är idag också ett ledord inom akademien. Detta innebär att sam-

arbete mellan universitet, civilsamhälle och näringsliv premieras i olika 

projekt och program.  

Det är viktigt att lyfta fram det faktum att själva finansieringen för detta 

avhandlingsprojekt kommer från ett sådant samverkansinitiativ. Min hand-

ledare på Umeå universitet arbetade tillsammans med chefen för avdelningen 

Svenskt Visarkiv vid Statens Musikverk fram en forskningidé som berörde ett 

undersökande av de musikaliska konsekvenserna av den regionalisering som 

Kultursamverkansmodellen innebar. Avhandlingen kunde därmed finansieras 

inom ramen för Umeå universitets företagarforskarskola (Industrial Doctoral 

School), där Umeå universitet samverkar med Statens Musikverk. Statens 

Musikverk har fungerat som mentororganisation för mig under avhandlings-

arbetet. Detta har inneburit att Musikverket under de två första åren som jag 

arbetade med avhandlingen stod för kontorsplats och vissa overheadkostnader, 

medan Umeå universitet betalade min lön i övrigt. Även efter flytten till Falun 

har jag haft viss kontakt med Musikverket, men myndigheten har under hela 

perioden haft minimalt med det akademiska arbetet att göra utöver att jag 

tidigt presenterade projektet i seminarieform och erhöll värdefull respons. 

Däremot har den svenska ICTM7-komittéen som också är kopplad till Svenskt 

                                                             
7 International Council for Traditional Music är en stor internationell organisation för musiketnologisk forskning. 
https://ictmusic.org/ 
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Visarkiv varit ett viktigt bollplank under delar av arbetet. Inom samverkans-

projektets ram har jag under doktorandtiden också haft en tre månaders 

praktiktjänst på Svenskt Visarkiv, under vilken jag genomfört ett musik-

etnologiskt insamlingsarbete med intervjuer och musikdokumentation med 

musiker som kommit till Sverige som flyktingar. Projektet hette ”Musik på 

flykt” och delar av det materialet har också letat sig in i avhandlingen, framför 

allt bygger delkapitlet ”Afghanistan på Gamla Elverket” i kapitel fem på den 

empirin. Materialet förvaras i sin helhet hos Svenskt Visarkiv. I övrigt bedömer 

jag att materialinsamlingen inte i någon större utsträckning har påverkats av 

min dubbla institutionella hemvist. Vid möten med intervjupersoner och i 

fältarbeten har jag i första hand introducerat mig som doktorand från Umeå 

universitet, och har först vid frågan om hur jag tagit mig till Dalarna eller 

Stockholm berättat att jag är stationerad på Statens Musikverk, och senare 

Högskolan Dalarna. Musikverkets intresse för projektet har legat i att den 

regionalisering av kulturpolitiken som genomförts påverkar myndighetens 

omvärld; avhandlingen kan därigenom ses som ett bidrag till Musikverkets 

omvärldsanalys. Musikverket som aktör är relativt perifer i förhållande till de 

strukturer och skeenden som beskrivs och analyseras här, det tillhör den 

centraliserade infrastrukturen i kulturpolitiken men är inte systematiskt 

integrerat i regionerna, samtidigt som det just som centraliserad aktör utgör 

en viktig resurs för många aktörer på den regionala nivån (till exempel projekt-

stöd till enskilda musiker, musikhistoriska källor). Bidrag från Statens Musik-

verks bidragsgivande enhet, Musikplattformen, har tagits upp som betydelse-

fulla av flera intervjupersoner och behandlas därför i avhandlingen. 

Mark Slobin har skrivit att vi positionerar oss som musiketnologer mellan de 

vi forskar om och de vi forskar med, och ju mer de två överlappar, desto mer 

avslöjas vår position (Slobin, 1993:4). Hur mycket är jag forskare, musiker, 

dalkarl, folkmusikentusiast, hårdrockare och så vidare i just den här stunden? 

Det kan konstateras att det funnits tydliga rollöverlappningar hos både mig 

själv och mina intervjupersoner. Flera av de jag intervjuat har jag vid olika 

tillfällen musicerat med och några av dem har jag beundrat som musiker under 

lång tid. Några av arrangörerna har vid tidigare tillfällen, och vad gäller en av 

dem till och med under avhandlingsperioden, engagerat mig som musiker. Jag 

är alltså på en gång insider och outsider i det fält jag studerar (Rice, 2008:50). 

Min förkunskap har varit både en hjälp och ett hinder, som möjliggjort 

identifikation av kunskapsluckor att fylla samtidigt som det i någon mån gjort 

det svårare att ställa mer ”grundläggande” frågor (Becker & Faulkner, 2008; 

Farhani, 2010). Min sammantagna uppfattning är dock att denna simultana 

existens skapat värdefulla perspektiv på avhandlingsämnet. Den centrala frågan 
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om vad som villkorar musikskapande verksamheter i samhället har fått 

företeelser i andra verksamheter – akademiska, administrativa, statliga – att 

stöta sig mot, samtidigt som det gjort det tydligt att det sätt musiker hanterar 

dessa villkor och hur de stipuleras inom kulturpolitiken är värda att undersöka 

som ett separat fenomen. Genom de metoder och det material jag använt vill 

jag påstå att jag inte löpt någon övervägande risk att ”go native”, eftersom en 

viss distans till fältet ändå hela tiden har funnits där. Czarniawska menar 

exempelvis att skuggning som metod inte så mycket ger möjligheten till 

inlevelse som det ger ett förtydligande av forskarens utanförskap, vilket hon 

med Bakthin (Czarniawska, 2007:21) ser som nödvändigt för att skapa 

förståelse. På samma vis sker en deltagande observation per nödvändighet 

från en outsiderposition, om inte annat så positioneras forskaren på utsidan 

genom just observerandet (Wong, 2008:82). 

 Musikskapandets villkor 

Kulturpolitik är ett brett och erkänt forskningsområde i en svensk kontext. För 

att nämna några institutionella initiativ finns centrumet SweCult vid 

Linköpings universitet och Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan 

i Borås. Det finns också en statlig myndighet som är ägnad åt att utvärdera 

regeringens kulturpolitik, Myndigheten för kulturanalys. Kulturpolitisk forsk-

ning tenderar att karaktäriseras på några olika sätt. Ett antal verk har en 

historisk karaktär, översikter där man diskuterar kulturpolitikens utveckling, 

till exempel Bengt Jacobssons Kulturpolitik: Styrning på avstånd (Jacobsson, 

2014), Sven Nilssons Kulturens nya vägar (Nilsson, 2003), Anders Frenander 

i Arkitekter på armlängds avstånd (Frenander, 2011) eller Duelunds et al 

grepp på Nordens kulturpolitik The Nordic cultural model (Duelund, 2003). 

Ett andra spår är fallstudier med ett mer myndighetsnära perspektiv där man 

närmar sig utredarens roll, där forskningens utgångspunkt är att vara relevant 

för kulturpolitiska beslut (Harding & Nathanson, 2012; Harding & Söderling, 

2010; Schühle, 2014; Svensson & Tomson, 2016). Om den föregående inrikt-

ningen kan ses som vänd till myndigheter och beslutsfattare är ett tredje spår, 

det kulturekonomiska, snarare riktat till kultur-, turism- och upplevelse-

brancherna samt till kommuner och regioners näringslivskontor. Här är frågor 

om kulturens och så kallade kulturella och kreativa näringars betydelse för 

regional tillväxt ofta centrala. Man diskuterar kultur ur ett ekonomiskt per-

spektiv, ofta kvantitativt orienterat från utgångspunkten att kulturen är 

relevant även för andra politiska områden i samhället (Nielsén, 2010; Portnoff 

& Nielsén, 2012; Stenström & Nielsén, 2010). 
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Jag betraktar dessa ingångar till det kulturpolitiska forskningsområdet som 

värdefulla och intressanta och jag kan se att min avhandling i någon mån berör 

samtliga. Samtidigt har jag inte ambitionen att passa in avhandlingen i någon 

av dem. Snarare ser jag arbetet som en fortsättning på den väg som banats av 

svenska musiketnologiska verk som Musik, medier, mångkultur (Lundberg, 

Malm, & Ronström, 2000), Musikens ögonblick (Kaijser, 2007), Bilder från 

musikskapandets vardag (Arvidsson, 2014) med flera etnologiska arbeten 

med fokus på det som villkorar musikskapande där utgångspunkten är musiken 

och de musikskapande processerna. Även etnologen Lena Gerholms Kultur-

projekt eller projektkultur (1985) samt i någon mån ekonomihistorikern 

Rasmus Fleischers avhandling Musikens politiska ekonomi (Fleischer, 2012) 

har varit betydelsefulla för avhandlingen även om de inte märks så mycket i 

texten. Avhandlingens målsättning är alltså varken att ge politiker verktyg för 

att de ska kunna fatta bättre beslut om musiken eller att diskutera musik-

branschens relevans för industrier, näringsliv, kommuner och regioner, utan i 

första hand att undersöka hur musikens och musikers ekonomiska och sociala 

verklighet är konstruerad. 

I dessa studier, liksom i den du håller i handen, utforskas musikskapandets 

villkor från ett mycket specifikt håll, nämligen musikens relation till olika 

typer av styrprocesser och samhällsinstitutioner. Man skulle kunna hävda att 

alla studier av musik som går bortom själva den klingande musiken är studier 

av musikskapandets villkor. Frågor om musikerns och hens publiks identitet, 

ursprung, genus, socioekonomiska status och så vidare är precis lika, om inte 

mer, relevanta för att förstå hur musiken skapats. Internationellt har en mängd 

forskning inom fält som ethnomusicology, cultural studies och musikpedagogik 

berört musikens sociala verklighet såväl som musikens förhållande till plats 

och spatialitet samt, i mindre utsträckning, kulturpolitisk forskning. Forsknings-

fält är ofta kopplade till specifika musikgenrer, ofta via olika forskningsnätverk: 

popular music studies, jazz studies, metal music studies och så vidare. 

Några internationella musikforskare vars arbete gjort avtryck på avhandlingen 

och som bland många andra har visat på hur man kan betrakta musik och 

musikupplevelser som socialt konstruerade företeelser är Simon Frith (1996), 

Thomas Turino (1990, 2008), Mark Slobin (1993, 2007), Ruth Finnegan 

(1989) och Christopher Small (1998). Jag kommer att uppehålla mig speciellt 

vid Finnegans, Smalls och Slobins verk. 
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Musikande  

Christopher Small lyckades med sin bok Musicking: The meaning of 

performing and listening (1998) med något så ovanligt som att införa ett 

nyord, musicking, i musikvetenskap och kringliggande discipliner med 

avsikten att det skulle konnotera musik som socialt konstruerad företeelse. 

Lars Liliestam har förtjänstfullt översatt ordet till svenskans musikande 

(2009). Smalls ambition verkar ha varit att det skulle tas upp även i vardagligt 

språkbruk, men så har inte skett. Den märkliga stavningen med det extra k:et8, 

tillåter oss att notera att ordet är avsett att signalera ett brott med ordet musics 

meningsinnehåll. 

Musicking tillskrivs två huvudsakliga betydelser: Det första är att ordet är tänkt 

att beteckna ett motstånd mot vad Small uppfattar som musikens reifiering, 

att betona att musik är en process, ett verb. Musikande är alltid performativt, 

oavsett om den framförs i levande eller medierad form. Det andra är att betona 

musikens relationella karaktär – det är inte bara den som står på scenen som 

musikar, utan också eventuella dansare, lyssnare, kompositörer, ljudtekniker 

och ibland, menar Small, biljettförsäljare och städare. Musikande är en aktivi-

tet där alla verkligen är delaktiga och på olika sätt ansvariga för dess kvalitet, 

att det går bra eller dåligt (1998:10). Vi gör det tillsammans. 

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing, 
by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is 
called composing) or by dancing. We might at times even extend its meaning to what the 
person is doing who takes the tickets at the door or the hefty men who shift the piano and 
the drums or the roadies who set up the instruments and carry out the sound checks or 
the cleaners who clean up after everyone else has gone. They, too, are all contributing to 
the nature of the event that is a musical performance. (1998:9) 

Det kan utifrån detta alltså även vara fruktbart att betrakta de politiska och 

administrativa processer som sätter de ekonomiska och i vissa fall konceptuella 

gränserna för framträdandet som ett potentiellt musikande. Musikande blir ett 

analytiskt verktyg för att sätta fokus på relationer och nätverk som utgör 

musiklivet i ett samhälle och även inkludera de som inte spelar instrument 

eller sjunger. 

Small intar i Musicking ett tydligt kritiskt förhållningssätt och betraktar 

musikande som inherent politiskt (Small 1998:213). Han börjar sin beskrivning 

                                                             
8 Small menar att stavningen med ”ck” har historiska föregångare, även om han på annat håll (1996) skriver att 
stavningen var mer av ett spontant infall. 
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med att förklara att han trots sin klassiska musikaliska bakgrund och skolning 

inte trivs i det konstmusikaliska sammanhang som han studerar. Boken ramas 

in av ett utforskande och en teoretisering av den upplevelsen: Hur kommer det 

sig att vissa älskar det här med konserter med symfoniorkestrar, men inte 

”jag”? För att nysta i den gåtan använder sig Small av en intressant men förbi-

sedd tes om musikandets ontologi. Musik, menar Small, handlar om att skapa 

en uppsättning virtuella relationer som modellerar socialt liv – inte som de 

nödvändigtvis ser ut, utan som vi vill att de ska vara. Musikande låter enligt 

Small individen att för ett ögonblick formulera en plats i vad Gregory Bateson 

kallar mönstret som förbinder9 (Bateson, 1977, 1979). Denna grundsten i 

Batesons idévärld har haft betydelse för en mängd olika fält, bland dem 

psykologi och cybernetik, men i det här fallet är det den icke verbala kommu-

nikationens betydelse i det sammanbindande mönstret som Small har tagit 

fasta på (Small, 1998:50–86). Small menar att musikande, och egentligen all 

konst, är specifikt utformad för att knyta an till mönstret som förbinder, och 

att det sätt som detta görs är genom ritualformen. Varje tillfälle av musikande 

är enligt Small en ritual som utforskar, affirmerar och hyllar ideala relationer 

(Small, 1998:50). 

Musik handlar alltså för Small om att skapa ett slags tillfälliga utopier. Utifrån 

denna grundtanke kan musik på många sätt jämställas med religion. Vid ett 

musikaliskt tillfälle ställs individen inför samma problemställning som någon 

som går in i kyrka eller annan lokal där religiös verksamhet pågår. Antingen 

känner personen vid det tillfället igen sig i och instämmer med de ideella 

relationer som musikandet frammanar, eller också så känner personen sig inte 

delaktig, något klingar falskt för personen och den tvekar att delta. Small 

poängterar alltså att den klingande musiken är en viktig del av musikandet, 

men att också kontexten, platsen och de medverkande – från arrangörer till 

publik och artister – är en integrerad del av ritualen. Här är det lätt att tänka 

sig att en musikhändelse manifesterar ett set relationer som man har att ställa 

sig till: ”When we perform, we bring in to existence, a set of relationships 

between the sounds and between the participants” (Small, 1998:218). Jag utgår 

ifrån att den manifesterade relationsvärld som Small talar om är simultant 

                                                             
9 Gregory Bateson menade att medvetande bara består av en sak: sändande och mottagande av information. 
Detta görs i någon mån genom talat eller skrivet språk men till största delen genom gestikulerande, kroppsspråk 
och biologiska/kemiska signaler; ”paraspråk”. I detta eviga sändande och mottagande av information – om vad vi 
vill, vad vi kan, hur vi mår, hur rummet känns omkring oss, hur vi uppfattar andra och hur vi vill uppfattas – 
skapas en sinnets ekologi: ett nätverk, ett mönster genom vilket alla varelser kan anses vara sammanbundna. 
Bateson kallade detta ”mönstret som förbinder” (Bateson, 1977, 1979). 
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social och individuell, där ingens musikupplevelse kan vara identisk med någon 

annans. Å ena sidan skapas alltså musikens betydelse hos varje person som är 

inblandad i musikhändelsen, den musikandes historia och privata relationer 

lägger grunden för hur den uppfattar musikandet. Å andra sidan bidrar de 

klingande ljudrelationerna, kontexten och alla de övriga inblandade i 

musikandet till upplevelsen. Samtidigt som musikandet är individuellt, är det 

också oundvikligen delat. 

Genrer, musikvärldar och kulturbegrepp 

En återkommande diskussion i avhandlingen handlar om huruvida och på 

vilket sätt olika musikaliska uttryck genom historiska och sociala strukturer 

har olika förutsättningar vad gäller att få konstnärligt erkännande och därmed 

offentligt stöd. I detta sammanhang talas ofta om genrehierarkier. Kultur-

politiskt orienterade forskare har diskuterat relationen mellan konstmusik och 

annan musik utifrån tankegods både från borgarsamhällets och senare 

arbetarrörelsens uppfattningar om att föra ut ”den goda konsten”, där man såg 

konstmusik som en del av en god medborgares bildning (Jacobsson, 2014:30–

31; Nilsson, 2003:238). Jag använder begreppet genre på flera olika vis. Stora 

delar av musiklivets organisering utgår från genrebegrepp. Som Alf Arvidsson 

i antologin "Bilder ur musikskapandets vardag" påpekar är genre en beskriv-

ning av en musikstil på artistframförande- eller subkulturnivå, samtidigt som 

begreppet också används för att beskriva enskilda musikverk former. Exempel-

vis spelmansmusikens schottis och polska och klassiska musikens symfonier 

eller stråkkvartetter (Arvidsson, 2014:15). Genrebegreppet är också som visats 

av bland andra Lundberg (2014), Frith (1996) med flera av avgörande bety-

delse i kommersiella sammanhang, som organiserande princip i skivbutikens 

fysiska eller digitala hyllor. Jag kommer ofta att använda genrebegreppet i 

relation till kulturpolitikens fördelning av kulturmedel. Kulturrådet använder 

exempelvis så kallade administrativa genrer. Ofta krävs att en ansökande 

artist anger genretillhörighet, antingen fritt eller utifrån fördefinierade kate-

gorier. Kulturrådet använder för fonogramstödet genrerna västerländsk 

konstmusik, jazz, folkmusik, pop/rock, elektroakustisk musik, barn och 

övrigt. Lundberg påpekar att även om en artist anser sig stå utanför eller mellan 

genrebeteckningar är det ofta taktiskt att ansluta sig till någon av kategorierna 

för att hamna i rätt bedömningskategori – på vissa områden, som fonogram-

stödet, är medlen relativt jämnt fördelat mellan kategorierna (Lundberg, 

2014:31). 
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Hur ska man då bedöma vilken musikgenre ett band eller artist tillhör? I 

Franco Fabbris betydelsefulla text ”A theory of musical genres” (Fabbri, 1982), 

senare återgiven av Simon Frith (1996) utgår man från en uppsättning ”regler” 

för att bedöma ett musikuttrycks genretillhörighet, däribland musikens form, 

hur den klingar, semiotik, beteenden, sociala, ideologiska karakteristika samt 

dess infrastruktur (juridik, bransch, arenor och så vidare). En svaghet med 

genrebegreppet som analytiskt verktyg är att det bara beskriver en högst 

begränsad del av en social verklighet. Även med Fabbris sociala och semiotiska 

bedömningsregler saknas ett perspektiv som möjliggör att sätta publiken eller 

organisationer i centrum. Jag har därför vänt mig till Ruth Finnegans bok The 

hidden musicians. I första halvan av boken om musiklivet i den engelska 

staden Miltons Keynes introducerar Finnegan begreppet musikvärldar som 

hon baserar på Howard Beckers art worlds (Becker, 1982). Hon använder 

begreppet för att beskriva den pluralitet av musik av olika stilar och genrer 

som existerar i ett givet samhälle. Den stora behållningen i relation till de olika 

stil- och genrebegreppen är att musikvärldsbegreppet i likhet med Smalls 

tydligare ger plats till aktörer som inte är musiker – en musikvärld utgörs av 

det nätverk av människor och praktiker som skapar en given typ av musik-

händelser. Publik, musiker, arrangörer och organisatörer, liksom ljud- och 

ljustekniker med flera utgör musikvärlden. Samtidigt avgränsas varje värld, till 

skillnad från Small, utifrån människors egna utsagor och upplevelser. Finnegan 

påpekar att uttrycket skapats till stor del ur de medverkandes beskrivningar. 

Brassbandsspelande var ”a world of its own” och konstmusik beskrevs som 

”a quite different world” (Finnegan, 1989:31), och jag ser denna emiska ut-

gångspunkt som styrkan i begreppet. Det bygger inte på forskarens analyser 

av stildrag i musiken eller klädkoder, utan varje värld definieras av dess 

”medborgares” självrepresentationer.  

Detta utgör alltså en tydlig skillnad gentemot Smalls musikande-begrepp, och 

motiverar att använda båda begreppen simultant. Om man medverkar vid en 

musikhändelse är man oundvikligen en del av musikandet, men man är inte 

självklart en del av den musikvärld som musikandet är knutet till. I musik-

världen handlar det om delaktighet och delad upplevelse. Musikvärldar utgörs 

av ”the people who took part, their values, their shared understandings and 

practices, modes of production and distribution, and the social organisation of 

their collective musical activities” (Finnegan, 1989:32). Finnegan är tydlig med 

att musikvärldsbegreppet inte är perfekt, och poängterar att det finns en 

mångfald av världar i varje samhälle, att de flyter in och ut ur varandra, att de 

sträcker sig genom och mellan städer, regioner och nationer, att individer kan 

vara del i ett obegränsat antal världar och att musikvärldar av nödvändighet är 
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föränderliga. I den andra delen av boken introducerar Finnegan begreppet 

pathways eller gångstigar som ett komplement till den nätverksbild som hon 

tycker riskerar att bli allt för statisk. Pathways är tänkt att belysa den mångfald 

av skiftande vägval som individer har i och mellan musikvärldarna. Man 

tänker sig upptrampade gångstigar mellan roller, musikuttryck, lärandesitua-

tioner och så vidare. Här finns en viss valfrihet, men gångstigarna är också 

begränsande vad gäller hur långt och mot vilka mål de kan sträcka sig10 

(Finnegan, 1989; Slobin, 1993:14).  

Jag använder mig i avhandlingen av Finnegans musikvärldsbegrepp för att 

rama in de olika musikhändelserna bortanför snäva genre-beskrivningar alltför 

baserade på den klingande musiken. Jag använder begreppet genre i första 

hand utifrån från de bedömningar som görs av kulturbyråkratin, de administ-

rativa genrerna. Samtidigt ser jag de interna genrebeskrivningarna som 

centrala: Musik som av musikvärldens ”innevånare” anses tillhöra en musik-

genre är den musikgenren. 

I en avhandling som berör kulturpolitik blir betydelsen av begreppet kultur 

viktigt. När kultur nämns i avhandlingen kommer jag i de flesta sammanhang 

syfta på ett estetiskt kulturbegrepp, alltså utövande av någon slags konstnärlig 

aktivitet och resultatet av denna aktivitet (Öhlander, 2005:20). Detta eftersom 

det estetiska kulturbegreppet är kärnan i kulturpolitikens huvudsakliga praktik, 

den kulturpolitiska fördelningen av medel. Samtidigt återfinns i den kultur-

politiska retoriken i nästan lika hög grad det antropologiska kulturbegreppet, 

där kultur förenklat sett kan sägas vara det som människor gör. Seder och 

bruk, normer och värderingar, livsstil och förståelsehorisonter (Öhlander, 

2005:21). I Dalarnas Kulturplan beskrivs och motiveras kulturen utifrån 

bredast möjliga parametrar och det verkar inte finnas några begränsningar för 

vad kulturen inrymmer – den är för barn och gamla, den låter alla vara med 

samtidigt som den ger utrymme för proffs att försörja sig och utvecklas, den 

innefattar experimentella och kommersiella uttryck, den är subversiv samtidigt 

som den är utvecklande för regionens näringsliv, den är något som alla gör 

hela tiden samtidigt som det är något som yrkesarbetande konstnärer sysslar 

med (Landstinget Dalarna, 2012b, 2016b). Detta är i sig inte problematiskt, 

som Öhlander poängterar så är detta betydelser som snarare är beroende av 

                                                             
10 Jämför också med begreppet path dependence som inom (främst) ekonomi och sociologi brukar användas för 
att diskutera och förklara hur det som har varit determinerar senare händelser. Begreppet används ofta för att 
förklara ineffektiva system (Torfing, 2009). 
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varandra (Öhlander, 2005:21). Men det är värt att poängtera att de medel som 

kulturpolitiken förfogar över framför allt går till konstnärliga praktiker av olika 

slag av vilka musiken är det som framför allt intresserar mig i den här 

avhandlingen. 

Ett begrepp som används både av musiker och kulturforskare och där gränsen 

mellan det antropologiska och estetiska kulturbegreppet är ytterst flytande är 

det mångtydiga subkultur. Detta begrepp används ofta i relation till olika 

musikstilar och dess kontext, ofta populärkulturella ungdomsgrupperingar av 

olika slag, se exempelvis Jonas Bjälesjös avhandling om Hultsfredsfestivalen 

för en effektiv översikt (Bjälesjö, 2013:29–30). I den här avhandlingen 

används begreppet subkultur främst i relation till två andra –kulturbegrepp, 

nämligen suprakultur11 och interkultur, en triad som musiketnologen Mark 

Slobin utvecklar i sin bok Subcultural Sounds (Slobin, 1993:11). Suprakulturen 

är en slags överbyggnad som står i ett hegemoniskt förhållande till subkultur-

erna. Slobin menar att suprakulturens musik innefattar å ena sidan musik-

industrins mest kommersiella verksamheter, å andra sidan innefattas också 

den västerländska nationalstatens ”officiella” musicerande såsom de sånger vi 

lär oss i skolan, den musik som anses vara kanon som nationalsånger och de 

mest välkända religiösa hymnerna. Suprakulturen överbryggar alltså både 

staten och kapitalet, som Blå Tåget sjöng. Slobin diskuterar inte specifikt den 

västerländska konstmusiken ur den här aspekten, ett utelämnande som jag ber 

att få återkomma till. Subkulturerna eller micromusics är i Slobins terminologi 

”the small units within big cultures”. Eftersom musik, liksom allt mänskligt liv, 

aldrig är statisk eller låter sig beskrivas på ett så enkelt och prydligt sätt som 

man kanske skulle önska när man författar kulturteorier (jfr Slobin, 1993, s 

114) så befinner vi oss allt som oftast i mellanrummen mellan olika supra- och 

subkulturer. Människor, menar Slobin, lever i intersektionen mellan det stora 

och det lilla, i interkulturen.  

Musikandets logiker, taktiker och rumsligheter 

I de kommande kapitlen undersöks musikföreteelser utifrån spänningsfält och 

skärningspunkter mellan musikskapande processer, kulturpolitiska strategier 

och samhälleliga diskurslogiker. Ambitionen är att undersöka vad musik 

betyder genom att studera vad som villkorar den. Jag ser musikskaparnas 

                                                             
11 Slobins begrepp superculture har översatts av Dan Lundberg (2014) till svenskans suprakultur. 
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taktiker och maktens strategier som relationella både till varandra och till 

samhällets diskurslogiker. Begreppen musikande och musikvärld som jag 

diskuterat på de föregående sidorna låter mig betrakta arrangörer, tjänstemän, 

publik och politiker som en lika vital del av musiklivet som musiker och andra 

expressiva specialister. För att kunna sätta fingret på hur mer eller mindre 

outtalade tänkesätt och värderingar finns i eller rör sig mellan de studerade 

områdena har jag valt att anlägga ett diskursteoretiskt perspektiv. Även om 

den poststrukturalistiska diskursteorin sträcker sig bortom språket och menar 

att ”allt” är diskursivt, så sätts genom den, åtminstone i min användning, 

begreppen, orden och det sätt som saker omtalas i centrum. Det är genom det 

diskursteoretiska förhållningssättet som avhandlingen har strukturerats kring 

just begrepp – kvalitet, samverkan, projekt och så vidare – som rör sig mellan 

kulturpolitiska och musikande sammanhang. Detta får sägas ha varit både en 

styrka och en svaghet. Det finns säkerligen perspektiv som gått förlorat genom 

denna inramning samtidigt som den låtit mig sätta fingret på tendenser som 

jag annars skulle ha missat. Framför allt är min uppfattning att jag genom 

denna teoretiska ingång haft lättare att identifiera och förstå punkter där det 

”skaver” i en kulturpolitisk process där annars de flesta verkar vara ganska 

överens om det mesta. Diskursteorin inbjuder också till ett örnperspektiv där 

man ser stora, samhälleliga sammanhang. För att i någon mån motverka detta 

ovanifrånperspektiv och tydligare kunna sätta fingret på människors specifika 

praktiker använder jag mig av Michel de Certeaus begreppspar strategi och 

taktik. De ger en kompletterande analysnivå som låter mig diskutera riktade 

policys och kulturpolitiska insatser och hur de tas emot, reageras på och tolkas 

av de olika aktörerna. Jag ska nedan redogöra för avhandlingens centrala 

analysbegrepp.  

Diskurslogiker 
There is a crack, a crack in everything 

That’s how the light gets in – Leonard Cohen 

De citerade textraderna från Leonard Cohens ”Anthem” har legat nära mina 

tankar då jag närmat mig diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes ontologi. De utgår från premisserna att allt är diskursivt och kontingent. 

Laclau och Mouffe förnekar inte sociala strukturer och mekanismer, men de 

menar att de inte är grundade i nödvändighet (Laclau, 1990:89). Omvälvande 

förändring av samhället är därmed möjligt. Den här så kallade kontingensen 

innebär vidare att strukturer, från enskilda individers identitetskonstruktioner 

till subkulturer eller samhällsbyggen, aldrig är slutna utan är beroende av det 

som är utanför dem. De definieras av det som de inte är. Det här kan beskrivas 
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som en inbyggd spricka i diskursiva formationer, som innebär att den socialt 

konstruerade tillvaron är stadd i ständig förändring då olika grupper strävar 

efter att definiera tillvaron. Den här så kallade negativa ontologin uppfattas 

ibland som cynisk, pessimistisk och just negativ men kan förstås som precis 

motsatsen: Laclau själv hävdade att ontologin är radikalt optimistisk. Det är i 

diskursernas sprickor som”the light gets in”. En värld i ständig förändring är 

också en värld som aldrig stannar av (jfr Glynos & Howarth, 2007:105). 

Laclau och Mouffe lägger stor betydelse i sociala sammanhangs outtalade 

spelregler, eller mer specifikt de handlingar, värderingar och relationer som är 

möjliga i sammanhanget. Detta kallar Laclau och Mouffe för logiker. (Butler, 

Laclau, & Z ̌ižek, 2000; Laclau & Mouffe, 1985) Man kan beskriva logikerna 

som diskursernas kulturella drag eller normer (Lundgren, 2012:60). Laclau 

menar att diskurser utgörs av en ansamling logiker samt de praktiker som 

implementerar eller utmanar logikerna (Butler et al., 2000). Logikerna organi-

seras ofta kring begrepp vars mening definieras på olika sätt av olika grup-

peringar, så kallade flytande signifikanter. I det område som jag studerar ser 

jag flera olika närliggande diskurser: en kulturpolitisk diskurs, diskurser kring 

musikvärldarna och kring de administrativa fälten. Genom de begrepp och 

praktiker som de delar och som jag utforskar i den här avhandlingen kopplas 

de samman i så kallade ekvivalenskedjor. För att skapa enhet i en sådan kedja 

blir det ofta en signifikant som får en priviligerad funktion och fungerar som 

en symbol för kedjan. Denna kallas då för master signifier eller nodalpunkt 

(Laclau & Mouffe, 1985:113). När en sådan blir så överflödande med olika 

definitioner att den inte längre är definierbar kan den också kallas för tom 

signifikant12. 

A chain of equivalence is established /…/ In order to establish the unity of the chain /…/ 
there need to be one signifier that becomes the symbol of all the chain /…/ By becoming 
a symbol /…/ it looses its specificity, because it becomes too full /…/ by becoming the 
symbol for all. (Mouffe, 2016) 

Begreppet kultur skulle kunna ses som en master signifier i de diskurser jag 

studerar i avhandlingen, men jag för också ett resonemang kring om det kanske 

skulle kunna vara mer relevant att förstå begreppet kvalitet som en sådan. 

Just vad de begrepp som utgör de kulturpolitiska och musikaliska fälten – som 

                                                             
12 Uttrycken nodalpunkt, empty signifier och master signifier är i mångt och mycket utbytbara. Laclau och 
Mouffe använder uttrycket ”empty signifier” i sin teoriapparat, men vid den citerade föreläsningen vid Södertörns 
Högskola uttryckte Chantal Mouffe att termen ”master signifier” är ett mer adekvat uttryck för samma fenomen 
(Mouffe, 2016). 
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”samverkan”, ”kvalitet”, ”projekt” och så vidare – betyder i de olika samman-

hang som jag här studerar, och hur de har fått denna betydelse, är av central 

betydelse i min avhandling. För att vidare studera detta har jag vänt mig till 

den tillämpning av Laclau och Mouffes ontologi som är utvecklad av Jason 

Glynos och David Howarth som kallas logikperspektivet. Metoden innebär i 

all korthet att forskaren identifierar kulturella aspekter, strömningar och 

tendenser från den praktik eller regim som studeras och samlar dem till logiker, 

för att göra det outtalade uttalat (Glynos & Howarth, 2007:184). 

Glynos och Howarth utgick i boken Logics of critical examination (2007) från 

tre sorters logiker: sociala, politiska och fantasmatiska. Den sociala logiken 

kan beskrivas som det som karakteriserar fenomenet såsom regler, habitus, 

normer, handlingar och självförståelser (Lundgren, 2012:61). Den politiska 

logiken handlar däremot om att antingen utmana eller försvara de sociala 

logikerna. När normer ifrågasätts, när regler bryts eller å andra sidan när 

åtgärder tas för att trycka ner motstånd eller ifrågasättande så handlar det om 

den politiska logiken som är i aktion. Genom att identifiera och studera 

diskurslogikerna kan vi få en bild av praktiker och regimer som kontingenta 

strukturer i dynamisk förändring (Glynos & Howarth, 2007:145). Sociala 

logiker kan ses som svaret på vad det studerade fenomenet består av, och 

politiska logiker handlar om hur det blivit på det viset. Där saknas svaret på 

frågan om varför (Glynos, 2008:5). Vad är det som gör att man grips av 

politiska ideologier, av viljan att förändra eller upprätthålla normerna? Eller 

att sociala normer och ibland samhälleliga orättvisor kan uppfattas som 

självklara och oundvikliga? Logiker som griper tag i människor och får dem att 

acceptera samhällsordningar på känslomässiga grunder definierar Glynos och 

Howarth som fantasmatiska. Glynos (2008) visar hur sådana fantasmatiska 

logiker kopplade till karriärdrömmar och bonuspaket upprätthåller rådande 

förhållanden och hierarkier i arbetsmiljöer, genom att de maskerar tillvarons 

politiska dimension. Logikperspektivet har varit användbart i avhandlings-

arbetet för att sätta fingret på punkter där det skaver, där diskursernas 

sprickor kan skönjas. 

Glynos och Howarths metod har på senare år blivit allt mer använd inom 

svensk etnologi, men också kritiserad. Logikperspektivets förtjänst är att det 

hjälper forskaren att lyfta blicken och se större sammanhang. Baksidan av det 

myntet är, som Anna Sofia Lundgren poängterar i Kulturella Perspektivs 

temanummer om logikperspektivet, risken att man hamnar på en analysnivå 

långt borta från det empiriska material man studerar. Lundgren föreslår en 

lösning där man går lite långsammare tillväga, liknande en ”vanlig” kultur-
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analytisk tematisering där övergripande odefinierade logiker, narrativ eller 

teman identifieras till vilka man därefter artikulerar aspekter som politiska, 

sociala eller fantasmatiska (Gunnarsson Payne et al., 2012:65). Jag har genom 

att annamma det här tillvägagångssättet försökt se komplexa mönster och 

relationer i både det lilla och stora, det historiska och det nutida. Begreppet 

samverkan är exempelvis en central nod i den kulturpolitiska diskursen, och 

är vid första anblicken ett enbart positivt laddat ord. Genom logikperspektivet 

kunde jag notera hur begreppet utöver de många positiva aspekter som kan 

skönjas också knyter an till aspekter av en fantasmatisk logik som upprätt-

håller genrehierarkiers status quo och faktiskt kan hindra kulturpolitisk för-

ändring. 

Om nu diskursteorin och logikperspektivet fått ett visst genomslag i svensk 

etnologi så har det mig veterligen aldrig använts i musiketnologiska samman-

hang. En anledning till detta kan vara just att fokus lätt lyfts från den 

studerade empirin till samhälleliga strukturer och strömningar, och musik-

etnologer tenderar att vilja ha sitt fokus kvar på musiken. Diskurslogiker är på 

det sätt som jag förstår dem utan avsändare, utan nivåer och hierarkier, även 

om olika grupperingar kan knyta an till dem på olika sätt. Men såväl regeringar 

som institutioner och enskilda personer kan ingå i, beröras av och knyta an 

till diskurslogiker. Eftersom mitt arbete rör sig mellan olika administrativa, 

kulturella och konstnärliga processer så anser jag att detta örn-perspektiv 

passar utmärkt, samtidigt som det måste kompletteras med andra perspektiv. 

För att dra sig till minnes Tomas Tranströmer (utmärkt citerad i Ehn och 

Löfgrens Kulturanalyser), behöver man vara ”både mullvad och örn” (Ehn & 

Löfgren, 2001; Tranströmer, 1958). 

Strategi och taktik 

Diskurser och dess logiker kan ses som oriktade fenomen, uppfattningar om 

hur saker ”är” eller vad som är normalt, som kan framträda på olika sätt i olika 

kontexter. För att på individnivå analysera riktade kulturpolitiska manövrar 

som policys och visionsdokument, åtgärdsprogram och liknande, och hur de 

tas emot och reageras på av olika aktörer, har jag intresserat mig för Michel de 

Certeaus begreppspar strategi och taktik.  

Det berättas ofta om musiker som "lurat etablissemanget" (arbetsgivare, 

staten, kyrkan och så vidare). Orkestermusikerna som fick hela orkestern att 

spela marseljäsen vid Gustav IV Adolfs kröningsfest (Lindholm, 1916). Nyckel-

harpsspelmannen som stängde prästen ute för att få spela bröllopsmarschen i 
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kyrkan. Gitarristen som frenetiskt övade på sitt instrument i smyg på jobbet13. 

Michel de Certeau kallar en sådan omdirigering av arbetsgivarens resurser till 

musikerns eget fria, kreativa och oprofitabla arbete för la perruque (peruken), 

och beskriver det som en taktisk manöver i en kamp för handlingsutrymme 

(de Certeau, 1984:25). Žižek beskriver denna typ av norm- och lagöverträdelsers 

gemenskapande kraft: 

What ‘holds together’ a community most deeply is not so much identification with the 
Law that regulates the community’s ‘normal’ everyday circuit, but rather identification 
with a specific form of transgression of the Law, of the Law’s suspension (in psycho-
analytic terms, with a specific form of enjoyment). (Žižek, 1994:55) 

I Michel de Certeaus begreppsapparat kan man förstå strategi som ”de regler 

och fastslagna rutiner som ger upphov till institutionaliserade rumsligheter 

där vissa handlingar är tillåtna och möjliga och andra inte” (Kaijser, 2007:64; 

de Certeau, 1984; Hyltén-Cavallius, 2005;). Strategier är långsiktiga och riktade 

kontrollmekanismer som utgår från faktiska, stabila platser, place propres. 

Som taktik kan förstås de praktiker som utnyttjar, livnär sig på och begränsas 

av strategierna (Hyltén-Cavallius, 2005:38). Om strategier har platsen på sin 

sida, har taktiken tiden. Taktiker är snabba och utnyttjar strategiernas 

långsamma trögrörlighet. Taktiker "make use of the cracks that particular 

conjunctions open in the surveillance of the proprietary powers. It poaches in 

them. It creates surprises in them. It can be where it is least expected. It is a 

guileful ruse" (de Certeau, 1984:37). 

I Musikens ögonblick använder etnologen Lars Kaijser begreppsparket strategi 

och taktik för att beskriva arrangörer och arrangemangs koppling till de 

kulturpolitiska ramarna. Arrangörer förhåller sig taktiskt till kulturpolitiska 

former, modeller och bestämmelser och agerar utifrån dem. Det är inte nöd-

vändigtvis i linje med eller i motsättning till arrangörernas motivationer, men 

alltid i relation till dem. I kapitel tre av denna avhandling beskrivs Långt bort i 

skogen, en musikföreställning för barn framtagen i samarbete med Dalarnas 

Högskola, där avancerad live-looping teknik används för att berätta om det 

traditionella fäbodväsendet. Musikerna riktade sig till barn just för att de tycker 

om att spela musik för barn, och samarbetet med Dalarnas Högskola kom 

naturligt eftersom de lärde sig live-loopa av anställda på högskolan. Men före-

ställningarna möjliggörs också utifrån ett taktiskt förhållningssätt till den 

                                                             
13 Exemplen är hämtade från en facebooktråd i gruppen ”Svensk Folkmusik”. 
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strategi som ger ”kultur för barn och unga” och ”samverkan med institutioner” 

särskilda positioner i den kulturpolitiska sfären (prop 2009/10:3, 2009). 

Jag har ett pragmatiskt förhållningssätt till de teoretiska begrepp jag använder, 

där jag är mer intresserad av hur begreppen inspirerar mig att tänka kring de 

studerade praktikerna än att de ska passa in i en viss teoretisk ram (Slobin, 

1993:12). Samtidigt som jag anser att perspektiven kompletterar varandra, 

kanske just genom vissa skillnader som kan noteras, så är jag medveten om att 

det finns ontologiskt oförenliga punkter. På den nivå som analysen sker här 

ser jag inte att det gör perspektiven som sådana oförenliga. I relation till 

diskurslogikerna tänker jag mig alltså de Certeaus begrepp på två olika, något 

motsägelsefulla sätt: Ett sätt att betrakta det är att logiker är ”sätt att tänka”, 

medan taktik/strategi är ”sätt att handla”. Kanske kan man beskriva logiker 

som ontologiska och taktik/strategi som ontiska14. Det som kommuniceras i 

ett visionsdokument som regeringens betänkande ”Spela Samman” kan 

sammantaget beskrivas som en strategi. Det är en plan med lång framförhåll-

ning som får sitt berättigande från samhällsinstitutionernas stabila platt-

formar. På samma sätt är taktik något som folk ägnar sig åt i sin vardag eller 

sitt yrkesliv, man kan till exempel betrakta musikande eller projektansökande 

som taktisk praktik. Samtidigt ser jag strategi och taktik som två olika modus, 

olika förhållningssätt som befinner sig på en flytande skala. Individer kan 

närma sig företeelser med olika grad av taktik eller strategi. 

För att vidare artikulera begreppen till ett diskursteoretiskt perspektiv kan 

noteras vissa likheter mellan taktik/strategi och logiker. Båda perspektiven har 

en tydlig filosofisk linje från Gramscis hegemonibegrepp och betraktas som 

post-strukturalistiska. De Certeau skrev fram de vardagliga praktikerna, som 

vandrandet på stadens gator, som ett slags proto-språk. Han menade att 

vandrarens taktiska fotsteg, svängar och genvägar var stilistiska figurer och 

grammatiska vändningar och han talade om ett ”vandrandets långa poesi” 

(de Certeau, 1984:102). De Certeau beskrev alltså stadsvandrandet som ett 

wittgensteinskt ”language game” vilket också Laclau byggde stora delar av sin 

diskursteoretiska apparat på (Butler et al., 2000). Vardagens taktiker och 

institutionernas strategier är alltså diskursiva till sin natur. Som de relativt 

stabila hegemoniska konstruktioner som sociala logiker är så kan de påminna 

om strategibegreppets stabila plattformar och det är lätt att sätta likhetstecken 

                                                             
14 Jämför hur relationen mellan logik och grammatik beskrivs i (Butler et al., 2000). 
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mellan diskursteorins politiska logiker och de Certeaus taktiker. Men det finns 

tydliga skillnader i hur de låter sig användas i analysen, vilket också motiverar 

att använda båda begreppsapparaterna. Strategier är hegemoniska och lång-

siktiga likt den sociala logiken, men de skiljer sig åt i strategins avsikt och mål. 

Strategier har en baktanke, en riktning och långsiktighet i sitt syfte att upp-

rätthålla eller forma de sociala relationerna. Taktiker har beröringspunkter 

med den politiska logiken i det sätt de arbetar längs den ”politiska” axeln och 

strävar mot differentiering snarare än ekvivalens, dess syftande till att göra 

motstånd mot rådande hegemonier. Politiska logiker kan ingå i taktisk praktik, 

men kan till skillnad från taktiken i förlängningen skapa faktisk förändring. De 

Certeau menar nämligen att taktiker inte är ett motstånd som långsiktigt kan 

förändra något – de är ett sätt att ”make do”, att klara sig. I avhandlingen 

argumenterar jag för att taktiker trots de Certeaus invändningar kan vara 

delaktiga i att skapa förändring som har att göra med en koppling mellan ett 

taktiskt modus och den politiska logiken. 

Musik och plats 

Musik studeras i delar av den här avhandlingen också utifrån dess relation till 

plats. Många forskare menar att musikuttryck är så starkt kopplade till före-

ställningar om platsskapande att det är i ett utforskande av det urbana och 

rurala rummet som man finner musikens sociala och kulturella mening (Stokes, 

1994; Whiteley, Bennett, & Hawkins, 2004). En uttalad avsikt med kultursam-

verkansmodellen var att skapa möjlighet för de geografiska regionerna att 

profilera sig inom kulturområdet och renodla sin kulturella profil. Detta har 

skett på olika sätt och med olika medel, men den geografiska platsen har 

onekligen en speciell position i kultursamverkansmodellens musikande-

processer. Samtidigt är de studerade musikvärldarna inte definitivt avgränsade 

till en viss plats, utan breder ut sig mellan och över regioner, nationer och i 

vissa fall kontinenter. Nedan diskuterar jag först hur jag i det här fallet har 

närmat mig begreppen plats och rum (place and space) utifrån några generella 

teoretiska utgångspunkter, därefter avgränsas diskussionen till förhållandet 

mellan plats, rum och musik. 

Musiklandskap 

Michel de Certeaus begreppsapparat grundar sig i hans uppfattning om plats. 

Han menar att de strategier som han talar om utgår från institutionaliserade 

avgränsningar som han kallar place propre, riktiga/egna platser. En plats är i 

hans terminologi en fysisk ordning, där olika element står i tydlig relation till 

varandra. Dessa uppfattas som relativt fixerade och stabila, elementen är ”på 
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plats”, helt enkelt. De Certeau beskriver platsens stabilitet i antagonistisk 

relation till tid. En riktig plats, menar han, har övervunnit tiden, det är ”a 

triumph of place over time”. Rum (space) kallar han det som tid och rörelse 

gör med platsen. Det är alla stadens fotgängare, bilar, sociala nätverk och 

samtal som förs och görs. ”Space”, menar de Certeau ”is a practiced place” 

(de Certeau, 1984:117). 

Som Elisabeth Högdahl noterar i avhandlingen Göra Gata (Högdahl, 

2003:33) så förefaller de Certeaus platsbegrepp närmast gå på tvären med de 

platsbegrepp som använts i mycket antropologisk och kulturgeografisk 

forskning (Feld & Basso, 1996:13; Tuan, 2001). Där är utgångspunkten space, 

vilket signalerar en tom rumslighet som när den fylls på meningsinnehåll blir 

en plats. I begynnelsen var rummet och människan gör det till en plats. Utifrån 

den kulturgeografiska definitionen kan man fråga sig om det i den fysiska 

världen egentligen finns något som ett tomt rum? Den undersökta regionen, 

Dalarna, innehåller stora mängder skog. Om vi blickar ut över ett skogsland-

skap, utan hus eller annan bebyggelse inom räckhåll, är det då ett tomt rum vi 

ser? Från ett perspektiv baserat på stadsplanering eller akitektur skulle man 

kanske mena att det är det. Men redan innan vi har satt vår fot på en sådan 

plats har den fyllts med meningsinnehåll – skogen, vet vi, innehåller djur, den 

innehåller vindens och vattnets rörelser. Den har relationer med historien och 

omvärlden om inte annat genom miljöförstöring, med omkringliggande 

områden, städer och industrier. Bara genom att vi benämner detta skog, har vi 

tillskrivit den mening – en plats har skapats. Den tomma rymden skulle därmed 

kunna ses som en i första hand abstrakt tankekonstruktion, som icke desto 

mindre är en nödvändig utgångspunkt. Likaså förutsätter de Certeaus plats-

begrepp – i hans fall staden som meningsbärande fält – att ett meningsinne-

håll redan har skapats. Inom, ovan och genom denna plats skapar fotgängare, 

cyklar, bilar och så vidare ett rum. 

De Certeaus space kan genom dess rörlighet koppla ihop flera menings-

bärande platser. I Högdahls avhandling använder hon benämningen landskap 

för de platser som kopplas samman genom rummens rörlighet, och det är också 

detta begrepp som jag vill utgå från då jag diskuterar spatialitet. 

[med landskap avses] ett fysiskt rum som också innefattar redskap för föreståelse som 
upprättar en relation mellan platsen och de människor som använder den, men också 
människor emellan. (Högdahl, 2003:35) 
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I denna avhandling utforskas Dalarna som musiklandskap. En av de saker jag 

undersöker är musikens roll i skapandet av dessa rumsligheter, och hur dessa 

rumsligheter berör musicerande och musikande. 

Connell och Gibson skriver i boken Sound Tracks: Popular Music, Identity 

and Space (2003) om hur musik på en gång är det mest flytande och det mest 

fasta av våra expressiva kulturuttryck. De beskriver hur musiken flödar – rent 

fysiskt som ljudvågor som rör sig genom en rumslig sfär (jfr Burlin, 2012); 

som strömmar av människor, kroppar som för med sig musiken inom sig på 

färd genom ett globalt rum; som transaktioner av pengar, tjänster och varor på 

en internationell musikmarknad. Musikens rörlighet är alltså rumsskapande i 

de Certeaus mening. Samtidigt berättar musiken ofta om autenticitet, tradition 

och stabilitet. Musik får i en globaliserad, ständigt rörlig värld ofta stå för det 

lokala, regionala eller nationella, man använder musik som en mast att surra 

fast sig i när världen förändras runt om en. Musiketnologen Helen O´Shea 

(2008) har forskat om platsens betydelse för autenticitetsuppfattningar i 

irländsk folkmusik. I intervjuer med musiker tillskrivs de lokala spelsätten och 

ornamenten mening genom de fysiska platser där traditionen växt fram, drillar 

och fraseringar förklaras genom bäckarnas porlande eller vindens vinande i 

träder. De här två motpolerna, med musik som å ena sidan är rörlig och flyktig 

och å andra sidan fixerad och platsbunden, skapar en dynamisk spänning värd 

att utforska, menar Connell och Gibson (2003:9). Det har också varit min 

avsikt i arbetet med den här uppsatsen att förstå musik utifrån dessa två 

perspektiv.  

Musik, plats och makt 

I Mapping the Beat (1998) ritar Swiss, Sloop och Herman upp ett ramverk för 

vad de kallar en ”ljudets kartografi” en skildring av musikens koppling till tid, 

rum och plats och till politisk och kulturell makt. En av författarna beskriver 

det lapptäcke av intryck som pågår utanför hans fönster på den gata i staden 

Des Moines där han bor. Det är ett kollage av olika musiksmaker, kulturella 

ursprung som tar musikaliska uttryck. Han beskriver hur pappan i den 

bosniska familjen på andra sidan gatan sjunger folksånger på balkongen, hur 

grannen i lägenheten bredvid författaren skrålar med i Toni Braxtons soul-

musik och hur det från ungdomarnas bilar på kvällarna spelas all världens 

musik medan gatan senare på natten tas över av lowrider-bilar och ”pimpade” 

jeepar med stora soundsystems som pumpar ut rappmusik. Denna gatans 

taktiker ställs emot stadsplaneringens strategier. Stadsplanerarna beskriver 

nuläget som ett problemområde, en nedgången slumgata, som ställs mot ett 

nostalgiskt narrativ om hur gatan under det tidiga 1900-talet var en utopisk 
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plats, en amerikansk storstadsdröm där kapitalismen frodades och ”corporate 

giants lived next to small shopkeepers”. Stadsplaneringens vision är att åter-

ställa den till detta tillstånd, bland annat genom att skapa en festival som firar 

den kulturella mångfalden i området. Författaren menar att stadsplanerarna i 

sin strävan efter att återställa den utopiska ordningen är både stumma och 

döva, att längtan tillbaka undergräver och blundar för den ljudande verklighet 

som man upptäcker bara man sticker ut huvudet genom fönstret. ”In it’s desire 

for an unambigous order, in it’s yearning for a future that echoes the past, the 

abstract space of the Action Plan effaces the reality of this neighbourhouds 

identity as a space of sound” (Swiss et al., 1998:17). Kartan som påverkar och 

formar landskapet, men samtidigt är blind för detsamma.  

Författarna använder inte de Certeaus begreppspar taktik/strategi i texten, 

men de stödjer sig på Henri Lefebvre som också var en utgångspunkt för de 

Certeau. I Lefebvres konceptualisering av ”kartografiering och rumslig makt” 

presenterar han en triad där det sociala rummet skapas mellan representation 

of space, spatial practices och spaces of representation. Dessa rumsligheter är 

inbundna i de sätt som de ordnas i planer och kartor, liksom hur de levs, 

praktiseras och upplevs av dess invånare mellan det taktiska och det strategiska 

(Swiss et al., 1998:8). 

Scener  

Dalarna som region kopplas ofta samman med folkmusikgenren, något som i 

någon mån är märkbart i det faktiska musikutbudet, men kanske framför allt i 

sammanhang som reklam och besöksnäring när man vill ”signalera Dalarna” 

(Connell & Gibson, 2003:221; Gibson & Connell, 2005). I The Hidden 

Musicians (Finnegan, 1989) behandlas musicerande i staden Milton Keynes. 

Hennes begrepp musikvärldar har alltså inte bara att göra med genre utan 

också med det musiklandskap som de existerar i. Musikvärldarna kan relateras 

till det man brukar kalla scener och sounds, alltså hur geografiska platser blir 

kända för vissa musikvärldar, musikrörelser, uttryck eller grupperingar. Ofta 

handlar det om en stad eller region som blir tillskrivet ett visst sound. Det kan 

också handla om hur subkulturer kopplas till en geografisk plats, som i fallet 

med grungerocken och dess starka kopplingar till Seattle och skivbolaget 

SubPop. Connell och Gibson menar att för att en scen eller sound ska kunna 

utvecklas måste det dels finnas en kritisk massa vad gäller publik och artister 

och dels en fungerande infrastruktur för att musiken ska kunna produceras, 

framföras och upplevas. Det gäller arenor som studios och spelställen som 

tillåter nya musikaliska praktiker men också arrangörer, skivbolag och 

distributörer (Connell & Gibson, 2003:101).  
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Mark J.V. Olson (1998) menar att sceners identitet kan ses som summan av 

dess rumsliga och tidsmässiga utsträckning. Men för att kunna kartlägga 

scener, för att kunna förstå och beskriva dem i en relevant kontext, måste man 

ändå beakta relationerna mellan scenerna menar Olson och formulerar frågan 

”How are scenes mapped in space?”. Han syftar på en gång på en fysisk och en 

metaforisk kartläggning, men där närhet och avstånd inte markerar gränser, 

utan snarare riktningar och intensitet på musikaliska och mänskliga flöden 

(Olson, 1998:279). En hel del forskning handlar om att dekonstruera idén om 

hur lokaliteter är kopplade till musikuttryck på ett essentiellt sätt, exempelvis 

visar Sarah Cohen (2007) hur Liverpools musik utgörs av ett nätverk processer 

på olika plan. Det lokala utvecklas i samklang med dess kultur, dess folkgrup-

per, dess politiska och ekonomiska strukturers uppgångar och fall, dess historia 

och minne. En scen i Dalarna som exempelvis mer sällan tas upp när man ska 

tala om typisk Dalarna-musik, är det lilla samhället Enviken utanför Falun 

som har blivit en fixpunkt i Sverige för amerikansk musikkultur och rockabilly. 

Disposition 

Avhandlingen är en monografi i sex kapitel. Första kapitlet är denna inledning 

där avhandlingens syfte och frågeställningar, kunskapsmål, forskningsfält och 

teoretiska och metodiska utgångspunkter beskrivits. 

Andra kapitlet, ”Musiklandskapet Dalarna”, är ett försök att beskriva land-

skapet Dalarna utifrån musicerandets olika nivåer av organisering, ur ett insti-

tutionellt perspektiv samt utifrån de kulturpolitiska processer och dialoger 

som skapar strategiska förutsättningar för musikskapandet i länet. En stor del 

av kapitlet utgörs av etnografi kring den enhet inom den Landstinget Dalarna 

som har ansvar för kulturpolitiska processer, Kultur och bildning. 

Kapitel tre heter ”Magiska ord: Samverkan och projekt”. Samverkansbegreppet 

är centralt i kulturpolitiken och kan fungera som en katalysator för nya 

musikuttryck, samtidigt som man kan argumentera för att det är kopplat till 

en slags konsensuslogik som motverkar möjligheten till förändring i fältet. 

Samverkan kan ses som arbetande i en strategisk dimension medan projekt-

begreppet rör sig i en taktisk dimension.  

Fjärde kapitlet ”Kvalitet och konstnärliga erkännanden” behandlar i huvudsak 

begreppet kvalitet. Jag utgår från mina intervjupersoners röster, där jag kan 

notera hur de är orienterade mot å ena sidan en syn på kvalitet som en helt 
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känslomässig upplevse, samtidigt som flera simultant orienteras mot en kvan-

titativ, ekonomisk upplevelse av begreppet. Kapitlet fortsätter med en diskus-

sion om kvalitetsbedömningar hos statliga och regionala aktörer och avslutas 

med perspektiv på folkmusiken, jazzens och populärmusikens processer mot 

konstnärligt kvalitetserkännande.  

I kapitel fem, ”En klang av Dalarna”, återgår jag till landskapsbegreppet. Jag 

undersöker tre deltagande observationer vid musikhändelser som jag bevistat 

under avhandlingstiden, som alla på olika sätt är avhängiga de kulturpolitiska 

processer som undersöks, och som alla har gemensamt att de skapar plats och 

rum i Dalarna.  

Det sjätte kapitlet är en avslutande diskussion och sammanfattning som utgår 

från begreppen musikande och politikande. Jag försöker här återkoppla till 

avhandlingens syfte och diskutera olika sätt som kulturpolitiken villkorar 

musikskapandet i landskapet och tvärtom samt funderar på vilka lärdomar 

som går att dra vad gäller musiker, arrangörer, publik och tjänstemän.  
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2  MUSIKLANDSKAPET DALARNA 

En av avhandlingens huvudfrågor är hur musiklandskap konstrueras. Med 

detta avses att undersöka relationen mellan geografiska, fysiska platser och de 

musikaliska och byråkratiska processer som verkar inom och över dess 

gränser. Undersökningen är därför avgränsad till en region. Dalarna är ett 

geografiskt område som utgör både ett landskap och ett län i norra Svealands 

inland i mellersta Sverige. Man brukar dela in området på lite olika sätt. Länet 

omfattar 15 kommuner. Kulturhistoriskt talar man om fem huvudsakliga 

delar: Särnadalen (Särna-Idre), Övre Dalarna (kallas ibland Egentliga Dalarna), 

Österdalarna (längs Österdalälven), Västerdalarna (längs Västerdalälven) och 

Dalabergslagen (ibland Nedre Dalarna). Lite mindre detaljrikt brukar man 

dela upp landskapet i en nordvästlig och en sydöstlig del, med Siljansbygden 

där emellan. Siljansbygden är kommunerna runt sjön Siljan. 

Jag kommer bara kunna skrapa på ytan av det myllrande musikliv som finns i 

Dalarna. Det utgörs av mängder av olika aktörer som arrangerar, producerar, 

spelar, lyssnar på, finansierar, organiserar och sprider musik på olika sätt och i 

ett närmast oräkneligt antal musikstilar. Dessa aktörer är så många och så 

heterogena att de inte till fullo låter sig kartläggas. Min avsikt är därmed 

endast att beskriva musiklandskapet från olika nivåer av organisering.  

Ett sätt är att beskriva landskapet utifrån aktörsnätverk som är kopplade till 

olika musikgenrer och olika typer av musikuttryck, det som Ruth Finnegan 

kallar musikvärldar. Jag inleder kapitlet med att översiktligt presentera några 

av de musikvärldar som har störst utbredning i Dalarna. Därefter går jag 

igenom olika typer av aktörer och praktiker som återkommer i de olika 

världarna, olika former för musicierande, arrangörer, organisationer, utbild-

ningsvägar och institutioner. Därefter ges en kort historisk bakgrund till 

musikturismen i länet och några av de musikaliska platser som blivit allt 

viktigare för turistnäringen. Den avslutande delen av kapitlet ägnas åt kultur-
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samverkansmodellen och Landstinget Dalarnas förvaltning för Kultur och 

bildning som är en av de största aktörerna i Dalarnas musikliv. Stora delar av 

styrningen av de andra kulturaktörerna, framför allt de offentliga kultur-

institutionerna men även bildningsväsendet med folkhögskolor och till viss del 

studieförbund, utgår från dem. Här består materialet till stor del av empiri 

från de fältarbeten som jag genomförde under avhandlingsarbetets första år, 

där jag observerade en mängd möten och andra sammanhang där 

förvaltningens chef och hennes medarbetare ingick.  

Musikvärldar 

En första ingång till att förstå musiklivet på en plats är att skapa sig en 

grundläggande uppfattning om de musikformer som utbreds där. Med 

Illustration 1. Karta över Dalarna. 
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utgångspunkt i Finnegans musikvärldsbegrepp vill jag här helt kort beskriva 

några av de musikvärldar som samexisterar i Dalarna. Var man än riktar 

sökarljuset i landet kommer man att finna en oräknelig mängd heterogena 

musikuttryck. Dessa har utbredning i egna musikvärldar, eller överlappar med 

andra musikvärldars organisationer och nätverk. De musikvärldar som jag 

skisserar upp här är de som får mest utrymme då man talar om musiklivet i 

Dalarna och det får också sägas vara dessa världar som flest antal människor 

verkar inom.  

En viktig musikvärld som inte ges en egen presentation i den här delen av 

avhandlingen är exempelvis den så kallade litterära visan som gränsar både till 

folkmusik- och populärmusikvärldar. Visgenren är framför allt organiserad 

genom lokala ”Visans Vänner”-föreningar kopplade till den rikstäckande 

organisationen Riksförbundet Visan i Sverige (RVS). Den litterära visan är 

speciell i det att den som uttryck måste ses som en av de mest utbredda 

musikformerna med allmänt välkända fixstjärnor som Evert Taube, Bellman 

och Cornelis Wreesvijk, samtidigt som det är relativt få som är engagerade i 

föreningsverksamheten jämfört med antalet lyssnare. Stiko Per Larsson, vars 

konsert beskrivs i kapitel fem, kan ses som en artist som framför allt är 

grundad i visvärlden men också rör sig mellan populärmusik- och folkmusik-

världar, både genom den klingande musiken och genom de aktörer som är 

inkluderade i hans musicerande.  

På samma sätt är det med konserten med den svensk-afghanske sångaren Ali 

Saqis konsert som också beskrivs i kapitel fem. Även här handlar det om en 

överlappning mellan världar som gränsar till både populärmusik och folk- och 

världsmusik. Framför allt var dock Ali Saqis musik kopplad till nätverk som 

har att göra med afghansk kultur i Sverige. Organisationen kring många 

nyligen invandrade musikuttryck kan betraktas som egna musikvärldar. Vissa 

har helt egna nätverk och utbredning, med egna arrangörer, kulturell infra-

struktur och stödstrukturer som ofta aktualiseras kring firandet av icke-

europeiska högtider. Exempelvis brukar det kurdiska, iranska, afghanska, 

tadzjikiska, azerbadjanska och persiska nyåret, Newroz/Nouruz, firas med 

stort pådrag och många besökare framför allt från dessa kulturer men med allt 

mer intresse från övrig lokalbefolkning och musikintresserade.  

Generellt måste tillstås att musikvärldarnas gränser är ytterst suddiga i 

kanterna. På samma sätt som en människas livsvärld å ena sidan finns 

överallt, inom oss eller inom vårt hems fyra väggar så breder musikvärldarna 

ut sig både fysiskt, geografiskt och i sociala och digitala nätverk, på internet 
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och på marken. Samtidigt är det ofta just begreppet ”värld” som används för 

att internt definiera sitt hemmahörande i en viss musikgenres kontext, man 

identifierar sig som en del av folkmusikvärlden eller hårdrocksvärlden till 

exempel. De är därför viktiga enheter att studera. 

Folk- och världmusik 

Den svenska folkmusiken har en mycket speciell ställning i Dalarna jämfört 

med andra regioner i Sverige. Det var här fäbodväsendet var som störst, med 

dess särpräglade vallmusik som ofta beskrivs som ”folkmusikens ursprung” 

och det var i Anders Zorns Mora som den första spelmanstävlingen hölls 1906. 

Det var från Bingsjö i Dalarna som Hjort Anders Olsson kom, den storspelman 

som mer än någon annan stått som symbol15 för den spelmansrörelse han 

växte in i mot slutet av sin karriär (Ternhag, 1992:258). Det sätt som bilden av 

folkmusiken har sammanlänkats med bilden av Dalarna är dock inte alls 

oproblematiskt. Ur ett perspektiv kan man säga att bilden av Dalarnas 

folkmusik, liksom mycket av bilden av Dalarna överhuvudtaget, har växt fram 

utifrån de som har betraktat och beskrivit Dalarna utifrån. Exempelvis bodde 

de välkända dalaspelmän som bildade Dalaföreningens Spelmanslag inte i 

Dalarna, utan i Stockholm. På liknande sätt utspelades Richard Dybecks 

folkmusikaliska konsertafton där den blivande nationalsången ”Du gamla du 

friska” uruppfördes iklädd vargskinnspäls i centrala Stockholm. Dybeck sade 

sig ha fått inspirationen till konserten från en vistelse i Dalarna: 

Här [i Dalarna] uppfattade jag lefvande, verklig naturmusik – annat än inlärda, döende 
traditioner; och upprann så tanken att låta dessa toner, om än ofullkomligt, ljuda i 
konsertsalen. (Danielson & Ramsten, 2013:24) 

När seriefiguren Rocky i Martin Kellermans seriestrippar gör besök på Bingsjö 

Spelmansstämma är det med en liknande om än mer blasé fascination som 

den man kan tänka sig att Dybeck eller Anders Zorn en gång hade inför 

Dalarnas spelmansmusik. Allt detta hör ihop med det sätt som Dalarna ofta 

ses som ett Sverige i miniatyr, en slags symbol för svenskheten i stort (Crang, 

1999; Hamrin, 2007). På samma sätt beskrev poeten Erik Axel Karlfeldt också 

Dalarna som ”en enhet av mångfalder” och som ett ”Sverige i förminskad skala” 

(Svenska turistföreningens årsskrift, 1926). 

                                                             
15 Hjort Anders tillskrivs exempelvis ofta ha komponerat ”Gärdebylåten” som blev en av 1900-talets största 
radio- och grammofonhits i inspelning av Rättviks spelmanslag (Ramsten, 1980). 
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Formalisering och omorganisering 

Gunnar Ternhag har skrivit om vad han kallar för folkmusikens formalisering 

med Dalarnas spelmansförbund som exempel. Med detta avses bland annat 

att medlemskap i spelmansförbund och spelmanslag från efterkrigstiden har 

fått ökad betydelse för vad det är att kalla sig spelman. Dalarnas spelmans-

förbund har stadigt ökat i medlemsantal, från 450 medlemmar 1974 till 1256 

medlemmar 1994 (Ternhag, 1996). 

Man kan konstatera att ökningshastigheten de senaste decennierna tydligt har 

avstannat – på de tjugotre år som gått sedan Ternhags artikel har medlems-

antalet endast ökat med 219 medlemmar, till 1484 medlemmar 2017. Den 

avstannande ökningen i medlemsantal kan bero på att det helt enkelt inte 

finns nog med folk som spelar folkmusik för att påskynda tillväxten, men 

kanske också på att folkmusiken idag inte är lika förknippad med spelmans-

rollen. Spelmanslagen, stämmorna och buskspelet finns kvar som viktiga 

inslag i folkmusikvärlden men nu som en av flera ingredienser snarare än det 

självklara fokuset. Owe Ronström har beskrivit perioden från 1980-talets mitt, 

då riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), med en kulmen i Folkmusik 

och Dans-året 1990 som en omorganisering av folkmusiken på många plan. 

Man började alltmer tala om folkmusiker snarare än spelmän (Eriksson, 

2017:20), landskapen fick mindre betydelse till förmån för en allmän ”svensk 

folkmusik”, samtidigt som man inte intresserade sig för svenskhet utan såg 

folkmusiken som en inkluderande genre som också innefattade 

folkmusikaliska uttryck från andra delar av världen, så kallad världsmusik 

(Brusila, 2003; Ronström, 2011; Taylor, 1997). 

Begreppet världsmusik, på engelska world music, brukar beteckna folkmusik 

från olika delar av världen och konstmusiktraditioner utanför västvärldens. 

Man räknar också in, och begränsar i vissa fall genren till, olika fusioner 

mellan dessa uttryck och västerländsk musik. Paul Simons album ”Graceland” 

där han arbetade med musiker från Sydafrika brukar ibland ses som den 

utgåva som startade genren som ett fenomen inom musikindustrin, men 

influenser från utomeuropeiska kulturer har funnits som en del av både 

folkmusiken och populärmusiken under många år innan dess (Feld, 1988; 

Taylor, 1997). 

En av de första och största arenorna för världsmusik i Sverige var i Dalarnas 

residensstad Falun. Festivalen Falun Folkmusik Festival som existerade 

mellan 1986 och 2005 och startades av en krets musiker och arrangörer kring 

fiolspelmannen och producenten Magnus Bäckström. Även om begreppet 
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världsmusik hade existerat och använts tidigare16 så var det inte en del av den 

allmänna vokabulären på det sätt det skulle bli i och med world music-

begreppet. Begreppet myntades som musikindustrikategori först i juli 1987 

på puben Empress of Russia i London av företrädare för skivindustrin som 

behövde ett sätt att kategorisera de här heterogena uttrycken som ändå 

verkade tilltala en viss demografi17. Allt eftersom tog sig begreppet till Sverige 

och idag innefattas ofta men inte alltid ”världsmusik” i begreppet folkmusik, 

samtidigt som man ofta garderar sig med att tala om ”folk- och världsmusik”. I 

kapitel fem ger jag en lite utförligare beskrivning av Falun Folkmusik Festival 

och dess betydelse för folk- och världsmusikvärlden både i Dalarna och i 

Sverige. 

Idag kan man i Dalarna höra folk- och världsmusik på många olika scener – 

från små allmänkulturscener som Humlebackens Kulturhus i Avesta eller 

folkmusikarrangörerna i FaluFolk Musik & dans, på någon av de många 

spelmansstämmorna i Bingsjö, Rättvik med flera, som inslag i kulturfestivaler 

som Musik vid Siljan och Vinterfest och stadsfestivaler som Orsayran. Flera av 

folkmusikarrangörerna är organiserade i en förening kallad Folkmusikpara-

plyet som startades på initiativ av Folkmusikens hus. Den föreningen söker 

sedan arrangörsbidrag i klumpsumma från Statens Kulturråd, via den 

nationella organisationen Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD).  

Västerländsk konstmusik och klassisk musik 

Genrebeteckningarna västerländsk konstmusik och klassisk musik används 

utbytbart i dagligt tal, och så även i den här boken. Begreppet ”klassisk” kan 

ibland syfta på klassicismen som period, men oftast menar man musikverk 

som ”lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv” 

(Ling, n.d.). Så här inleder Christopher Small boken Musicking: The meanings 

of performing and listening. 

In a concert hall, two thousand people settle in their seats, and an intense silence falls. A 
hundred musicians bring their instruments to the ready. The conductor raises his baton, 
and after a few moments the symphony begins. As the orchestra plays, each member of 
the audience sits alone, listening to the work of the great, dead, composer. (Small, 
1998:1) 

                                                             
16 Ett par ”världsmusikfestivaler” med såväl folk- som rock, jazz och experimentell musik anordnades i 
Stockholm 1978-79 av musikerkollektivet “Ett Minne för Livet” och musikrörelsen (Eriksson, 2005:71). 
17 En fyllig beskrivning av begreppets historik och lansering ges av Brusila (2003), sida 43 och framåt. 
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I boken beskriver han en generisk symfonisk konsert från en mängd 

perspektiv. Den bild Small målar upp innefattar bara en liten del av den 

musikvärld som man kallar klassisk musik eller västerländsk konstmusik. Det 

kan noteras att den musikhändelse som han beskriver inte skulle kunna ske i 

någon konsertlokal i Dalarna, eftersom en sådan konsert förutsätter de stora 

konserthusen som oftast hittas i de största städerna och något sådant finns 

inte i Dalarna idag. 

Samtidigt är de logiker som Small tar upp ständigt närvarande i den klassiska 

musikens och den västerländska konstmusikens många uttryck. Den klassiska 

musiken och konstmusiken måste ständigt förhålla sig till den musikhistoria 

som man representerar; aspekter av klass och kön, självklarheten i att den här 

musiken anses stå för höjden av sofistikering, noterna som musikens 

reifiering, kulten kring kompositören och den konstnärliga betydelse som ges 

dirigenten och solisterna medan orkestermedlemmar vanligtvis ses som 

yrkesarbetare.  

Trots avsaknaden av en fullstor scen, och trots att många menar att den stora, 

månghövdade publik som skulle fylla ett sådant auditorium inte existerar i 

Dalarna, existerar den symfoniska konserten som en konstmusikens idé, dess 

idealfall. Under många år har en regional debatt kring avsaknaden av ett 

”riktigt” konserthus förts i Dalarna. Under en period drev Borlänge kommun 

frågan om att bygga ett större kulturhus, vilket skulle innebära att sätet för 

Dalasinfoniettan skulle flytta från Falun till Borlänge. Dessa planer avstannade 

under slutet av avhandlingsperioden. Länsmusikchefen kommenterade detta 

under vår intervju, men menade att avsaknaden av konserthus inte enbart 

varit av ondo för orkesterns del, utan snarare styrkt dess regionala profil:  

Här vill man ju gärna ha ett konserthus, men en fördel med att vi inte har haft ett 
konserthus är väl kanske just det att orkestern har fortsatt tvingats att så att säga 
uppsöka sin publik ganska mycket i hela länet. /…/ Och det har vart helt naturligt. Det är 
ingen som ifrågasätter det. /…/ Nu ska jag upp till Gagnef till exempel, det är ju ingen 
stor plats på kartan, men jag kan nog tänka mig att det kommer ganska bra med publik. 
Så till exempel den biten hade ju kunnat se sämre ut om man tänker att vi hade kunnat 
åka ut med orkestern och så sitter bara 15 själar där men så är det ju inte! Det är inga 
jättestora skaror, men utifrån den lilla platsen så är det ändå rätt mycket folk som 
kommer. 

Den västerländska konstmusiken i Dalarnas län praktiseras i en mängd 

sammanhang runt om i Dalarnas län. Från de mindre scenerna på kultur-

skolor, museum eller IOGT-NTO:s lokaler, soppluncher på stadsteatrar, före-

ställningar på folkhets hus, gamla biografer och till och med i bilförsäljnings-
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hallar (se kapitel fem) till de i sammanhanget större konserthallarna som 

Cassels i Grängesberg och Kristinehallen i Falun. Det gamla kalkstensbrottet 

Dalhalla står i sammanhanget ut som en riktigt stor arena där opera kan fram-

föras under spektakulära former. 

Populärmusik  

Populärmusik av olika slag spelas på stora och små scener över hela Dalarna, i 

sådan mängd att det är omöjligt att ge någon tydlig beskrivning av dessa 

nätverk. Inte för att dessa musikformer nödvändigtvis är så värst populära, 

utan snarare för att paraplybegreppet populärmusik innefattar en sådan mängd 

olika musikvärldar och genrer. Från fritidsgårdarnas och musikhusens ung-

domsscener, små trubaduruppträdanden på musikcaféer, DJ:s på nattklubbar 

på alla större orter och musikfestivaler av mycket skiftande karaktär som 

Peace & Love i Borlänge, Gamrocken i Grängesberg, Dansbansveckan i Malung, 

Musik och Motor-festivalen i Älvdalen eller Sabaton Open Air i Falun. 

Det vore direkt felaktigt att försöka betrakta populärmusik som en musikvärld, 

då populärmusikgenrer organiseras i en mångfald av olika nätverk som lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt överlappar varandra i olika hög grad. 

Populärmusik bör heller inte förstås som en musikgenre. I begreppet innefattas 

en mängd olika musikaliska genrer som inte nödvändigtvis har mer organisa-

toriskt med varandra att göra än de övriga musikvärldarna. Några få av de 

hundratals musikgenrer som brukar betraktas som populärmusik är pop, soul, 

dansband, rock, hip hop, punk, metal och EDM (elektronisk dansmusik) samt 

samtliga undergenrer till dessa. Hur alla dessa genrers musikvärldar är organi-

serade skiljer sig åt geografiskt. På vissa platser är hårdrockens och punkens 

världar exempelvis överlappande till den grad att det är överflödigt att försöka 

skilja dem åt, medan det i andra är en betydande stor skillnad mellan musikut-

tryckens organisering. Här kan man ana en skiljelinje mellan stad och land. I 

storstadsområdena, och i någon mån i de större dalasamhällena, är hårdrock- 

och punkvärldarna relativt tydligt separerade med egna föreningar, lokaler och 

arrangemang. I de mindre städerna ser vi en tydligare sammanblandning av 

och utbyte mellan genrerna.  

Det är inte heller självklart att populärmusiken är övervägande populär. Många 

subgenrer som av de flesta skulle betraktas som populärmusik spelas inte på 

radio eller tv, säljer inte några större mängder skivor eller nedladdningar och 

utgörs av en relativt begränsad mängd entusiaster. Om man klättrar i dessa 

genrers förgreningar når man dock ofta mer kommersiellt inriktad musik. Till 
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exempel hittar man inte så många band som kan försörja sig på att spela den 

musikgenre som brukar kallas dödsmetal, medan fler kommersiella projekt 

kan noteras inom den klassiska hårdrocken. Även bland dessa uttryck är det 

försvinnande få som i realiteten kan beskrivas ha nått kommersiell framgång 

och ”popularitet” bland befolkningen. Ibland kan man också notera en tydlig 

skiljelinje mellan musikgenrernas ”underground”-scener och dess mer kon-

ventionella arenor och aktörer. Kängpunk/grindcore-bandet Livet som Insats 

från Falun har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt missnöje med den mer 

konventionella hårdrockens organisering i Falun, som man menar ”präglas av 

både en osund samförståndsanda och att en massa småpåvar genom åren har 

satt sig själva på piedestal.” (Gustafsson, 2012). Framför allt verkar de ha 

syftat på det Falun-baserade hårdrocksbandet Sabaton och deras festival 

”Sabaton Open Air” som blivit en stor kommersiell succé.  

I Studying popular music för Richard Middleton ett resonemang om hur 

populärmusik kan definieras. Han noterar via Frans Birrer (1985:4) fyra 

historiska kategorier av förklaringar som alla är otillräckliga. Ofta har försöken 

att definiera populärmusik handlat om negationer: populärmusik är inte 

konstmusik eller folkmusik. I detta ligger ett antal antaganden om alla dessa 

musikformer som inte nödvändigtvis är sanna.  

Where neat divisions between 'folk' and 'popular', and 'popular' and 'art', are impossible 
to find – and also tends to use arbitrary criteria to define the complement of ‘popular'. 
'Art' music, for example, is generally regarded as by nature complex, difficult, 
demanding; 'popular' music then has to be defined as 'simple', `accessible', 'facile'. But 
many pieces commonly thought of as 'art' (Handel's ‘Hallelujah Chorus', many Schubert 
songs, many Verdi arias) have qualities of simplicity; conversely, it is by no means 
obvious that the Sex Pistols' records were 'accessible', Frank Zappa's work 'simple' or 
Billie Holiday's 'facile'. (Middleton, 1990:4) 

Andra försök till kategorisering har handlat om sociologiska och demografiska 

definitioner, att populärmusik är den musik som en viss grupp i samhället 

sysslar med. Oftast menar man att populärmusik hör ihop med två kategorier, 

ungdomar och arbetarklass. I mitt eget material har jag stött på båda defini-

tionerna, men oftast framhålls kopplingen till ungdomar. En intervjuperson 

argumenterade till exempel för vikten av populärmusikaliska uttryck utifrån 

att det är ”ungdomens musik”. Man har också försökt definiera populärmusik 

som den musik som säljs på marknaden och sprids genom teknologisk 

mediering, något som idag är tydligt irrelevant eftersom detta gäller för nästan 

alla former av musik. Försök att definiera populärmusik har också handlat om 

att det är sämre musik – man talar till exempel ibland om poppens ”fulkultur ” 

som motpart till konstmusikens ”finkultur”.  
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I rapporten ”Vi fortsätter spela pop [men vi håller på att dö]” som kom ut 2016 

definieras populärmusik som samtliga ”musikaliska uttryck som tillkommit 

efter 1950” (Rutgersson, 2016). Definitionen är oprecis, många både inklu-

derande och exkluderande undantag kan noteras. Till exempel så exkluderas 

både jazz-, folk- och världsmusik i den här definitionen, något som är avsiktligt 

då rapporten är en kulturpolitisk partsinlaga som syftar till att uppmärk-

samma att popmusik har lägre tilldelning av stöd än konstmusik, jazzmusik 

samt folk- och världsmusik. Kategoriseringen får sägas ha sin huvudsakliga 

användbarhet just i relation till kulturpolitiska kontexter, inom kulturpolitiken 

används administrativa genreindelningar där man talar om klassisk 

musik/konstmusik, jazz, folk- och världsmusik och rock/pop (eller ”övrig 

musik”).  

Men även bortom denna pragmatiska avgränsning ligger det något i 

tidsaspekten som tas upp. För att definiera begreppet populärmusik på ett sätt 

som relaterar till hur det faktiskt används av musiker, arrangörer, fans, 

tjänstemän med flera, behöver vi förstå benämningar av musikformer och 

genrer som en ”kollektiv historik” (della Faille & Ledaga-Leounda, 2016:s 5). 

Genrer skapas och namnges av dess fans, dess artister och i någon mån av dess 

kritiker. Genrers gränser är i ständig omförhandling, det finns alltid en 

tidsdimension och relation till historien som av genrens aktörer är ständigt 

närvarande. I dagens musikvärldar kan man förstå populärmusik som ett 

samlingsnamn för de musikaliska uttryck som genealogiskt kan kopplas till 

den rock- och popmusik som växte fram på framför allt 50-talet. Utifrån det 

här synsättet är populärmusik varken en musikvärld eller en genre som sådan, 

musiken har i många fall förändrats så mycket att det stilmässigt kan vara 

svårt att dra några tydliga paralleller, utan en förståelsehorisont. Populär-

musikvärldarnas aktörer kan ofta relatera till Beatles, Elvis och andra 

storheter inom rock, pop och möjligen blues (genom dess status som 

förstadium till rockmusiken), men mer sällan till tidigare ”populära” uttryck 

som schlagers eller skillingtryck. Det är också utifrån den historiska defini-

tionen som vi kan förstå flera av de andra försöken till kategorisering som 

görs. På 1950-talet fick som bekant den första utpräglade amerikanska 

ungdomskulturen stort inflytande framför allt i Europa, vilket bland andra Jan 

Ling diskuterat i en tidig text om populärmusik:  

50-talet är nämligen det decennium då USA:s masskultur gör sitt definitiva genombrott i 
Europa och förvandlar skilda europeiska kulturer i deras hjärterötter. Denna invasion 
hade börjat långt tidigare. Redan på 1910-20-talen förskräcks nationella ivrare och den 
folkliga och borgerliga kulturens bevarare av de förfärande danser och melodier (one 
step, charleston) som förför ungdomen, då främst arbetarklassens ungdom. Men 50-talet 
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är något annat, bl.a. beroende på de allmänpolitiska förutsättningarna och massmedias 
förnyelse på grammofonens, radions och så småningom även televisionens område. 
(Ling, 1980) 

Även de sociologiska definitionerna med populärmusiken som ungdomens och 

arbetarklassens musik kan alltså sägas ha sitt ursprung på 50-talet. Det var 

också under den här perioden som det etablerades en musikindustri, nära 

kopplad till den framväxande ungdomskulturen. Den marxistiska teoretikern 

Theodor Adorno såg nöjesindustrin i allmänhet och populärmusiken i synnerhet 

som en motsats till den ”seriösa” musiken och såg de processer av standar-

disering som “masskulturen” förde med sig som en analogi för och bidragande 

orsak till klassernas underordning. Även om senare marxistiska sociologer, 

forskare inom cultural studies och andra populärmusikforskare givit pop-

musiken upprättelse (Frith, 1996; Hebdige, 1988) kvarstår uppfattningen om 

att populärmusik är kommersiell till sin essens. Detta påverkar dess ställning 

inom politiska och administrativa processer och diskurser. Jag kommer i 

avhandlingen vid upprepade tillfällen att återvända till detta. 

Jazzvärlden 

I ovannämnda definition av populärmusik exkluderas alltså jazz från 

populärmusikparaplyt. Trots att jazz får ses som en av de mest populära 

musikgenrerna under 1900-talet, så finns en tydlig skiljelinje mellan jazz-

forskning och populärmusikforskning vilket bland andra Simon Frith (2007) 

har noterat i sin artikel ”Is Jazz Popular Music?”. I en keynote på International 

Association for the study of Popular Music 2017, argumenterade musik-

forskaren André Doehring som själv forskat inom bägge fälten för ett närmare 

samarbete mellan disciplinerna (Doehring, 2017) och även på kritikerområdet 

ser vi denna skiljelinje som Matt Brennan (2017) har genomlyst. Kultur-

politiskt är jazzen tydligt skild från populärmusiken. Jazzmusiker och jazz-

arrangörer har avsevärt större möjligheter att erhålla medel från olika bidrags-

givande instanser än de flesta inom populärmusikvärldarna och ses generellt 

som en inherent mer konstnärlig genre. Jag kommer att redogöra för intervju-

material, litteratur och viss historik kring jazzen både i Dalarna och i Sverige i 

kapitel fyra där jag diskuterar jazzvärldens statusresa från dansmusik till 

konstnärligt uttryck. 

Vad gäller jazzens musikvärld i Dalarna så finns det så kallade jazzklubbar på 

nästan alla större orter. De är organiserade i föreningsform och delar ofta 

konsertlokaler med de andra musikvärldarna, framför allt med folkmusik-

världen. I Falun har exempelvis både jazzvärlden och folk- och världsmusik-
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världen återkommande konserter i IOGT-NTO:s lokal Gamla Elverket. Man 

verkar inom jazzklubbarna ha vissa problem med att locka en yngre publik till 

sina konserter. Inom mitt arbete som lärare på Ljud- och musikproduktion-

utbildningen i Falun har jag hållt i en kurs om fältarbete inom olika genrer, 

där studenterna har gjort fältinspelningar av olika musikhändelser runt om i 

Dalarna. Studenternas återkommande reflektion över jazzklubbarna har varit 

att medelåldern på jazzklubbarna i dalakommunerna varit påfallande hög, 

jämfört med fältarbeten i andra genrer. Det har också funnits en påtaglig glädje 

hos de som varit aktiva i klubben att det kommit unga studenter till konserten. 

I Dalarna har man påbörjat ett arbete för att ”säkra tillväxten”, som man säger, 

genom projektet Ung Jazz Dalarna där man mottagit medel från landstinget 

och studieförbund för att starta ungdomssektioner inom jazzklubbarna.  

Musikandets former 

Här följer en genomgång av några olika sätt som musikande människor 

organiserar sig för att skapa just klingande musik, i det stora och i det lilla.  

Band, orkestrar, spelmanslag och körer 

Att ”spela i band” kopplas ofta samman med att spela rock- och popmusik och 

har undersökts i flera studier, bland dem Bennet (1980), Fornäs et al (1989) 

med flera (Finnegan, 1989; Slobin, 1993:98). Detta format, att musicera till-

sammans i någorlunda stabila mindre grupper, kan dock sägas vara en 

dominerande organisationsform inom samtliga musikgenrer och musikvärldar, 

även om sammansättningarna bär olika namn beroende på musikstil. Antal 

medlemmar, hierarkier, idiom och ideologier skiljer sig naturligtvis åt mellan 

musikstilar och från grupp till grupp. Det är mycket vanligt att mindre band 

organiserar sig genom studieförbunden, enligt Folkbildningsförbundets musik-

rapport från 2015 fanns bara i Dalarna 2500 band anslutna (Folkbildnings-

förbundets material 2015:2, 2015). Anslutning sker ofta ”indirekt” för att 

kunna nyttja replokaler eller studiomiljöer, men många ansluter sig till studie-

förbund för att få ta del av det stöd som ges, antingen i rena pengar eller för att 

få tillgång till studieförbundens nätverk vad gäller turnéläggning och spelningar. 

För att skapa en studiecirkel och ta del av studieförbundens finansiering måste 

man vara minst tre personer, vilket begränsar möjligheterna för riktigt små 

konstellationer som duos och soloakter. Det finns ingen övre gräns för antalet 

medlemmar, men de flesta studieförbund rekommenderar att man inte är fler 

än tio eller max tjugo personer (Studieförbunden, 2017). 
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I klassiska orkestrar är man typiskt sett fler än så, även om en stor del av den 

konstmusik som spelas är kopplad till det kammarmusikaliska formatet. På 

professionell nivå sätter frilansande musiker ihop mindre ensembler och på 

amatörnivå sätter släktingar och vänner ihop mer eller mindre tillfälliga 

konstellationer på hemmabasis. En stor del av amatörmusicerandet utanför 

den rent privata sfären sker dock i olika slags institutioner. Dalasinfoniettan är 

namnet på Dalarnas länsmusikorkester som består av 25 – 30 heltidsavlönade 

musiker och en chefsdirigent. De avlönas och drivs av länsmusikorganisa-

tionen Musik i Dalarna. Till sinfoniettan är också kopplad en kör, kormästare 

och en musikkår. 

Dalasinfoniettan är likt de flesta andra orkestrar hierarkiskt uppbyggd där de 

olika musikerna i idealfallet kommunicerar med dirigenten via den orkester-

medlem som också har rollen som konsertmästare. Den rollen brukar samman-

falla med orkesterns försteviolinist. Utöver konsertmästaren har orkestern 

också en ordningsman som har hand om mer praktiska frågor samt en facklig 

representant. Ett programråd, där representanter från Dalasinfoniettan och 

Musik i Dalarna ingår, avgör vilka musikstycken som ska inkluderas i den 

löpande verksamheten. Under festivaler som Vinterfest eller Musik vid Siljan 

har den konstnärliga ledaren större möjlighet att influera vilka stycken som 

ska spelas på konserterna. Dalasinfoniettans konsertmästare Anders Jakobsson 

berättade för mig att orkestern är minimalt involverad i konstnärliga beslut 

vad gäller den klingande musiken, däremot finns möjlighet att få gehör för 

åsikter om organisation och struktur, till exempel om det finns problem med 

dirigenten, lokaler eller ledningen. 

Small tar upp orkestermusikers ambivalenta status som å ena sidan arbetande 

inom ett konstnärligt fält, men å andra sidan mer specifikt arbetande. Han tar 

upp orkesterns klädkod som härrörande från de uniformer som betjänter i 

engelska aristokrathem bär. Small menar att kläderna visar på en social 

jämlikhet med publiken samtidigt som de signalerar deras fortsatta status som 

”provider of services for the upper-class” (Small, 1998:66). Det musikaliska 

tänkandet och tolkandet är alltså i första hand vikt åt dirigent och konstnärlig 

ledare, och bekräftar uppfattningen av konstmusikaliska orkestermusiker som 

i första hand ett redskap för dirigenten, kompositören eller andra visionärers 

konstnärskap. 

Dalasinfoniettan är den enda stabila anställningsformen för musiker i Dalarna, 

utanför frilanslivet och utbildningssektorn, men det finns också orkestrar som 

inte är avlönade. Den vanligaste formen för amatörmusicerande inom 
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konstmusikvärlden är så kallade orkesterföreningar. Det finns orkester-

föreningar i flera kommuner varav många har varit aktiva under mycket långt 

tid, vissa har uppkommit som ett slags arv efter regionmusikorkestrar i form 

av musikkårer och blåsorkestrar. Orkesterföreningar finns i Avesta, Borlänge, 

Grängesberg, Falun och Svärdsjö-Enviken. I södra Dalarna har det amatör-

baserade orkestermusicerandet historiskt sett ett nära förhållande med gruv-

näringen. I Grängesberg bildades orkesterföreningen kring konserthuset 

”Cassels donation” som donerades av en av gruvans främsta aktieägare år 

1900, den engelske bankiren Ernest Cassel. 

Spelmanslag är också en slags orkester som spelar folkmusik och är mer eller 

mindre löst sammansatt. De utgörs i första hand av fiolspelmän, men allt 

oftare även andra instrument som nyckelharpa, gitarr och så vidare. I likhet 

med orkesterföreningarna är medlemskapet oftast amatörbaserat och de har 

generellt relativt låg kunskapströskel för att få vara med. Vid sidan av ”den 

ensamme spelmannen” ses ofta spelmanslagen som sinnebilden för den 

ursprungliga, traditionella spelmansmusiken, men det är av vikt att lyfta fram 

att spelmanslagen som form och organisation inte funnits så länge som man 

kan tro. Dalaföreningens Spelmanslag brukar ses som det allra första 

spelmanslaget och startade 1939, och Rättviks Spelmanslag året därefter. 

Spelmanslag finns idag i samtliga större samhällen i Dalarna och i många byar 

runt om i regionen. 

Körer har gått från att vara främst en angelägenhet för kyrkor till att finnas i 

många olika miljöer. Hemsidan ”Körliv” listar arton körer i Dalarnas län som 

kategoriseras i nio olika typer av körer: kyrkokör, kammarkör, gospelkör och 

så vidare. Mans- och kvinnokör finns med, däremot listas inga körer under 

goss- och flickkör även om de också finns med som kategorier. Alla-kan-sjunga 

körerna som ofta har större fokus på pop- och rockgenrerna är en relativt ny 

form som lockar ett stort antal medlemmar (“Körliv,” 2013). Owe Ronström 

har beskrivit hur körlivet i Sverige inte förändrats nämnvärt sedan 1960-talets 

stabila och aktiva deltagande. Ronström visar hur körsångandets betydelse i 

någon mån skiftat från en kollektiv representation av Gud, samhället, konsten 

eller poesin, till att ha mer fokus på individuella ändamål som hälsa och 

välmående (Ronström, 2016:11, 89). 

Session, jam och battle 

Lundberg, Malm och Ronström menar att det kan vara givande att beskriva 

arenor utifrån dess grad av formalisering och fokusering (Lundberg et al., 
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2000:55). Offentliga konserter har generellt en hög grad av fokusering på det 

musikaliska förloppet, men i vissa sammanhang är fokuset mer tydligt delat 

med andra saker som händer i rummet. I dessa sammanhang förväntas också 

ofta en hög grad av improvisation i framförande och/eller i repertoar och 

artister. Typexemplet är jamsession. Bluesjam förs löpande på flera håll i 

Dalarna, den mest välkända arenan är Hedemora Blues Jam som funnits 

sedan 2011. På en typisk jam-kväll finns ett husband som gästas av ett antal 

sångare, gitarrister och andra musiker under kvällen. Liknande upplägg kan 

man notera på så kallade ”open stage” kvällar, vilket hålls bland annat på Falu 

Songbird i Falun och Dalarna Open Stage i Borlänge. Sessions med irländsk 

folkmusik hålls på puben Kings Arms i Falun med bandet Plastic Paddy som 

värdar och spelmansstämmorna är en typisk arena för den svenska folk-

musikens improviserade samspel som kallas buskspel. I hip-hop världen finns 

en typ av mer eller mindre improviserad rap-tävling som kallas rap battle. Det 

finns ingen återkommande arena för detta uttryck i Dalarna, men formen 

dyker upp på festivaler som Peace & Love som brukar ha en scen för detta 

uttryck. 

Många, men långt ifrån alla, av de som musicerar i sådana mer informella och 

ofokuserade sammanhang är också aktiva i andra former för musikskapande. 

En hel del av de som medverkar vid exempelvis bluesjam eller i buskspel 

spelar inte i band eller spelmanslag. Den låga graden av formalisering och 

fokusering ger en trygghet som för vissa gör musiken mer tillgänglig.  

Musikproducenter, kompositörer och låtskrivare 

De sätt att musicera som jag tagit upp här har gemensamt att de alla innebär 

ett musikande som är tydligt socialt, de inbegriper på ett eller annat sätt ett 

möte med en publik och/eller medmusiker i ett fysiskt rum. En betydande 

form för musikskapande, som tagit fart i och med tekniska landvinningar är 

skapande och producerande av musik i hemmet. Denna form för musik-

skapande kan naturligtvis också vara social. ”Team” med låtskrivare och 

producenter är alls inte ovanliga (Bennet, 2011), och en stor del av social 

samvaro sker också online, men formen möjliggör för ett solitärt musik-

skapande på ett sätt som ensembleformatet eller konsertframträdanden inte 

gör. Så kallad ”bed room producing” (Burlin, 2015) innebär i typexemplet en 

ung person i hemmiljö med dator och ljudkort och eventuellt en keyboard, 

mikrofon och gitarr som hjälpmedel. I datorn skapas musik genom så kallade 

digital audio workstations (DAW) och musiken sprids via nätet, på plattformer 

som soundcloud, bandcamp, youtube eller via mer slutna forum (Auvinen, 
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2017). På mer professionell nivå kan musikproducenter hyra in sig i studios 

eller starta eget, och musikens spridning är såklart beroende av musikprodu-

centens status och kontaktnät samt musikens genomslagskraft. Inom elek-

tronisk dansmusik söker sig den skapade musiken ibland till klubbar eller 

andra dansgolv via diskjockeys, och det är inte ovanligt att diskjockeyns och 

musikproducentens roller sammanstrålar i samma person. Denna form för 

musikande är relaterat till framför allt låtskrivarens18 och den klassiska 

kompositörens sätt att jobba, även om klassiska tonsättare oftare arbetar på 

kommision. Musik till rörliga bilder såsom film, datorspel och så vidare är 

också en vanlig spridningsform för denna typ av musikande.  

Institutioner och föreningar 

Utöver de organisationsformer som är nödvändiga för den direkt klingande 

musiken finns olika typer av sammanslutningar där konsertarrangerande, 

planerande och på andra sätt möjliggörande av musik sker. Jag presenterar 

först de offentligt finansierade musikinstitutionerna i Dalarna och diskuterar 

sedan mer eller mindre ideella arrangörsföreningar. 

Offentligt finansierade musikinstitutioner 

När Dalarnas landstings Kultur- och bildningsförvaltning talar om ”våra 

institutioner” syftar de på organisatoriska enheter som är finansierade genom 

kultursamverkansmodellen och får sitt uppdrag av förvaltningen. I Dalarna 

finns två musikinstitutioner kopplade till landstingets Kultur- och bildnings-

förvaltning. Institutionerna ingår i och finansieras till stor del via Kultursam-

verkansmodellen. Mycket av fokuset i den här avhandlingen ligger på dessa två 

institutioners arbete, just genom dess närhet till den kulturpolitiska diskursen. 

Musik i Dalarna  

De flesta län/landsting i Sverige har en stor länsmusikorganisation med 

relativt mycket medel för att turnera fristående grupper, men i Dalarna valde 

man vid regionmusikomvandlingen att istället satsa på att driva en mindre 

orkester, så kallad sinfonietta. Länsmusikorganisationen Musik i Dalarna är 

                                                             
18 Låtskrivarens och musikproducentens roller kan i någon mån sägas vara utbytbara idag. Richard James 
Burgess skriver att merparten av hans studenter i musikproducenter definierar sig som ”self producing artists” 
(Burgess, 2013). Se Gullö (2010) för en djupdykning i musikproducentrollen.  
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regionens största institution på musikområdet och utgörs alltså till största 

delen av den konstmusikaliska orkestern Dalasinfoniettan.  

Utöver regelrätta orkesterframträdanden arbetar Musik i Dalarna mycket med 

barn och unga. En barn- och ungakonsulent är anställd, och man har turné-

verksamhet med barnföreställningar med företrädesvis frilansande musiker 

som turnerar runt i länet. Här finns utrymme för musik utanför konstmusik-

sfären, även om Dalasinfoniettan ofta är medverkande i någon produktion 

varje turnéperiod, till exempel i föreställningen ”En hel orkester” där orkestern 

spelar ”klassisk musik på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt” (Musik i 

Dalarna, 2016). Musik i Dalarna är också huvudman för Musikkonservatoriet, 

en utbildning i musik med både gymnasieverksamhet och högkole-

förberedande eftergymnasiala linjer. På Musikkonservatoriet ligger fokus på 

konstmusik, men man har också kurser i folkmusik och jazz. Institutionen 

driver också flertalet projekt mot barn och unga, ofta med pedagogisk inriktning. 

I projekten använder man sig flitigt av Dalasinfoniettan, till exempel i tävlingen 

”Dalasolist” där elever vid Musikkonservatoriet kan vinna en möjlighet att 

framträda som solist med Dalasinfoniettan.  

Musik i Dalarna har under min avhandlingsperiod fått allt mer tryck på sig att 

bredda sin verksamhet mot andra musikgenrer, framför allt populärmusik, 

vilket i stort sett har saknats i verksamheten tidigare. Samtidigt så har man 

uppdraget att skapa kvalitativ symfonisk musik med en orkester ”in house”, 

vilket gör att merparten av de tillgängliga medlen går till orkestermusikernas, 

dirigenters och eventuella komponisters löner samt lokalkostnader. Trots 

detta blev Musik i Dalarna i avhandlingens slutskede huvudman för projektet 

Dalapop, ett initiativ huvudsakligen finansierat av dalakommunernas närings-

livsavdelningar vilket syftar till att skapa bättre villkor för populärmusiken 

från Dalarna. Jag återkommer till en fördjupad beskrivning och resonemang 

kring Dalapop i kapitel fem.  

Folkmusikens hus 

Folkmusikens hus definierar sig som ett regionalt folkmusikcentrum, och 

ingår liksom Musik i Dalarna i Kultursamverkansmodellen. Av de sju miljonerna 

som institutionen omsätter kommer en stor andel från Kultursamverkans-

modellen, och en något mindre andel från kommunerna. Övrigt är sådant som 

kommer in via tillfälliga projekt och egna intäkter av konsertbiljetter och övrig 

försäljning (notmaterial, böcker), konsultverksamhet, externa uppdrag och 

kurser. Enligt institutionens verksamhetsledare är 50 procent av omsättningen 

egna intäkter. Till skillnad från Musik i Dalarna är uppdraget för Folkmusikens 



 

 
 

52 

hus begränsat till genren folk- och världsmusik. De har sedan starten på 1990-

talet blivit en viktig aktör i folk- och världsmusikvärlden både regionalt och 

nationellt. Folkmusikens hus har enligt de själva också ambitionen att ta ett 

kulturpoltiskt ansvar och är en av de aktörer i den här studien som varit 

tydligast kulturpolitiskt aktiva. Institutionens verksamhetsmodell bygger i hög 

grad på samarbeten med andra institutioner, civilsamhälle och kulturskapare 

utanför institutionerna. 

Folkmusikens hus driver sin verksamhet enligt tre ledord – Bevara, Berätta, 

Berika. I bevara ingår framför allt arkivarbete och digitalisering av musikaliskt 

material. Man har tagit fram ett audiovisuellt arkivsystem för folkmusik och -

dans, FIOL AV, där man har en databas på 60 000 objekt (låtar, visor och 

danser). Man har digitaliserat hela Svenskt Visarkivs och Dalarnas Museums 

dalamaterial samt visst material från angränsande län. Berätta handlar om 

pedagogisk verksamhet. Man har utställningsverksamhet och flera barn- och 

ungdomsprojekt tillsammans med Dalarnas Spelmansförbund, till exempel 

Ungt folk och Dalalåt. Sedan 2007 har Folkmusikens hus också ett folkbild-

ningsuppdrag genom Studieförbundet Bilda som verksamhetsutvecklare inom 

folk- och världsmusik. Berika innefattar framför allt det länsmusikuppdrag 

som institutionen haft sedan 2004 med inriktning på just folk- och världs-

musik. Dels har man då konserter i själva Folkmusikens hus som är beläget i 

en gammal skolbyggnad i Rättvik, men man försöker också stödja och 

subventionera andra arrangörer och festivaler, genom det tidigare nämnda 

folkmusikparaplyet. Under Rikskonserters verksamhetstid kunde Folkmusikens 

hus erbjuda lite dyrare internationella och nationella grupper genom att arbeta 

mot Rikskonserters turnerande ensembler, men den möjligheten finns inte 

längre. Man har istället flyttat fokus till de mindre arrangörsföreningarna, och 

hjälper dem med viss subventionering men också organisering för att kunna 

presentera mer lokal eller nationell, inte så ekonomiskt krävande akter.  

Arrangörsföreningar 

De offentligt finansierade musikinstitutionerna är några av de viktigaste 

konsertarrangörerna i länet. Men en än större – om inte alltid lika synlig – del 

av konsertverksamheten i länet drivs genom ideella kulturföreningar av olika 

slag. Dessa betraktas från samhällsstyrningens sida som en del av det civila 

samhället, och kallas i Dalarna ofta tillsammans med studieförbunden för 

idéburna organisationer. Bland de många musikföreningarna som kan nämnas 

i Dalarna är FaluFolk Musik & Dans, jazzklubbar i Mora/Orsa, Leksand, 
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Falun, Borlänge, kammarmusikföreningen Spelrum, Falu Blue Bird, Kultur-

garaget i Avesta, Bergstenska Villan med flera. 

Det är också mycket vanligt att publikt musicerande ordnas inom festival-

formatet. Några festivaler i Dalarna som mina intervjupersoner speciellt har 

nämnt som viktiga för musiklivet i regionen är Skanka Loss/Gagnef, Vinterfest, 

Falun Folkmusik Festival, Krökbacken (Leksand), Peace & Love festival, 

Sabaton Open Air. Karin Park nämner den ”årliga midsommarfestival” som 

hon själv arrangerar i byn Djura där hon bor.  

Man bör dock komma ihåg att det finns en hel del musikhändelser som varken 

drivs av föreningslivet eller kulturpolitiken. Folkets Hus, Folkparker, biografer, 

eventföretag och andra aktörer inom näringslivet arrangerar musikhändelser 

runt om i länet. När det gäller klubbverksamhet i popvärldar är det relativt 

vanligt att man driver verksamheten utan att starta förening, att man bara är 

några vänner som drar ihop något tillsammans med ägaren av lokalen, som 

ofta är till exempel en krog eller restaurang. Detta skapar problem för 

landstingets strävan att nå ”civilsamhället” med till exempel bidragsfördelning 

då de kulturpolitiska processerna kräver en samverkanspart som till exempel 

en förening. Ibland kan man istället för att starta en förening gå via ett 

studieförbund och starta olika typer av studiecirklar. Ibland är dock inte heller 

detta önskvärt. Martin Hjertton i gruppen The Sensitives tog under vår 

intervju upp en svartklubb i ett garage någonstans i Falun som han menade 

var en av de viktigaste platserna för musiklivet i Falun. Klubbar som dessa har 

sitt existensberättigande just för att de inte är tillgängliga för samverkans-

dialoger och dylika kulturpolitiska processer – kanske kan man förstå dessa 

arenor som vad Foucault kallade heterotopier (Foucault, 1984), platser skilda 

från de vanliga samhälliga förhållandena.  

Som bland andra Lars Kaijser tagit upp (Kaijser, 2007:132) så fungerar lokala 

arrangörer som gatekeepers i formandet av det lokala musikutbudet, i vissa 

fall vad gäller vilka artister som släpps fram och lyfts fram, och i vissa fall vad 

gäller utformningen av konsertprogram och vilka musikstycken som spelas. 

Man formar, utmanar, förändrar och upprätthåller musikvärldarnas lokala 

historik, deras kollektiva minne (della Faille & Ledaga-Leounda, 2016), genom 

de val som görs av arrangörsgrupper i såväl små ideela organisationer som i de 

stora landstingsdrivna institutionerna och stiftelserna. Aktiviteten vid musik-

händelserna är också av stor vikt – publiken och fansen skapar tillsammans 

med musikerna och arrangörerna det musikande tillfället. Även i mellan-

rummen mellan konserttillfällena är musikvärldarna aktiva. I forum på nätet, 
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framför allt i olika facebookgrupper, upprätthålls och uppbyggs gemenskapen i 

föreningarna och sammanslutningarna.  

Avlönat och oavlönat musikande 

Ofta är gränsen mellan arrangör och musiker vag. I vissa fall kan man notera 

en tydlig koppling mellan ideella arrangörsföreningar och musikgrupper och 

ensembler som verkar på amatörnivå. Orkesterföreningen i Grängesberg är till 

exempel en del av Cassels Konsertförening som förutom att driva orkester-

föreningen arrangerar konserter med professionella musiker. Ett annat 

exempel är musikgruppen Plastic Paddy som driver en sommarfestival i Grönbo 

och artisten Karin Park som regelbundet arrangerar konserter i sitt hem i 

Djura. Man kan betrakta det som en överlappning mellan vad Lundberg, Malm 

och Ronström kallar för görande och makande (Lundberg et al., 2000:48).  

Detta kan i någon mån också skönjas i mer kommersiellt orienterade samman-

hang. Exempelvis driver hårdrocksgruppen Sabaton en egen årlig festival, 

Sabaton Open Air, som på kort tid blivit en av de viktigaste hårdrocksfesti-

valerna i landet. En stor del av musikandet sker inom ramen för den så kallade 

musikindustrin, oavsett om det handlar om musik som definieras som 

kommersiell eller ej. Skivbolag, musikförlag och eventbolag av olika slag 

skapar dagligen mängder av musikhändelser och musikaliska produkter. Inom 

reklambranchen och musikturismen används musik både som verktyg för att 

sälja andra produkter, och som det som ska säljas. Man kan sällan urskilja 

någon tydlig skiljelinje mellan kommersiellt och ideellt musikande, samtidigt 

som man betonar olika mål och motiv för sitt musikande.  

Mark Slobin kategoriserar musikgrupper som bildats och verkar med avsikt att 

i någon mån tjäna pengar som banding, vilket han sätter i relation till bonding 

som är mer lösa grupper som sätts ihop för den sociala samvaron eller på 

grund av känslomässiga band till en lokal musikform eller plats (Slobin, 

1993:98). Typexempel för banding i en svensk kontext skulle kunna vara 

dansbandet och för bonding spelmanslaget. Detta slår mig som en något 

förenklad kategorisering eftersom, som Slobin själv föreslår, en närmare 

granskning av sådana kategorier skulle snabbt falla i ”sprickorna” mellan 

individens motivationer, det lokala sammanhanget och den vidare kontexten 

(Slobin, 1993:55). Musikaliska fenomen framstår ofta i spelet mellan 

marknadsdiskurser, offentligt finansierade diskurser och autenticitetsdiskurser. 

Relationen mellan avlönat och oavlönat musikande har diskuterats av Ruth 

Finnegan som beskriver förhållandet som symbiotiskt: 
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The world of professional music /…/ is often pictured as an autonomous and separate 
one. Yet when one looks more closely, it quickly becomes obvious not only that /…/ there 
are degrees of ’professionalism’, but also that professional music feeds directly on local 
amateur activities and would be impossible to sustain without them. (Finnegan, 1989:47) 

När rockabillyscenen i Enviken utanför Falun, som ses som en av de största 

samlingspunkterna för rockabillymusik och 50-talskultur i Sverige, ska 

beskrivas i tidningsartiklar så görs det inte bara utifrån musikerna, människorna 

och eldsjälarna utan också utifrån byns två skivbolag, Enviken Records och 

Vintjärn Records, eller utifrån caféet ”Jonssons fik och butik” som blivit en 

träffpunkt. Samtidigt beskrivs musiken inom en autenticitetsdiskurs som 

något som ska vara okommersiellt – man tar exempelvis upp en raggarbil med 

dekalen ”real musicians have day jobs” (Nord, 2009). I min intervju med 

länsmusikchefen förde hon fram den konkurrens och symbios som finns mellan 

Dalasinfoniettan och Orkesterföreningarna. Man är beroende av det intresse 

för och den kunskap om klassisk musik som finns i orkesterföreningarna, 

samtidigt som de också är med och konkurrerar om den jämförelsevis lilla 

publik som konstmusikvärlden har. 

Musikturism i Dalarna 

Det går inte att överskatta turismens betydelse för musiklivet i Dalarna. Under 

senare hälften av 1800-talet blev Dalarna ett av Sveriges största turistmål. 

Konstnärer hade under en tid sökt sig dit, framför allt de framstående 

”dalakonstnärerna” Gustaf Ankarcrona, Carl Larsson, Karl-Erik Forsslund 

och Anders Zorn. Genom att man under 1900-talets början byggde järnväg 

ända upp till Mora blev det allt vanligare att även andra ”romantiskt sinnade 

storstadsbor” reste till Dalarna för att ”njuta av naturen och kulturen” 

(Martinsson, 2002). H.C. Andersen anses ofta vara den som ”öppnade dörren” 

för turistvågen. I boken ”I Sverrig” skrev han: 

Ensligt och heligt, brokigt och herrligt är det i Dalarne, skönast likväl vid sjön Siljan. 
Målare, tag portfölj och tag färger, begif dig upp till Dalarna, bild efter bild ska uppen-
bara sig för dig. (Andersen, Borup, & Paludan, 1944) 

Även om bara ett fåtal av alla turistmål i Dalarna är direkt relaterade till musik 

så spelar musiken onekligen en viktig roll i turistnäringen. Connell och Gibson 

menar att eftersom musiken är osynlig till sin natur, och turism är beroende av 

fysiska artefakter att vallfärda till som kan fånga turistens intresse, blir musik-

turism beroende av musikaliska platser. Platser för musikturism kan både 

växa fram naturligt och ibland uppkomma ovälkommet (som i fallet med Jim 
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Morrisons grav i Paris), men de kan också konstrueras utifrån återskapade 

historiska förhållanden eller relateras till nutida fenomen (Connell & Gibson, 

2003:250). 

Dalhalla 

Ett exempel på en viktig plats för musikturismen i Dalarna är Dalhalla, en 

friluftsarena för teater-, konsert- och operauppföranden. Dalhalla utgörs av 

det nedlagda kalkstensbrottet Draggängarna utanför Rättvik i Dalarna. 

Dalhalla var initialt ett initiativ av operasångaren och radioproducenten 

Margareta Dellefors som startade föreningen Dalhallas Vänner i samarbete 

med den dåvarande kulturchefen i Rättvik. 1994 genomfördes den första 

regelrätta konserten med bland andra Birgit Nilsson. Namnet var enligt 

Dalhallas hemsida tänkt att föra tankarna till Wagner och operan Nibelungens 

Ring, snarare än till fornordisk mytologi i allmänhet. Det var alltså ett initiativ 

som var sprunget dels ur den kommunala nivån och dels ur konstmusik- och 

operavärlden. Det fick en inofficiell koppling till landstingsnivån genom att 

den dåvarande länsmusikchefen mellan 1998 – 2001 dubblerade som VD för 

Dalhallas Vänners dotterbolag Dalhalla Produktion. Man kunde under den 

perioden samordna viss administration med Musik i Dalarna. 

Under Dalhallas första decenium var det främst konstmusik och framför allt 

opera som framfördes. Robert Wells föreställning ”Rhapsody in Rock” blev 

från 1998 ett återkommande inslag som hade tillräckligt med kopplingar till 

konstmusikvärlden för att kunna ses som acceptabelt i sammanhanget. Det 

blev dock snart det enda säkra kortet vad gällde publiktillströmning då det 

visade sig vara svårt att dra tillräckligt med folk med endast konstmusik för att 

motivera platsens höga kostnader. I Dalarnas dagstidningar skrevs återkom-

mande artiklar om att Dalhalla var i ekonomisk kris (Joffer, 2011; Nordlander, 

2010), och från 2011 blev de kostsamma operaföreställningarna allt mer 

sällsynta och kortvariga till förmån för välkända populärmusikartister, framför 

allt inriktade mot en kapitalstark medelålders publik, såsom Dionne Warwick, 

Toto, Sting, Robert Plant, Tom Jones, Simple Minds och P-Floyd (en tribute-

föreställning till Pink Floyd). 

Från och med 2012 drivs arenan av Dalhalla Förvaltning AB som förvaltar och 

utvecklar anläggningen. Man hyr ut arenan till Rättvik Event AB som är ett 

kommersiellt eventbolag som arrangerar mer populärmusikaliskt inriktade 

föreställningar och viss lättare konstmusik, medan Föreningen Dalhallas 
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Vänner använder arenan för konstmusik och opera under några av sommar-

veckorna. Detta visade sig vara ett framgångsrikt recept vad gäller publik-

tillströmning, 2014 såg man en femtioprocentig ökning av antalet sålda biljetter. 

Samarbetet går dock inte alltid helt smidigt. Initiativtagaren Margareta 

Dellefors blev redan 2003 tvingad att avgå som ordförande för Dalhallas Vänner 

då hon motsatte sig det förändrade utbudet, och 2014 skrev hon ett öppet brev 

till Rättviks Kommun och Dalhalla Förvaltning där hon menade att man svikit 

ursprungstanken genom att låta större delen av programmet ordnas av Rättvik 

Event: 

Dalhalla är en slags gåva från hela Sverige. Draggängarna råkade ligga i Rättviks kommun. 
De flesta skulle i dag säga olyckligtvis. Det är inte att förvalta en arena, som internationellt 
räknades som en av världens främsta, när Rättviks kommun och Dalhalla Förvaltning AB 
överlåtit verksamheten till en privatperson, miljardären Conny Gesar, VD och ägare av 
Rättvik event. (Dellefors, 2014) 

Formuleringen att Dalhalla är en gåva från hela Sverige är relaterad till 

Dalhallas finansiering, som ursprungligen kom dels från den kommunala 

nivån, men också via Kulturdepartement och privata stiftelser för konstmusik 

av olika slag. Idag ingår Dalhalla inte i den regionala kulturförvaltningen, 

eftersom regeringen har utsett Dalhalla till en av tio ”speciellt utpekade aktörer 

av kulturpolitiskt intresse”. Som speciellt utpekad aktör anses Dalhalla vara en 

arena och musikalisk plats med en så stor betydelse för turistnäring och 

kulturliv att dess ekonomi och fortlevnad inte kan anförtros eventuella 

framtida prioriteringar hos det regionala styret. Av denna anledning kan 

Föreningen Dalhallas Vänner för operaverksamheten söka bidraget som har 

namnet ”vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse” direkt från Kulturrådet. 

Ankarcronas Tällberg  

Byn Tällberg, mitt emellan Rättvik och Leksand, är ett exempel på en plats 

som har historisk betydelse för framväxten av bilden av Dalarna och är idag en 

viktig plats för turistnäringen. Det finns flera hotell på platsen som används 

både som konferenslokaler och för regelrätt turistnäring. Tällberg är inte en 

musikalisk plats som sådan, men har en roll i musikturismen genom de många 

evenemang som arrangeras på de olika hotellen i byn och inte minst genom sin 

historia som är fylld av konst och musik. Byn drar i sin tur nytta av närheten 

till Dalhalla då många som går på event där övernattar på hotellen i Tällberg. 

Konstnären och kulturpersonligheten Gustav Ankarcrona som bosatte sig här i 

början av 1900-talet engagerade sig starkt i bevarandet av Siljansbygdens 
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sedvänjor och traditioner. Han var drivande inom den så kallade ”ungdoms-

rörelsen” som ofta ses som ett embryo till hembygdsrörelsen. Den unisona 

sången var ett av de viktigaste uttrycken för denna vagt nationalistiska rörelse. 

Siljansskolan som startade i Tällberg i slutet av Ankarcronas levnadstid var 

starkt influerad av dessa rörelser och genom musikpedagogen Frits Jöde 

etablerades både folkmusik och allsång som viktiga inslag. Juvas Marianne 

Liljas har beskrivit hur fenomenet ”Allsång på Skansen” kan ses som en 

kvardröjande rest av Frits Jödes satsningar på Siljansskolan (Liljas, 2016:70). 

Trots att det till stor del var det tidiga 1900-talets dalakonstnärers bilder av 

Dalarna som lockade turister så motsatte sig många av dem den begynnande 

Stockholmsturismen starkt. Lokalhistorikern Örjan Hamrin beskriver hur 

dalakonstnärerna upplevde att den ”ytliga” turismen hotade den genuina 

kulturen kring Siljan. Carl Larsson uppmanade turisterna att låta ”gammel-

gårdarna ute i bygderna vara ifred, om ni inte kommer i studiesyfte!” (Hamrin, 

2007). Ankarcronas kritik mot turismen kulminerade 1931 då han skulle 

representera Dalarna i det radiosända midsommarfirandet och han hävde ur 

sig sitt missnöje med det han kallade ”funkisokulturen”:  

Nu ekar i midsommartidens dagar och nätter ett dån av motorvrål genom vårt vida land. 
Och som ett väsande och stinkande jätteodjur ringlar raden av motorfordon, i alla 
storlekar och alla kulörer, fram över dess vägar. Och när dess innandömen tömmas på 
sitt innehåll, väller ofta en ström av all den funkisokulturens arvedel ut över bygderna 
varmed fjolårets Stockholmsutställning begåvade vårt land /…/ (Hamrin, 2007:98) 

Krocken stod mellan den kvardröjande romantiken och hembygdsrörelsen å 

ena sidan och modernismen och funktionalismen å den andra. Samtidigt var 

mycket av turismen driven av just den bild av Dalarna som ett genuint och 

naturskönt landskap som just dessa rörelser frammanat.  

En variant på dessa motsättningar mellan kulturintressen och turistnäring kan 

även idag skönjas på musikens område. Connell och Gibson har beskrivit den 

musikaliska förenkling, anpassning och exotisering av traditionell musik som i 

många fall sker när den blir föremål för besöksnäring – kortare framträdanden, 

färggladare kostymer, fokus på de exotiska och annorlunda delarna av musiken 

samtidigt som det inte får vara för annorlunda (Gibson & Connell, 2005:250). 

Verksamhetsledaren för Folkmusikens hus beskrev under vår intervju att han 

att han upplevde mötet mellan musik och besöksnäring som ett ”ganska 

endimensionellt och lite ytligt förhållningssätt till folkkulturen”. Han berättade 

att Folkmusikens hus hade haft långt gångna förhandlingar med ett konferens-

hotell om att erbjuda musikunderhållning och föredrag om folkmusik för 
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konferensgäster, ”men det sluta med att de gick på det gamla invanda att åka 

till Nusnäs och måla dalahästar istället”.  

Ett uttryck som däremot fungerade alldeles utmärkt i Tällbergs hotellmiljöer 

var singer-songwritern Stiko Per Larsson vars uppträdande och krogshow på 

hotellet Klockargården i Tällberg kommer att beskrivas ingående i kapitel fem. 

Utbildningsvägar och studieförbund 

Bildningssektorn är av yttersta vikt för musiklivet i Dalarna. De allra flesta 

musiker som jag har intervjuat har uppgett att de på något sätt haft någon 

form av musikundervisning. Många har inte studerat på högre nivåer eller gått 

musikgymnasium, men det är tydligt att musikskolan och studieförbunden 

varit viktig för musiker i samtliga musikvärldar.  

Oavsett vilka musikvärldar man kommer att ingå i senare i livet finns i Dalarna 

tydliga utbildningsvägar under livets första decennium. Musik- och/eller 

kulturskolor finns i samtliga av Dalarnas 15 kommuner. Där erbjuds undervis-

ning i instrument och ibland ensemble. Fiol, piano, sång, gitarr är grunden och 

ibland även elgitarr, bas och andra instrument, körsång och dans. I Dalarnas 

musikskolor ligger inte fokus endast på konstmusik, den klassiska musiken 

blandas ofta upp med folkmusik och låtspel på framför allt fiol men på några 

orter erbjuds även undervisning i nyckelharpa. I Borlänge finns också El 

Sistema-verksamhet, alltså den blandform grundad i både gehörsmusicerande 

och notbunden inlärning där man blandar västerländsk konstmusik med 

folkmusik från hela världen. Utbildningsmässigt finns en tydlig gångstig 

utmarkerad. Utgångspunkten tenderar vara musikskolan där man redan från 

mycket ung ålder kan introduceras till suzukimetoden eller ”rytmlek” där 

musikaliska grundtankar som ”att stå på scen” introduceras. Därefter erbjuds 

individuella lektioner från skolålder med valfria uppträdanden vid skol-

avslutningar, julkonserter och andra tillställning företrädesvis med föräldrar 

och släktingar som publik. Fram till och med högstadiet är det musikskolorna 

och de offentliga konsertytor de har som är det huvudsakliga utrymmet för 

framträdanden inom klassisk/konstmusik och jazz. För populärmusikaliska 

uttryck verkar fritidsgårdarna ha förlorat i signifikans sedan 80- och 90-talet 

medan kommunernas ungdomshus, kulturhus och aktivitetshus blivit 

tydligare ytor för reguljära konserter. Exempel på sådana är Arenan i Falun, 

Galaxen i Borlänge, Glashuset i Ludvika, Rosa Huset i Mora. Dessa är ofta 
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ytor som är kombinerade med kultur- och musikskola, studieförbundens 

aktivititeter, replokaler och andra kulturuttryck och kursverksamheter. 

För många är gymnasiet nästa steg. Estetiska program med inriktning mot 

musik fanns 2015 i kommunerna Avesta, Falun, Leksand, Ludvika/ Smedje-

backen, Malung/Sälen och Mora. För den som vill satsa på konstmusik finns 

en så kallad spetsutbildning på Musikkonservatoriet i Falun som drivs av 

Musik i Dalarna i nära samarbete med Dalasinfoniettan. Man erbjuder också 

utbildning i jazz och folkmusik. Här breddas möjligheten till konserter. 

Musikkonservatoriets elever ger regelbundna konserter för betalande publik, 

ofta i konsertlokalen Kristinehallen i Falun men också i andra lokaler runt om 

i Dalarna. Efter gymnasiet finns möjlighet till vidare utbildning på efter-

gymnasial folkhögskolenivå. Musikkonservatoriet erbjuder högskoleförbe-

redande program och på Sjöviks folkhögskola kan man studera musik med 

inriktning mot klassisk musik. Man samarbetar regelbundet med traktens 

institutioner och organisationer som till exempel Avesta Orkesterförening. 

En av Sveriges största musikutbildningar på högskolenivå finns i Dalarna 

genom den utbildning i ljud- och musikproduktion som ges av Högskolan 

Dalarna i Falun. Utbildningen examinerar årligen ett stort antal kandidat- och 

masterstudenter. Där fokuseras på musikskapande genom just ljud- och 

musikproduktion och audiovisuella medier. Vill man fokusera på instrument- 

och sångstudier på högskolenivå krävs att man rör sig utanför regionens 

gränser, här är det musikhögskolorna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Arvika, 

Piteå eller Örebro som gäller. Länsmusikchefen berättade för mig att det är 

vanligt att Musikkonservatoriets elever efter sina studier i framför allt 

Stockholm återvänder till Dalarna för att ta anställning i Dalasinfoniettan. På 

liknande sätt använder projektledarna för Dalapop hemvändandet som ett 

argument för sin verksamhet, där de menar att Dalapop erbjuder en möjlighet 

att verka i länet som popmusiker på ett sätt som inte är möjligt annars. 

Folkhögskolornas musikutbildningar är viktiga utbildningsvägar på flera vis. 

För den som vill läsa vidare på högskola kan folkhögskoleutbildningar fungera 

som ett förberedande mellansteg till högre utbildning. Vissa folkhögskolor 

profilerar sig som just högskoleförberedande som exempelvis Sjöviks musik-

utbildning. Musikkonservatoriet Faluns eftergymnasiala utbilding är också 

specifikt högskoleförberedande. För många kan de eftergymnasiala utbild-

ningarna i musik vara en viktig länk i processen att utveckla den musikaliska 

identitet som man behöver för att livnära sig som musiker, eller för att kunna 

genomföra de konstnärliga ambitioner som man har med musiken. Folkhög-
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skolorna kan alltså också vara viktiga kunskapscentrum inom musikvärldarnas 

utbredning. Malungs Folkhögskolas kurser i fiol, dans och sång har länge varit 

en betydande utbildning, för blivande professionella folkmusiker men i än 

högre grad för amatör- och hobbymusiker. Tusentals duktiga och drivna fiol-

spelare, sångare och dansare från hela landet har gått ett år eller halvår i 

Malung sedan 70-talet då Jonny Soling och Kalle Almlöf startade sina kurser. 

Att åka iväg till folkhögskola och ”nörda ner sig” under en längre samman-

hängande tid kan fungera som en övergångsrit, något man gör för att kunna gå 

vidare antingen till ett liv som professionell musiker, eller kanske till helt 

andra studier och yrken men med musiken, fiolspelet, dansen eller sången 

som en viktig aktivitet på hobbynivå.  

Även bortom det teoretiska och instrumenttekniska musikaliska lärandet 

spelar bildningssektorn en avgörande roll i regionens alla musikvärldar. Studie-

förbunden är nämligen en av de viktigaste aktörerna när det gäller musiklivets 

organisering. Genom studieförbunden erbjuds musiker och grupper bland 

annat instrumentlektioner, replokaler och möjlighet att spela in i studio. Det 

finns en omfattande arrangemangsverksamhet där studieförbunden både 

arrangerar konserter, musiktävlingar och dylikt på egen hand. Enligt studie-

förbundens egen rapport om musik 2015 arrangerade man 6075 spelningar 

och konserter i Dalarna år 2014 (Folkbildningsförbundets material 2015:2, 

2015). Denna höga siffra kommer sig av en betydande verksamhet, där man 

både arrangerar på egen hand men också bistår och samarbetar med i princip 

samtliga arrangörsföreningar och institutioner i länet. Studieförbunden har 

också omfattande verksamhet inom sociala frågor och så kallade ”horisontella 

mål”, framför allt jämställdhet, integration och demokratifrågor. 

Studieförbundens cirkelverksamhet och direkta arbete med musikgrupper och 

musiker är framför allt riktade mot de som inte är professionellt aktiva men 

med ett engagemang och driv. Det finns en tydlig inriktning mot musik-

branschen, man bistår med viss utbildning vad gäller företagande, manage-

ment och andra kunskaper som är relaterade till musik som yrke på olika sätt. 

För yrkesmusiker finns också möjligheten att ”återvända” till studieförbunden 

som cirkelledare eller projektledare. Det är också vanligt att musiker arbetar 

inom studieförbunden som konsulenter eller andra typer av handläggare på 

musikområdet. Studieförbundens samverkan med den regionala Kultur- och 

bildningsstyrningen och med de professionella musikutövarna kommer att 

belysas ytterligare i kapitel fyra. 



 

 
 

62 

Kultursamverkansmodellen:  
En enhet av mångfalder?  

Ingen av de musikaliska och kulturpolitiska processer, diskurser och logiker 

som jag diskuterar här är slutna system. De relaterar alla till varandra på olika 

sätt och kan förstås som en del av samma senkapitalistiska diskursiva formering, 

vad Glynos & Howarth kallar regim (Glynos & Howarth, 2007). Ytterst få 

offentliga musikhändelser i länet sker helt utanför den politiska styrningen. 

Antingen finns en direkt koppling till politiska processer genom att den 

arrangerande organisationen och/eller uppträdande artister uppbär någon 

slags ekonomiska medel från kultur- eller näringspolitiken på kommunal, 

regional eller statlig nivå. Eller så sker arrangemanget på en arena som uppbär 

direkt eller indirekt stöd. Eller, vilket är det vanligaste, så sker arrangemanget 

i samarbete med ett eller flera studieförbund. I många fall är samtliga dessa 

omständigheter aktuella. 

Med Ruth Finnegan kan man se kultur- och bildningspolitiken som en slags 

”metavärld” som sträcker sig in i samtliga undersökta musikvärldar, som 

understödjer och (om)organiserar dess gångstigar. Sedan 2011 är den 

regionala kulturpolitikens främsta kommunikationsmedel och operativa modell 

det som kallas för Kultursamverkansmodellen, vilken också relaterar den 

regionala nivån till den nationella och den lokala. En strategisk policy som 

Kultursamverkansmodellen kan förstås som ett element i flera olika diskurser. 

Den sammanlänkar de nätverk av sociala och politiska aktiviteter som utgör 

styrningen av nationen med de som handlar om utövning av musik, konst och 

kultur. Processen att skapa och upprätthålla Kultursamverkansmodellen som 

policy följer liknande mönster som övrigt statligt policyarbete och ingår i den 

kulturpolitiska miljön i stort, som i sin tur är en del av systembildningen kring 

statlig styrning. Med det följer modeller för kvalitetsutvärdering och kvanti-

fiering till exempel genom Myndigheten för kulturanalys och styrningstrender 

som New Public Management (Jacobsson, 2014:93–103; Johannisson, 2006:67; 

Power, 1999; Vestheim, 2011). I den andra delen av fältet kan man betrakta 

offentligt finansierade och institutionellt administrerade musikhändelser som 

en del av en större begreppsapparat kring det expressiva utövandet av kultur 

där diskurser kring populärkultur och annan icke offentligt finansierad verk-

samhet också ingår. Kultursamverkansmodellen är också ett element i diskus-

sionerna kring samverkan, regionutveckling, regionbildning och fusioner av 

kulturinstitutioner som förs på landstings- och kommunal nivå. Diskussioner 

om så kallade ”Kulturella och kreativa näringar” samt turism och besöksnäring 
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har i allt högre grad kopplats även till de verksamheter som ingår i Kultursam-

verkansmodellen. 

Kultursamverkansmodellens relationer 

De tjänstemän som administrerar Kultursamverkansmodellen, liksom musik-

institutionerna och andra musikande aktörer påverkas alltså av och påverkar 

en mängd sammanhang. För att skapa överblick över det stora fält som kultur-

samverkansmodellen utgör, försöker jag här kortfattat beskriva de kultur-

politiska processer som har direkt bäring för modellen. De olika aktörerna i de 

flöden av information som utgör modellen samlas ofta kring dokument som 

ibland har en tydlig mottagare och ibland är riktad till en tänkt allmänhet, 

samt kring mer eller mindre offentliga möten. Jag gör en slags processinriktad 

beskrivning där jag presenterar de olika organiserande nivåerna och de 

dokument som genereras av processerna. 

Kulturdepartement, myndigheter och allmänhet 

Det finns all anledning att vrida och vända på den här bilden, men om vi 

tillfälligtvis betraktar regering och departement som den ”högsta” nivån, så 

pågår där ett konstant arbete med att utarbeta policys och visionsdokument. 

Det här är kartritarna som mappar de stigar kultursverige navigerar längs, 

stadsplanerarna som skapar nätverket av vägar för de Certeaus vandrare. 

Huvudaktörer i policyprocessen är ur det perspektivet Kulturdepartementet, 

men också remissinstanserna. På regeringsnivå finns Kulturdepartementet, 

lett av kulturministern. De myndigheter som är mest relevanta ur musik-

perspektiv är Kulturrådet, Myndigheten för kulturanalys och Statens 

Musikverk. Mellan Kulturdepartement och myndigheter hålls diskussioner på 

främst två plan, ett officiellt där en intresserad allmänhet har tillgång till 

informationen och ett mer eller mindre inofficiellt. I normalläget är policys 

slutprodukter i en intertextuell process där informationen gått fram och 

tillbaka mellan det officiella (remisser, propositioner, yttranden, beslut, 

förordning, betänkanden) där i vissa fall även allmänheten har kunnat 

kommentera processen (debatter i media, insändare, informationsmöten) och 

det inofficiella (underhandsremisser och -yttranden, interna och off-the-

record möten, telefonsamtal) där allmänheten har saknat insyn. I många fall 

har utredningar föregått policyn, och i många fall kommer ett betänkande 

efter policyn för att klargöra vissa ståndpunkter. I fallet Kultursamverkans-

modellen föregicks propositionen Tid för kultur (prop 2009/10:3, 2009) av en 

Kulturutredning (Wijkander, 2009b). I betänkandet Spela Samman (Kultur-

samverkansutredningen, 2010), och en ”förordning om fördelning av vissa 
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statsbidrag till regional kulturverksamhet” (“Svensk författningssamling,” 

2010) specificerades Kultursamverkansmodellens utformning. Mot allmänhet 

och kulturarbetare riktas också mer envägsbetonade informationsinsatser, 

rapporter och utvärderingar av den förda politiken. Policys och kulturpolitiska 

mål kommunicerades via sociala medier, presskonferenser, pressmeddelanden, 

intervjuer med kulturministern och genom olika former av publikationer. I 

dessa fall är språket tydligt och förenklat, med fokus på att ”sälja in” politiken. 

De nationella kulturpolitiska målen står i centrum för argumentationen. De 

mål som är beslutade i skrivande stund presenterades i Tid för kultur: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

(prop 2009/10:3, 2009) 

Kulturrådet och landstingen  

Mellan Kulturrådet och landstingen kretsar den huvudsakliga kommunika-

tionen kring dokumentet kulturplan. Kulturplanerna är dokument som fyller 

flera funktioner. Det är å ena sidan det dokument som villkorar att regionen 

får ta del av det centrala kulturstödet, och är att betrakta som en ansökan om 

medel från landstinget till Kulturrådet. Ur den aspekten ska dokumentet kunna 

läsas som en regional tillämning av de nationella kulturpolitiska målen. Det är 

å andra sidan ett utpräglat regionalpolitiskt strategiskt dokument som ofta 

ligger som bilaga till policys om regionutveckling och agerar instruktion för 

kulturinstitutioner, där regionerna har relativt fria tyglar för hur den ska tas 

fram. I första omgången efter samverkansmodellens införande hade ännu inte 

förordningen kommit, vilket enligt Kulturrådets ”koordinator i regionala frågor” 

gjorde att det fanns en betydande osäkerhet både från region och från myndig-

hetshåll angående hur kulturplanen skulle utformas. 

I min intervju med Kulturrådets ”Koordinator i regionala frågor” beskrev hon 

kultursamverkansmodellen från deras perspektiv som en "årscykel". I november 

varje år kommer kulturplaner alternativt revideringar eller andra fram-

ställanden angående kulturplanerna in från regionerna och landstingen. Ett 

beredningsarbete pågår under några månader. Efter ett formellt samråd fattas 
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beslut i januari angående bidrag till regionerna. Därefter följer ett återkopplings-

arbete till landstingen och regionerna, då koordinatorerna håller samtal och 

möten med kulturchefer och liknande ute i landet. Under våren är det också 

utlysning och beslut angående det så kallade utvecklingsbidraget, mindre 

summor för avgränsade projekt som kan sökas av både regioner, landsting och 

direkt från institutionerna. Beslut angående dem tas i april. Efter det kommer 

återrapporteringen in, först stora datafiler med kvantitativ data och därefter 

beskrivande texter och årsrapporter från de mottagande verksamheterna. 

Dessa granskas av handläggarna dels för kvalitetssäkring men också för 

Kulturrådets egen kunskapsuppbyggnad. I augusti är det ännu en utlysning av 

utvecklingsbidrag, och beslut tas i oktober. 

Det är alltså en intertextuell kedja av officiella dokument och formella samråd 

varvat med inofficiella möten och samtal. Språket i de publika texterna 

definieras av ett brett och inkluderande språk, särskilt vad gäller Kulturplanen 

som har i sin funktion att skicka en signal om regionens inställning till kultur-

politik.  

Kulturförvaltning, kulturinstitutioner och kommuner 

På den regionala nivån kretsar mycket kring modellens namngivande begrepp: 

samverkan. I Dalarna ger landstingets kulturnämnd dess Kultur- och bildnings-

förvaltning i uppdrag att samverka med regionens kulturinstitutioner. På 

regional nivå finns en separat årscykel som korresponderar till Kulturrådets 

cykel, med formella möten där alla kulturinstitutioner samlas för att gå 

igenom nyheter från Kulturrådet, stämma av läget i regionen och diskutera 

gemensamma och aktuella frågor. Dialog förs på många plan, och utöver dessa 

planlagda möten hålls många enskilda samtal mellan nyckelpersoner i verk-

samheterna. Jämfört med de ”övre” nivåerna förefaller diskussionen föras på 

ett mer informellt plan, om inte annat på grund av den geografiska närhet man 

har till varandra inom regionen. Många dokument av övergående karaktär 

upprättas, exempelvis PM och epostkonversationer. Vissa formella dokument 

upprättas, många regioner och landsting upprättar avtal, överenskommelser 

eller avsiktsförklaringar om kulturen med de olika kommunerna. Kultur-

planen är den fokuspunkt utifrån vilken många diskussioner utgår. Kultur-

planen används ofta även som instruktion (eller motsvarande) till institutions-

verksamheterna. Dalarnas kulturplan 2013 – 2016 hade tilläggsnamnet ”En 

enhet av mångfalder” efter en text av Erik Axel Karlfeldt från 1926 där Dalarna 

beskrivits på det viset (Landstinget Dalarna, 2012a).  
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Den regionala nivån äger processen för att ta fram kulturplanen. Processen ser 

väldigt olika ut i olika landsting, vissa regioner och landsting har en tydligt 

definierad process medan andra har lagt produktionen av planen på enskilda 

enheter eller individer. Dalarnas landsting presenterade sin process i sitt 

magasin Kulturen då kulturplanen 2013 – 2016 hade lanserats. Processen 

innehåller möten med Dalarnas Kommuner, Landstinget Dalarna och Statens 

kulturråd, ”representanter för kulturlivet samt enskilda medborgare” 

(Landstinget Dalarna Kultur och bildning, 2014). Man skickar ut enkäter till 

kommunerna och har en politisk styrgrupp. Man tar in synpunkter från 

föreningar och kulturskapare, har möten med rektorerna vid folkhögskolorna 

och håller i workshops. Förslaget går på ett slags öppen remiss där allmän-

heten och vissa speciellt utvalda får tycka till (”150 representanter för länets 

unga”) och därefter tas beslut i landstingsfullmäktige. Processen består alltså 

på samma sätt som den tidigare beskrivna policyprocessen på departements-

nivå av flera officiella och inofficiella aktiviteter med olika grad av inflytande 

och insyn från allmänheten. Processen kännetecknas av att den har fler steg 

och innehåller fler aktörer än de tidigare beskrivna. Regionernas egen själv-

reflekterande berättelse om framtagandet av kulturplanen återberättas ofta i 

olika sammanhang, och kan ses som ett formerande narrativ om den regionala 

kulturen, en skapelseberättelse. Kultur- och bildnings förvaltningschef beskrev 

processen för mig:  

Den förankringen, det tror jag faktiskt har varit grunden, att ha varit ute i kommunerna 
och pratat med dem de första gångerna. Vi visste ju inte själva vad det skulle bli. Det var 
ju en väldig oro, det är det ju alltid när man ska genomföra nånting nytt. Att man inte 
riktigt förstår och sådär. Men, vad det led liksom, man jobbade på så började det liksom 
sätta sig. Och det vi framför allt väldigt tidigt sa var: ’det här är ingen finansierings-
modell, det är en samverkansmodell. Det kommer inte innebära mer pengar till kom-
munerna.’ Men – det gjorde inte att de tappade intresset!  

Den färdiga kulturplanen beslutas i landstingsfullmäktige och placeras 

hierarkiskt som en del i övergripande dokument gällande regionens utveckling. 

I Dalarnas fall kallas det dokumentet ”Dalastrategin”. Fokus ligger från 

landstingets håll på att skapa enighet och synergier, att skapa en gemensam 

syn på såväl kultur som verksamhet. En ingående diskussion kring denna 

”samverkanslogik” återfinns i kapitel fyra.  

Kulturinstitutioner och musikvärldar 

Det är i samspelet mellan de utförande kulturinstitutionerna och publiken, 

musikerna och arrangörerna som musiken faktiskt händer. Under 80-talet 

ombildades de dåvarande Regionmusikkårerna och Rikskonserters region-

kontor till länsmusikorganisationer, med ansvar för att förvalta det regionala 
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musikutbudet. För musiken är nu länsmusikorganisationerna den typiska 

administrativa enheten på den här nivån, men det kan också handla om 

centrumbildningar för olika musiktyper, till exempel Folkmusikens hus i 

Rättvik som dels har ett regionalt länsmusikuppdrag för genren folk- och 

världsmusik men också ett nationellt ansvar att ”sprida kunskap och intresse 

kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ 

del av nutida musikliv.” (Folkmusikens hus, 2016).  

Länsmusikorganisationerna ser idag väldigt olika ut. I vissa landsting kretsar 

länsmusiken i första hand kring en orkester som i fallet Musik i Dalarna, där 

Dalasinfoniettan står i centrum. I andra fall finns liten eller ingen ”in-house” 

verksamhet, till exempel i Halland och Jämtland. Vid bildandet var de flesta 

institutioner egna enheter med administrativ och teknisk personal, men nu 

slår sig institutionerna i allt högre grad ihop med andra konstområden såsom 

teater och dans. I samband med dessa bildas ofta kommunala ”scenkonstbolag”. 

Länsmusikorganisationerna är, fast eller tillfälligt, arbetsgivare åt musiker 

som genomför turnéer, konserter och workshops och som är lärare åt musik-

elever i formella och mindre formella sammanhang. Man är ofta kontaktyta 

mot de ideella arrangörsföreningarna som i sin tur arrangerar konserter och 

andra musikaliska event. Institutionerna är ofta huvudmän för musikaliska 

platser som konserthus, musikarenor, festivaler, muséer och utställningar med 

musikinslag. Man skapar också tillfälliga musikaliska platser i förläggandet av 

konsertverksamhet till skolor och ibland andra arbetsplatser och offentliga 

miljöer, till exempel i samband med aktiviteter som ”Kulturnatta” där kulturen 

”intar” offentliga platser, ofta planlagt av kommunala eller regionala kultur-

institutioner. Kulturinstitutionerna är också förmedlare, skapare och åter-

skapare av identitet, vare sig det är kommunens, länets eller nationens. 

Genom programläggning och kommunikation med allmänheten skapas 

mening kring musiken och de platser, människor och sammanhang som den 

kopplas till. 

Man kan alltså betrakta kultursamverkansmodellen som en mängd olika 

relationer mellan myndigheter, institutioner och individer. Dessa relationer 

har olika hög grad av formalisering beroende på sammanhang. Kultursam-

verkansmodellen kan också ses som en maktkoncentration till den regionala 

nivån. Den administrativa organisationen av musiken påverkar inte bara 

villkoren för musikerna att utöva sin musik och de förutsättningar allmän-

heten har att ta till sig musik, utan också vilket utrymme de kulturella 

praktikerna har att påverka diskurser på mer övergripande plan. Flera av mina 

informanter på institutionsnivå har tagit upp problematiken att man inte 



 

 
 

68 

längre har en direkt administrativ koppling till den statliga nivån, utan i allt 

väsentligt måste gå via regionen/landstinget. Den före detta länsmusikchefen 

menade exempelvis att ”det finns en fara för institutioner som Musik i Dalarna 

att kunskapen [hos Kulturrådet] om hur verksamheten faktiskt ser ut blir för 

liten”, att den centrala nivån inte nås av uppdaterad information om 

kunskapsläge och konstnärliga ambitioner hos kulturinstitutionerna. Regio-

naliseringen förflyttar alltså inte bara makt från staten till region/landsting, 

utan också från institutionerna till region/landsting.  

Kultur- och bildningsförvaltningen 

Styrningen av den offentligt finansierade regionala kulturen i Dalarna koncen-

treras alltså hos Kultur- och bildningsförvaltningen vid Landstinget Dalarna. 

Förvaltningen nås först av departementets och Kulturrådets policys och har i 

uppdrag att förmedla dessa till de verksamheterna. Kultur och bildning äskar 

pengar från Kulturrådet genom kulturplanen och de förmedlar medlen till 

institutioner och projekt. Det är Kultur- och bildningsförvaltningen som 

förväntas vara departementets, kulturrådets och regeringens ”förlängda arm” i 

regionen, samtidigt som de förväntas kunna företräda kulturverksamheterna i 

regionen gentemot de centrala instanserna (se illustration 2).  

Under mitt fältarbete tillbringade jag en hel del tid vid avdelningen och 

intervjuade flera av tjänstemännen. Jag följde också med chefen för förvalt-

ningen under en veckas tid för att få en uppfattning om hur det vardagliga 

arbetet organiserades. Avdelningen var under tiden för mitt fältarbete upp-

delad organisatoriskt i ett kansli med fyra medarbetare och en stab med fyra 

strateger (samverkansstrateg, projektstrateg, kommunikationsstrateg samt 

utvecklingsstrateg för barn och unga). Organisatoriskt var avdelningen 

underställd Kultur och bildningsnämnden vid Landstinget. Fysiskt satt man 

inte i Landstingshuset utan i ”Kommunernas Hus” i Falun som man delade 

med kommunförbundet, Region Dalarna. Region Dalarna utgjordes av alla 15 

kommuner i Dalarna samt Landstinget och hade i uppdrag att ”ansvara för, 

samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna” genom 

”regional utvecklingsplanering, tillväxtprogram, omvärldsanalys, projektmedel 

för regional utveckling, infrastrukturfrågor och det samlade ansvaret för det 

strategiska arbetet. Region Dalarna arbetade också med Europafrågor, 

turistfrågor och med att samordna ägarstyrningen av länets kollektivtrafik.” 

(“Region Dalarna,” 2014).  
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Illustration 2. Kultur- och bildningsförvaltningen i kontext. 
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Kultur- och bildningsförvaltningens fysiska placering i Kommunernas hus är 

betydelsefullt och kan ses som ett sätt att markera kopplingen till kommunerna 

och det samverkansuppdrag som förvaltningen har. Det understryker också den 

ökade betydelse för så kallad regional utveckling som Kultursamverkans-

modellen ofta kopplas till (jfr Jacobsson, 2014:73–78) och skapar förutsätt-

ningar för utbyte mellan verksamheterna. Som ett exempel fick en med-

arbetare som arbetat med kulturella och kreativa näringar vid Region Dalarna 

fortsatt anställning vid Kultur- och bildningsförvaltningen vid projektets slut. 

Under flera inofficiella samtal under mitt fältarbete diskuterades Kommunernas 

Hus och betydelsen av att samla de mer strategiska resurserna kring kultur-

livet där, till exempel talade förvaltningschefen med en medarbetare vid ett 

tillfälle om att man skulle önska att de två hantverkskonsulenterna skulle sitta 

tillsammans med dem i huset och att det skulle bidra till ett ”mer visionärt och 

långsiktigt” arbetssätt (Anteckningar från fältarbete november, 2014).  I 

samma hus och på samma våningsplan som förvaltningen var även ”Enheten 

för Scen Dans Konst” belägen. Enheten bestod av en chef samt teater- dans- 

och konstkonsulenter, projektledare för barn och unga samt föreståndare för 

konstarkivet. Man delade kansli med Kultur- och bildningsförvaltningen. 

Placeringen i huset gav symbolisk och praktisk närhet till mer övergripande 

frågor och man hade mycket kontakt mellan varandra, både formellt och ”vid 

fikabordet”. Enheten var organisatoriskt en institution i likhet med Film i 

Dalarna, Musikkonservatoriet och de olika folkhögskolorna, men hade en mer 

direkt koppling till det strategiska arbetet hos förvaltningen.  

Utöver de verksamheter som var direkt underställda landstinget (som 

förvaltningschefen definierar som ”våra institutioner”) fanns tre stiftelser. 

Förutom Musik i Dalarna fanns också ett antal verksamheter som efter Kultur-

samverkansmodellens införande erhöll bidrag från Landstinget, till exempel 

Folkmusikens hus (Landstinget Dalarna, 2014).  

Sedan ett antal år tillbaka var kulturområdet i Dalarna sammankopplat med 

bildningsfrågor. Detta kan innebära utbildning men man har generellt inte 

ansvar för rena skolfrågor, utan det handlar om saker som att uppmuntra 

läsning hos barn, vuxenutbildning och demokratifrågor. I praktiken handlade 

det framför allt om folkhögskoleverksamhet, studieförbund och biblioteks-

verksamhet. Uppfattningen är att det som förenar kultur och bildning är just 

demokratifrågan, att kultur likväl som bildning är demokratiserande. Flera 

medarbetare vid avdelningen kommenterade under min fältarbetsvecka att de 

såg positivt på den då nya socialdemokratiska regeringens initiativ att slå ihop 
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kultur och demokratifrågor i ett gemensamt departement (Anteckningar från 

fältarbete november, 2014). 

Politiska kontakter 

Som visats ovan kan Kultur- och bildningsförvaltningens representanter alltså 

betraktas som en ”spindel i nätet”, en mellanhand mellan flera olika aktörer i 

Dalarnas och Sveriges musikliv. Dels med institutionernas företrädare, med 

statens myndigheter på kulturområdet, med kommunala tjänstemän och med 

regionala landstingspolitiker. En av dagarna under fältarbetet tillbringades 

tillsammans med förvaltningschefen på Dalarnas museum. Här var det en 

dag med arkiv-tema där det också var styrelsemöte för den stiftelse som 

utgör Dalarnas Museum, där förvaltningschefen ingick som speciellt inbjuden 

representant för Kultur och bildningförvaltningen.  

Halva styrelsen utgjordes av politiska representanter från landstinget, andra 

halvan av representanter från hembygdsföreningen. Dagen inleddes med 

gemensamt kaffedrickande. Någonting i styrelseledamöternas klädstil, rörelse-

mönster och sätt att prata gjorde att jag upplevde att det i de flesta fall framstod 

som tydligt vem som var politiker och vem som kom från hembygdsförbundet. 

Förutom att politikerna hade något mer formell klädsel så uppfattade jag att 

de relaterade på ett invant och självklart sätt till själva utformningen av 

dagen, styrgruppsarbetet, samkvämet och gratislunchen på museets restaurang 

Kopparhatten. Hembygdsföreningens företrädare uppfattade jag å andra sidan 

som självklart tillfreds i själva byggnaden, museet och studiebesöket i muséets 

arkivlokaler. Något oväntat var det däremot inte tydligt vilket parti eller vilken 

politisk riktning politikerna företrädde. Någon som jag utifrån förutfattade 

meningar om visuell stil och sätt att konversera var övertygad om var vänster- 

eller miljöpartist, visade sig vara kristdemokrat, till exempel. Ingen hade ”pins” 

eller andra visuella markörer för partitillhörighet, och man tonade ner politisk 

retorik och uttryck till förmån för ett mer allmänt språkbruk. Samtalen 

handlade om konst och kulturarv, ofta med referens till museets verksamhet. 

Under själva styrelsemötet var den politiska jargongen tydligare, politikerna 

inledde sina anföranden med ”fru ordförande”, man talade tydligt och i vissa 

fall med retorisk tvist. Men även här nämndes aldrig partifärg, och man hade 

relativ konsensus i de flesta frågor. I varje fall bröt aldrig någon debatt ut. Det 

föreföll alltså som att även om politikerna var representanter för sina respektive 

politiska partier så ansågs det viktigt att åtminstone utåt visa på en neutral 

hållning. Detta kan knytas an till den känsla för vikten av samförstånd, den 

samverkanslogik som jag kommer att diskutera mer ingående i kapitel tre.  
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Vid sidan om det här direkta mötet med politikerna nämndes politiska 

relationer ofta i diskussioner med medarbetare och verksamheterna framför 

allt i informella möten med de närmaste medarbetarna. I ett möte mellan 

förvaltningschefen och avdelningens samverkansstrateg diskuterade man det 

politiska spelet – vilka politiker man skulle lobba lite extra på, skicka material 

till, vilka man absolut inte ska skicka till eftersom de hade konstellationer med 

andra politiker som gör att de skulle motverka vissa planer och så vidare. I det 

informella samtalet beskrevs personliga relationer med nyckelpolitiker som 

betydelsefulla och det var viktigt att dessa relationer var med politiker av ”rätt” 

partifärg. Men man diskuterade sällan eller aldrig ideologi, utan politikerna 

och deras partier värderades utifrån taktisk betydelse. Till exempel hade man 

valt en ny ordförande för Kultur och bildningsnämnden från ett parti som inte 

satt i majoritet i landstingsfullmäktige, vilket under vissa förutsättningar kunde 

göra det svårare för kulturfrågor att få genomslag i landstingsfullmäktige. Det 

diskuterades att det därför var viktigt att ha goda relationer med företrädare 

för det parti som satt i majoritet för att kunna skapa sig en uppfattning om 

vilka frågor som blir aktuella och hur utfallet kunde tänkas bli i landstings-

fullmäktige.  

Vi kan konstatera att både de politiska och personliga relationerna är viktiga i 

en politiskt styrd verksamhet som landstinget. I vissa fall krävs ett avstånds-

tagande mellan politiken och tjänstemännen, samtidigt som man är beroende 

av goda, personliga relationer med politikerna för att skapa förutsättningar för 

att genomföra ett effektivt arbete. Men landstinget är också en förvaltning, och 

en stor del av förvaltningschefens dagliga förbindelser med aktörer är angående 

förvaltningsfrågor.  

Landstinget som enhet och helhet 

Landstinget är en stor men oberäknelig aktör som kan skifta form och fokus 

snabbt beroende på åt vilket håll politiska och ekonomiska vindar blåser, men 

det är också avhängigt allmänhetens opinion och enskilda politikers och 

nämnders infall. Kulturområdet lider av en viss osynlighet i de andra politik-

områdenas skugga – det som de flesta associerar med landstinget är just hälso- 

och sjukvård, vilket också är det största politikområdet. Kulturens del av 

landstingsbudgeten ligger på ungefär två procent. Detta gör att neddragningar 

på kulturområdet inte ger speciellt stort utslag i det stora hela, men som 

Jacobsson (2014) fört fram är kulturpolitiken ofta det första politiska område 

där konjunkturer märks och där nya samhällsdiskurser luftas. Kulturen 

riskerar i hälso- och sjukvårdens skugga att bli en symbolfråga där politiker 
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kan plocka poäng på att man hellre satsar skattepengar på sjukhus och äldre-

vård än på opera och teaterverksamheter.  

En av de dagar jag följde förvaltningschefen tillbringades på Fornby Folkhög-

skola utanför Borlänge. Här var det utbildning för mer eller mindre nyblivna 

chefer i landstinget. De allra flesta av de medverkande var chefer och verksam-

hetsledare för avdelningar inom sjuk- och tandvård. Förvaltningschefen var 

inbjuden för att ge en helhetsbild av landstinget som ”koncern”. I talet tog hon 

upp en mängd olika perspektiv som hon menade att man måste ta i beaktande 

som chef. Hon nämnde landstingsplan, finansplan, verksamhetsplaner, 

policyer och styrdokument gällande bland annat rökning och arbetsmiljö. Hon 

ritade på en whiteboard upp landstinget som en stor cirkel med förvalt-

ningarna som små cirklar och avdelningarna som prickar och kommenterade: 

”Hur är det då, kan vi känna oss som en helhet?”. I en ännu större cirkel runt 

om ritade hon omvärlden, som något att förhålla sig till. Staten, medborgarna, 

kommunerna som ”vi också samverkar med på olika sätt”. Hon berättade att 

landstinget jobbar övergripande internt, men externt är det också viktigt att 

ha ett gemensamt perspektiv, att ”vi” signalerar ”vad vi är för några”. Att 

kommunicera att landstinget är mer än bara hälso-sjukvård, att man är en 

verksamhet i medborgarnas tjänst. Det är ”viktigt att ha en berättelse om 

landstinget Dalarna, och att den är någorlunda gemensam, då drar vi till oss 

bättre medarbetare” (Anteckningar från fältarbete november, 2014). 

Förvaltningschefen kommunicerade och rekommenderade alltså att cheferna 

ska betrakta landstingets verksamheter som en helhet, ett koncerntänk. 

Samtidigt slog hon vakt om sitt eget politikområde. Senare samma dag berättade 

förvaltningschefen att hon precis upptäckt att man i en revidering av lands-

tingets ”Folkhälsostrategi” hade tagit bort en formulering som indirekt minskar 

kulturens inflytande. Tidigare fanns ett mål att ”verka för ett hälsosammare 

Dalarna” vilket ansågs ge utrymme för kulturverksamhet som hälsofrämjande 

åtgärd. Uppenbarligen påverkade av ett stort underskott i budgeten hade man 

nu i revideringen tagit bort de hälsofrämjande målen och proklamerade 

istället bara att man ska ”sköta sin ekonomi för att kunna erbjuda god vård”. 

Dessutom hade man också sänkt anslagen för kulturområdet något i lands-

tingets budget. Förvaltningschefen beskrev detta som att man drabbats av 

”tunnelseende” på grund av den problematiska ekonomin, och hon diskuterade 

under dagen med flera chefer om hur man skulle kunna få till en förändring i 

texten. När hon diskuterade detta vid ett annat möte under veckan beskrev 

hon läget som att koncerntänket bara förefaller verka när det passar: ”Man 
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brukar tala om att vi ska vara en koncern, men det verkar bara gälla åt ena 

hållet.” 

Förvaltningschefens roll inom förvaltningen är att verka för att kulturen ska 

synas och få ta del av de ekonomiska medlen. Samtidigt måste hon både 

internt och externt företräda koncernen landstinget, som ska framstå som en 

stabil förvaltning med en gemensam historia; en gemensam berättelse om 

samhällsansvar och att vara i medborgarnas tjänst. Gentemot de kulturverk-

samma institutionerna måste hon dock anta en något annorlunda roll. Här är 

hon dels länken mellan institutionerna och landstinget, men kanske framför 

allt länken mellan institutionerna och Kulturrådet samt Regeringen.  

Civilsamhället och det fria musiklivet 

Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning har från år 2013 erbjudit utvecklings-

medel till fria musiker och kulturutövare i samverkan med ”det civila 

samhället”. I min intervju med förvaltningens samverkansstrateg förklarade 

han att det civila samhället är en av de fyra ”viktiga krafter för en livskraftig 

regional kultur.” Övriga krafter är kommunerna, länskulturen samt kultur-

skaparna själva. Uppfattningen grundar sig i policydokumenten som utgör 

grunden för Kultursamverkansmodellen, framför allt Tid för kultur, där det 

fastslås att det ”måste även finnas etablerade former för samarbete mellan 

landsting och kommuner och en fungerande dialog med det civila samhället 

och kulturutövarna.” (Kultursamverkansutredningen, 2010:13). 

2013 anslogs utvecklingsmedel från förvaltningen till så kallade ”idéburna 

organisationer”. Studieförbund och kulturföreningar inbjöds att söka medel 

med det övergripande syftet att ”öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas 

verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och till att målen i Dalarnas 

regionala kulturplan uppfylls.” En utgångspunkt för att söka var förutom 

samverkanskravet att det som söktes för var väl avgränsade projekt som 

skulle var bra för hela regionen (Landstinget Dalarna, 2016a). För Kultur och 

bildnings bidrag för ideella organisationer gällde också att projekten skulle 

uppfylla minst ett av dessa kriterier: 

- Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet ska stärka konstgenrerna som dans, - teater, 
musik, konst, design, film, litteratur etc. 

- Folkbildningen i Dalarna utvecklas. 

- Förnyelse och utveckling av kulturarvet. 

- Stärka barns och ungas delaktighet. 

- Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att 
ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan 
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trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller 
funktionsnedsättning. 

- Utveckla mötesplatser för kultur och folkbildning, både fysiska och digitala. 

- Bidra till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet, professionella konst/kultur-
skapare, kommuner, landstingets kultur- och bildningsverksamheter och mellan konst-
genrer etc. 

(Landstinget Dalarna, 2016a) 

Totalt inkom till den undersökta ansökningsomgången 50 projektansökningar, 

som fördelades bland 16 bedömare. Varje bedömare gav betyg i ett antal 

kategorier. Projektstrategen samlade in poängen och kommentarerna i ett 

Excel-dokument, en “bedömningsmatris”. Projektstrategen presenterade 

poängen och kommentarerna internt på Kultur och bildning, och därefter gavs 

en rekommendation till landstingets kulturnämnd att fatta beslut om vilka 

som skulle få bidrag och hur mycket. I de flesta fall har det angivna betyget 

korresponderat med att man fått bidrag och hur mycket man fått, men i några 

fall har man av olika anledningar frångått den principen. Projekten berörde 

många olika kulturuttryck, såsom teater, hantverk, konst, skrivande, dans och 

så vidare. Sju av ansökningarna till våren 2015 berörde musik och dans. Jag 

har haft tillgång till både projektansökningarna och bedömningsmatrisen, 

samt ställt frågor om ansökningarna i min intervju med landstingets projekt-

strateg. Det handlar alltså inte om något omfattande material men i ansök-

ningarna och bedömningarna av dem aktualiseras frågor om kvalitet, projekt, 

samverkan, jämställdhet och så kallade horisontella mål, varför jag kommer 

att återvända till detta material i kapitel tre och fyra.  

Storregioner och sammanslagningslogiker 

Kultursamverkansmodellen föregicks och diskuterades ofta simultant med 

tankar om regionbildning i Sverige. Diskussioner om ett ”regionernas Europa” 

(Häggström, 2000:14) fördes flitigt under 80- och 90-talen med utredningar 

1995 (Regional framtid#: slutbetänkande, 1995) och 1999 (Den regionala 

samhällsorganisationen i vissa europeiska stater#: rapport till Den parlamen-

tariska regionkommittén (PARK), 1999) bland annat. 2003 fortsatte en statlig 

utredning benämnd ”Ansvarskommittén” utreda dessa frågor. 2007 kom 

förslaget om en ny regional geografi med sex till nio län och regionkommuner 

istället för nuvarande 21 län (SOU 2007:10, 2007). Utredningen ledde dock inte 

till att regeringen lade någon proposition eller beslut i frågan. Istället 

bestämdes att det ska stå länen fritt att ansöka om att bilda regionkommuner 

som vid godkänd ansökan kan ta över administration av regional utveckling 

och hälso- och sjukvård. I ett beslut från hösten 2013 godkändes sex ansök-

ningar om regionkommun medan tre avslogs. Diskussionen om regionkom-
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muner färgade en del av den tidiga debatten kring samverkansmodellen, där 

de förestående förändringarna i den geografiska indelningen gjorde att de 

kulturpolitiska förändringarna framstod som allt mer omfattande. I Dalarna 

gjordes en utredning om hur man skulle samarbeta angående kulturen om 

man skulle slås ihop med Gävle, Uppsala och några andra län. Förvaltnings-

chefen nämnde vid min intervju också det så kallade sjuläns-samarbetet som 

fanns inom hälso- och sjukvård där det ett tag förväntades att det skulle kunna 

stå modell för en framtida regionbildning. Enligt förvaltningschefen blev det 

snabbt interna stridigheter kring samarbetet vilket gjorde att det rann ut i 

sanden. 

Sen tappade åtminstone jag helt sugen när det uppstod små regioner som Halland och 
Gotland och sen kunde alla bli sin egen. Och då var det liksom helt…men ja, ganska tidigt 
kände åtminstone jag att det där är liksom ingenting som vi kan överhuvudtaget väga in i 
det vi gör. Nu får vi liksom bara jobba med samverkansmodellen och känna att det är vi. 
I vårt län.  

Den osäkerhet om framtiden som regionfrågan, eller regionfrågorna, bar med 

sig verkade i ett tidigt skede i någon mån ha smittat av sig på diskussionen om 

samverkansmodellen. Funderingar gick kring hur man skulle profilera kulturen 

i den nya geografin – hur skulle man till exempel göra med institutionerna, 

ska man ha en teater och länsmusikorganisation i varje storregion eller finns 

utrymme för flera noder i regionen? 

Debatten om storregioner tog fart igen under 2015 och 2016. I mars 2016 

presenterade ”regionutredningens indelningskommitée” en utredning där det 

föreslogs att man skulle ersätta de 21 regionerna med 6 storregioner. Dalarna 

skulle ingå i region Svealand tillsammans med Gävleborg, Uppsala, Örebro, 

Västmanland och Södermanland. I november 2016 lades dock de nationella 

förhandlingarna om storregion ner igen, efter protester både från flera av de 

nuvarande regionerna och från länen, men slutligen på grund av att 

oppositionen (M, C, KD) drog sig ur förhandlingarna. Debatten om vilka 

konsekvenser en sådan storregion skulle få hade dock hunnit dra igång än en 

gång. Vad en sådan indelning skulle innebära för kulturen var osäkert. Vissa 

spekulerade i att en sammanslagning skulle innebära en möjlighet för margi-

naliserade konstformer, men framför allt sågs kanske risken att det skulle 

drabba mindre aktörer och orkestrar. I exempelvis Gävles Arbetarbladet 

befarade man att det skulle bli svårt att ”försvara deras existens mot 

samordningsvinster”: 
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I dag finns Dalasinfoniettan, Västerås Sinfonietta, Gävle symfoniorkester och flera 
kammarorkestrar inom det föreslagna området. Det dröjer garanterat inte länge innan 
någon kommer på idén att ha enda turnerande storregionorkester. (Juggas, 2016) 

Musik i Dalarna och Dalasinfoniettans chef var däremot inte speciellt oroad 

över storregionerna utan såg snarare möjlighet till kunskapsutbyte och 

förkovran. Hon menade att orkestrarnas skilda profiler torde göra det svårt att 

satsa allt på en enda orkester: 

/…/ Sörmland de har en massa kunskap av att de inte har fast anställda musiker. Sen, 
varför skulle man skära ner på en massa kultur? För människorna finns ju. Alla 
människorna finns ju kvar i ett väldigt stort område. De kan ju inte plötsligt säga ”nu 
behåller vi [endast] Örebro” till exempel. Deras orkester. Jamen vad ska vi ha för glädje 
av dem, de sitter som en stadsorkester som älskar världsturnéer. Det är det de satsar på 
[skratt]. När ser vi dem i Kristinehallen? Så det här måste ju…ja, jag vet inte vad det kan 
bli, men jag är i grunden positiv i alla fall till det där.  

Andra aktörer såg de förestående storregionerna som en taktisk möjlighet. Per 

Andersson som är en av de drivande i projektet Dalapop berättade för mig att 

de upplevde att de fått bättre gehör för sitt projekt på kommunal och regional 

nivå under den period som storregionerna var aktuella. Hans tolkning var att 

man var intresserad av att dra igång särpräglade projekt som jobbade med 

Dalarna som geografisk utgångspunkt för att låsa medel till Dalarnas 

kommuner, av rädsla för att storregionen skulle rikta medlen ut från Dalarna. 

En utveckling som är relaterad till sammanslagningen av regioner, utan att 

vara direkt jämförbar, är att allt fler konst- och kulturinstitutioner slås ihop på 

regional nivå och bildar organisationer med ansvar för flera olika konst-

områden. Stockholms stad slog ihop Kulturhuset och Stadsteatern 2014; 

Västernorrland, Gävleborg och Östergötland har alla bildat eller är på väg att 

bilda regionala scenkonstbolag av flera av sin konst- och kulturinstitutioner. 

De skäl som uppges av beslutsfattarna är ofta att underlätta för samverkans-

projekt av olika slag; att dra nytta av de olika konstformernas publik och bli en 

starkare aktör i det nya kulturpolitiska landskapet. Det finns ofta också en 

ekonomisk dimension av sammanslagningarna även om den inte kommuniceras 

lika tydligt, att man ska vara rustade för kommande neddragningar genom att 

effektivisera administration och stab. Samtidigt hävdar kritiker till samman-

slagningarna att de ekonomiska effekterna av fusioner sällan är signifikanta 

och ofta negativa, organisationsexperten Jonas Mosskin menar att 70 procent 

av alla fusioner inte leder till ett förbättrat resultat (Mosskin, 2014). 

Dessa sammanslagningslogiker föregås av debatten om ”myndighetsraseriet”, 

alltså uppfattningen, framför allt från borgerligt håll, om att den offentliga 
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sektorn blivit för ineffektiv på grund av många och små myndigheter (Krantz, 

2005) vilket ledde till att en mängd myndigheter slogs ihop till större enheter. 

Ett exempel på detta är Statens Musikverk som bildades av de tidigare 

enheterna Statens Musiksamlingar (i sig en sammanslagning av Svenskt 

Visarkiv, Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet), Elektron-

musikstudion (EMS) samt Caprice Records. Samma myndighet har sedan dess 

instruktion 2011 fått ett förändrat fokus från musik till scenkonst. Sedan 2015 

är den engelska översättningen av Statens Musikverk ”The Swedish Performing 

Arts Agency”. På samma sätt har det tidigare Musikmuseet som organiserats 

under myndigheten bytt namn och inriktning till att kallas Scenkonstmuseet. 

Man kan se att liknande fusioner sker inom myndigheter och högskolor. 

Den kluriga kolumnen 

Trenden av att slå ihop kulturinstitutioner utifrån tankar om effektivisering 

och rationalisering av verksamheten kan också förstås i relation till den 

process av marknadsanpassning inom den offentliga sektorn som brukar 

kallas för ”New public management” (NPM). Jenny Johanisson återger i sin 

avhandling en utförlig lista med olika aspekter av begreppet där bland annat 

”betoning av besparingar, ekonomisk effektivitet och kostnadskontroll”, 

preferens för monetära incitament och ”delegering av ledning förenat med en 

utveckling av bättre rapporterings-, tillsyns- och ansvarsmekanismer” ingår 

(Johannisson, 2006:66–67). Begreppet populariserades i Michael Powers bok 

The Audit Society (Power, 1999) där han beskriver och problematiserar denna 

systemövergripande ökning av utvärderingsaktivitet i Storbritannien under 

Thatcherismens 1980-tal. Powers formulerar tre orsaker till denna ”utvär-

deringsexplosion”: allmänhetens ökade krav på transparens och ansvars-

hållande, nya procedurer och processer för just utvärdering och organisations-

kontroll samt, kanske framför allt, NPM. 

De ”verifikationsritualer” (Power, 1999) som Power beskriver kan tydligt 

urskiljas även ur ett svenskt och nordiskt perspektiv. Dorte Skott-Hansen har 

visat hur även kulturpolitiken med de instrumentella argumentationsscheman 

(Johannisson, 2006:53) eller ”rationaler” (Skot-Hansen, 1999:12), som växte 

fram under 80-talet tog till sig marknadsföringsmetoder och företagsjargong 

och beskriver hur man talar om kulturinvesteringar och kunder snarare än 

kulturstöd och publik. Nya myndigheter som granskar andra myndigheter har 

under de senaste åren allt oftare initierats, exempelvis Myndigheten för 

kulturanalys, Trafikanalys och Inspektionen för socialförsäkringen och 

befintlig verksamhet som Universitetskanslerämbetet har fått krav på allt mer 

instrumentella och kvantifierbara mätmetoder.  
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Även Kultursamverkansmodellen innehåller krav på omfattande utvärdering, 

uppföljning och kvalitetssäkring. Kulturrådets ”Koordinator i regionala frågor” 

poängterade under vår intervju att speciellt utvärdering och uppföljning blivit 

markant mer komplicerat och omfattande efter Kultursamverkansmodellens 

införande vilket eftersom utvärderingarna måste vara jämförbara med varandra 

har tvingat dem att minska mängden data som begärs in. Samtidigt blir 

utvärderingarna svårare att fylla i för verksamheterna eftersom den efterfrågade 

datan inte alltid har en motsvarighet i verksamheten. Även på arrangörs- och 

musikernivå kan den ökade målstyrningen skönjas. De ansökningshandlingar 

som fria musikgrupper fyller i för att få verksamhetsbidrag är ett av många 

exempel, där inte bara genomförda konserter ska fyllas i, utan även kommande 

konserter ett år framåt med publiken beskriven utifrån ålder och könstillhörig-

het (jfr Arvidsson, 2014:122). 

Återrapporteringen luftades på ett uppstartsmöte eller ”kick-off” för Kultur-

samverkansmodellens institutioner på Kultur- och bildningsförvaltningen som 

jag observerade under mitt fältarbete. När alla hade kommit delade 

förvaltningens ekonomichef ut alkoholfri champagne och bjöd på hjärtan av 

gelé och choklad. Detta var i anknytning till Alla hjärtans dag men firandet 

berodde också på att, som ekonomichefen formulerade det, man hade ”levt ett 

helt år i kultursamverkansmodellen”. Men hon tillade snabbt ”fast vi kanske 

egentligen ska vänta tills vi redovisat och fått godkänt”. Den första delen av 

mötet visade sig handla om just återrapporteringen till Kulturrådet och jag 

uppfattade hennes ordval som att man distanserade sig något från åter-

rapporteringen, man talade om den närmast som en ”hemläxa” som skulle 

lämnas in. Både ekonomichefen och flera av institutionscheferna luftade en 

viss oro för hur det skulle gå, eftersom många regioner inte hade kunnat 

redovisa inom den bestämda tiden. Men, sa ekonomichefen skämtsamt, ”jag 

tror det kommer gå bra, för vi är smartast”. Det var en trevlig och uppsluppen 

stämning på mötet, men samtidigt var många frustrerade över hur Kultur-

rådets återrapporteringskrav var utformade. Återredovisningen skulle göras 

genom ett internet- och webbläsarbaserat verktyg, kulturdatabasen. Ekonomi-

chefen på Musik i Dalarna menade exempelvis att utformningen var ”emot all 

redovisningsstandard” och hemslöjdskonsulenten menade att det inte fanns 

förståelse för hur man faktiskt jobbade i verksamheterna. En betydande 

frustration luftades angående det sätt man valt att räkna vissa aktiviteter, 

vilket skulle göra att vissa konstområden såg ut att ha mindre verksamhet än 

de i själva verket hade. Förvaltningschefen invände att samverkansmodellen är 

till för våra medborgare och att de bara behövde jämföra med sig själva, men 

enligt ekonomichefen på Musik i Dalarna fanns risken att ”grävande 
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journalister” skulle kunna få tag i redovisningarna och utan rätt kontextuell 

information skulle det kunna tolkas som att man gör mycket mindre än vad 

man faktiskt gör (Anteckningar från fältarbete februari, 2014). 

Jag närvarade även på ett heldagsmöte i Rättvik mellan förvaltningschefen, 

institutionscheferna och Statens Kulturråds chef Staffan Forssell. Här dök 

liknande kritik upp. Chefen för Enheten ”Scen Dans Konst” beskrev under 

mötet att det hon saknade i den kvalitativa delen av redovisningen var ”den 

där lite kluriga kolumnen”. Hon menade att återrapporteringssystemet var 

utformat så att det förfördelade vissa verksamheter och gjorde det svårt att ”ge 

en tredimensionell bild”. Det handlade dels om projekt som går över genre-

gränser och geografiska gränser, men också om svårigheter att beskriva 

”oväntade effekter” av samordnade projekt. Ibland var det flera projekt som 

samverkade, och det var svårt att i systemet beskriva projektens gemensamma 

avtryck, menade hon. Detta sågs som ett betydande problem, speciellt då 

samverkan sågs som något mycket viktigt och värdefullt. På heldagsmötet i 

Rättvik hade även Kulturrådets generaldirektör vissa åsikter om utvärder-

ingarna, men från ett annat perspektiv. Han tänkte sig att det skulle vara bra 

om datan och statistiken som samlas i kulturdatabasen kunde vara tillgänglig 

och öppen för alla för att man ska kunna få information om hur det ser ut i 

olika delar av landet. ”Kan vi gemensamt komma överens om att vi behöver 

data som inte handlar om kontroll, utan om retorik, så kan något hända”. Han 

ville att den statistik som utvärderingarna genererar inte skulle ses som 

kontroll av institutionerna och landstingen, utan som ett medel för att hitta 

argument för kulturen hos såväl politiker och beslutsfattare som hos allmän-

heten (Anteckningar från fältarbete november, 2014). 

Det är alltså inte bara inför politik och administrativa processer som 

redovisningen har betydelse när den väl finns, utan även för att påverka den 

allmänna opinionen, eller för att undvika negativ publicitet. Jag närvarade 

under mitt fältarbete också vid Länsmusik-organisationernas Samarbetsråds 

(LÄS) årsmöte. Där medverkade framför allt chefer för länsmusikorganisationer 

samt landstingspolitiker. Mötets tongivande programpunkt var ett samtal som 

benämndes ”Kulturens roll i samhället”. Den huvudtes som fördes var att det 

är nödvändigt att kvantifiera kulturens värden, att det är dags att sluta klamra 

sig fast vid kulturens egenvärde. Att kulturens ”indirekta effekter”, så kallad 

aspektpolitik, måste diskuteras samtidigt som det är viktigt att ha kvar en 

”kärna” av konstpolitik där den obekväma kulturen får ta sin plats. Kultur-

ekonomen Tobias Nielsen hade gjort en utredning av Wermlands Operan som 

nu hade gjort att anslagen höjts, vilket beskrevs som ett argument för kvantifi-
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erbarhetens förtjänster och nödvändighet. I diskussionen efter anförandena 

lyftes flera röster från politiker som efterlyste kvantifierbara argument att 

använda gentemot sina parti- och gruppkamrater, för att lyfta kulturens plats i 

diskussionen och för att motivera länsmusikens bidrag. Samtidigt lyftes röster, 

speciellt från länsmusikens ledningar, som inte ville ställa upp på de 

premisserna. Jag reflekterade över att man i hög grad diskuterade hur man ska 

argumentera för musikens värde men man diskuterade aldrig hur man ska 

mäta vilken musik man ska ha. Det var i sammanhanget underförstått och 

självklart att det i första hand handlade om att motivera symfoniorkestrarnas 

och andra institutionella konstmusikaliska ensemblers verksamheter.  

Summering 
Musiklandskapet Dalarna är en stor, böljande och bubblande entitet som 

utgörs av en mängd musikvärldar som sträcker sig såväl in på den lokala nivån 

som ut i den nationella och regionala nivån. Musikvärldarna begränsar, 

avgränsar och stödjer varandra på en gång. Det finns inga täta skott mellan 

världarna utan man använder ofta samma arenor, samma ljudtekniker och 

informationskanaler samtidigt som man har sina egna specifika utbildnings-

vägar och gångstigar, föreningar och (i några fall) offentligt finansierade 

institutioner. Samtidigt utgörs världarna av individer, musiker, publik, 

arrangörer, chefer, tjänstemän och eldsjälar, som ofta vaktar på den egna 

musikvärldens gränser, både vad gäller att upprätthålla musikalisk kvalitet och 

estetiska regler och att uppmärksamma ekonomiska och infrastrukturella 

orättvisor och förorätter. I det senare fallet är det ofta den regionala kultur-

politiken som är den viktigaste motparten och genom kultursamverkans-

modellen är Kultur- och bildningsförvaltningen dess främsta företrädare.  

Tjänstemännen på Kultur- och bildningsförvaltningen innehar på en gång 

rollen som taktiker och strateger. De har att hantera de strategier som i form 

av policys, visioner och utlysningar om utvecklingsmedel riktas från 

kulturrådet och regeringen. Ibland agerar de som Kulturrådets förlängda arm 

och förmedlar strategierna, och ibland har de möjlighet och intresse av att 

positionera sig taktiskt till strategierna. Man kan gentemot nationella 

tjänstemän ifrågasätta logiker om utvärdering och sammanslagning samtidigt 

som man måste driva initiativ för att få institutionerna att ”rätta sig i ledet”. 

Man positionerar sig också konstant gentemot sin omvärld på olika sätt, i 

förhållande till politiker, till andra förvaltningsområden, till den egna 

”koncernen” landstinget, till kulturinstitutioner, musiker och musikvärldarnas 

arrangörer och publik. Kulturpolitiken kan ses som en metavärld som sträcker 
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sig in i alla musikvärldar på ett eller annat sätt och möjliggör många 

musikhändelser, samtidigt som den sätter gränser för vad som är möjligt inom 

de musikvärldar som vill ha stöd, genom de nationella målen för kultur-

politiken och genom den kulturplan som upprättas vart tredje år. 
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3  MAGISKA ORD:  
SAMVERKAN OCH PROJEKT 

Det här kapitlet kretsar kring två begrepp som representerar två sätt att 

bedriva musikalisk verksamhet som är premierade i dagens kulturpolitiska 

klimat: samverkan och projekt.  

Samverkan kan betyda många olika saker, och ha många olika funktioner. Det 

är ett begrepp som dyker upp på många andra platser än inom de kultur-

politiska diskurserna, såväl inom akademin och i näringslivet som i dagligt 

språkbruk. Samverkansbegreppet har studerats utifrån andra förvaltnings-

områden, till exempel av Hörnemalm (2008) som beskriver samverkan som 

”ett magiskt ord” inom rehabiliteringsarbete och konstaterar att det trots att 

många forskare är kritiska till ”interorganisatorisk samverkan som förändrings- 

och utvecklingsstrategi” finns ”en implicit enighet” om dess förträfflighet 

(Hörnemalm, 2008:17). Men vad gör samverkansbegreppet med musiken och 

kulturpolitiken? I det nedanstående ska jag beskriva samverkansbegreppet ur 

några olika perspektiv. Jag kommer teoretiskt att betrakta det som en 

signifikant för en logik med aspekter av ideologisk fantasi (Glynos & Howarth, 

2007). Jag kommer att diskutera begreppet som kulturpolitisk strategi och 

som ett verktyg för taktiska manövrar av både musiker och kulturtjänstemän. 

Ett begrepp som är relaterat till samverkansbegreppet på ett intrikat sätt är 

projekt. Projekt kan liksom samverkan ses som en form för kultur, ett sätt att 

bedriva kulturverksamhet. Bidrag och medel för kulturverksamheter är idag 

ofta avhängiga dels att kulturen praktiseras i samverkan med andra aktörer, 

och dels att den praktiseras i projektform. Jag kommer att diskutera projektens 

betydelse efter Rikskonserters nedläggning, projektformens taktiska och 

strategiska möjligheter samt hur begreppet relaterar till samverkanslogiken i 

den nedanstående texten.  
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Självklarhet och framtidsideal 

Som jag tidigare konstaterat är begreppet samverkan centralt i Kultur-

samverkansmodellen. Det förefaller omöjligt att entydigt definiera begreppet 

i det här sammanhanget, kanske just på grund av dess centrala position i de 

aktuella kulturpolitiska processerna, där det används på många olika sätt. 

Samverkan nämns otaliga gånger under mitt fältarbete i de kulturpolitiska 

miljöerna som något som man rent praktiskt håller på med hela tiden. Men 

samtidigt har det också positionen av ett ideal som förväntas lösa en mängd 

problem i framtiden då vi samverkar ännu mer. Hur eller om vad man ska 

samverka är sällan inkluderat i berättelserna, det framstår som om det är 

samverkan mellan aktörerna i sig som är lösningen.  

Samverkan tar alltså ibland en närmast utopisk form men har samtidigt en 

slags självklarhet i sig. Hur skulle man kunna låta bli att samverka? I Dalarnas 

Kulturplan 2013 – 2015 såväl som 2016 – 2018 återfinns ordet samverkan 

minst en gång på varje sida, exempelvis uppges att professionella kultur-

skapares situation kommer att underlättas och få ökat stöd ”genom samverkan 

och en fungerande infrastruktur” (Landstinget Dalarna, 2012a:8) och sam-

verkan ska också förbättra många andra områden: ”Genom samverkan stärks 

finansiering och spridning och därmed möjligheten till mer långsiktiga projekt.” 

(Landstinget Dalarna, 2016b). Samverkan mellan kulturella grupper, konst-

former, institutioner och politikområden beskrivs som något grundläggande 

positivt och nödvändigt, men det beskrivs inte alltid vem som det ska samverkas 

med eller på vilket sätt de positiva effekterna ska uppnås. Regeringens 

föreliggande proposition och beslut innehåller inte heller någon tydlig 

diskussion eller definition av termen men den dyker upp gång på gång i 

texterna (prop 2009/10:3, 2009; SOU 2010:11, 2010). 

Från förklaringsmodell till tillväxtdiskurs 

Begreppet samverkan har funnits under en lång tid i svensk politik, även i 

kulturpolitiska sammanhang. Redan i 1974 års kulturutredning stod det att 

”En nära samverkan på olika nivåer mellan stat, kommun, landsting och 

organisationsliv är nödvändig.” (Prop. 1974:28, 1974:232) och ordet dyker upp 

många gånger i propositionen. Här används begreppet som ett allmänt ord 

med liknande innebörd som samarbeta eller samspela. Oftast förefaller 

begreppet i det tidigare språkbruket också ha en mer deskriptiv innebörd. 

Samverkan var sällan något som beskrevs som en normerande, aktiv eller 

medveten handling, utan snarare en förklaringsmodell. Ett visst resultat 
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uppnåddes till exempel genom att olika faktorer samverkade, oftast utan 

inbördes kännedom. I efterföljande policydokument till 1974 års utredning 

beskriver man exempelvis kulturpolitiken som ”ett system av samverkande 

och delvis konkurrerande perspektiv” (Nilsson, 2003:247). 

Bengt Jacobsson (2014) beskriver hur samverkan som vision mer konkret 

träder in i politiken i mitten av 2000-talet. Som tidigare nämnts slogs en 

mängd myndigheter ihop till större enheter efter debatten om ”myndighets-

raseriet” (Krantz, 2005). I samband med detta låg ”betoningen av en ökad 

samverkan mellan myndigheter både inom ett område och mellan områden 

/…/ i linje med de vid den här tiden dominerande föreställningarna om hur 

effektivitet bäst uppnåddes” (Jacobsson, 2014:114). Jenny Johannisson talar 

inte om samverkansbegreppet i sin avhandling, men använder begreppet 

nätverksorienterad styrning för att beteckna processer där politiker och 

tjänstemän på olika politiska nivåer samverkar både med varandra och med 

olika externa aktörer som föreningar och företag. I kombination med New 

Public Managements omvandling av relationen mellan politiker och allmänhet 

till serviceproducenter och kunder; effektivisering och bolagisering, så menar 

hon att den nätverksbaserade styrningen förankras i en resultatbaserad 

rationalitet (Johannisson, 2006:67). Man kan alltså betrakta samverkan som 

en social logik inom en styrningsdiskurs som sätter vikten av ekonomisk 

tillväxt och effektivitet i centrum.  

Vid mina fältarbeten och intervjuer uppehöll sig landstingets Kultur- och 

bildningsförvaltningens projektstrateg, som har ansvar för frågor om kulturella 

och kreativa näringar, mycket vid samverkan mellan kulturen och näringslivet. 

Hon beskrev vid ett tillfälle det projekt om timmerhuskultur som bedrivits i 

samverkan mellan några olika kommuner i Siljansbygden och där man också 

fått med sig både institutioner och näringslivet. Hon betonade det fantastiska i 

att man kan komma överens och jobba mot gemensamma mål och åstad-

komma så mycket ”bara man samverkar” (Anteckningar från fältarbete 

februari, 2015). Även förvaltningschefen lyfte detta som ett gott exempel på 

samverkan. Allt mer av debatten, diskussionerna, de konkreta politiska 

insatserna och språkbruket kring kulturen idag handlar just om att betrakta 

kultur och musik som en resurs för regionutveckling och tillväxt. Å ena sidan 

skapas ett intresse för musik och kultur i näringsliv och industri där kulturen 

anses vara en nödvändig del av tillväxten. Å andra sidan tar den sig uttryck i 

musiker och andra kulturutövares graviterande mot entreprenörskap och 

företagande.  
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I Dalarnas Kulturplan kan vi se hur kultursamverkan artikuleras till tankar om 

tillväxt och näringslivets utveckling. Kulturen ska till exempel ”vara en kraft i 

att främja regional utveckling i samverkan med näringsliv och besöksnäring” 

(Landstinget Dalarna, 2012a:9) och frasen ”Dalarnas kultur lyfter Sverige” 

används för att visa på den effekt på tillväxten man tillskriver kulturen. Detta 

återfinns bland många andra regioner, exempelvis gick Region Västerbottens 

temadagar på Grand Hotell 2014 under parollen kulturdriven tillväxt. 

Begreppet kommer från Umeå Kommuns arbete inför Kulturhuvudstadsåret, 

där man har jobbat aktivt och utåtriktat med att marknadsföra sig som en stad 

där kulturen är en central drivkraft i den ekonomiska utvecklingen. 

Ibland lyfts dock röster om att vissa kulturuttryck riskerar att exkluderas då 

tillväxt blir ett mål för kulturen. I ett debattinlägg i tidningen Västerbottens-

Kuriren beskriver musikern och arrangören Emma Swanström det som hon 

uppfattar som motsättningar mellan en inkluderande kulturverksamhet och 

tankar om kulturdriven tillväxt med Umeås Kulturhuvudstadsår 2014 som 

horisont. Trots att ”det vitala föreningslivet och det ideella engagemanget 

gjorde att Umeå vann titeln som kulturhuvudstad” så menar hon att man 

bortprioriterat just de krafterna när det kommer till fördelning av ekonomiska 

medel, och istället fokuserat på de kulturuttryck som kan beskrivas som 

tillväxtfrämjande och prioriterat samarbeten med näringsliv och större 

kulturinstitutioner (Swanström, 2014).  

Man kan alltså också tala om tillväxtdriven kultur. Kulturekonomen Emma 

Stenströms avhandling ”Konstiga företag” undersöker hur konst och kultur 

och ekonomi och företagsamhet påverkat varandra (Stenström, 2000). I en 

kandidatuppsats vid Lunds universitet diskuteras på ett liknande vis närmandet 

mellan kategorierna konstnär/artist och företagare/entreprenör genom 

begreppet artistskapets autokratisering ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

(Asplund, Hahn, & Hellgren, 2009). Man visar på att musiker och andra 

konstnärer i allt högre grad tar över arbetsuppgifter som tidigare legat på 

bokningsbolag, skivbolag och andra aktörer och tillskriver det till samhällets 

digitalisering med ökade möjlighet att skapa och producera egna produkter. 

Med svenska musiketnologiska termer skulle man kunna beskriva det som en 

förskjutning i kultursfären där positionen makare (Lundberg et al., 2000) blir 

allt mer betydelsefull för musikeryrket. Stenström diskuterar inte problemet 

ur ett politiskt perspektiv eller maktperspektiv och inte heller Asplund, Hahn 

& Hellgren problematiserar autokratiseringen nämnvärt utan beskriver den i 

första hand som en emancipatorisk möjlighet för artister och att övergången 



 

 
 

87 

underlättas om de benämns som något annat än entreprenörer – de använder 

termen artreprenör.  

I de företagsekonomiskt orienterade arbetena beskrivs närmandet mellan 

kultur och näringsliv som en naturlig process som förefaller vara i det närmaste 

opåverkbar. Men fenomenet kan också betraktas som en i allra högsta grad 

politiskt initierad realitet. Som Bengt Jacobsson (2014:84) skriver hade den 

kulturutredning som föregick ”Tid för kultur” i sitt uppdrag att främja 

”upplevelseindustrins” utveckling. Begreppet ”upplevelseindustrin” med inne-

börden av ett sammanförande av kultur och näringsliv lanserades i sin tur av 

KK-stiftelsen19 i början av 2000-talet. Tomson har diskuterat hur det å ena 

sidan var marknadens värderingar som dominerade satsningen, samtidigt som 

det bidrog till nya argument för finansieringen av kultur (2016:95 – 119; 2011). 

Två typer av retorik återkom ofta i kulturpolitiska texter vid den här tiden: 

vikten av att kulturaktörer agerar mer som näringsidkare för att säkra sin 

försörjning, samt den stora betydelse som ”upplevelseindustrin” har för 

samhällens och regioners tillväxt. KK-stiftelsens satsning på upplevelse-

industrin följdes av den Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 

(Kulturdepartementet & Näringsdepartementet, 2009) som antogs i kölvattnet 

av ”Tid för kultur”. Bland annat innebar det att regeringen förde över 73 

miljoner kronor till näringslivsdepartementet för att bland annat 

Tillväxtverket och Vinnova skulle satsa på entreprenörskap och kulturella 

inkubatorer. Enligt siffror från SEB har F-skattsedlarna under 2008 – 2013 

fördubblats bland kulturutövarna (Kulturradion, 2013). Att detta är en 

inriktning som drivits politiskt de senaste åren är även tydligt på semantisk 

nivå i policys – i regeringens proposition ”Tid för kultur” (prop 2009/10:3, 

2009) används exempelvis ordet näringsliv 22 gånger mot 7 gånger i 1996 års 

proposition (Persson & Ulvskog, 1996). Man kan alltså konstatera en politisk 

strävan mot att stabilisera kulturpolitikens meningsinnehåll genom att 

artikulera begrepp som kultur, samverkan, entreprenörskap, regional 

utveckling och tillväxt till varandra. Samtidigt finns det andra sätt att tänka 

kring kultur och konst där marknadslogiken upplevs som problematisk. 

                                                             
19 KK-stiftelsen finansierar sedan 1994 forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med 
näringslivet.( KK -stiftelsen, 2018) 
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Illustration 3. En "la perruque" ur författarens facebook-flöde. 
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I ett radioprogram på P1 uttalar sig filmskaparen Elin Magnusson som 

hoppade av en inkubatorverksamhet med medel från satsningarna på så kallade 

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) utifrån en upplevelse att entrepre-

nörskapet stod i konflikt med hennes konstnärskap. 

Jag kan inte […] göra min konst och tänka att det här…det här kan jag tjäna på i slut-
ändan…och jag går på den här middagen och tänka att det här kan jag tjäna på, ekonomiskt 
och liksom sådär kulturellt statusmässigt. För då, då går jag sönder. (Kulturradion, 2013) 

En del musiker och konstnärer upplever alltså en konflikt mellan förväntning-

arna på entreprenörskap och sitt konstnärskap. En del av den här konflikten 

har som Asplund, Hahn och Hellgren (2009) poängterar sin grund i språket: 

Att kalla sin publik för ”kund”, att göra affärsplaner eller publikundersök-

ningar uppfattas som att göra avkall på sin konst. Samtidigt upplever andra 

musiker kopplingen mellan dessa företeelser som helt naturliga, och man kan 

såväl historiskt som idag notera en taktisk driftighet hos musiker som föregår 

regeringars satsningar på kulturella och kreativa näringar. Under 70- och 80-

talen startade exempelvis en grupp spelmän från Siljansbygden verksamheter 

som Falun Folkmusik Festival, Ethno-lägret, musikmagasinet Lira och skiv-

bolaget Giga. Detta bidrog till etablerandet av världsmusik-genren i en svensk 

kontext och, vilket enligt deras egen utsago var huvudmotivet, en professio-

nalisering och urbanisering av den svenska folkmusikgenren. Man identifierade 

ett behov och levererade en tjänst, men det kallades inte för entreprenörskap. 

Som en parallell kan ses Peace & Love-festivalen som genom drivkraften att 

förändra den negativa bilden av staden Borlänge skapade både Sveriges största 

musikfestival och en mängd verksamheter runt om som filmfestival och 

caféverksamhet. Även där var effekten entreprenörskap, men drivkraften var 

att förändra bilden av sin hemort.  

Man kan alltså ur ett musikerperspektiv förstå entreprenörskap som ett 

taktiskt förhållningssätt till strategier och diskurslogiker. Även inom entrepre-

nörskapet höjs ibland motröster av det mer subtila slaget, i form av skämt-

samma attityder till sitt eget och musikbranschens företagande. En typisk ”la 

perruque” i de Certeaus mening är de anekdoter som brukar dyka upp kring 

deklarationstider om musiker som gör avdrag för ickefysiska saker som till 

exempel ”en påse flageoletter”, ”ett E-durackord” eller ”en trave arpeggios” (se 

illustration 3). Musikern ”trumfar” byråkraternas ekonomiska expertis med 

sitt musikaliska kunnande. Ett stilla motstånd mot ”artreprenörskapet”. 
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Samtal eller handling? 

Trots begreppets koppling till tillväxtdiskursen i policys och visionstexter 

framstod inte inriktningen mot näringslivet eller tillväxten som central i det 

sätt Kultur- och bildningsförvaltningen använde uttrycket i sitt dagliga arbete. 

Det fanns en implicit vision, en abstrakt förståelse av att samverkan är 

utvecklande och bra för tillväxten, men oftast föreföll samverkan snarare vara 

synonymt med samtal. Denna definition antyds också i Dalarnas Kulturplan 

där det tidigt slås fast att det mest centrala i planen är att den fungerar som ett 

medel för att utveckla dialog med de olika aktörerna i regionen (“Kulturen i 

Dalarna – En enhet av mångfalder,” 2012:5, 6, 8). Ett avsnitt bland kultur-

planens bilagor behandlar processen att ta fram kulturplanen och fokuserar på 

de olika dialoger som Landstinget Dalarna haft med de olika aktörerna som 

ingår i samverkansmodellen samt allmänheten. Denna process beskrivs som 

att ”utveckla samverkan” (Landstinget Dalarna, 2012b) med kulturverksam-

heter, kommuner, Statens Kulturråd, representanter för utbildningssektorn 

barn och unga med flera aktörer. När jag under en intervju frågade Kultur- och 

bildningsförvaltningens samverkansstrateg, om vad samverkan är hänvisade 

han också just till de samråd och dialoger som ingår i arbetet med att ta fram 

Kulturplanen. Samtidigt verkar det finnas en implicit mening om att det inte 

bara handlar om att man ska samtala, utan även om en gemensam riktning, en 

gemensam vision. Samverkan handlar om att verksamheterna ska ”gå i takt”. 

Här kan vi se samverkanslogikens funktion som ett harmoniserande koncept: 

Så det är otroligt viktigt att det finns liksom en harmoni. Att vi går i…alltså vi behöver 
inte gå i takt, man ska inte gå i takt, hela tiden, men alltså i vissa, alltså ibland går vi i 
takt. 

Tjänstemännen vid Kultur och bildning, liksom musikinstitutionernas före-

trädare, är på en gång strateger och taktiker i de Certeaus mening. Man 

förmedlar och upprätthåller statliga strategier till andra myndigheter, näringsliv, 

politiker, institutioner, musiker och musikvärldar men också internt inom 

organisationen. Samtidigt tolkar och omtolkar man ramarna utifrån taktiska 

förhållningssätt. Detta blev tydligt under mina fältarbeten på landstingsnivå. I 

alla de möten, studiebesök och samråd som jag satt med vid under fältarbetet 

kunde jag notera hur aktörerna knöt an till varandra genom minsta 

gemensamma nämnare. Genom språkbruk, genom platsen som man befann 

sig på, genom att betona vissa saker och genom att tona ner andra saker. 

Detta var kanske som tydligast vid ett möte mellan Kultur- och bildnings-

förvaltningen, cheferna för Dalarnas kulturinstitutioner och Kulturrådets 
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generaldirektör. Mötet tog plats på konferenshotellet Lerdalshöjden i Rättvik. 

Där institutionerna under tidigare möten varit starkt kritiska mot kulturrådets 

verksamhet betonade man nu likheterna. Vi älskar alla kultur, vi är alla aktiva i 

offentligt finansierade verksamheter, vi har ena benet i en byråkratisk 

verklighet och det andra i konstnärligheter av olika slag. Exempelvis inledde 

Kulturrådets chef mötet med att beskriva Statens Kulturråd som en blandning 

mellan Försäkringskassan och Dramaten, och vi nickade igenkännande. Liksom 

vid de tidigare mötena skapades även gemenskap genom att peka på något 

utanför gruppen, men där mycket av den kritik som tidigare riktats mot 

Kulturrådet hänvisades nu vidare till riksdagspolitiken och kulturministern, 

antingen av Kulturrådets chef eller av den som ställde frågan. Flera frågeställare 

inledde exempelvis med att poängtera att detta väl egentligen åligger kultur-

ministern att svara på. 

Förvaltningschefen menade att samverkan för henne i första hand handlade 

om att få kommunerna att handfast samarbeta med varandra och med kultur-

institutionerna. Hon nämnde exempelvis de kulturavtal, eller ”avsikts-

förklaringar”, som Landstinget skrivit med kommunerna där de beskriver 

hur de ska arbeta tillsammans i kulturfrågor över kommungränser eller med 

organisationer och institutioner i kommunen. Dessa avtal har fått kritik just 

för att det lätt stannar vid vackra ord. Under en kulturdialog där landstinget 

och de olika kommunerna i Dalarna möttes för att diskutera just samverkans-

modellen riktade en kulturchef på en dalakommun kritik mot både modellen 

och arbetet: 

Vi skriver mycket, producerar mycket texter, producerar mycket ord. Och då tänker jag 
att det kanske är bättre att vi bara struntar i det då och så lägger vi våra pengar på att 
producera kultur till kommuninnevånarna. Vi skriver inga överenskommelser. Vi gör 
kultur. 

På liknande sätt poängterande Kultur- och bildningsfövaltningens projekt-

strateg i vår intervju att handling borde gå före tal när det gäller samverkan. I 

mina intervjuer återkom kritik mot att Kultursamverkansmodellen i stort ofta 

stannar vid samtal och tomma ord. Jag genomförde en gemensam intervju 

med Borlänge kommuns kulturnämnds ordförande och en av projektledarna 

för Dalapop, som under denna period arbetade vid näringslivskontoret i 

Borlänge. De enades i en gemensam kritik mot den ”byråkratisering” som man 

tyckte Kultursamverkansmodellen förde med sig på musikområdet. 

Det är ju verkligen så, vill man vara musikbransch /…/ då måste man också…det går inte 
att vara en fyrkantig kloss i ett runt hål. Då måste man kunna vända ganska fort. När vi 
lämnar det här nu, och skulle vi ses efter lunch då har musikbranschen förändrats lite 
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lite, då har nått annat, då har Tidal [en streamingtjänst som lanserades under 2015] dykt 
upp igen. Jamen alltså, nånting som har ritat om kartan igen, och då måste man kunna 
parera, vända seglet och så kör vi ditåt ett tag. 

Kultursamverkansmodellen kan förstås som en strategi där man försöker 

etablera kulturen i regionen Dalarna genom långsiktig planering från stabila 

plattformar. Detta görs genom treåriga kulturplaner och ”samverkande dialog” 

med regionens olika aktörer. De Certeau beskriver en av strategins karaktärs-

drag som ett etablerande av platsen, medan taktik handlar om att utnyttja 

tidsaspekten, att på kort tid kunna anpassa sig snabbt till en föränderlig 

omvärld (de Certeau, 1984). Kulturnämndens ordförande och Dalapops 

projektledare menar alltså att en region måste anamma ett mer taktiskt 

förhållningssätt för att kunna ta till vara på musiken på ett bättre sätt. 

Handling före tal. 

Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan vi betrakta det gemensamhetsskapande 

som sker inom dessa olika dialogformer som ett manövrerande inom och 

upprätthållande av ekvivalenskedjor (Laclau & Mouffe, 1985). När samverkans-

strategen talar om harmoni med civilsamhället, när kulturrådets GD menar 

att vi alla älskar kultur och är byråkratiskt verksamma eller när Borlänges 

närlingslivs- och kulturtjänstemän finner gemensam grund i kritiken mot 

byråkratiseringen, så handlar det om att finna minsta gemensamma nämnare 

som kan knyta grupperna samman. 

Samverkan och konflikt 

Vad handlar samverkan om egentligen? Det tas ofta upp som en av 

kultursamverkansmodellens stora förtjänster att den möjliggör förändring. 

Under dialogmötet i februari 2015 sade förvaltningschefen också att hon tyckte 

att de ”brutit stuprören väldigt mycket, som fanns på nationell nivå. /…/ vi 

bryter hierarkierna.” (Anteckningar från fältarbete februari, 2015). Samtidigt 

kan man argumentera för att mer långtgående förändring, exempelvis då det 

gäller omfördelning av medel, i vissa fall kan försvåras genom samverkans-

logikens primat över konfliktsituationer. Forskaren Kristina Sehlin MacNeil 

undersökte inom ramen för sin doktorsavhandling i etnologi konflikten mellan 

samer och gruvnäringen utifrån en urfolksmetodik. I en artikel diskuterar hon 

en debattartikel som författades av LKAB:s företrädare, men undertecknades av 

ledare för Laevas och Gebna samebyar. Sehlin MacNeil argumenterar för hur 

LKAB utnyttjade sin maktposition för att få artikeln påskriven, om inte 

samebyarnas ledare undertecknade artikeln riskerade rennäringens villkor att 

försämras ännu mer (Sehlin MacNeil, 2015:82). I debattartikeln doldes dock 
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denna hierarkiska relation, genom underskrifterna och genom rubriken: ”Vi 

har olika intressen – men vi kan samverka”. Artikeln ledde till att det blev 

svårare för samebyarna att påvisa orättvisor och problem med gruvnäringen,  

nu var samverkan ledordet. 

I musik och kultursammanhang är konflikterna sällan så tydliga, men 

samverkanslogiken har ibland en liknande funktion. Under dialogmötet i 

Rättvik där Dalarnas kulturinstitutioner träffade Statens Kulturråds chef tog 

verksamhetsledaren för Folkmusikens hus upp frågan om kulturpolitikens 

snedfördelning av medel mellan konstmusik och övrig musik. Han menade att 

det inte går att bortse från det faktum att en, om man ser till den mängd 

heterogena musikuttryck som finns i dagens samhälle, oproportionerligt stor 

del av kulturbudgeten på musikområdet går till att driva orkestrar och 

operaensembler. I den efterföljande diskussion som fördes i mötet mellan 

landstinget, verksamheterna och Kulturrådets chef lyftes det fram att Kultur-

samverkansmodellen, framför allt genom processen att ta fram kulturplanen 

(av landstinget i dialog med verksamheterna), skapar möjligheter för att 

”rucka på systemet” och synliggöra dolda strukturer. Förvaltningschefen 

menade att genom att musikgenrerna ges lika stort spelrum i dialoger och 

processen att ta fram en kulturplan och i planen rent utrymmesmässigt så blir 

det lättare att identifiera vilka pengar som är ”bundna” och ”vilka som får 

pengar och vilka inte”. Dessutom, menade hon, gav kulturpolitikens regiona-

lisering teoretiskt sett en möjlighet att förändra eventuella orättvisor. Men 

samtidigt var det i det här fallet inte möjligt eller önskvärt att genomdriva 

någon sådan förändring, åtminstone inte utan att mer pengar skjuts till 

utifrån. Förvaltningschefen avslutade diskussionen med att konstatera att en 

omfördelning från exempelvis konstmusik till folkmusik inte var aktuell, med 

orden: ”vi ska ju samverka” (Anteckningar från fältarbete november, 2014). 

Det förefaller alltså vara så att det genom kultursamverkansmodellen finns 

förutsättningar för att diskutera och uppmärksamma orättvisor och snedför-

delningar, så länge det inte skapar krav på allt för långtgående förändringar, 

eller skapar eller förvärrar konfliktytor mellan de olika aktörer som ingår i 

systemet. Här kan man notera aspekter av ideologisk fantasi hos samverkans-

logiken. Den målar upp en bild av en bättre värld som kan nås genom att man 

”utvecklar samverkan” (Landstinget Dalarna, 2012a) och som förutsätter att 

politiska dimensioner, till exempel orättvis fördelning av vissa kulturmedel, 

förpassas till bakgrunden. Detta beskrivs av Glynos och Howarth som en av 

den fantasmatiska logikens funktioner (Glynos & Howarth, 2007:145). Slavoj 

Žižek tar ofta upp exemplet ”den postmoderna chefen” för att beskriva hur 
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senkapitaliska system strävar efter att släta ut och dölja maktförhållanden 

genom att framstå som koordinerande och samverkande snarare än styrande: 

A "postmodern" boss insists that he is not a master but just a coordinator of our joint 
creative efforts, the first among equals; there should be no formalities among us, we 
should address him by his nickname, he shares a dirty joke with us . . . but during all this, 
he remains our master. (Žižek, 2008) 

På ett besläktat sätt ges genom samverkanslogiken positiva möjligheter till 

utveckling, fruktsamma samarbeten, kreativa möten och interkulturella kors-

befruktningar, samtidigt som det kräver att det övergripande systemet, de 

inbördes genrehierarkierna och premisserna för modellen inte utmanas. 

Men ju närmare jag kommer det faktiska musicerandet, desto mer taktiskt 

förefaller förhållningssättet till samverkansbegreppet bli. Bidrag, medel och 

kulturstöd är ofta villkorade av att det finns ett samverkanselement i projektet, 

och musiker är mycket medvetna om detta. Även på institutionell nivå används 

begreppet för att möjliggöra de konstnärliga mål man har med verksamheten. 

Folkmusikens hus ansökte år 2015 i samverkan med Dalateatern om 

utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att genomföra ett treårigt projekt där 

olika typer av folkliga uttryck möter teater. Man tryckte hårt just på att det 

handlade om samverkan och argumenterade för att projektet skulle få medel 

på grund av att det handlar om att ”fördjupa samverkan och skapa nya 

samarbeten med t.ex. dansprojektet Anoda Dans, studieförbund, andra 

institutioner, frilansare folkhögskolor och estetiska program”. Ansökan skrevs 

utifrån ett uttalat normkritiskt förhållningssätt, där ett av syftena med projektet 

var att motverka vad man kallar ”genremaktordningen”, med vilket man 

åsyftar att folkkultur ofta negligeras eller reduceras till att handla om ursprung, 

identitet och ”gamla tider”. Man ville diskutera vad folkmusik och -dans 

signifierar, vad tradition betyder, och ”ifrågasätta kulturarvet på en kultur-

arvstyngd plats som Falun och Dalarna”. Här används alltså samverkans-

begreppet taktiskt för att skapa utrymme att diskutera och påverka de 

hierarkier som kultursamverkansmodellen ingår i och upprätthåller. 

Samverkansprojekt efter Rikskonserters 
nedläggning 

Inför dialogmötet i Rättvik 2015 skickade verksamhetsledaren för Folkmusikens 

hus ut en epost till samtliga kulturinstitutionschefer i Dalarna och till Kultur- 

och bildningsförvaltningen, ett underlag till den kritik mot ekonomisk sned-
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fördelning som skulle luftas på mötet. Meddelandet utgick från Rikskonserters 

nedläggning och använde begreppet projektos, en kritisk och satirisk 

benämning på en upplevd utveckling där kulturpolitiken alltmer formuleras i 

termer av projekt: 

Efter Rikskonserters nedläggning har det fria musiklivet drabbats av "projektos" med 
kortsiktiga planeringshorisonter och försvagning av bl a arrangörsledet och frilansande 
musikers arbetsvillkor. /…/ "Projektosen" har också drabbat verksamheter som tidigare 
varit nationella åtaganden med långsiktigt och starkt statligt stöd. Detta gäller t ex Ethno, 
där Folkmusikens hus de senaste tre åren arbetat hårt för skapa en ny ekonomisk och 
organisatorisk plattform. Vi bollas nu mellan Kulturrådet, Musikplattformen och Kultur-
departementet för att skapa kortsiktiga ekonomiska lösningar för genomförande, i form 
av projektstöd. För att få bidrag krävs att projekten ska vara "konstnärligt nyskapande", 
vilket medför att den långsiktiga processen i utvecklandet av verksamheten, hela tiden 
får sättas i andra hand.  

Ett projekt brukar definieras som en verksamhet som är avgränsad i tid, 

kostnad och omfattning, och som har ett eller fler bestämda och mätbara mål. 

Det brukar antas att projektet ska skilja sig från den ordinarie verksamheten 

och att det ska ha en specifik budget (Gerholm, 1985; Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2015; PMI, 2008). Projektformen är allt oftare en förutsättning för 

utdelningar av bidrag och medel på kulturområdet, både i det svenska 

kulturlivet och internationellt. Detta projektfokus inom kulturpolitiken 

återfinns också i andra delar av samhället och kopplas ofta till den 

styrningsmodell som kallas New Public Management (Johannisson, 2006:67; 

A. Johansson, 2014) 

Bland musiker har begreppet projekt under lång tid använts om musikers 

verksamheter utanför deras huvudsakliga musiksammanhang. Man talar om 

”sidoprojekt”, ”soloprojekt” eller projekt inom andra genrer än man vanligtvis 

arbetar med. I den här betydelsen är de organisatoriska, ekonomiska eller 

tidsmässiga aspekterna av ett projekt inte nödvändigtvis inkluderade, utan det 

handlar helt enkelt om att göra något annat än man brukar. Allt oftare kan 

man dock konstatera att även det huvudsakliga musiksammanhanget också 

definieras som ett projekt, samtidigt som det är tydligt att det i någon mån 

existerar en betydelseskillnad mellan projekt och musikgrupp/band. Begreppen 

används på olika sätt i olika genrer och musikvärldar, men ofta finns i 

begreppet ”band” föreställningar om autenticitet och en organisk samman-

sättning – man är gamla kompisar som spelar ihop, eller nya bekantskaper 

som har kommit varandra nära genom musiken. Ett vanligt narrativ i berättelser 

om musikgrupper är om hur projekt blivit till band, till exempel i tidnings-

artiklar om grupperna Trampstamp, Don’t Blame och Fragile Clay från Sälen 

(Gustafsson, 2014; Molin, 2014; Selin, 2011). 
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Projektbidrag till idéburna organisationer 

För att få det civila samhället att anknyta till samverkanslogiken, att gå i takt, 

anslogs 2013 medel från Kultur- och bildningsförvaltningen till ”idéburna 

organisationer”. Studieförbund och kulturföreningar inbjöds att söka medel 

med det övergripande syftet att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas 

verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och till att målen i Dalarnas 

regionala kulturplan uppfylls. En utgångspunkt för att söka var förutom 

samverkanskravet att det som söktes för var väl avgränsade projekt som 

skulle vara bra för hela regionen (Landstinget Dalarna, 2016a). Övriga kritierier 

redovisades i kapitel två, sidan 74-75. 

Enligt projektstrategen var det ofta professionella kulturutövare som hittade 

på projekten och som använde studieförbunden som ansökande organisation. 

I materialet kan ses hur kravet på projektformen gav upphov till taktiska 

förhållningssätt hos de som sökte bidraget. I många fall söktes för faktiska 

projekt, men i vissa fall var det tydligt att man omformulerat en pågående 

verksamhet. Ibland godkändes dessa ”projektifierade” verksamheter av 

bedömarna, medan det i andra fall gav upphov till kritik och avslagna ansök-

ningar. Den feministiska musikfestivalen Sheside, till exempel, formulerade 

ett projekt för att bredda festivalens målgrupp. Projektstrategen, som koordi-

nerade bedömningen av ansökningarna, förklarade varför man avslagit 

ansökan: 

De har kört i flera år! Det var inget nytt, hade de kommit första året hade de säkert fått 
pengar.  

Även om det utifrån ansökan var tydligt att det var en verksamhet som 

åtminstone på ytan var skild från själva festivalen, med en podcast-serie och 

workshops för att belysa jämlikhetsproblem i musikbranschen, så saknades 

vissa aspekter av vad ett projekt ska innehålla, som målsättningar, aktivitets-

beskrivningar och tidsplaner. Detta gav uppenbarligen bedömarna intrycket 

att det inte var ett projekt, och Sheside blev utan bidrag. Shesides ansökan kan 

ses som ett musikaliskt sidoprojekt, men inte ett projekt i den gängse 

meningen. 

Ett annat exempel är populärmusik-, konst- och designfestivalen Gagnef i 

dalasamhället med samma namn. Man sökte pengar för att kunna presentera 

ett ”högkvalitativt musikutbud för barn” på festivalen. Projektet ”Gagnefs 

barn” fick bidrag, men bara omkring en femtedel av det sökta beloppet. 

Bedömarna kommenterade ansökan i bedömningsmatrisen: 
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Inget egentligt projekt då det kommer behövas lika mycket pengar nästa år. Möjligen om 
man ser det som en satsning för att lansera sig bredare /…/ Säkert bra grej men får en 
känsla av att det handlar lika mkt om att kunna attrahera hipsterföräldrar…  

Projektformen förefaller vara särskilt utmanande för festivaler. Projekt-

strategen berättade under vår intervju att de ”är väldigt restriktiva att ge till 

festivaler” och en bedömare skrev i bedömningsmatrisen som en kommentar 

till en ansökan att ”festivaler borde ha byggt upp en ekonomi nånstans”. 

Svårigheten för festivaler att få projektmedel kan ses som relaterat till dess 

förhållande till tid. Medan ett projekt är en tidsavgränsad aktivitet som har en 

början och ett slut, vid vilket projektets målsättning bör vara uppfylld, är en 

festival en verksamhet som sträcker ut sig långsiktigt i tiden och där likheten, 

igenkännbarheten, från år till år är en tillgång och i vissa fall en förutsättning 

för festivalens existens. Det verkar alltså vara svårare för festivaler att 

formulera sig som projekt, eftersom de två sätten att betrakta tid skiljer sig åt. 

Med de Certeau kan vi betrakta traditionella musikfestivaler som utpräglat 

strategiska, genom hur de sätter emfas på platsen över tiden (de Certeau, 

1984), medan projekt är taktiska till sin natur. I projekt arbetar man i korta 

iterationer med målsättningar som förändras efter förutsättningarna. En 

traditionell musikfestival har oftast bara ett mål förutom musiken, att hålla 

kvar sin position och helst växa inför nästa år. Taktiska förhållningssätt till 

festivaler kan ses på senare år i den så kallade ”festivaldödens” skugga. 

Borlänge-festivalen Peace & Love lades ner år 2013 efter att, enligt många 

kritiker, ha växt sig för stor. Men festivalen återvände året efter som ”Peace & 

Love 360” med nytt fokus. Nu hade man mindre fokus på stora musikartister 

och satsade istället på festivalen som mötesplats för olika progressiva 

verksamheter inom civilsamhälle och till viss mån näringsliv, vilket gjorde att 

man kunde säkra utvecklingsmedel från olika kommunala och regionala 

instanser (Intervju med Tiina Ohlsson, 2014). Man knöt alltså an till den 

strategiska samverkanslogiken, men året efter det var tillägget ”360” borta, 

och festivalen framstod mer som en traditionell populärmusikfestival igen. 

Från strategi till taktik? 

Även andra verksamheter med långsiktighet i fokus får det svårt i det så 

kallade ”projektifierade” kulturpolitiska klimatet efter Rikskonserters ned-

läggning. Ethno-lägret som verksamhetsledaren för Folkmusikens hus refererar 

till i sin epost startades av organisationen bakom Falun Folkmusik Festival 

1990 och samlar varje år cirka 100 talangfulla unga traditions- och folkmusiker 

från vitt skilda delar av världen. Lägret har överlevt festivalen, som lades ner 

2005, och pågår fortfarande årligen. Fram till 2011 drevs Ethno av Riks-
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konserter och därefter av Folkmusikens hus. Idag hålls Ethno-läger i minst tio 

olika länder. Peter Ahlbom som är en av projektledarna för Ethno berättade 

för mig om svårigheten med att hitta stabila former för finansiering i det 

kulturpolitiska landskapet efter Rikskonserter: 

Alla vi pratar med tycker att det här är vällovligt och jättebra, men ingen vill betala för 
det. Kulturrådet kan inte hitta några former för att stötta det här årligen. /…/ 
Kulturrådet har vi ju uppvaktat och de lägger inga mer pengar, och vi har uppvaktat 
departementet. Där fick vi ett engångsanslag 2014, på 449 000. Vi sökte ett årligt anslag 
från 2015 och framåt, men fick ett bidrag för 2014 vilket var de år då vi ändå hade 
pengar. /…/ Från 2011 så sökte vi pengar från Musikverket för 12, 13 och 14. Men där får 
man inte söka för ett existerande projekt utan det måste va nytt, nytt, nytt, nytt hela 
tiden, vilket ju är vansinnigt nånstans. Och det tycker ju de också, det märker man ju. 

Som en av flera taktiska vägar för att få in medel till verksamheten startades 

projektet Ethno Exchange: 

Så då konstruerade vi ett projekt som vi kallade för Ethno Exchange. /…/ Då tänkte vi att 
vi fokuserar på tre länder i tre år, gör seminarier för dem och förbereder dem lite grann 
innan de kommer till Sverige och gör seminarier om scenteknik, eller arrangemang, eller 
språk eller vad det nu kan vara. Och gör en egen hemsida där vi kan hjälpa de här 
grupperna med lansering och där man kan lägga ut videos och sådär. Och då fick vi 
pengar från Musikverket då, fick vi ju 250 000 första året, och så fick vi 400 000 år två 
och tre. Vilket gjorde att vi kunde ta in 12 deltagare från tre fjärran länder under de här 
tre åren. 

Rikskonserter, vars nedläggning verksamhetsledaren för Folkmusikens hus ser 

som startpunkten för kulturpolitikens ”projektos”, var en väl inarbetad 

organisation med flera olika verksamhetsområden. Kärnverksamheten var att 

skapa rikstäckande turnéer med professionella musikgrupper av olika slag. 

Det var oftast väl etablerade professionella aktörer som kontrakterades för 

turnéer. Tanken att göra musik av olika genrer tillgängliga för människor i 

hela landet, och ofta sådan musik som inte skulle kunna turnera på egen hand. 

Vid Rikskonserters nedläggning flyttades delar av myndighetens budget över 

till Musikplattformen, en avdelning inom den nystartade myndigheten Statens 

Musikverk, vars uppdrag initialt bestod i att erbjuda bidrag till nyskapande 

musiksamverkansprojekt. De pengar som hos Rikskonserter gick till mycket 

etablerade musikgrupper, välkända orkestrar, artister och ensembler, erbjöds 

nu som projektmedel till ”alla” musiker som hade kunskapen att söka dem. 

Alla de policys som dessa olika typer av bidrag är baserade på kan i sig ses som 

strategier i de Certeaus bemärkelse, de är långsiktiga maktprocesser från 

stabila plattformar avsedda att forma och definiera samhällen och miljöer. 

Projektformens kortsiktighet gör dock att själva bidragen ger taktiska möjlig-

heter. Dessa kan musiker utnyttja för att ”ta genvägar” i de kartmönster som 
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dras upp av politikens och byråkratins logiker och diskurser och åtminstone 

tillfälligt ta del av strategins stabilitet. Man kan alltså betrakta den förändring 

som skedde i och med nedläggningen av Rikskonserter som en övergång från 

ett fokus på strategi till förmån för taktik på det kulturpolitiska planet. 

Från taktik till strategi? 

Projektformens tidsaspekt kan relateras till logiken om samverkan. Även om 

projekt per definition har en kort tidshorisont, finns hos bidragsgivarna ofta 

en ambition att projekten i förlängningen ska leda till långsiktiga verksamheter. 

Detta förväntas kunna uppnås genom just kravet på samverkan – då till 

exempel enskilda musiker samverkar med stabila institutioner tänker man sig 

att det leder till vidare samarbete, att projektet skapar eller väcker liv i ett 

behov som kan finansieras av institutionerna eller andra aktörer. Bedömarna 

av projektansökningarna för ideella organisationer betonar i bedömnings-

matrisen att det är av hög vikt med samverkan för trovärdighet och ökad 

långsiktighet: 

Önskar fler regionala samarbetsparter på detta område för ökad långsiktighet, ex Ottilia 
Adelborgmuseet, ANODA /…/ 

Då taktiska projekt samverkar med institutioner, näringsliv och andra som 

sitter på stabila plattformar, tar taktikerna del av strategernas resurser och 

förefaller vinna stabilitet. Även i Dalarnas Kulturplan återkommer denna 

tilltro till samverkan som strategisk kraft: ”Genom samverkan stärks 

finansiering och spridning och därmed möjligheten till mer långsiktiga 

projekt.” (Landstinget Dalarna, 2016b). 

Kan då taktik genom samverkan bli till strategi? Michel de Certeau skulle 

antaligen svara att taktiker inte kan inte spara resurser, utan bara ”snylta” 

(pouch) på strategiernas resurser (de Certeau, 1984). De Certeau förefaller ha 

betraktat relationen mellan taktiker och strateger som statisk, där de taktiska 

verksamheterna är ett nödvändigt, men i längden hopplöst, sätt att hantera 

och manövrera i den underordnade verklighet man befinner sig i. De Certeau 

har fått motta kritik av bland andra musiketnologen Thomas Turino som har 

föreslagit att storförtag eller regeringar kan agera på ett taktiskt sätt genom 

kortsiktiga marknadsföringsprojekt, snabba kappvändningar (Turino, 1990). 

Vi kan se exempel på verksamheter som har gått från ett taktiskt till ett mer 

strategiskt modus, exempelvis tar Anderson (2009) upp Piratebay och P2P-

sharing som en praktik som kunnat gå från taktik till strategi. På ett liknande 

sätt diskuterar Mizer kring ”geekdom” (popkulturell ”nördighet”) på nätet: 
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de Certeau’s understanding of tactics depends on his assumption that “the television 
viewer cannot write anything on the screen of his set” (1984:31). /…/ While this is 
obviously true in the literal sense, it is perhaps less true now than in 1984 /…/ geek 
culture provides an example of tactics that have been able to maintain the spaces created 
by their readings. (Mizer, 2013) 

En musiker som vill ta del av projektmedlen måste inte förändra hela sin 

verksamhet, eller genomföra en grundlig förstudie – det räcker att ha goda 

argument för varför man ska få bidrag som går i linje med de uppställda 

kriterierna. Musiker kan också se projekt som ett bra sätt att organisera och 

konkretisera sina idéer. Folkmusikern Maria Jonsson beskriver under vår 

intervju hur ansökningsprocessen till föreställningen ”Långt bort i skogen” fick 

en organiserande funktion, där de tvingades formulera föreställningen som ett 

projekt och tänka igenom och bestämma detaljer i föreställningen redan innan 

arbetet hade startat, vilket ledde till en mer lättsam och effektiv repetitions-

period: 

Det fanns ganska mycket stoff, men lösa trådar. För vi märkte att när vi väl började 
repetera så gick det ganska fort att sy ihop det. Vi visste liksom, vad vi ville. /…/ Jag tror 
att det är bra att man tvingas tänka till lite grann, att man inte bara söker pengar hur som 
helst och inte har nån tanke med det. /…/ Och att göra en tidsplan som är realistisk, som 
man tror kan vara realistisk. Och att göra en budget som…ja som kan funka och sådär. 
Man får ju verkligen tänka igenom ganska noga när man gör ansökningen hur det ska bli, 
när det ska genomföras.  

Andra musiker som jag har talat med har berättat om hur projektbidragen har 

en organiserande funktion i deras arbetsliv. Man är inblandad i en mängd 

ansökningar, och arbetet under det kommande året organiseras utifrån vilket 

utslag ansökningarna ger. Datumen för inlämning av ansökningar och åter-

redovisning är också viktiga hållpunkter i årscykeln. 

Att Rikskonserters nedläggning och den efterföljande ”projektosen” varit och 

är fortsatt problematisk för långsiktiga, institutionslika verksamheter som 

exempelvis Ethnoorganisationen är tydligt. Huruvida den ökade tillgången till 

medel för samverkansprojekt har tillåtit taktiska musiker att tillägna sig en 

mer strategisk position är utifrån mitt material oklart. Långsiktig förändring 

och formning av musiklivet är själva grundtanken med strategiska insatser av 

det här slaget, men i många fall är den förändring ett projekt kan bidra med 

tämligen tillfälligt. Samtidigt kan det ha stor betydelse för den enskilde 

musikern. Klart är att den här typen av projekt, liksom samverkanslogiken, 

premierar vissa sätt att skapa musik på. 
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Den samverkande musikanten 

Samtidigt som kultursamverkansmodellen lanserades och Rikskonserter lades 

ner instiftades alltså två olika nationella bidrag till musik- och kultursam-

verkansprojekt mellan olika aktörer, Musikplattformen och Kulturbryggan. 

Musikplattformen är en del av myndigheten Statens Musikverk, medan 

Kulturbryggan startade som en statlig utredning och har nu formen av ett 

särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden. Musikplattformen riktar 

sig mot musik i första hand medan Kulturbryggan är öppen för samtliga 

konstnärliga uttryck. Det gemensamma är att båda premierar projekt som är 

kvalitativa och uttalat nyskapande, och båda anknyter, om än på olika sätt, 

till samverkanslogiken. Vad gäller Kulturbryggan handlar det om att projekten 

ska ha stöd från icke offentliga medel, och förutsätter därmed samverkan med 

företag, privatpersoner eller andra aktörer. Musikplattformens bidrag går till 

uttalade “samverkansprojekt” och förutsätter samverkan med tredje part. Här 

kan det dock snarare än företag lika gärna handla om samverkan med andra 

musiker, konstnärer eller ideella organisationer. 

Jag har intervjuat musikern Maria Jonsson som är bosatt i Falun och spelar 

folkmusik på fiol i många olika sammanhang. De senaste åren har hon arbetat 

med en barnföreställning som heter ”Långt bort i skogen” där hon tillsammans 

med sångerskan Sofia Sandén spelar, sjunger och berättar om vallmusik och 

livet på fäbodarna. De använder tekniska hjälpmedel för att spela in, sampla, 

sig själva under föreställningen och sedan spela upp det och på så vis skapa en 

större ljudbild. Denna hybridform mellan medierat och levande framträdande 

kallas ”live looping”. Man spelar även upp förinspelade samplingar och 

arkivinspelningar. Det specifika system som de använder, där laptop och 

ljudkort kombineras med mjukvaran Ableton Live, är framtaget inom det 

konstnärliga forskningsprojektet ”Audiovisuella loopar” (Mattsson, 2015) på 

Högskolan Dalarna. Efter att ha gjort en barnföreställning med julmusik fick 

Maria Jonsson och Sofia Sandén idé till att skapa den här föreställningen om 

vallmusik och fäbodväsende och skrev en ansökan till Musikplattformen där 

projektet beskrevs som en barnföreställning utifrån den tematiken. Man 

nämnde användandet av ny teknik, men gick inte in i detaljerna. Man fick dock 

avslag på ansökan. 
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Illustration 4. Affisch för Långt bort i skogen. 



 

 
 

103 

Första gången fick vi avslag /…/ Då ringde Sofia upp [musikplattformen] faktiskt. Hon 
ringde och frågade ”vad krävs för att bli beviljad.” För vi tyckte ju att ”nu har vi en 
jättebra idé här, varför får vi inte…?” och då sa de att de prioriterade projekt som var 
nyskapande och projekt som var samarbete. Alltså samarbete med en institution eller...ja 
på nått sätt. Och då kom vi på det här, att vi ska ju samarbeta med Högskolan Dalarna, 
såklart. Eftersom de har det här audiovisuella programmet. Och eftersom de håller på 
med just det här som vi ville göra.  

Nästa år gjorde de en ny ansökan som utgick från samarbetet med högskolan. 

I den nya ansökan tryckte man på samverkan med akademiens nya tekniska 

lösningar och det nyskapande mötet mellan den traditionella folkmusiken, 

berättandet om gamla tider, och fokuset på barn. Detta gav bättre utslag, man 

fick bidrag och kunde genomföra projektet med gott resultat. De åker 

fortfarande runt och spelar föreställningen runt om i landet. Maria berättar 

som jämförelse om ett annat projekt som hon ingått i, där hon tillsammans 

med nyckelharpsspelaren Daniel Pettersson ville leta rätt på och revitalisera 

äldre spelmansmusik. De ville göra efterforskningar i gamla spelmansböcker 

från Västerbotten och tolkningar av äldre låttyper som kadrilj och polonäs. 

Detta försökte de också söka bidrag för vid flera tillfällen, men fick ingenting. 

Man kan ju lätt ge upp, faktiskt. Jag har ju gjort projekt, eller sökt för saker, som bara har 
fått avslag. /…/ Jag tänker på jag och Daniel Pettersson då, vi har ju liksom inte fått 
nånting. /…/ Vi sökte från både konstnärsnämnden och musikplattformen. 

De genomförde denna djupdykning i arkiven till sist ändå, men under mycket 

längre tid och helt utan externa resurser, vilket också lett till mindre genom-

slag och att de inte kunnat spela den repertoaren lika mycket som ”Långt bort i 

skogen”. Samverkanslogiken artikuleras genom denna typ av medel till begrepp 

som nyskapande, kvalitet och projekt samt till diskurser om tillväxt. För att få 

bidrag inom ett system som är uppbyggt kring nödvändigheten av samverkan 

krävs en taktisk positionering av de musiker som verkar inom den. 

Kulturanalysmyndigheten konstaterar i sin genomlysning av Musikplattformen 

och Kulturbryggans bidrag att de premierar en ”idealtyp” av kulturskapare 

som: 

• har goda samverkansmöjligheter med kollegor (gärna från en annan genre) 

• redan fått stöd av en annan bidragsgivare 

• har tillgång till privat kapital (åtminstone hos Kulturbryggan) 

• kan bedriva kulturskapande inom ramen för ett projekt.  

(Myndigheten för  kulturanalys, 2014) 
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Musiker som är intresserade av genremöten, av möten med ny teknik eller nya 

instrument och som vill jobba mot akademin eller mot andra organisationer 

och som är intresserade av att jobba i projektform har alltså en stor fördel då 

det gäller att ha möjlighet att söka kulturbidrag. Samtidigt handlar mycket om 

hur projektet beskrivs, vilka ord som används. En djupdykning i arkiven skulle 

kunna beskrivas som nyskapande musiksamverkan mellan arkivinstitutioner 

och musiker där glömd musik får nytt liv och tas in i nya sammanhang. För att 

komma i fråga för att få medel krävs att musiker ramar in och presenterar vad 

man vill göra musikaliskt utifrån ett taktiskt förhållningssätt till kulturpolitik-

diskursens strategier och logiker. 

En helt annan typ av samverkande musikant är Pär Sundström. Han spelar 

elbas i bandet Sabaton och är också dess manager. Sabaton är ett hårdrocks-

band som är baserat i Falun och har på relativt kort tid blivit en av de största 

och mer välkända metalgrupperna i Sverige, med turnéer över hela världen. 

Pär beskriver Sabaton för mig på två ganska olika sätt. Dels som en förlängning 

av dem själva, av deras pojkdrömmar om att spela på stora arenor eller 

klubbar och att ha fans över hela världen, men också som en nyktert driven 

långsiktig affärsverksamhet. Pär förefaller på vissa sätt personifiera den 

artreprenör som Asplund, Hahn och Hellgren (2009) skriver om. Han berättar 

att han ägnat de sista 15 åren åt att betrakta den globala hårdrocksvärlden som 

en marknad som han har analyserat genom att titta på hur olika hård-

rocksband har lagt upp sina karriärer, vilket han dragit lärdomar av och som 

han därefter implementerat i sitt eget bands sätt att agera.  

Många av de val som Pär gjort åt bandet har handlat om långsiktighet, att 

strategiskt bygga Sabaton som företag på långsiktig basis. Man väljer att göra 

spelningar inte bara där man vet att bandet funkar, utan även och kanske 

framför allt på ställen där man ännu inte har gjort sig ett namn. Det verkar 

handla om en balans mellan att hålla gamla fans nöjda och att utvidga bandets 

publikunderlag, dock sällan genom att försöka bredda målgruppen. Denna 

filosofi gör också att man undviker de delar av samverkanslogiken som är 

relaterade till nyskapande. Sabaton har en ganska snäv inriktning: Man spelar 

hårdrock som tematiskt, textmässigt och visuellt endast handlar om krig på 

olika sätt. Man beskriver i texter olika krigshändelser och historiska slagfält, 

skivomslag pryds av soldater, rustningar, vapen och annan krigsparafernalia. 

På min fråga om man inte blir less på det och om de kan tänka sig att ändra 

tematik någon gång svarar Pär:  



 

 
 

105 

Jag har skapat mig ett jobb. Nu har jag ett jobb, som var min dröm när jag var liten /…/ 
fansen har ju följt det här för att vi är de vi är. Och om vi skulle bryta det så tappar vi ju 
dem. Och vi som individer är ju inte det som folk följer, utan vi som enhet som levererar 
det som de vill ha. Det är det som folk följer. /…/  Vi fortsätter göra Sabatonskivor och då 
kommer nån tycka att ”gu va tråkigt med det här bandet som släpper och låter likadant 
genom alla tider.” Ja, so be it. Det får nån tycka. Nån annan tycker ”fan va skönt”. Och 
det är dem vi bryr oss mest om.  

Varken Sabaton som band eller Pär som musiker har alltså något intresse av 

genremöten eller att göra något nyskapande. Pär säger till mig efter vår 

intervju att han överhuvudtaget inte identifierar sig som musiker, trots att han 

i flera år nu försörjt sig på att spela musik, utan som hårdrockare. Med musiker 

åsyftar han då någon som är intresserad av musik i stort, och som gillar att 

”sitta och hålla på med sitt instrument”, att öva och att ”sitta och harva” 

tillsammans med andra musiker. Pär berättar att han främst är intresserad av 

vad man kan göra på en scen som ett hårdrocksband framför en (helst stor) 

publik. Han tycker inte speciellt mycket om att repa, men ser det som ett 

nödvändigt förarbete till att kunna ta sig upp på scenen och göra en show som 

är så bra som möjligt.  

Pär berättar att Sabaton aldrig fått bidrag från nationella, kommunala eller 

regionala instanser som haft något med kultur att göra. Däremot har man 

under flera år lyft medel från näringslivsförvaltningen i Falu Kommun. Detta 

möjliggjordes genom att anamma en entreprenörsattityd samtidigt som man 

anspelade på spänningen mellan städerna Falun och Borlänge. 

Grundgrejen var att vi…vi hade ingenstans att repa. Vi blev uppsagda från lokalen som vi 
hade. För att den skulle användas till annat. Och Falu kommun hade inte att erbjuda till 
vårt band. Men Borlänge kommun hade att erbjuda. Borlänge kommun satsade väldigt 
mycket på musik. Så jag satte mig med kommunpolitikerna i Falun, och så förklarade jag 
det att…det kan hända att vi blir tvungna att bli ett Borlängeband för att kunna fortsätta 
att spela. /…/ Vi hade ändå ett namn. Och de lyssnade, och enades, över att ta fram det 
här som kallades för marknadsföringsbidrag. För att vi skulle då marknadsföra Falun. 
/…/ Det hade ingenting med kultur att göra överhuvud taget, utan det var…näringslivet 
[näringslivsförvaltningen].  

Bidraget handlade om att Sabaton i pressreleaser och biografitexter skulle lyfta 

att de kommer från Falun, gärna med tillägget ”kulturstaden” eller ”världsarvs-

staden”. Bandet slutade erhålla bidraget år 2014. Året efter gav det ändå 

upphov till något av en debatt i lokaltidningarna då ett annat band, VCPS, 

kritiserade bidraget både utifrån lämpligheten att kommunen sponsrar en 

kommersiellt driven musikgrupp, och utifrån lämpligheten att sponsra just 

Sabaton. Kritiken handlade till stor del om deras tematiska inriktning mot krig 

men också det flörtande med nationalism som bandet anklagats för då man 
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släppte ett temaalbum som handlade om Karl XII, ”Carolus Rex”. Pär säger till 

mig att han respekterar folks rätt att tycka att någon annan borde få pengar 

istället för Sabaton, men poängterar att han tycker att det handlade om en ”bra 

investering” från Falu kommuns sida.  

Under de här sju åren är det rätt många som har sett att vi är från Falun. Nog fick vi ut 
det på ett bra sätt, det kan jag tycka. /…/ Det var en väldigt bra investering kan man ju 
säga. Avkastningen var bättre än allt annat…eller mycket annat i alla fall.  

Jag noterar min egen reaktion när Pär talar om avkastning och investering i 

samband med musik – jag blir en smula provocerad. Något känns fel för mig 

när man talar om musik som något som motiveras utifrån hur mycket någon 

tjänar på det, vare sig det är en region eller en person. Kulturens egenvärde tas 

ofta upp som okränkbart. Samtidigt talar man allt mer om att lyfta musikens 

indirekta effekter, men sällan talas så öppet om musik som en monetär 

investering med förväntad avkastning. Kanske är det också denna logik om 

musikens egenvärde som gjort att sponsringen av bandet debatterats högljutt i 

media. Förutom att kritiken handlade om den eventuella olämpligheten att 

sponsra just Sabaton så ställdes sponsringen också mot att vissa av de ideella 

musik- och kulturföreningar som verkade på hemmaplan i Falun inte fick 

några bidrag. Musikern Björn Trädgårdh från VCPS skrev ett uppmärksammat 

inlägg på Facebook som citerades i en artikel i lokaltidningen Dala-Demokraten: 

Ideella kulturföreningar i Falun kämpar ständigt för sin existens utan någon större hjälp 
av kommunen, replokalerna är vattenskadade och håller på att rasa samman, men 
kommunen har ingen större lust att stötta, banden får ej betalt/en skitsumma under 
Skid-VM när de uppträder, listan kan göras lång. Det är ett tydligt "mycket ska [ha] mer, 
lite kan vara utan" tänk. (Stentäpp, 2015) 

När jag intervjuade Petter Nygårds som var ordförande för Bergstenska 

Gården, en förening som sysslar med ”ideell alternativkultur”, berättade han 

att de precis efter att debatten om Sabaton-sponsringen blommade upp blev 

kontaktade av kommundirektören och näringslivschefen vid Falu kommun.  

Om mediedebatten hade något med saken att göra är naturligtvis osäkert, men 

från att tidigare varit ointresserade av att hjälpa föreningen erbjöd sig nu 

kommunen att bidra med en större summa pengar varje år. Nygårds kopplar 

det delvis till kritiken mot Sabaton-sponsringen: 

Vi är ganska många som är knutna hit och /…/ tillsammans så blir det en ganska stark 
opinion också, som gör sig hörd. Och då är de ju tvungna att lyssna på det till slut. Och 
speciellt då när såna här saker uppdagas, att de hellre väljer att stötta enskilda 
aktiebolag, med kanske lite…beroende på vem man frågar, tvivelaktigt innehåll. 
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Sabatons sponsring möjliggjordes genom den övergripande diskurs där musik 

och kultur betraktas som en resurs för regionutveckling och tillväxt. Som vi 

tidigare diskuterat ingår också samverkansidealet som en logik i den diskursen. 

I detta fall knöt dock bidragsformuleringen och det musikuttryck som bidraget 

gick till inte an till samverkanslogiken, utan till förväntningar på monetära 

vinster med sponsringen. Bidragsprocessen gav upphov till en debatt som 

skapade protester på lokal nivå, vilket kan förklaras genom att den inte kunde 

legitimeras utifrån samverkanslogikens fantasmatiska aspekter. Den politiska 

dimensionen kunde inte förflyttas till bakgrunden, och konflikten uppstod 

(Glynos & Howarth, 2007:145). 

Gångstigar, gränser och allianser  

Människor samverkar hela tiden. Det faller sig ofta helt naturligt att vi skapar 

relationer med varandra och arbetar tillsammans mot delade mål, samtidigt 

som detta också gör att vi tillsammans drar gränser mot andra grupper. Den 

norska antropologen Fredrik Barth har beskrivit hur kulturell tillhörighet inte 

bara kan ses som de kulturella särdragen hos en grupp utan bör betraktas som 

en pågående relationell process. Där, menar han, är gränsdragningar av extra 

Illustration 5. Pär Sundström, Sabaton. 
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intresse att studera, de regler och förutsättningar som finns för att interagera 

med andra grupper. Han menar att gränser inte enbart är skillnadsskapande, 

utan kan också utgöra kreativa möjligheter och möten, det är vid gränser man 

möter andra grupperingar (Barth, 1969). Musiketnologen Beverly Diamond 

har argumenterat för att ”alliance studies” borde ersätta fokuset på identitet i 

forskning om etniska grupperingar. Hon menar alltså att forskare istället för 

att diskutera urfolk, minoriteters och andra grupperingars kulturella innehåll, 

borde sätta fokus på vad hon kallar allianser: kopplingar och kontakter till 

individer, nätverk, platser, praktiker och taktiker i relation med andra 

grupper. Allianserna är det som skapar identiteten. Diamond menar i sin 

artikel att det i studiet av musikaliska allianser är givande att undersöka 

musiken som kommer av en allians utifrån motpolerna distinctiveness och 

mainstreamness. Hon lyfter fram begreppet ”mecenatdiskurser” (patron 

discourses), system uppbyggda kring finansiering av minoriteters musik 

såsom exempelvis de kulturpolitiska programmens horisontella mål. Diamond 

menar att sådana system till övervägande del fokuserar på distinctiveness: 

The ”patron discourse” of indigenous music emphasizes ”unusual” timbres, spiritual 
beliefs, or distinctive social practices. Indeed, it is the music that have these ”exotic” 
features that have become globalized: didgeridoo, or the many unique vocal techniques 
of Tuvan overtone singers, Inuit throat singers, or Sami yoikers come to mind. /…/ Sami 
artists … heritage-related funding för CD production often depends on their yoik perfor-
mance. Sami radio, on the other hand, plays artists who do a much greater range of 
musical genres. /…/ Expectations feed practice: indigenous musicians, themselves, now 
often try to combine exoticisms. Several collaborations between Inuit throat singers and 
Tuvan overtone singers, for instance, have taken place in North America, Europa and 
Asia. (Diamond, 2006:173)  

Kritiken är här alltså densamma som ofta riktas mot ”världsmusikprojekt” av 

olika slag, att det i projekt som fokuserar på musikers minoritets- eller urfolk-

status, eller generellt på möten mellan kulturer, ofta blir en representerande 

verksamhet, där musikernas annorlundahet, deras distinkta kulturella drag, 

ska lyftas fram.  

Musikforskaren Jan-Sverre Knudsen kopplar i ett outgivet konferenspaper 

ihop Barths och Diamonds perspektiv och menar att allianser inte heller bara 

är möjligheter, utan är onekligen också skapare av nya avgränsningar som kan 

begränsa möjligheter till relationer utom eller inom gruppen. Han diskuterar 

alliansbegreppet i relation till musik utifrån tre perspektiv. Det första är konst-

närliga allianser, där närmandet initierats utifrån ett intresse som grundar sig i 

det expressiva utövandet, i musikens rytmer, melodier och harmoniker. Han 

ser också sociala allianser där motivationen handlar om att skapa upp-

märksamhet för en utsatt gruppering eller liknande och tar upp ett exempel 
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där en norsk musiker använder sin position som en plattform för romska 

musiker i Norge. Slutligen beskriver han vad han kallar ”den mångkulturella 

alliansen”, där mötet i gränslandet mellan de kulturella grupperingarna är 

själva målet. Där är fokus på de olikheter som grupperingarna tar med in i 

alliansen och kan jämföras med Diamonds mecenatsdiskurs. Knudsen är dock 

tydlig med att denna indelning är generaliserande och att dessa kategorier ofta 

överlappar varandra, i de flesta fall strävar en musikalisk allians efter flera av 

dessa perspektiv, i vissa fall alla (Knudsen, 2017). 

Kulturpolitiken möjliggör och understödjer dessa typer av kulturella och 

musikaliska allianser, genom den kulturpolitiska diskursens logik om sam-

verkan och genom de horisontella mål som utgår ifrån diskurser om mång-

kultur och mångfald, integration och jämställdhet. Musiker som inleder 

samarbeten – allianser – över genregränser och nationsgränser premieras 

enligt kulturpolitikens logiker. Likså premieras ansökningar från och sam-

arbeten med musiker från marginaliserade grupper och musiker av kvinnligt 

kön, utifrån logiken om att dessa subjektspositioner förfördelas inom parallella 

samhälleliga strukturer. Kvalitetskriteriet förväntas vara en ”motvikt” till de 

horisontella målen, där ”musik för musikens egen skull” ska få komma fram. 

Samtliga motiveringar för att skapa allianser som Knudsen tar upp premieras 

alltså av den svenska kulturpolitiken. Samtidigt kan man argumentera för att 

kulturpolitiken genom sitt fokus på samverkan med institutioner och närings-

liv framför allt premierar strategiska allianser, som siktar mot professionali-

sering och institutionalisering. I Musikplattformens ansökning liksom Kultur-

bryggan och i de undersökta bidragen till idéburna organisationer så förutsätts 

någon typ av institution som motpart eller ansökningspart.  

En parallell till, eller kanske snarare ett förväntat resultat av, musikaliska 

allianser och samverkan är eklekticism. Musiketnologen Mark Slobin har i en 

artikel diskuterat musikalisk eklekticism som han menar är inherent strategisk, 

även om han här inte relaterar till de Certeaus strategibegrepp utan antar en 

mer allmänt hållen betydelse.  

Whether to make a point, stake a claim, build a career, or market a product, musical 
actors think through a range of choices and select from a huge range of strategies, meta-
eclectically. Those strategies are built into the actually resulting music in two ways: 
sequentially and serially. As musicians bundle parameters into performances, they fuse 
units from different sources through code-switching and other approaches which signal 
mastery of sources and skill at unspoolling time in strings of diversity. They might also 
jam together variables from many resource pools simultaneously. All you need to do is 
replace one instrument, change the voice quality, or displace rhythms, and a perfectly 
predictable piece turns from generic to provocative, easy to ear-opening. (Slobin, 
2007:115) 
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Slobin skriver att eklekticism byggs in i musiken sekventiellt och/eller 

seriellt. Jag vill förstå begreppet utifrån olika kronologiska nivåer. En 

sekventiell eklekticism kan beskrivas inom ett enskilt musikaliskt verk, där 

musikerna mer eller mindre medvetet under kreationen plockar komponenter 

– klangfärger, former, stilar, rytmer, harmonik – från olika källor. Det 

resulterande klingande stycket kan då uppfattas som eklektiskt i dess olika 

sekvenser. Detta är sammankopplat med kulturpolitikens premierande av 

nyskapande kultur. Kulturpolitiken kan organisatoriskt sägas premiera seriell 

eklekticism genom dess cykliska format och dess fokus på projektformen. 

Ansökningar från varje instans återkommer år efter år, institutioner möjliggör 

serier med konserter av olika slag. 

Om jag får ge ett exempel från mitt eget musicerande: Tillsammans med 

musikern Anders Peev har jag under några år drivit projektet ”Lutes of the 

World” som finansierats av Musikplattformen som syftat till musikaliskt 

utbyte med lutspelare från olika delar av världen. Varje projekt har fokuserat 

på ett par musikanter och en eklektisk blandning av ”vår” svenska folkmusik 

och den musik som de musikerna haft med sig. Vi har genomfört två projekt 

och ett tredje planeras. De genomförda projekten har varit med en ungersk 

musiker på lutinstrumentet koboz och med alevitiska unga bağlama-spelare 

från Ankara och Istanbul. Det musikaliska innehållet i musiken kan beskrivas 

som sekventiellt eklektiskt, genom att till exempel en Turkü-sång i 9/8 takt 

spelas med fraseringen från en svensk polska med ”kort etta”, eller genom att 

en traditionell turkisk sång kombineras med en vals av fiolspelmannen Mats 

Edén. Samtidigt kan ”Lutes of the world” projekten och Musikplattformens 

övriga projekt sammantaget beskrivas som en eklektisk serie som får sin 

eklekticism genom det ”pärlband” av olika former av musik som följer efter 

varandra. På samma vis bidrog konserten med Ali Saqi på Gamla Elverket, 

ROOTS i Mora Kyrka, Falun Folkmusik Festival och övriga beskrivna 

musikhändelser i den här avhandlingen till eklektisism i Dalarnas 

musiklandskap – inte bara genom musikens interna uppbyggnad, utan också i 

relation till Dalarnas övriga utbud. 

Jag inledde det här delkapitlet med att skriva att människor är samverkande 

varelser, och som Martin Stokes har skrivit så är hybriditet på ett naturligt sätt 

inbyggt i själva musiken (Stokes, 2004). Samtidigt måste uppmärksammas att 

kulturpolitikens logiker kan ge upphov till vad Slobin kallar ”imposed 

eclekticism”, en i det närmaste påtvingad hybriditet. Vårt kulturpolitiska 

system skulle kunna beskyllas för att skapa musik som skapar bredd snarare 

än djup: Projektformen och logiken om nyskapande kräver ständigt nya teman 
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och inriktningar, nya avsnitt i ”serien” som alla måste vara på något sätt 

annorlunda än det tidigare. Samverkanslogiken kräver att nya allianser inleds 

med jämna mellanrum. Musiker som inte intresserar sig för dessa modus av 

musikskapande får eventuellt söka sig till andra typer av understöd såsom 

näringslivsmedel eller kommersiella logiker, alternativt acceptera att arbeta 

med musik på amatörnivå. Risken är att man från kulturpolitikens håll 

förlorar djupdykningar i musikaliska traditioner och musikuttryck. Pär 

Sandström i Sabaton som inte var intresserad av att utveckla musiken i 

eklektisk riktning utan ville skapa så bra hårdrock som möjligt och därför 

sökte sig till näringslivet istället för kulturpolitiken, eller det projekt om gamla 

spelmansböcker som Maria Jonsson berättade om och som aldrig fick bidrag 

är exempel på detta. 

Vid en första anblick kan Ruth Finnegans pathways–begrepp förefalla stå i 

direkt motsättning till Diamonds allians-modell och Slobins eklekticism. Man 

tänker sig lätt att en stig leder mot ett förbestämt mål, trots allt. Men 

Finnegans gångstigar förgrenar sig hela tiden och korsas eller går parallellt 

med andra stigar, där möjlighet i vissa sammanhang finns att ”byta spår”. 

Samtidigt kan man säga att de regionala gångstigar som finns upptrampade 

inom och genom våra musikvärldar, skapar färre möjligheter till att hoppa 

mellan stigarna eller vandra parallellt på flera stigar, än vad man kanske skulle 

kunna tro. En musiker inom hårdrocksgenren kommer inte per automatik i 

kontakt med folkmusiker, klassiska musiker eller musiker från icke-

västerländska kulturer, helt enkelt därför att de aktörer, scener, utbildningar 

och föreningar som uppehåller sig i gångstigarnas förgreningar inte så ofta 

överlappar varandra. Kultur- och utbildningspolitiska gränsöverskridande 

projekt som Dalasinfoniettans tidigare samarbete med jazzmusikerna Rigmor 

Gustavsson och Peter Asplund, Borlänge musikskolas satsing på El Sistema-

pedagogik och andra typer av samverkansprojekt kan skapa möjligheter för 

gångstigarnas avgreningar att nå varandra.  

Summering 

I det här kapitlet har jag diskuterat begreppet samverkan utifrån det spretiga 

material som jag samlat in. Jag har teoretiskt betraktat begreppet som en nod i 

en logik som ingår i och knyter samman kulturpolitiska diskurser med 

diskurser om tillväxt. Man kan konstatera hur samverkanslogiken inom 

tillväxtfokuserade diskurser artikuleras till begrepp som entreprenörskap, 

regional utveckling och tillväxt. Samtidigt kopplas samverkan i kulturpolitiska 
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diskurser till begrepp som nyskapande och kvalitet, vilket kommer att 

diskuteras mer utförligt i nästa kapitel.  

Jag har också diskuterat samspelet mellan samverkan och projekt. Inom 

Kultursamverkansmodellen kritiseras samverkan ibland för att premiera 

samtal över handling och förefaller verka långsiktigt och strategiskt. Projekt-

formen används ibland taktiskt för att motverka den segheten, och vice versa 

så förväntas samverkanslogiken skapa långsiktighet för projekt.  

I samverkanslogikens fokus på samtal kan vi ana Jürgen Habermas idéer om 

medborgardialog och ”kommunikativt handlande”, en vilja att skapa den typ 

av samtalsforum där alla ska kunna komma till tals. Man kan invända, liksom 

många (Merkelsen, 2011; Miller, 1987; Mouffe, 2005) tidigare gjort, att den 

här typen av diskussion aldrig förs på lika grunder utan riskerar att gynna 

hegemoniska förhållanden. Samverkanslogikens fantasmatiska aspekter 

verkar göra att maktförhållanden och konflikter lättare kan förpassas till 

bakgrunden. Samtidigt verkar det inte vara så enkelt som att begreppet i alla 

lägen upprätthåller en hierarkisk genremaktordning. Andra processer inom 

kultursamverkansmodellen möjliggör för att i någon mån synliggöra sådana 

snedfördelningar. Genom att musiker eller tjänstemän utnyttjar samverkans-

logiken medvetet och taktiskt kan dessa maktförhållanden ifrågasättas och 

uppmärksammas, och kanske i förlängningen förändras. 

Musikalisk samverkan kan ge upphov till fantastiska musikhändelser där 

organisationer, kulturer, konstformer, musikgenrer och kreativa människor 

möts i ett gemensamt utforskande av det vi kallar musik. Samtidigt gör det 

onekligen att vissa musikuttryck och musiker, till exempel de som inte är 

intresserade av nyskapade och genreöverskridande samarbete, eller saknar 

förutsättningar för att artikulera detta i ansökningshandlingar och dylikt, 

måste välja andra vägar för att kunna finansiera sitt musicerande. Här 

utkristalliseras en utmaning för Sveriges kulturpolitik. Hur kan man skapa 

förutsättningar för att eklektiska och kosmopolitiska musikaliska strömningar 

ska kunna växa fram samtidigt som man tillåter och understödjer 

djupdykningar, specialiseringar och renodlingar för alla musikgenrer? 
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4 KVALITET OCH KONSTNÄRLIGA 

ERKÄNNANDEN  
I relation till musik görs hela tiden en mängd kvalitets- och värdeomdömen. 

Begreppet kvalitet kan i relation till musik ha en mångfald av betydelser, men 

förväntas handla om någon typ av värdeomdöme eller värdeegenskap. Ofta är 

det kopplat till ett verk, ett framträdande, ett arrangemangs eller en artists 

estetiska dimension (Lindsköld, 2013:18; Eriksson, 2017) men det kan också 

vara en bedömning av andra typer av processer såsom organisation, planering 

och administration. Begreppets mening är, liksom övriga analyserade begrepp, 

flytande. Den kan beskrivas som en diskursteoretisk nod där olika intressen 

kämpar om dess meningsinnehåll (Lindsköld, 2013:29), samtidigt som dess 

värde är odiskutabelt och knappast möjligt att definiera mer än i ytterst vaga 

termer. Begreppet kan därmed också ses som ett symbolladdat ramverk för 

kulturpolitiken i stort. Individer definierar ofta kvalitet känslomässigt, 

samtidigt som det finns ett ökat behov av att kvantifiera begreppet. 

Man kan diskutera omdömen om kvalitet som ett sätt att positionera sig 

gentemot andra grupperingar eller inom en gruppering, som ett sätt att 

markera kulturellt kapital (Bourdieu, 1984). Simon Frith menar att populär-

kulturens kärna utgörs av just värdeomdömen och gränsdragningar (1996:16). 

Sådana värderingar görs även, med en ansats till tydligare systematik, på 

institutionell nivå och inom utbildningar. Nylander (2014:61) har undersökt 

auditionsförfaranden på folkhögskolornas jazzutbildningar och har noterat en 

dubbelhet i detta material, där kvalitet mäts genom ett spänningsfält mellan 

följande och brytande av regler. Det gällde att visa att man äger kunskap om 

jazzens standardrepertoar och de kanoniserade artisterna samtidigt som man 

ska visa att man har ett eget konstnärskap genom att just bryta mot reglerna 

lagom mycket. 

Ett lyckosamt framförande sades å ena sidan bero på musikalisk originalitet, personlighet 
och autencitet – dvs. motiveras med hänvisning till en karismatisk konstnärssyn – men 
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gjordes å andra sidan även med hjälp av institutionella utvärderingspraktiker där 
numerisk ranking och återupprättandet av en standardiserad, familjär repertoar (s.k. 
jazzstandards) spelade en avgörande roll. (Nylander, 2014:61) 

Kvalitetsbegreppet har också en nära relation med konstbegreppet, i den 

mening att graden av kvalitet förefaller vara avgörande för hur konstnärligt ett 

verk eller en företeelse uppfattas. Det är svårt att tänka sig ett verk med hög 

konstnärlighet som samtidigt har låg kvalitet. Är kvaliteten låg kan verket 

kanske ha konstnärliga ambitioner, men misslyckade sådana. Kvalitet är alltså 

inbyggt i konstbegreppet. Som en slags motpol till konstnärlig kvalitet har man 

ofta ställt kommersialismen. Det nationella kulturpolitiska målet från 1996 löd 

”att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar”. Målet att motverka 

kommersialismens negativa verkningar har funnits med sedan den första 

kulturpolitiska propositionen 1974. I samband med 2010 års kultur-

proposition (prop 2009/10:3, 2009) följde regeringen Kulturutredningens råd 

om att ta bort den del av det tidigare målet som handlade om detta och 

nuvarande kvalitetsmål lyder kort och gott att man ska ”främja kvalitet och 

konstnärlig förnyelse”. 

I det här kapitlet undersöker jag relationerna mellan dessa begrepp med 

utgångspunkt i kvalitetsbegreppet: Vad lägger mina intervjupersoner i kvalitets-

begreppet och hur resonerar de kring det? Vilken roll spelar uppfattningar om 

kvalitet i statliga och regionala bedömningar av bidragsansökningar? Hur har 

olika musikvärldar nått olika grader av kvalitetserkännande i den kulturpolitiska 

diskursen? Jag börjar med att redogöra för mina intervjupersoners utsagor om 

kvalitet och den mening de kopplar till begreppet. Därefter tittar jag på olika 

typer av kvalitetsbedömning från kulturpolitiskt håll och resonerar kring hur 

begreppet relaterar till andra kulturpolitiska mål. Här diskuterar jag kvalitets-

begreppet som en viktig länk mellan kulturpolitik och musik, då det är ett 

begrepp som är centralt inom både musikvärldarna och kulturpolitiken. Här 

tas även feministisk kritik kring bedömningar av kvalitet upp. Det tredje 

delkapitlet diskuterar tre musikstilars strävande efter konstnärligt och 

kulturpolitiskt erkännande. Här exemplifieras hur processer av konstnärligt 

erkännande ofta har handlat om att uppvärdera synen på musikens kvalitet 

genom att artikulera den till andra erkänt kvalitativa musikformer. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om populärmusik och möjliga vägar till ökat 

erkännande inom den kulturpolitiska diskursen. 
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Röster om kvalitet 

Under mina intervjuer med musiker och kulturtjänstemän i Dalarna har jag 

återkommande ställt frågan om hur de ser på begreppet kvalitet: Vad är 

kvalitet för dem, och hur tycker de att statens användning av kvalitetsbegreppet 

borde förändras? I några fall har jag ställt frågan över epost som en uppföljning 

av en tidigare muntlig intervju. Samtliga menar att kvalitet är viktigt och bra, 

och att det är något som ska premieras i kulturpolitiken, men flera olika 

tankespår kan skönjas i materialet. 

I min intervju med sångerskan Karin Park, bosatt i Djura i Dalarna, förklarade 

hon sina tankar kring musik och kvalitet: 

Jag tänker på något som berör och är utmanande som någonting kvalitativt oavsett 
genre. Nått som skapar rörelse i själen. Det är väl på något vis en konstnärs uppgift att 
beröra. 

Flera av mina intervjupersoner återkom till upplevelsen av kvalitet. Det känns 

vad som är bra musik. Det har med kroppslighet och taktilitet att göra – att 

beröra, skapa rörelse, att det slår an, att det känns (jfr Eriksson, 2017:135). 

Sara Ahmed har visat hur affekt skapas i relation till ett omgivande samhälle 

och dess diskurser, genom hur känslor är kopplade till just kroppslighet 

(Ahmed, 2004). Men det är tydligt att inga av mina intervjupersoner tycker att 

det räcker enbart med känslan. Karin Park lade till att det är viktigt att man i 

kvaliteten också bedömer ”saker som erfarenhet, behov, övrig produktion och 

konstnärens geografiska situation.” Lars Kaijser beskriver i sin bok Musikens 

Ögonblick kvalitet som ett begrepp som hos musikarrangörer ”förmår samsa 

rätt och fel med bra och dåligt” (Kaijser, 2007:17). Rätt och fel handlar hos 

Kaijser om kontextberoende aspekter av, i hans fall ett musikarrangemang, 

som är mer objektivt utvärderingsbara: Kom det mycket folk? Hördes 

musiken? Följdes genrekonventionerna? Det handlar om att det blev ett 

ordentligt, ”riktigt” arrangemang. Bra och dåligt ses som mer affektiva 

omdömen om den framförda musiken. Kvalitetsbegreppet som det förklaras 

av mina intervjupersoner skulle nog med Kaijser kunna förstås just i 

skärningspunkten mellan kvantitativa och affektiva omdömen, men samtidigt 

är begreppet för intervjupersonerna själva mycket mer diffust. En låt kan vara 

helt ”fel” men ändå kvalitativ, den kan kännas dålig, samtidigt som man nog 

kan säga att den ändå har hög kvalitet genom musikernas grad av teknikalitet 

och musikalitet, eller genom att den är helt rätt i ett visst sammanhang. 
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Folkmusikens hus verksamhetsledares personliga kvalitetsbegrepp kombinerar 

känsloorientering med musikalisk funktionalitet såväl som dess identitets-

skapande funktion. Han svarade i vår epostkorrespondens att på ett personlig 

plan, för honom själv, så är kvalitet: 

…först och främst musik som har förmåga att beröra och överraska. Inte nödvändigtvis 
musik som har hög komplexitet. Musikens kvalitet är också kopplad till hur väl den ”gör 
jobbet” i sin funktion, som dansmusik t ex. Kvalitet kan också vara musikens roll som 
representation av vårt kollektiva minne, kulturarvet och som uttryck för identitet. 

I min intervju med länsmusikchefen beskrev hon också sitt personliga kvalitets-

begrepp som känslobaserat, men hon förde istället in en performance- och 

musikandeaspekt i begreppet: 

Då kan jag tänka så här att, om en musikupplevelse har hög kvalitet för mig, så får jag ju 
känna att jag har fått en upplevelse av nånting. Jag går inte ut som alldeles tom och 
"jaha", utan jag kommer ut med en känsla av tillfredställelse. Och då vet ju jag, jag vet 
inte om jag är en kritisk lyssnare men jag är kritisk till hur musik presenteras. Och just 
där kan det vara så att /.../ det är väldigt duktiga musiker, som inte liksom presenterar 
sig på ett sätt som ger mig i alla fall en kvalitet och precis tvärtom naturligtvis. /.../ Det 
måste va ett program som fungerar, det måste vara en presentation av musiken som är 
bra, om det finns ett skriftligt material, ett programblad måste det vara bra. 

Det är inte bara musikernas agerande på scen som skapar kvaliteten tillsam-

mans med den klingande musiken, utan också hela arrangemanget runt 

omkring, inramningen, lokalen, programblad, värdar och så vidare. 

Jag har också intervjuat jazzmusikern och kompositören Nils Lindberg som är 

född och uppväxt i Gagnef i Dalarna. För honom handlar kvalitet om upp-

levelsen av hur musiken känslomässigt slår an: 

Det är nått som slår an alltså. Alla kompositörer som bygger i grunden på folkmusik, 
eller är uppvuxna på folkmusik. Bartók till exempel, eller Stravinskij är ju också 
folkmusiker alltså. Den typen slår an alltså åt mig. 

Han berättade att det är något i harmoniken och modaliteten hos vissa 

kompositörer som han relaterar till folklig musik och jazzmusik, vilket ger en 

känsla av att det är grundat, att det slår an. Det handlade mycket om 

harmonik – han berättade att han aldrig varit intresserad av klassicistisk musik 

på grund av vad han uppfattade som avsaknad av färgningar i harmoniken, 

och han blev på allvar intresserad av konstmusik först då han hörde Debussy 

och andra impressionister. 
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De flesta intervjupersoner menade att kvalitet hos ett visst verk samtidigt kan 

definieras utifrån hur många som uppskattar det. Pär Sundström från hård-

rocksbandet Sabaton var den enda som utgick från kommersialism som 

definition av kvalitet. På frågan om vad musikalisk kvalitet är och vad kultur-

politiken ska premiera svarade han i vår epostkorrespondens: 

/…/skulle jag vara investerare som man typ kan se detta så borde man ju se det som att 
det skall vara kommersiellt gångbart…  

Sundströms svar står ut i materialet genom att vara den enda som så tydligt 

betonar marknadslogiker snarare än att fokusera på musikaliska och konst-

närliga aspekter. Han uttryckte också sitt ointresse för att ta del av kultur-

politiska bidrag, utan sökte sig hellre till näringslivssamarbeten och kontakter 

med näringslivskontoren på kommunerna. Logiken om nyskapande tyckte han 

var ointressant och ansåg att nyskapande stod i direkt motsats till kvalitet: 

Det är superlöjligt tycker jag. Jag tycker inte man skall tvingas att skapa något nytt. Gör 
något bra istället.  

Sundströms inställning till nyskapande är också kopplad till marknadsmässiga 

överväganden. Han har som han förklarade under intervjun ”skapat sig ett 

jobb” som innebär ett slags kontrakt med publiken om vad bandet Sabaton 

är och ska leverera. Flera av de andra intervjupersonerna landade också i 

definitioner där popularitet och framgång ändå kan upplevas som en 

måttstock på ett verks kvalitet. Karin Park hade en liknande tanke om att det 

är publikens omdömen som i slutändan ”bestämmer” vad som är bra eller ej, 

även om hon separerade det från kvalitetsbegreppet: 

…i sport är det liksom, är man bra på sport då vinner man. Men i musik, då är man helt 
utlämnad till publiken. Om de tycker att man är bra eller inte. Jag tänkte på det, i 
melodifestivalen så är det liksom, det har ingenting att göra med vem som faktiskt är 
bäst. Det är bara att det finns flest folk som gillar den låten. Det har ingenting med 
kvalitet att göra. Det kan ha det. Men oftast inte.  

Denna kvantitativt-ekonomiska orientering grundas i en strävan efter 

objektivitet, att ”bra” eller ”dåligt” inte går att mäta med musikaliska eller 

estetiska måttstockar. Det bör poängteras att detta inte gör resonemanget mer 

objektivt i sig, även här handlar det om en känslomässig orientering i 

resonemanget som är villkorad av sociala och samhälleliga sammanhang. Man 

orienteras mot upplevelsen av att verkets eller uppträdandets värde ligger i 

den grad som det når uppskattning från andra. Även Nils Lindberg berättade 

att när det gäller hans egna kompositioner och inspelningar så kan han 
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uppleva ”att det blev bra” först då det är många som spelar och uppskattar 

musiken: 

Sen har det också med framgången att göra. Så man själv säger att ’det kanske måste 
vara bra det här eftersom det är så många som spelar det’. Som till exempel mitt 
Requiem som jag gjorde 1993. Som var beställningsverk från radion. Det hade jag ju 
ingen aning om, det spelades in .och jag tyckte det var jättebra men…inte förrän det börja 
komma loss överallt i världen. Så lyssnar man och ’jaha, det måste va bra’. Det är den 
grejen va. 

Samtidigt som Nils Lindberg lyfte fram framgång som en av definitionerna för 

kvalitet, sade han sig vara ointresserad av kommersialism på det viset att han 

inte låter krav på kommersiell framgång vara en faktor i hans musicerande och 

komponerande. Men han menade också att han inte tycker att kommersialism 

är något problem. Han beskrev gammeldans- och dragspelsmusik som en 

musikstil som han aldrig tyckt speciellt mycket om, men inte utifrån det att det 

skulle vara för kommersiellt, vilket var en vanlig invändning mot dansmusiken, 

utan för att det var en musikstil och ett instrument som var alltför begränsande. 

Här hänvisade han alltså till en klassisk musikalisk-teknisk kvalitetsdefinition 

där musikens kvalitet är relaterad till dess grad av komplexitet. 

För Martin Hjertton från punkbandet The Sensitives var den personliga 

upplevelsen av kvalitet svår att komma förbi, samtidigt som han lade in en viss 

allmängiltighet i sin definition: 

Hur jag än vänder och vrider på "kvalitet" så blir det en subjektiv bedömning. Om vi t.ex 
tittar på The Hives och försöker bedöma deras "kvalitet" så finns det ju säkert många 
som skulle säga att de inte håller särskilt hög kvalitet sett till hur de hanterar sina 
instrument eller sjunger, rent tekniskt. Men det är ju svårt att se på vad de åstadkommit 
och påstå att det inte är kvalitet.   

Hjerttons utsaga säger också något om den starka roll känslor och affekt har 

för oss. Det är svårt att påstå att det inte är kvalitet, eftersom det ÄR det. 

Känslor har förmågan att gripa tag om människor och skapa ett otvivelaktigt 

faktum, även om det inte går att föra i bevis med annat än att känns att det är 

så, att det är bra. Mina intervjupersoner definierar alltså kvalitet på en mängd 

olika sätt: det är något som slår an, något som är framgångsrikt, som är 

identitetsskapande och som har rätt funktion och inramning i relation till sin 

kontext. 
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Kvalitet i kulturpolitiken 

Kvalitet har alltså under lång tid varit ett helt avgörande begrepp inom kultur- 

och konstpolitiken och speciellt vad gäller fördelningspolitiken. Ett typiskt 

exempel på när kvalitet bedöms av kulturpolitiska institutioner är olika 

ansökningsprocesser. 

På en nationell nivå bedöms kvaliteten i ansökningar till Kulturrådet, 

Musikplattformen, Kulturbryggan och andra instanser. De har något skiftande 

syn på vad kvalitet innebär och hur det ska säkras att kvalitet premieras. Men 

gemensamt är att kvalitet ska premieras, eftersom samtliga har sitt uppdrag 

grundat i de kulturpolitiska målen där kvalitetskriteriet är centralt. Kultur-

bryggan som är konstnärsnämndens instans för samverkansprojekt, utgår 

ifrån självrepresentationer. Den ansökande ska själv beskriva på vilket sätt 

projektet har kvalitet. Kulturbryggan ger dock en vägledning genom att 

bedömningsgrunden ”kan brytas ned i fyra separata frågor” som Kultur-

bryggan har definierat: 

- På vilka sätt är det relevant i samtiden/angeläget för sin omgivning? 
- På vilka sätt kan det komma att bli relevant i framtiden/lämna bestående avtryck? 
- På vilka sätt innefattar det normbrytande perspektiv sett till innehåll/tematik? 
- På vilka sätt präglas det av en hög nivå av komplexitet och kritisk analys?  

(beskrivning av ansökningshandling, Kulturbryggan) 

Kulturbryggan definierar alltså inte direkt vad kvalitet är, men de sätter ramen 

för vad kvalitet kan vara genom att begränsa ansökarnas självrepresentationer 

till att beskriva projektens nutida och framtida relevans, normbrytning, 

komplexitet och kritisk analys. Kulturbryggans handläggare bedömer därefter 

ansökningarna och fördelar ”poäng” till dessa, vilket ligger till grund för 

fördelning av bidrag. 

Även hos Musikplattformen, den nationella instansen där fria musikgruppers 

samverkansprojekt är den specifika målgruppen, premieras kvalitet. Här 

argumenterar de sökande själva för varför de vill göra projektet, och varför de 

bör få bidrag för det. Här ställs inte frågan om kvalitet direkt, utan är implicit i 

riktlinjerna för ansökan som relateras till de nationella kulturella målen. 

Ansökningarnas självrepresentationer har undersökts i en kandidatuppsats från 

Uppsala Universitet som kom fram till att projekten motiverades framför allt i 

ett spänningsfält mellan konstnärlig kvalitet (djupare upplevelser, tillfreds-

ställda behov) och kommersialism eller ekonomiska motiv. De flesta tog fasta 

på att man ville erbjuda djupare upplevelser och ett alternativ till kommersiell 
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likriktning, medan endast en ansökan satte marknadsskapande och ekonomisk 

vinning som sitt huvudsakliga argument (Schlott, 2013:31). Den faktiska 

bedömningen av ansökningarnas musikaliska kvalitet görs dock av Musik-

plattformens konstnärliga råd. Rådet läser igenom samtliga ansökningar, vilka 

presenteras av musikplattformens projekthandläggare, och lyssnar igenom de 

ljudprov som skickas in och tar därefter beslut om bidrag. 

Kulturanalysmyndigheten har lyft fram hur dessa två förhållningssätt till 

kvalitetsbegreppet skapar två skilda system: Kulturbryggans ”transparenta” 

system där handläggare bedömer enligt strikta kriterier, och kulturutövare 

som är duktiga på att formulera sig i skrift och presentera sitt projekt enligt 

kulturbryggans kriterier har stor möjlighet att få bidrag. Musikplattformens 

system framstår då mer som ett ”expertsystem” där ansökan i och för sig 

hanteras av handläggare, men beslutet tas av experter som bedömer både 

texten och den klingande musiken utifrån sina egna subjektiva erfarenheter 

och kunskaper (Myndigheten för kulturanalys, 2014). 

Bedömningar av utvecklingsbidrag 

Regionernas kulturavdelningar gör sina egna ansökningar till Kulturrådet 

genom att man på treårsbasis redovisar sina Kulturplaner för Kulturrådet som 

fattar beslut om hur de ska fördela medlen till regionerna. Som tidigare 

diskuterats i avhandlingen liksom i andra studier (Harding & Nathanson, 

2012; Svensson & Tomson, 2016) har fördelningen hittills inte förändrats 

nämnvärt sedan Kultursamverkansmodellen infördes. Enligt den musik-

ansvarige vid Kulturrådets bedömningar av kulturplaner fanns hos Kultur-

rådet inte någon större möjlighet att omfördela de summor som ska gå ut till 

regionerna. Däremot kunde kvalitetsbedömningarna ligga till grund för 

fördelning av nya medel och utvecklingsmedel. Kulturrådets musikansvarige 

förklarade för mig att även hos Kulturrådet så var konstnärlig kvalitet av vikt i 

bedömningarna av regionernas kulturplaner, och att det i framtiden kan 

komma av vara aktuellt med att prioritera att nya ekonomiska medel går till de 

regioner som bedriver verksamhet ”i framkant”. Kulturrådets musikansvariga 

beskriver aldrig specifikt hur de ser på kvalitetsbegreppet, men han skiljer 

mellan konstnärlig kvalitet och kvalitetsarbete. De premierar utvecklings-

arbete, att regionerna själva kan identifiera vad de är bra på och var de 

behöver bli bättre. Utöver detta tittar man också på ”konstnärlig kvalitet i vad 

man presenterar” (Intervju med Kulturrådets musikhandläggare, 2014). 
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Ett regionalt exempel på bedömning av ansökningar från det fria musiklivet 

finns hos de ansökningar från ideella organisationer som presenterades i 

kapitlet två. Här är kvalitetsbegreppet viktigt genom sin frånvaro i den 

bedömningsmatris som projektstrategen satte ihop utifrån bedömarnas 

utlåtanden. Även om det i beskrivningen av bidraget stod att det kan gå till 

”högkvalitativa projekt” så var artistisk-musikalisk kvalitet officiellt sett inte 

ett kriterium i bedömningen av ansökningarna. Till skillnad från musikplatt-

formen eller Kulturbryggan fanns ingen dedikerad plats i ansökningshand-

lingarna för att beskriva kvaliteten och man förväntades inte heller skicka med 

ljudprov på musiken. Detta eftersom detta bidrag var nära kopplat till studie-

förbunden som inte har kvalitet som ett nationellt mål på samma sätt som 

kulturen har. Trots detta var det tydligt att kvalitetsbegreppet ändå var av vikt 

för bedömarna, vilket framför allt framgick på två vis: I den kommentarsruta 

som fanns i bedömningsmatrisen samt i rutan för spets och bredd. 

Kvalitet hade alltså inte hade en egen ruta där bedömarna kunde sätta poäng 

för projektets konstnärliga kvaliteter, eftersom det inte fanns med som ett 

uttalat kriterium. Istället blev kommentarsfältet viktigt. Där kunde man frångå 

det systematiska poängsystem som bedömningen i övrigt följde, och uttrycka 

sådant som inte var kvantitativt mätbart. Projektstrategen berättade: 

Det fanns också ett kommentars-fält. Det kunde ju vara så här att de såg att ”det här blir 
låga poäng men det här är kvalitativt så bra och viktigt så jag skulle gärna vilja att det 
blev av i alla fall” Så då tog vi hänsyn till det.” 

Kvalitet var alltså en viktig egenskap hos projekten, samtidigt som det inte 

fanns ett systematiskt sätt att bedöma kvaliteten. Det gick inte att skicka in 

arbetsprov eller ljudprov med ansökan. Bedömning av den konstnärliga 

kvaliteten var alltså avhängig antingen beskrivningen i ansökan, eller 

bedömarens kännedom om den som ansökte. Därmed kommer den 

geografiska-regionala aspekten med i bilden. I ett regionalt sammanhang med 

bedömarna tillhörande samma region blir kännedomen om de ansökande 

musikerna sannolikt större, än om det hade handlat om ett nationellt bidrag. 

Folkmusik-föreställningen ”Brorslotten” fick exempelvis kommentaren att den 

hade ”duktiga musiker som borgar för kvalitet.” I ett regionalt sammanhang 

innebär alltså kvalitet något annat än vad det gör i ett nationellt eller helt 

lokalt sammanhang, och musikernas personliga kontakter och nätverk får än 

större betydelse. Ett annat sätt att formulera det är att musikerns faktiska 

kunskap och konstnärliga uttryck kommer mer till sin rätt i ett regionalt 

sammanhang, genom att konkurrensen om uppmärksamheten är mindre. 
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Ett annat sätt som kvalitetens betydelse kunde skönjas i bedömningsmatrisen 

och ansökningarna för ideella organisationer var i kategorierna spets och 

bredd samt kultur och bildning. I bedömningsmatrisen fanns som nämnt 

ingen kategori för ”kvalitet”, men det fanns en kategori för att dela in 

ansökningen mellan ”kultur” och ”bildning”. Denna indelning hämtades direkt 

från ansökningsformuläret, där ansökarna skulle skriva in denna definition. 

Även fast flera av de undersökta projektansökningarna kom från studie-

förbund, och åtminstone två av dem (Sänk Tröskeln och Popkollo) hade fokus 

på musikalisk utbildning, så placerades samtliga ansökningar inom kultur-

kategorin. Kulturkategorin var alltså i sin tur indelad i kategorierna spets och 

bredd. Det enda projekt som fick full pott, 5 poäng, i ”spets” kategorin var 

”Korda – internationell dansresidens i MATSBO”. Näst mest fick Folkmusik-

föreställningen ”Brorslotten”. Det är här värt att notera att dessa två projekt 

var de enda som inte knöt an till populärmusikvärldar på något sätt, utan var 

fast förankrade i konstmusik/dans- respektive folkmusikvärlden. 

Denna spänning mellan spets och bredd förefaller vara en nästan bokstavlig 

representation av den ”double feature”, den dubbelhet inom folkbildningen 

som Söderman et al diskuterar. Musikpedagogerna Brändström, Söderman 

och Thorgerssen (2012; Söderman, 2007) har identifierat två spår inom 

folkbildningen, där en strävan efter emancipation och öppenhet samexisterar 

med elitistiska tendenser och konservativa ideal om vad kvalitativ, “god”, 

kultur innebär. Detta kopplas av Brändström, Söderman, och Thorgerssen till 

folkbildningens historiska bakgrund i arbetarrörelsen, vilken adopterade vissa 

ideal från det borgerliga samhället. Dessa sammanlänkade men smått 

paradoxala spår, denna ”double feature” (Brändstrom et al., 2012), kan sägas 

ta sig uttryck som ett spänningsfält mellan konstnärlig kvalitet, som bara finns 

formulerad som ett nationellt mål i kulturpolitiken, och de horisontella mål 

som finns i både kultur- och bildningspolitiken. 

Horisontella mål 

Det andra “benet” av den dubbelhet som Brändström, Söderman och 

Thorgerssen skönjer i folkbildningen handlar alltså om att främja social 

rättvisa, jämlikhet och demokrati. Dessa representeras i kulturpolitik och 

andra politikområden ofta som så kallade ”horisontella mål”, målsättningar som 

spänner över flera politiska fält. I ansökningshandlingarna ombads de 

sökande att fylla i hur väl deras projekt stärkte ett antal av dessa mål såsom 

delaktighet för alla oavsett etnicitet, social bakgrund, religion, könsidentitet. 

Att främja kunskapsökning, att utjämna utbildningsgapet och stärka demo-
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kratiska strukturer, folkhälsa samt regionutveckling hade egna rutor att fylla i. 

Speciellt fokus var på barn och ungas delaktighet. 

Samtliga ansökande skrev något i varje textruta förutom projektet Sheside 

som lämnade vissa rutor tomma. Vissa skrev bara någon mening i varje ruta 

medan andra skrev långa resonerande texter. De textrutor där de flesta 

ansökande verkade ha störst problem var rutorna för främjande av folkhälsa. 

Länsmusikchefen berättade under intervjun att det var svårt att motivera 

projektens meriter gentemot den typen av horisontella mål. 

Och så skulle man svara på frågan hur det här projektet svarade upp mot…folkhälsa tror 
jag det var. Tyvärr tror jag det var landstinget själva som har gjort detta /…/ Jamen det 
blir ju som man brukar när man får de där. Man hittar ju på nå dravel bara! [skratt] 
Alltså man vill ju inte sitta och ljuga, så man tänker ju, liksom, ”så här kanske vi kan 
vinkla det här”. Men vadå, det är ju inte…nej det går ju inte att hålla på så där. 

Två huvudskliga taktiker för att vinkla projekten mot folkhälsa kunde skönjas i 

ansökningshandlingarna. Några projekt pekade på en generell koppling mellan 

kultur och folkhälsa, såsom projektet Gagnefs barn, vilka skrev att “Kultur är 

viktigt för vårt samhälle och vi vet att det är ett positiv element för folk, inte 

minst för barn” (ansökningsblankett). Den andra taktiken var att fokusera på 

projektets egna förtjänster. Sänk Tröskeln, ett projekt tänkt att sänka tröskeln 

för flickor och unga kvinnor att jobba med ljud- och studioteknologier, 

menade att deras projekt “ökar deras känsla för delaktighet i lokalsamhället 

som skapar större självkänsla och drivkraft; vilket även stärker socialekonomin.” 

KWAYA, ett projekt som bland annat syftade till att starta en kör med integra-

tionsfokus, skrev: 

Kulturens uttryck blir ett nytt vapen för att skapa och hitta nya gemenskaper och kunna 
påverka. Det gynnar folkhälsan. Forskning visar att körsångare lever längre och dansen 
är viktig långt upp i åldrarna för motorik, vardagsrytm och förbättrad hälsa. 

Popkollo, ett musikläger för flickor och transpersoner som sedan länge är väl 

etablerat på många ställen i Sverige, kunde skriva från erfarenhet: 

I och med att en av grundbultarna i projektet är att stärka unga tjejers självkänsla bidrar 
vi med att motverka en del av den psykiska ohälsan som råder bland unga idag. Vi har 
både nationellt och lokalt fått feedback från föräldrar som berättar om hur deras barn 
har blommat ut efter att ha deltagit på popkollon. 

Dessa taktiker att luta sig mot kultur som ett mål i sig själv, samt att motivera 

målen utifrån projektets aktiviteter återkom i de olika kategorierna. En tredje 

taktik som kunde skönjas var att använda den idéburna organisationens 

meriter by proxy, framför allt i de fall då organisationen utgjordes av ett 



 

 
 

124 

studieförbund. När det gällde ökad tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning skrev projektet Sänk Tröskeln: ”Att erbjuda folkbildning för 

personer med funktionsnedsättning tillhör redan Studiefrämjandets grund-

uppdrag. I organisationens olika styrdokument lyfts funktionsnedsattas rättig-

heter fram.” Liknande argumentation lyftes fram gällande demokratimålet. 

De horisontella målen tog upp en stor andel av ansökningshandlingen, men 

återspeglades bara i en avskild kategori i bedömningsmatrisen. Poängen delades 

ut relativt jämnt, men de som skrev kortare och fokuserade mer generellt på 

kulturens kraft snarare än projektets faktiska aktiviteter verkade få något färre 

poäng i bedömningarna. En av de huvudsakliga effekterna av dessa bidrag var 

hur de artikulerade samman logiker kring kultur och musik med logiker kring 

bildningssektorn även om det naturligtvis fanns många områden där de redan 

överlappade varandra. Även om områdena var balanserade i sina kriterier och 

i ansökningshandlingen, kan man argumentera för att det var kulturpolitikens 

logiker som vägde tyngst och var den faktiska utgångspunkten, i och med att 

bedömningar om konstnärlig kvalitet kunde åsidosätta ansökningen i övrigt. 

Kvalitet som länk mellan musik och kulturpolitik 

Att främja ”kvalitet” blev på 1990-talet ett nationellt kulturpolitiskt mål. Detta 

bör främst ses som ett förtydligande och artikulerande av den aktuella 

situationen, att kvalitet var viktigt i kulturen var snarare en outtalad självklarhet. 

Svårigheten att bedöma kvalitet har diskuterats otaliga gånger, exempelvis i 

den Kulturutredning (Wijkander, 2009b) som hade som förslag att kvalitets-

målet skulle tas bort från de nationella kulturmålen inför regeringens kultur-

proposition 2009 (prop 2009/10:3, 2009): 

Vi har, efter noggranna överväganden, valt att inte föreslå något mål som syftar på 
konstnärlig kvalitet, eftersom vi inte tror att ett sådant egentligen kan vara meningsfullt. 
Innebörden av konstnärlig kvalitet har hittills inte kunnat preciseras. När man ändå 
försökt göra det så har det visat sig att den konstnärliga utvecklingen regelmässigt sökt 
sig mot uttrycksformer som brutit mot etablerade normer om kvalitet./…/ (Wijkander, 
2009b) 

Kulturutredningen diskuterar kvalitetsbegreppet i relation med och motsättning 

till den logik om nyskapande som i kulturpolitikens diskurs, och i stora delar 

av musiklivet i stort, är ett värdefullt mål där ”undvikandet av konventionella 

grepp, och medvetet gränsöverskridande, är högt uppskattade handlingar” 

(Arvidsson, 2014:117). I en intervju med Dan Lundberg från Svenskt Visarkiv 

menade Keith Wijkander, som stod som ordförande för kulturutredningen, att 
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kvalitetsbegreppet idag fungerar som en gatekeeper som upprätthåller en viss 

struktur. 

/…/ konsekvensen blir i hög grad att det blir en sorts frysning till de som har lyckats 
etablera, skaffa sig, alltså konstnärligt skapande som sker med de kännetecken och med 
de signaler som har kommit att förknippas med kvalitet, finns innanför det här staketet. 
Medan konstformer som inte har de signaler eller konstnärliga uttryck som inte har 
signaler, blir väldigt lätt, inte alltid men väldigt lätt stämplade som icke kvalitet och på 
det sättet så har kvalitetsdebatten faktiskt fått, som en av sina konsekvenser, en sorts 
tendens att man slår vakt om en befintlig kvalitetsstruktur. (Svenskt Visarkiv, 2010) 

Kulturutredningens förslag om att utelämna kvalitetsbegreppet gav upphov till 

protester både i remiss- och artikelform från politisk vänster (Missne, 2009) 

till höger (Selimovic, 2010). Kulturpolitikforskaren David Karlsson, som 

initialt var en av utredarna men hoppade av under processens gång, menade 

att det inte bara är svårt utan faktiskt omöjligt att tänka sig en kulturpolitik 

som inte tar hänsyn till kvalitet: 

Om man gör sig av med föreställningen om konstnärlig kvalitet gör man sig i 
förlängningen av med skälet till att över huvud taget bedriva en kulturpolitik. Att det är 
omöjligt att ens diskutera kulturpolitik utan en föreställning om kvalitet illustreras 
ofrivilligt av själva betänkandet. Gång efter annan tvingas man använda sig av det 
oprecisa begreppet. Amatörkulturen sägs hålla hög kvalitet, regionala kulturinstitutioner 
likaså. (Karlsson, 2010:321) 

Förslaget att inte inkludera kvalitetsbegreppet röstades ner av den dåvarande 

regeringen som valde att ha kvar det som ett nationellt mål för kulturpolitiken. 

Man befarande att ett borttagande av kvalitetsbegreppet skulle leda till en allt 

för instrumentell syn på kulturens roll i samhället (jfr Lundberg, 2014), att det 

skulle innebära en förskjutning mot kulturpolitiken som aspektpolitik. Detta 

tog även Kulturrådet upp som en risk i sitt remissvar. 

Av de kulturpolitiska begrepp som jag diskuterar i den här avhandlingen så 

förefaller också ”kvalitet” vara det begrepp som är mest internaliserat av de 

musiker som jag har intervjuat. Tankar om musikalisk kvalitet verkar alltså 

vara långt mer införlivade i musikernas egna begreppsvärldar än vad till 

exempel begreppen samverkan, projekt och nyskapande är. Samtliga 

intervjuade har en självklar relation till begreppet och en uppfattning om att 

kvalitet är något bra och viktigt och alla anser att kvalitet är något som ska 

premieras av kulturpolitiken. Däremot råder stor oenighet om vad begreppet 

betyder, något som märks både i intervjuer och i de olika policytexterna. 

Samtidigt så var det tydligt att mina informanter hade viss svårighet att 

formulera sig kring begreppets mening även då de hade en klar uppfattning 
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om det. Kvalitet definieras sällan om inte dess definition är hotad (Lindsköld, 

2013:29). 

Man skulle kunna teoretisera begreppet kvalitet som en ”master signifier” för 

både musikvärldarna och kulturpolitiken. En ”master signifier” eller tom 

signifikant är i Laclau och Mouffes terminologi en signifikant som genom dess 

överflöd av betydelser är omöjlig att definiera på annat sätt än som en symbol 

för den likhetskedja den tillhör. Kvalitet kan därmed ses som ett begrepp som 

mer än något annat utgör en länk mellan kulturpolitik och musik (och andra 

kulturuttryck). Per Gudmundson, spelman och verksamhetsledare för 

Folkmusikens hus, likställer i ett epostsvar till mig kvalitetsbegreppet med hur 

de offentliga medlen fördelas. Han beskriver kvalitet som: 

/…/ ett mycket svårbemästrat begrepp som ju är starkt knutet till rådande värderingar 
hos de som har ”kvalitetsformuleringsprivilegiet” i olika musikmyndigheter och musik-
miljöer./…/Fördelningen av offentliga medel till musiklivet måste ses som ett uttryck för 
statens syn på vad som är musikalisk kvalitet. Det innebär att det är den västerländska 
konstmusiken som har den högsta kvaliteten och utgör därmed toppen i näringskedjan i 
musiklivets ekosystem. 

I ett anförande i samband med släppet av deras rapport ”Musikens Makt”, en 

genomgång av och argumentation för att öka stödet till populärmusik-

arrangörer, utgår ordföranden för föreningen Svensk Live, Joppe Pihlgren, 

från en liknande tanke: 

Om det är så att pop inte är riktig musik, så gör staten, regioner helt rätt när de struntar i 
att stötta popmusikarrangörer. Men vi tycker att de gör fel! Vi tycker att pop är riktig 
musik! (Svensk Live, 2017) 

Kulturpolitiskt erkännande kan alltså i sig ses som ett kvalitetserkännande. 

Inom den kulturpolitiska diskursen definieras utifrån detta resonemang ett 

musikstyckes, en artists, musikers eller musikgenres kvalitet genom dess grad 

av inkludering eller exkludering i diskursen. 

Härskar för att söndra?  

En viktig kritik mot kvalitetsbegreppet i fördelningspolitiken kommer från 

feministiskt håll. Flera föreningar, organisationer och program har på senare 

år bildats för att arbeta för att fler kvinnliga musiker och tonsättare ska få, 

eller ta, erkännande i musiklivet. KVAST, KVinnlig Anhopning av Svenska 

Tonsättare, arbetar främst med konstmusikaliska tonsättare och har skapats 

av tonsättaren Karin Rehnqvist. I samma musikvärld verkar KUPP – Kvinnor 

Upp På Pulten, som har liknande ansats för kvinnliga dirigenter. IMPRA 
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fokuserar på improvisationsmusik i bred mening och EPOS-projektet som drevs 

av RfoD var ett mentorprogram för kvinnliga folk- och världsmusiker. 

Föreningar som Jämställd Festival, Musiksverige och Svensk Live arbetar med 

genusfrågor inom populärmusikvärlden. Trots att jämställdhet ses som ett av 

de viktigaste horisontella målen, är ojämlikheten fortfarande stor i det svenska 

och internationella musiklivet, och mycket handlar om uppfattningen om 

kvalitet. Jämställd festival tar upp frågan om kvalitet i sin FAQ-sektion på sin 

hemsida: 

Vilken musik som är ”bra” är ingenting objektivt utan någonting vi lär oss utifrån vad vi 
får presenterat för oss av personer i vår omgivning, av radio och förstås vad vi får se på 
festivaler. Just därför har festivaler faktiskt makt att påverka oss i vad vi tycker är ”bra” 
musik, och om en festival då alltid bara har män på sina scener är det också det vi 
kommer lära oss är ”bra” musik. (Jämställd Festival, 2017) 

Med Ahmed kan man beskriva det som att vi orienteras mot dessa värde-

omdömen, som kan verka för att strukturer och hierarkier befästs: ”Emotions 

show us how histories stay alive, even when they are not consciously 

remembered” (Ahmed, 2004:202). Det affektiva historiska greppet av upp-

levelsen att exempelvis konstmusik per definition är kvalitativt gör att sådana 

strukturer är svåra att utmana och bryta upp. Kvalitetsbegreppet är inte bara 

djupt förankrat i kulturpolitiska och konstnärliga diskurser utan också i 

genusdiskurser. 

Faktum kvarstår dock att den konst vita män från medelklassen kan relatera till alltid är 
densamma som tillmäts hög kvalitet i samhället. Det finns en risk att koncept som 
kvalitet, som förefaller vara neutralt, hyser stereotypa och traditionella föreställningar 
om exempelvis manligt och kvinnligt. /…/ Att påstå att kvalitet och kulturens autonomi 
står över faktorer såsom genus, etnicitet, sexualitet, klass och ålder kan bidra till att 
ojämställdhet inte märks eller ses som ett problem som på andra områden i samhället. 
(Linnea Lindsköld, 2011, pp. 78–79) 

Feministiska skribenter har definierat kvalitet som ett manligt kodat begrepp 

som måste brytas ner och omdefinieras, eller helt enkelt slopas, för att 

möjliggöra en jämställd utveckling inom kulturen. Den queerfeministiska 

aktivisten Ziggi Askaner beskrev problematiken i aktivistiska ordalag i det 

feministiska fanzinet ”Crush and Create/DIY”. 

Kvalitet är ett ord som härskar för att söndra. Kvalitet är ett ord som ställer skapande 
människor mot varandra i en kamp om vem som ska få rätten till utrymme, erkännande, 
kulturstöd, uppskattning, publik och spridning. Kvalitet är ett ord som ingen vet vad det 
betyder, som skiftar form, slingrar sig och aldrig stannar kvar länge nog för en att lära 
känna det. Kvalitet är ett ord som används av de som sitter på en maktposition för att 
bedöma och stänga ute de som befinner sig i en beroendeställning, och på sätt skapa en 
konkurrenssituation mellan skapande människor. (Askaner, Götberg, & Adibzadeh, 
2013) 
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I Vanja Hermeles text om kvalitetsbegreppet i ”Plats på scen”, en omfattande 

utredning om jämställdhet på scenkonstområdet, visade hon genom en åter-

rapportering av ett panelsamtal vid Teaterbiennalen i Umeå och Skellefteå 

2005, hur kvalitetsbegreppet i sig definierats genom ett slags cirkelresone-

mang och likställts med manliga uttryck: 

Eftersom det är män som traditionellt haft möjlighet att uttrycka sig i de konstnärliga 
rum där kvalitetsstämpeln finns att tillgå – stora scenen på Dramaten, exempelvis – blir 
frågan ”Är det hög kvalitet?” detsamma som ”Är det lika bra som männens arbete?” 
(Hermeles, 2006) 

Redan här ställs resonemanget om kvaliteten som kulturpolitikens ”master 

signifier” lite på sin ända. Det är kanske inte så enkelt att allt som kultur-

politiken finansierar per definition ”är” kvalitativt. Även om statens syn på 

musikens kvalitet är relaterad till dess grad av erkännande i de fördelnings-

politiska processerna, har det också betydelse utifrån vilket kriterium det 

belönas. Jämställdhet har under senare år blivit uppvärderat som ett viktigt 

horisontellt mål, ofta ett av de mest belönade kriterierna. Detta har lett till att 

en stor andel av de kulturprojekt som premieras har en högre andel kvinnor än 

tidigare. Man kan se det som ett problem att detta ses som något annat än 

kvalitet – det blir en slags falsk motsättning mellan kvalitet och jämställdhet. I 

en kandidatuppsats om kvalitetsbegreppet i ansökningar till Musikplattformen, 

återger författaren en formulering från en ansökan: 

Även Ansökare 7 argumenterar för jämställdhet på ett intressant vis: ”Jag har höga krav 
på kvalitet, men även ett starkt engagemang i genusfrågor, så för mig är det en självklar-
het att dela könskvoterna 50/50.” (Schlott, 2013:27) 

Innebörden i ”ansökare 7”s utsaga är sannolikt inte avsiktlig, men det berättar 

om en djupare klyfta mellan begreppen även hos de som vill verka för 

jämställdhet – att kvalitet upplevs i ett dikotomiskt förhållande till genusfrågor, 

och kanske framför allt till kvotering (Linnea Lindsköld, 2011:81). Kanske är 

det alltså inte tillräckligt att kvinnliga musiker får bidrag genom jämställd-

hetskriteriet så länge kvalitetsbegreppet i sig är manligt kodat. Inom kvalitets-

logiken finns därmed två kategorier: Musik som får medel på grund av sin 

kvalitet, och musik som får medel trots sin (avsaknad av manligt kodad) 

kvalitet. 
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Taktiker och strategier för konstnärligt 
erkännande 

Kvalitet är inte bara något som har betydelse i bedömningen av enstaka 

musikaliska verk eller individuella artister och musiker. Begreppet kan också 

kopplas till musikstilars position i det man brukar kalla för genrehierarkier. 

Hur musikstilar som helhet värderas i kulturpolitiska diskurser och andra 

kontexter kan kopplas till vilken betydelse kvalitetsbegreppet har inom dem. 

Här följer resonemang och fallstudier kring diskursförändringar kring kvalitet, 

konst och kommersialism i tre musikvärldar. Material är hämtat både från 

egna intervjuer med musiker samt från tidigare forskning. Gemensamt för 

dessa förändringsprocesser är att de kan beskrivas som en kamp från utövarna 

själva att få omvärlden och det kulturpolitiska etablissemanget att uppvärdera 

dess konstnärliga kvaliteteter. Samtliga har också gemensamt att dessa 

kvaliteter, på olika sätt, stått i relation till kommersialism, popularitet och 

marknadslogiker. Jag kommer att beskriva processer inom tre olika 

musikvärldar: Jazz, folkmusik och pop- och rockmusik. I åtminstone de två 

första fallstudierna, jazzen och folkmusiken, har den kvalitetsdiskurs som man 

knutit an till också följts av olika grader av kulturpolitiskt erkännande. I den 

tredje fallstudien, populärmusiken, är det svårare att uttala vilken framgång 

man haft även om det är tydligt att även populärmusiken nått viss framgång i 

och med avskaffandet av det nationella målet om ”kommersialismens negativa 

verkningar”. Beskrivningarna har vitt skilda utgångspunkter. I avsnittet om 

jazzen utgår jag dels från min intervju med jazzmusikern Nils Lindberg och 

dels från jazzens förändringar på makronivå. Texten om Falun Folkmusik 

Festival centreras till en specifik festival och de konsekvenser den hade för 

folkmusikgenren i stort, och avsnittet om populärmusiken utgår resonemanget 

från den institution på populärmusikområdet som startade som en avdelning 

inom Musik i Dalarna under avhandlingsperioden, Dalapop. 

”Seriös musik”: Jazzens väg in i kulturpolitiken 

Alf Arvidsson uppmärksammade i sina böcker om jazz (Jazzens väg inom 

svenskt musikliv samt Från dansmusik till konstnärligt uttryck) hur jazz-

musik i perioden kring 1945 började ses som en alltmer seriös musik. 

Arvidsson använder Bourdieus fält-begrepp och konstaterar att jazzen 

utvecklades till ett subfält inom ett övergripande musikfält. Han nämner 

vidare att ”en erövrad hög position inom detta subfält har inneburit möjlighet 

till erkännande på det större fältet” (Arvidsson, 2002:85). Vägen till detta 

erkännande som ett relevant subfält har inte varit okomplicerad. 
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Under den här processen rådde stor oenighet bland kulturskribenterna om 

jazzens status som konstnärligt uttryck. Arvidsson identifierar fyra olika 

ståndpunkter som hölls av musik- och kulturkritiker under mellankrigstiden: 

en rasistisk, nationalistisk och/eller konservativt baserad starkt negativ kritik; 

en uppfattning om att den var helt irrelevant; en ”high middle brow” (jazzen 

kan som hos Gershwin fungera som tonalt och rytmiskt material för 

konstmusiken) samt en uppfattning om att den varit viktig, men stagnerat 

under 1920-talet som offer för en industrialisering. Utgångsläget var alltså att 

detta var en musik som fortfarande i första hand hade status som lättsam 

underhållning snarare än musik med konstnärliga kvaliteter. Johan Fornäs 

identifierar i sin bok Moderna människor: Folkhemmet och jazzen istället fyra 

förhållningssätt eller strategiska positioner hos framför allt musiker och andra 

som önskade höja jazzens status i smakhierarkierna: konsttraditionalism, 

konstmodernism, populärtraditionalism och populärmodernism som fyra 

viktiga strömningar (Fornäs, 2004:170). 

Det var tydligt att de mest tongivande strömningarna som tillät jazzen att 

klättra uppåt var de som betonade jazzens konstnärliga kvaliteter. Jazzen var 

intimt kopplat till dansbanorna ända sedan dess introduktion i Sverige, vilket 

blev tydligt i 40-talets debatt om ”dansbaneeländet” (Frykman, 1988). En av 

vägarna till konstnärligt erkännande var just att man övergav dansbanorna 

och började spela konserter för en sittande publik. Arvidsson sammanfattar 

jazzens rörelse uppåt i det sociala rummet som en samtidig renodling av en 

egen särart samtidigt som ekvivalenskedjor med de ”högre” genrerna skapas. 

Att visa att ”karakteristiska drag för högre positionerade genrer är identiska” 

samt att visa ”att de högre genrerna faktiskt saknar väsentliga ingredienser 

som de egna genrerna företräder.” Arvidsson påvisar hur detta gjorts i jazzen 

genom att: 

/…/ iscensätta konserter där de distingerande dragen kan exponeras tydligt, bilda 
föreningar och starta skivbolag med uttalad inriktning på den egna genren, odla särskilda 
samspelsformer, efterfråga bevakning från massmedia, utveckla en egen skriftlig kritik, 
använda intellektualiserande hållningssätt inkluderande studieverksamhet – och att 
främja/skapa musikaliska uttryck som förstärker och ger substans till sådana yttringar 
(Arvidsson, 2002:88) 

Utöver att jazzorkestrarna tog plats på konsertscenen började en del jazz-

musiker röra sig över gränsen till konstmusiken under 50-talet. Nils Lindberg 

var en av de första i en svensk kontext som nådde framgångar både inom 

jazzen och konstmusiken (Intervju med Nils Lindberg, 2016; Lindberg, 2006). 

Då jag träffade Nils Lindberg i hans hem i Gagnef berättade han om hur han 

startade sin bana som jazzmusiker för att gå vidare till att simultant arbeta 
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som tonsättare inom konstmusik. Intresset kom enligt honom själv från en 

medveten önskan att överbrygga genrerna inspirerad av den amerikanske 

storbandsledaren Stan Kenton. Nils Lindberg hade alltså siktet inställt redan 

från början på att han ville göra så kallad seriös musik, men som hade inslag 

av jazz. Han lånade också in uttryck från folkmusik från Dalarna, delvis 

inspirerat av hans farbror Oskar Lindberg som krediteras för att ha arrangerat 

det välkända stycket ”Gammal fäbodpsalm” för orgel. Att överbrygga klyftan 

mellan jazz och andra musikgenrer var inte självklart positivt eller välkommet 

från jazzmusikernas håll. Han berättade att han fick mothugg från ”Dompans 

gäng”, alltså Arne Domnérus som tyckte att ”Nää, nä, det ska vara renodlat. 

Det ska vara Basie.”20  

Lindberg bestämde sig för att studera komposition vid Kungliga Musikhög-

skolan och valde den inriktning som ansågs vara svårast, kontrapunkt: ”Skulle 

jag satsa på det här, så skulle jag satsa på det absolut svåraste, kommer jag inte 

in på det så skiter jag i det.” För att kunna komma in på utbildningen flyttade 

han till Åbo och arbetade som restaurangmusiker på kvällarna och tog 

lektioner i harmonilära för den finske tonsättaren John Rosas. Det är värt att 

notera att det under den här perioden var relativt lätt att som jazzmusiker 

försörja sig genom att spela ”underhållningsmusik” på restauranger och pubar, 

men det fanns inte tillgång till jazzmusikalisk utbildning på någon högre nivå. 

Nils Lindberg berättade för mig om första gången han hade möjlighet att 

arbeta med symfoniorkester: 

I och med att jag så småningom då hade gjort den här första skivan ”Sax appeal” så fick 
jag erbjudande att göra nånting stort. För det var lite åt seriösa hållet i uppläggningen av 
mina jazzlåtar. Så då fick jag det här erbjudandet att göra en jazzsymfoni. /…/ Det fanns 
nånting som hette Underhållningsorkestern, en symfoniorkester som spelade lättare 
musik, /…/ och så fick jag välja ut de bästa jazzsolisterna i Sverige då. /…/ Istället för 
såna där ”genomföringar” som det fanns [i klassisk musik] då så lät jag jazzmusikerna 
spela solon.  

                                                             
20  Det är dock värt att notera att flera av medlemmarna i ”Dompans gäng”, som Jan Johansson, Georg Riedel 
och Bengt-Arne Wallin, närmade sig såväl klassisk musik (exempelvis genom lektioner med etablerade 
tonsättare) som folkmusik (Arvidsson, 2011:243–245).  



 

 
 

132 

Att det var SVT som gav Lindberg uppdraget snarare än ett konserthus eller 

dylikt är talande. Man kan notera att den plats som fanns för jazzmusik i den 

så kallade seriösa musiken ändå kategoriserades som att det drog åt 

underhållning och lättare musik. Men det var tydligt att det fanns ett sug efter 

den här typen av musik både bland media, konsertarrangörer och framför allt 

hos publiken. Kanske kan en parallell dras till dagens symfoniska uppsättningar 

av tv-spels musik och filmmusik. Lindberg berättade att sju tv-kanaler i 

Europa köpte sändningsrättigheterna till symfonin redan innan den var färdig. 

Men från konstmusikaliskt håll var dörrarna inte lika öppna: 

Jag kallade det för ”Symfoni nr 1” va, och då fick ju tonsättarföreningen reda på att ”det 
kommer en här som har jazz i symfoni…så får det inte vara!” så de förbjöd TV att kalla 
det Symfoni nr 1. /…/ Så då kallade jag det för ”Concerto -63”, det var det år jag skrev 
den. /…/ Men producenten som hette Lasse Sarri på den tiden, han struntade i [det], så 
när det gick så stod det ”Symfoni nr 1”. 

Illustration 6. Första maj 1968. 
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Från publikt håll fanns alltså förståelse och intresse för de likheter som 

byggdes mellan jazz och konstmusik, men inte på samma sätt från institu-

tionerna. För att komma än närmare konstmusikens status som kvalitets-

musik behövde man bygga egna institutioner, place propres (de Certeau, 

1984), för att kunna röra sig mot strategiska förhållningssätt och skapa 

långsiktig förändring, snarare än taktiska förhållningssätt. En väg framåt blev 

folkbildningen. Under 60-talet skapades vissa allianser med den social-

demokratiska folkbildningen, ABF hade studiecirklar med Don Cherry och 

George Russel och i ABF:s medlemstidning Fönstret skrevs återkommande 

artiklar om jazzmusik och jazzens villkor. Man skapade också fristående 

föreningar för att driva frågor om jazzens villkor, först MODUS och sedan 

Föreningen Svenska Jazzmusiker (FSJ) som ett par år medverkade i Första 

maj-tåg, bland annat 1968 (se illustration 6). Att gå med i första majtåg som 

förening var inte självklart öppet för vem som helst utan krävde godkännande 

som egen sektion av LO/Socialdemokratiska Arbetarpartiet. När den första 

kulturutredningen släpptes 1972 fanns inga jazzinstitutioner inkluderade i den 

kulturpolitiska visionen, även om turné- och arrangörsstöd nu var tillgängligt. 

Rikskonserter kan ses som en stark motor till jazzens höjda status och 

diskursiva transformering mot att vara en av de erkänt seriösa musikgenrerna. 

Jan Bruer fick arbete som jazzkonsulent hos Rikskonserter 1971 och från 1972 

och ända fram till 2010 delades priset ”Jazz i Sverige” ut tillsammans med den 

statliga skivetiketten Caprice Records. Jazz i Sveriges uttalade orsak var att 

sätta en kvalitetsstämpel på svensk jazz:  

Även om förutsättningarna ändrades något under de 39 år utmärkelsen delades ut var 
grundtanken hela tiden densamma – att fästa uppmärksamhet på det nya och 
högkvalitativa i svensk jazz. (Musikverket, 2015) 

Det är i samband med den regionaliseringsform som genomfördes under 

1980-talet då de gamla regionmusikkontoren omvandlades till länsmusik-

organisationer som jazzen på en del ställen får fotfäste och börjar betraktas 

som en konstart värdig att finansiera. Reformen genomfördes som tidigare 

beskrivits av ”Centrala musikkommitén”, CEMUS, som leddes av Rikskonserters 

ordförande. Jazzmusik nämns inte direkt i den utredning som gjordes, ”Ut 

Med Musiken”, men i bilagan då ”Ordföranden har ordet” så heter det: 

/…/ vi hoppas att allt musikliv av kvalitet inom länen – musikteater, orkestrar, karmnar-
musik, folkmusik, körer, solister, blåsorkestrar, jazz, elektroakustisk musik osv. -inte 
skall låsas inom länsgränser utan komma hela landet till godo. (Ut med musiken, 1988) 

I och med regionaliseringen på 80-talet flyttade jazzen alltså fram sina 

positioner, men det är på få platser jazzen nått en helt strategisk position i 
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betydelsen att den har fått sina egna institutioner och kunskapscentrum. Men 

den har idag en självklar position på musikhögskolor och –utbildningar, den 

är komfortabel som musikform på scen för en sittande publik och betraktas 

onekligen idag som en seriös musikform, just genom både den likhet med och 

den distinktion från konstmusiken som man kunnat etablera. Även om jazzen, 

som Arvidsson konstaterar, under andra hälften av 1900-talet nått allt högre 

positioner så kvarstår att den i jämförelse med konstmusiken har en tydligt 

underordnad position. 2008 uppvaktades den då pågående Kulturutredningen 

av ett nätverk av i princip samtliga organisationer som arbetade med jazz, 

bland dem Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ), Svenska Jazzriksförbundet 

(SJR) Fasching, Nefertiti, Jazz i Malmö, Rikskonserter, STIM och IMPRA 

(Nätverket Svensk Jazz, 2008). I dokumentet som presenterades för kultur-

utredningen ”Släpp in jazzen innanför staketet” framfördes ett antal krav på 

den pågående utredningen. Krav som lyftes fram var att stödet till arrangörs-

leden och infrastruktursatsningar skulle öka, att man ska inrätta en 

nationalscen för jazz, att inrätta flexibla stödformer samt att verka för 

internationalisering. Det första kravet handlade just om att man önskade att 

utredningen ska benämna och behandla jazzen som den seriösa musik den är: 

Uttala att jazzmusiken i kulturpolitiken ska behandlas som andra seriösa konstformer. 
Den bör respekteras utifrån samma värdegrund som annan konstmusik. Släpp in jazzen i 
Sverige innanför staketet.  (Nätverket Svensk Jazz, 2008) 

Man lyfte fram att jazzen är en seriös konstform som i sig är en sorts 

konstmusik. Även här, liksom i den tidiga epok som Alf Arvidsson skriver om, 

används taktiken likhet och distinktion. Man pekar på likheter med den 

”klassiska” konstmusiken, till och med genom att säga att det är en slags 

konstmusik, samtidigt som man förklarar hur jazzmusiken är ”speciell, ja 

närmast unik, i musikvärlden” i sitt fokus på improvisation, rytmisk spänst 

och individuell kreativitet. 

Jazzmusik är idag den musikform som näst efter konstmusiken brukar ses 

som mest seriös och kvalitativ. Att jazzmusiken kunnat genomgå denna 

förändring från att på 20-, 30- och 40-talen ofta beskrivits som en ”avart, en 

olämplig tendens” (Arvidsson, 2002:29) beror som nämnts på taktiska och 

strategiska ställningstaganden både av musiker, skribenter, politiker, byråkrater 

och producenter på båda sidor om det kulturpolitiska ”staketet”. Den mest 

effektiva taktik som använts verkar ha varit att betona likheter med konst-

musiken. På 50-talet genom att bejaka notläsning och kompositörsrollen och 

anordna konserter för sittande publik, på 60- till 80-talet genom att söka 

institutionalisering och skapa plats för jazzen i folkbildningen och utbildnings-
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sektorerna, och på 90-talet genom att direkt uppvakta politiker i Kultur-

utredningen och andra kulturpolitiska processer. Dessa taktiska och strategiska 

aktioner har också varit musikaliska, konstnärliga och ljudande, där musiken 

förändrats och tagit influenser inte bara från konstmusik utan också från folk- 

och världsmusik och från populärmusik. Många musiker levde dessa taktiker 

genom att finna sig konstnärligt i gränslandet mellan jazzmusik och konst-

musik, såsom just Nils Lindberg. Trots de framsteg som gjorts finns fortfarande 

ingen nationalscen som efterfrågades i 2008 års uppvaktning mot Kultur-

utredningen och i jämförelse med konstmusiken får jazzmusiken en mycket 

liten del av den kulturpolitiska kakan. 

FFF: Från buskage till festivalscen 

I det här delkapitlet kommer jag att titta på förändringar inom den svenska 

folkmusikvärlden, men till skillnad från delkapitlet om jazzmusik kommer jag 

inte att fokusera på utvecklingen över tid, utan intressera mig för ett specifikt 

uttryck för den här förändringsprocessen: Falun Folkmusik Festival. På 

samma sätt som jazzen har den svenska folkmusikvärlden och dess musik-

former under en relativt kort tidsperiod genomgått en tydlig diskursiv för-

ändring. Från att fram till 50-talet ha setts som en musikform som främst 

hade emblematisk funktion markerande nationella, regionala eller lokala 

kulturer, har den gått till att under 60- och 70-talen kopplas till framför allt 

vänsterpolitiska uppfattningar om ”folket” som likställt med proletariatet, till 

att också betraktas som en musikform med högt kvalitativt värde. Folkmusiken 

ses också idag som en kraft där progressivt nyskapande och överbryggande 

mellan genrer och kulturer är ett naturligt inslag. Många folkmusiker är idag 

professionella utövare som verkar i ett gränsland mellan bidragsfinansierade 

verksamheter, en privat marknad samt ett amatöristiskt fält. 

Falun Folkmusik Festival (FFF) tillskrivs ofta en nyckelroll i den svenska 

folkmusikens utveckling till den subgenre den är idag. FFF var en festival som 

startades av en grupp spelmän och vänner som alla var del i det som kallades 

för folkmusikvågen (Kjellström, Ling, Matsson, Ramsten, & Ternhag, 1985). 

Folkmusiken betraktades under det tidiga 1980-talet som en stor folkrörelse 

som bubblade av spelkurser, spelmanstämmor, danskvällar, instrumentbyggar-

kurser och folkmusiken hade under 70-talet en självklar, om än perifer, plats 

inom den progressiva musikrörelsen. Men många av utövarna upplevde 

samtidigt att deras musik inte värderades som seriös och kvalitativ av 

majoritetssamhället. En av grundarna av FFF, Magnus Bäckström, beskrev hur 

han upplevde det: 
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Den fanns ju inte på musikskolorna, den fanns inte på konserthusen, den fanns inte…den 
fanns ingenstans mer än på sommaren när det var lite kul för turisterna. Eller ja, den 
fanns men var inte erkänd. Den var liksom, du vet ’spelmännen spelade hellre än bra’, 
’jojo, i buskarna är det ju kul men inte på scen’, det var mycket sånt där. Man såg ner på 
den. /…/ Samtidigt som man lirade bara för musikens egen skull så blev det ju också en 
kulturpolitisk kamp. [litet skratt]. /…/ Varenda jäkla fest man var på så pratade man så 
att…det fanns fester då jag tog med en maskeringstejprulle och lade bredvid tallriken 
bara för att visa att ”jag vet att…sätt den här på mig om ni blir trötta på mitt kultur-
politiska snack” [skratt]  

Magnus skrockade till när han kallade deras praktik på 80-talet för ”kultur-

politisk kamp”, men samtidigt var det viktigt för honom att föra fram just att 

det var en kamp. De upplevde det som att folkmusiken sågs som musik för 

turister. Det var musik som ansågs höra hemma i buskarna, inte på scen. 

Majoritetssamhället såg inte musikens kvalitet, bara dess känsla och de 

regionala, nationella och/eller politiska sammanhang den nödgades 

representera. 

Det finns också en tydlig amatöristisk logik i folkmusikvärlden som kan 

kopplas till dess 60- och 70-tal. Inom den progressiva musikrörelsen kunde 

det uppfattas som oautentiskt att förvänta sig monetär betalning för en 

spelning. Uppfattningen var att det var viktigt att vara ickekommersiell, 

något som spelmannen och numera verksamhetsledare för institutionen 

Folkmusikens hus, Per Gudmundson, förklarade för mig: 

Och grejen är ju att den fanns ju också i sjuttitals-rörelsen, jag minns ju det här att, att 
vara ickekommersiell det var ju i princip att spela gratis va, att, det var ju till och med när 
man blev tillfrågad att spela till dans ”kan du komma hit den 27:e augusti och spela till…” 
så var det ju…nästan ibland så att om man sa att man ville ha betalt så var det ”men vadå 
vi dansar ju gratis”. 

I det tidiga 1980-talets folkmusikvärld sammanlänkades sociala logiker 

tillhörande olika musikaliska och politiska diskurser: tradition, progressiva 

musikrörelsen, konservatism, turism, amatörism, dåtid. Genom dessa inter-

diskursiva artikulationer placerades folkmusiken utanför den kommersiella 

musikscenen, samtidigt som den inte hade tillträde till mer finkulturella 

kretsar och kunde alltså inte ta del av kulturpolitikens fördelning av bidrag på 

samma vilkor som den tidens konst- och jazzmusik. 

Det som ledde fram till att Falun Folkmusik Festival startade var ett 

resonemang om att man genom att spegla den svenska folkmusiken i en 

internationell folkmusikvärld och samtidigt genom att erbjuda alternativ till de 

amatöristiska tankegångarna skulle kunna artikulera den till logiker om 

kvalitet och konst: 
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Första tanken var...”Vad sjuttsingen, vi behöver en festival som lyfter den här musiken 
[svensk spelmansmusik], dess konstnärliga värden.” Som betraktar det som musik, inte 
bara en…”kul amatörgrej i buskarna”. Inte bara en spelmansstämma, utan som sätter de 
här duktiga konstnärerna, som ju också finns, som sätter dem på scen, och det blir en 
riktig konsert. /…/ Den svenska musiken var utgångspunkten, och för att visa tydligt 
vilken nivå det är på det här så tar man in motsvarigheten från andra länder och…speglar 
den svenska folkmusiken genom att ta in från Irland, från USA och från Ungern och från 
Afrika och så där. Bara det bästa av den här musiken. Då kanske Sverige börjar förstå 
vilken bra folkmusik vi har. Alltså konstnärligt. Att det är en konstart, en konstform. Inte 
bara en folkrörelse.  

Falun Folkmusik Festival startade 1986 och hölls årligen fram till 2005 då den 

lades ner, men får då sägas ha fört en tynande tillvaro några år. FFF skapades 

inte i ett vakuum. Liknande initiativ fanns på internationell nivå, framför allt 

WOMAD-festivalen. Magnus Bäckström och de andra arrangörerna jag 

intervjuat nämnde dock inte WOMAD som en inspirationskälla, snarare lyfte 

Bäckström fram de folklore-festivaler, alltså samlingar för internationella 

folkdansgrupper, som han och hans medmusikanter besökte som musiker till 

svenska folkdanslag. Där såg de just olika musik- och danskulturer presenteras 

sida vid sida. Festivalen var heller inte ensam i en svensk kontext, folkhög-

skolekursen i Skinnskatteberg såväl som Peter Oscarssons uppsättning av 

pjäsen ”Den stora vreden” lyfts ofta fram som andra betydelsefulla processer i 

folkmusikens omdanande under 80- och 90-talet. Likväl hade FFF en tydlig 

och framträdande roll i den förändring som folkmusikvärlden genomgick 

under 1980-talet. 

Man kan beskriva det FFF:s initiativtagare gjorde som att re-artikulera den 

diskursiva kontexten för svensk folkmusik. På festivalen presenterades svensk 

folkmusik tillsammans med global folkmusik och icke västerländsk konstmusik 

och gjorde detta primärt genom konsert på scen snarare än på buskspel på 

spelmanstämma. Ett dilemma som man kan tänka sig att arrangörerna 

kunnat ha är hur mycket fokus man skulle lägga på de internationella artisterna 

i presentationen. Grundtanken att skapa plats för svensk folkmusik i logiker 

om kvalitet och konstnärlighet genom att spegla den i utländsk musik byggde 

på att den utländska musiken i sig kunde presenteras som kvalitativ och 

konstnärlig. Samtidigt gällde det att inte ”reta upp” traditionalisterna allt för 

mycket.  I festivalprogrammet till den första festivalen 1986 presenteras 

artisterna som en resa ”från Dalarna till Orienten” (vilket även var namnet på 

det årets kursprogram). Första halvan presenteras artister från Dalarna och 

övriga Sverige, och sedan Norden, Europa och därefter beger man sig till 

artister från resten av världen. Första året hölls konserter med turkiska zurna-

spelaren Ziya Ayetkin; indiska sitarmästaren Ustad Zia Muhiuddin Dagar och 

”dragspelskungen från Texas”, Flaco Jimenez såväl som gruppen Burträskar’a 
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från Västerbotten och en hyllningskonsert till storspelmannen Hjort Anders 

Olsson, bland mycket annat. Arrangörerna knöt an till marknadslogiker genom 

att arbeta med sponsring från lokala företag och startade ”Norrsken” som var 

ett nätverksforum för folkmusiker och branschfolk samt var en av aktörerna 

som startade det internationella branschforumet WOMEX. Man arbetade med 

professionalisering och såg det som viktigt att samtliga medverkande på 

festivalen skulle ha skäligt betalt och goda villkor och man startade efter några 

år också folkmusiktidningen ”LIRA”. 

På samma sätt som man brukar tala om hur festivalisering kan förändra 

musikens uttryck genom att den måste svara på en festivalpubliks “constantly 

raised levels of expressions and effects” (Ronström et al. 2001), kan man 

kanske också tala om hur festivalens ekonomiska, publika och konstnärliga 

kontext kan bidra till förändringar i musikvärldars organisation och dess 

diskurser. Festivalen blir en arena där nya ekvivalenskedjor skapas med logiker 

från andra diskurser, i likhet med hur Arvidsson beskrev jazzens process av 

likställande och distinktion (Arvidsson, 2002:88). Man skulle kunna betrakta 

festivalarrangörernas verksamheter som införandet av mot-logiker till de 

tidigare logikerna. Där folkmusik tidigare setts som knutet till region och nation, 

kunde man genom FFF se folkmusik som en länk mellan det lokala och det 

globala. Där folkmusiken var knuten till buskspel fokuserade FFF på scenen. 

Där folkmusikens autenticitet var knuten till amatörism, fokuserade FFF på 

professionalism. Samtidigt var det inte som att vända på ett blad. Buskspel var 

ett viktigt inslag på FFF, det vara bara inte det mest betydelsefulla inslaget. 

Äldre spelmän hade fortfarande avgörande betydelse – som logotyp användes 

den legendariske dalaspelmannen Hjort Anders Olssons silhuett och man bjöd 

speciellt in åldrade ”hedersspelmän” i initiativet Grå Pantrarna. Men där 

ungdomar tidigare oftast varit ointressanta annat än som ”återväxt”, fokuserade 

man nu också på unga människor genom initiativ som Ethnolägret och Ungt 

Folk.  

Den här förändringen i folkmusikvärldens diskursiva organisering präglades 

alltså inte av märkbar antagonism – genom att fortfarande bejaka vikten av 

amatörism, tradition, den svenska musiken och så vidare, kunde man utan 

större motsättningar skapa ett nytt sammanhang där professionalism, teknik, 

fusion med musik från olika delar av världen, glokalisering och ungdomar 

ingick som naturliga beståndsdelar.  

Två exempel på tillfällen då festivalen präglades av motsättningar kan dock 

noteras. Det första exemplet är då festivalarrangörerna bestämde sig för att 
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hägna in festivalområdet inför festivalen 1989. De första åren hade festivalen 

ett större fokus på ”karnevalkänslan” med spel och fest på Faluns gator, och 

med konserter med inträde framför allt på scener inomhus och vissa gratis 

utomhusscener. Enligt arrangörerna riskerade detta att allt för mycket ta bort 

fokus från musiken, och man bestämde sig för att föra upp ett stängsel kring 

Läroverksparken i Falun och ha den största delen av konserterna i tält i det 

området, samt att besökare fick lösa festivalbiljett för att komma in. Detta sågs 

av stora delar av framför allt den lokala publiken som att man ”tagit festivalen 

ifrån dem”. Magnus Bäckström berättade att det varit nära att han hamnat i 

handgemäng med besvikna festivalbesökare och att han ”till och med var rädd 

för att gå till bilen vissa kvällar”. Än i dag är människor irriterade över 

beslutet. I en Facebookpost från 2015 där någon lade upp en bild på öppnings-

ceremonin från en festival kommenterade en person att ”festivalen brukade 

vara bra – tills någon kom på den ”lysande” idén att börja ta betalt – era 

pengahungriga klantarslen!”. Den efterföljande diskussionen ekade den logik 

om autenticitet genom amatörism som FFF hade försökt motverka: är folk-

musiker som begär betalning för sin musik verkligen riktiga folkmusiker? 

Ett annat exempel då motsättningar kan noteras kommer från festivalens 

slutskede då man på grund av ekonomiska bekymmer börjat boka allt bredare 

artister – rocksångare som Mikael Rickfors och Mats Ronander, hiphopartister 

som Timbuktu och Kaah, bland annat. Detta ledde till en diskussion som gick 

varm på den tidens digitala samtalsforum, framför allt epostlistan ”svensk 

folkmusik”, där man i liknande termer diskuterade vad som egentligen är 

folkmusik. Den dåvarande arrangören anklagades för att vilja göra FFF till en 

”gatufestival vilken-som-helst” och uppmanades att i sådant fall byta namn på 

festivalen och ”ta ner Hjort Anders-loggan”. En förestående bokning av soul-

sångaren Eric Gadd blev en symbol för folkmusikens konstituerande utsida 

bland delar av skribenterna, medan andra försvarande bokningen antingen 

som en logisk komponent i den kommersiella världsmusikgenre som festivalen 

allt mer blivit en del av, eller som en nödvändig breddning av såväl folkmusik-

genren som festivalen. En del försvarade också specifikt bokningen av Gadd 

genom att hänvisa till soulens folkliga rötter i afroamerikansk tradition 

(Diskussionslista för svensk folkmusik & för svensk folkmusik, 2000). 

De mest framträdande motsättningarna som jag kunnat notera handlar alltså 

inte, som man kanske hade kunnat vänta sig, om antagonism mellan logiker 

om svenskhet, globalisering eller att den utländska musiken skulle tränga 

undan eller släta ut den svenska folkmusiken. Istället handlade det framför allt 

om motsättningen mellan logiker om kommersialism och konstnärlighet, 



 

 
 

140 

amatörism och professionalism. Detta förefaller ha varit de perspektiv som 

varit svårast för festivalarrangörerna att förena. 

Popmusikens vägval 

Hardcore-gruppen Refused från Umeå brukade på 90-talet under den period 

som de turnerade med plattan ”The shape of punk to come” skandera: ”Punk 

är finkultur”. Slagordet kan relateras till debatten om genrehierarkier, där 

konstmusiken och finkulturen anses ha en hegemonisk ställning på bekostnad 

av andra musikformer. Det kan å ena sidan ses som ett slag underifrån, att 

punk ÄR finkultur hur den än låter – ett åsidosättande av idén om kvalitet och 

dess koppling till hur ”fin” eller ”ful” kulturen är. Det kan också ses i ljuset av 

den skiva som Refused turnerade med då. På ”The shape of punk to come” 

bröt gruppen med flera av punkens stilmarkörer och inkorporerade ljudkonst, 

elektroniska technobeats, jazziga utflykter och spoken word-partier mellan de 

hårt svängande hardcoreriffen. Själva namnandet av skivan, The Shape of 

Punk to Come, är en referens till Ornette Colemans album från 1959, The 

shape of jazz to come. Colemans album benämns ofta som en av föregångarna 

för frijazzen och beskrivs till exempel av Torsten Ekbom i Sundvalls Dagens 

Nyheter 1962 som modern jazz som är helt skild från underhållningsmusik. 

”Den skapas på samma villkor som all annan allvarligt syftande konst” 

(Arvidsson, 2011:208). Det Refused sysslade med var alltså ett uppenbarligen 

medvetet nyskapande i syfte att skapa en uppfattning om bandets kvalitet. 

Bandet återkommer till ambitionen att sammanlänka sin musik med 

avantgardistiska konstnärliga värden. Dokumentärfilmen om Refused 

splittring, Refused are fucking dead, är ljudlagd med lågmäld piano- och 

stråkmusik och mellan intervjuerna visas ”konstnärliga” landskaps- och 

stadsbilder från Umeåtrakten. När Dennis Lyxzén på en konsert under P3 

Popstad 1997 presenterade låten ”New noice” beskrev han den som: ”Ny konst 

för riktigt folk”21. Utifrån detta är det intressant att notera att när bandet väl 

släpptes in i det politiska finrummet var det inte i första hand utifrån sin 

musiks nyskapande och kvalitativa aspekter, utan utifrån en marknadslogik. 

2012 fick bandet den då borgerliga regeringens ”Hederspris för mångåriga 

insatser för svensk musikexport” (“Hederspris för mångåriga insatser för 

svensk musikexport,” 2016) som delades ut av dåvarande handelsminister 

Ewa Björling. Under tacktalet passade gruppen på att kritisera regeringens 

kulturpoltik som "fientlig för kulturarbetare" och David Sandström menade att 

                                                             
21 https://www.youtube.com/watch?v=g4OuEW0JHms 
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”Det är ganska fräckt egentligen att dela ut ett pris till något de håller på att slå 

sönder” (P3 Nyheter, 2013). 

Rockgruppen Mando Diao från Borlänge i Dalarna gick en annan väg till 

acceptans, men fortfarande med nyskapandet som paroll. Från att ha spelat 

skramlig rock med tydliga soul-, motown- och discoinfluenser släppte man 

2012 skivan Infruset med kärleksfulla rock-tolkningar av Gustav Frödings 

poesi. Detta gjorde bandet accepterat och älskat av en bred svensk publik, med 

spelningar bland annat på Allsång på Skansen. Man valde dock att inte direkt 

fortsätta på det ”folkkära” spåret utan släppte därefter en mer inåtvänd skiva 

som kretsade kring den sovjetiska analogsynten Aelita. Några år därpå slutade 

sångaren Gustaf Norén, utifrån orsaken att bandet och sångaren hade olika 

”musikaliska visioner”. Senare har Norén själv berättat att det snarare 

handlade om en ovilja att skriva kontrakt med skivbolag som hörde samman 

med det som Norén tidigare har uttryckt, att han tycker att musik ska vara 

gratis. Han hade för avsikt att lägga upp Mando Diaos musik för fri 

nedladdning, men det var inte möjligt på grund av skivbolaget. När han 

föreläste på festivalen Peace & Love i Borlänge kopplade han sitt avhopp till 

smakhierarkier och kvalitetsbedömningar: 

– Bakom kulisserna sitter en elit och de har bestämt vilken låt som är bäst. Vi har alla 
köpt den här lögnen, även jag. Ni vet, det funkar som med det coola gänget i skolan, 
säger han med kraftfull stämma. /…/ Hela samhället delar in allt i bra eller dåligt. Till 
och med det här talet kommer folk säkert att recensera. (Shayn, 2015) 

Det här är två exempel på mycket lyckade rockband som båda är några av de få 

populärmusikartister som nått upp till en position där de faktiskt kan tjäna 

pengar på sin musik, men som har ett ambivalent förhållande till detta. 

Exemplen är avsedda att belysa de många taktiska och strategiska vägval som 

man kan argumentera för att den så kallade populärmusiken och populär-

musiker idag står för. En taktik är att eftersträva inkludering i kulturpolitiken, 

i samhällets definition på vilka kulturuttryck som ska värderas, genom 

argumentation, aktion och retorik: ”Punk ÄR finkultur”. Det kan kombineras 

med musikaliska förändringsprocesser, att liksom hos jazzen och folkmusiken 

skapa nya musikaliska ekvivalenskedjor där man experimenterar med att 

överbrygga genrer och vidga musikens sound. En annan taktik är att acceptera 

samhällets karakterisering av popmusik som en kommersiellt driven musik-

form, som man kan arbeta för att förändra eller inte. Att liksom Ziggy Askaner 

och Gustaf Norén förkasta kvalitetsbegreppet är ännu en taktik, att utgå från 

att själva existensen av noderna bra och dåligt, fin- och fulkultur, konst och 

kommersialism är en del av problemet. 
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På egna ben 

Populärmusik, med alla de musikvärldar som man tenderar räkna in i 

begreppet, har åtminstone om man ser det ur ett musikerperspektiv anmärk-

ningsvärt mycket svårare att få ta del av kulturmedlen än andra typer av 

musik. Fonogramstöd är det av kulturrådets bidragsområden som ger absolut 

mest till populärmusik i bred bemärkelse, men sett till antalet sökande är 

stödet ändå mycket litet. Statistik från 2009 visar att över hälften av 

fonogramstödets ansökningar kommer från rock/pop kategorin, men bara 16 

procent av dessa får stöd, jämfört med 30 – 40 procent av övriga genrers 

(Handlingsplan för folkmusik och dans, 2010; Lundberg, 2015:32). Ser man 

till andra bidragsområden är stödet närmast obefintligt, och det finns ytterst få 

statligt understödda institutioner för populärmusik. 

Historiskt har detta motiverats bland annat genom att popmusiken är 

kvalitativt sämre än konstmusik på grund av att den anses produceras enligt 

kommersiella spelregler. Kulturpolitiken har länge varit ålagd att motverka 

”kommersialismens negativa verkningar” som det länge stod i de kultur-

politiska målen. Detta togs bort i propositionen 2010, och i dagens visions-

texter och kulturella mål används därmed sällan kvalitetsbegreppet för att 

motivera att popmusik hålls utanför kulturpolitiken. Istället åberopas att den 

”står på egna ben” och därmed inte behöver ta del av kulturmedlen. Detta 

bekräftas av Kultur- och bildningsförvaltningens projektstrateg: 

Jo men vi tycker att den här…populärmusiken…också är viktig, den är också en del av 
Dalarnas identitet, det är…ungas uttryck. Det är ju svårt att vi skulle bidra ekonomiskt till 
några som kan stå på egna ben va.  

Pop- och rockmusikvärldarna har ända sedan dess begynnelse balanserat på 

vad man uppfattat som gränsen mellan kommersialism och konst. Den 

yttersta toppen av den pyramid av artister och musikvärldar som i någon mån 

kan betraktas som populärmusik, de allra mest ekonomiskt lyckade och 

synliggjorda artisterna och musikbolagen, kan sägas vara en del av Slobins 

suprakultur. Men det är ett faktum att ytterst få musiker som verkar i 

populärmusikvärldar kan leva på sin musik, och små och medelstora arrangörer 

har mycket svårt att få arrangemang att gå runt, vilket bland annat visas i 

rapporten ”Vi fortsätter spela pop [men vi håller på att dö]” (Rutgersson, 

2016). 

En anledning till att populärmusikaliska uttryck förväntas klara sig själv i 

högre utsträckning än annan musik är att populärmusiken sedan den började 

definieras som sådan på 50- och 60-talen kopplats till ett antal industrier. 
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Sociologen Thomas Florén har skrivit om skivindustrin som ett segment av en 

mer omfattande musikindustri i sin avhandling Talangfabriken och går 

igenom tidigare forskning på området. Han delar genom Hallencreutz och 

Engström in musikindustrin i fem kärnaktiviteter: Artister/artistbolag, 

produktionsbolag, skivbolag/distributörer, musikförlag och turnéproduktions-

bolag (Florén, 2010:18) Man skulle också kunna argumentera för att tillverkare 

av musikinstrument och musikutrustning är en del av musikindustrin. Musik-

industrin kan i sin tur ses som ett delområde inom upplevelseindustrin, det 

samlingsbegrepp för ett antal olika delområden som arkitektur, dator- och tv-

spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, 

mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat 

lärande. Klara Tomson (2011) har visat hur begreppet upplevelseindustrin 

definierades till dessa fält av KK-stiftelsen som på uppdrag av den dåvarande 

regeringen bidrog till att förankra idén om kulturell och kreativ verksamhets 

tillväxtpotential i Sverige (Svensson & Tomson, 2016:97). 

Adorno och Horkheimer brukar ses som de första att akademiskt definiera 

kulturell praktik som industriell i sin kritik av populärkulturen och populär-

musiken (Adorno, 1941; Horkheimer & Adorno, 1947, 1972). Det är värt att 

notera att vad Adorno och Horkheimer gjorde, snarare än att argumentera för 

populärmusikens bristande kvalitet som utgångspunkt, var att peka på vad 

popmusikindustrin gjorde med dess konsumenter och produkter. De 

betraktade industrin som förytligande och destruktiv, och menade att den 

skapade passiva, konsumerande subjekt. Populärmusikens bristande kvalitet 

förklarades genom den process av standardisering som man menade industrin 

förde med sig (Adorno, 1941; Witkin, 2003:98). Kvalitetsstämpeln hos 

konstmusiken var däremot självklar. Det kan naturligtvis hävdas att 

konstmusikaliska kompositioner i lika hög grad är formbundna med tydliga 

regler för till exempel stämföring och fastlagda former för olika konst-

musikaliska stilar. Populärmusikvärlden är inte heller ensam om att ha inslag 

av industriella förhållningssätt. Christopher Small argumenterar för hur 

konstmusikvärlden med i högsta grad industriella förtecken vidtar åtgärder, 

till exempel solist-tävlingar, för att hålla antalet etablerade virtuoser nere. 

It is obvious that virtuosi and those who profit from their labors should have an interest 
in keeping their numbers low; as with diamonds and orchids, it is scarcity that creates 
their value. In this they are no different from the members of all professions, whose 
requirements in terms of entry qualifications are designed as much to protect the status 
of the profession and to maintain the price of their services by restricting numbers as 
they are to protect the public. (Small, 1998:31) 
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Musikindustrins logiker är alltså inte unika för populärmusiken. Det som 

skiljer musikvärldarna åt är snarare de idealtyper eller narrativ som finns 

tillgängliga inom respektive musikvärld. Hur berättar man om en kvalitativ 

folkmusiker, popmusiker, jazzmusiker och konstmusiker? Svaren är lika olika 

som de man frågar, men några narrativ kan utkristalliseras: Konstmusikens 

ideal är tonsättaren, den gudabenådade auteuren i den genikult som bland 

andra Small har beskrivit. Folkmusiken respektive världsmusiken har två 

huvudsakliga narrativ: Storspelmannen med anor och tradition, med låtar 

traderade i rakt nedstigande led från spelmän före honom eller henne. Efter 

världsmusikens inträde i folkmusikvärlden kan idealet också handla om 

upptäcksresanden. En musiker som reser iväg och upptäcker världens musik 

innan återkomsten i hembygden och ett återupptäckande av den inhemska 

musiken men gärna i fusion med världens musik. Ale Möller, som tog med sig 

bouzoukin från att ha spelat i Theodorakis band i Grekland till det lilla 

samhället Furudal i Dalarna, där han grävde sig ner i dalamusikens traditions-

rika mylla, är ett typexempel på detta. Den ideala pop- och rockmusikern är 

däremot rockstjärnan. Berättelsen om popartister är ofta den om hur artisten 

fick sitt stora genombrott. Alternativt så är det narrativ om orättvist utebliven 

kommersiell succé som i dokumentärfilmen om sångaren och låtskrivaren 

Roky Erickson (McAlester, 2005), där det berättas hur han sålde rättigheterna 

till alla sina låtar till en skrupellös manager för en milkshake. Berättelserna 

kan också kombineras som i dokumentären Searching for Sugar Man 

(Bendjelloul, 2012) där sångaren Rodriquez på sin ålders höst får uppleva den 

kommersiella succé han blivit berövad på i Sydafrika. Det måste inte alltid 

handla om ekonomisk succé, men för artister i de flesta popmusikvärldar 

definieras kvalitet och hur lyckad man är utifrån relationen med sin publik och 

hur mycket man har lyckats beröra och aktivera folk. Det är viktigt för 

popartister att skapa en following, att man har fans. 

Populärmusikvärldens diskurser knyter genom narrativet om rockstjärnan, 

genom den hierarkiska relationen mellan artist och fan, genom att den 

minimala andel verksamheter som lyckas ekonomiskt är mest medialt synlig 

(Rutgersson, 2016) och genom existensen av en musikindustri som i första 

hand fokuserar på populärmusik an till en marknadslogik där kommersialism 

är ett inslag. Detta överensstämmer med det sätt som kulturpolitiken uppfattar 

populärmusiken. Samtidigt kan man, som Livemusik Sveriges rapport visar, 

notera att den allra största delen av populärmusiken står utan finansiering 

över huvud taget, och kommer aldrig att kunna klara sig ekonomiskt vare sig 

via kommersiella eller genom kulturpolitiska medel. 
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Vilka valmöjligheter har man som musiker när man navigerar i dessa olika 

musikvärldar? För en klassisk musiker så finns det tydliga upptrampade 

gångstigar: Man går musikskola, eventuellt högskoleförberedande folkhögskola 

och därefter musikhögskola. Om man är disciplinerad och når goda resultat 

så kommer man därefter att kunna söka arbete i någon av de regionala 

orkestrarna. Gångstigen är byggd på utbildning först, och därefter på kultur-

politiska logiker. För den som vill bli frilansande populärmusiker finns musik-

skolan och studieförbunden i uppstartsskedet, men därefter är vägen till 

arbete snårigare. Man tar dåligt avlönade eller i värsta fall oavlönade spelningar 

och man skaffar sig ett vardagligt arbete, ett så kallat ”day job”, eller arbetar 

som musiklärare om man inte är en av ytterst få popmusiker som slår igenom 

kommersiellt. Så medan uppfattningen inom kulturpolitiken om att populär-

musikaliska diskurser har en koppling till marknadslogiker inte är felaktig i 

sig, så är det en marknad som nås av ytterst få av de utövande musikerna. 

Mot populärmusikaliska institutioner 

Ett annat perspektiv på svårigheterna för populärmusikaliska institutioner att 

få kulturpolitiska medel är mer praktisk: Det handlar om hävd och svårighet 

Illustration 7. Generaliserade gångstigar 
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att bryta upp invanda strukturer, man kan argumentera för att pathways eller 

gångstigar även existerar för institutionella verksamheter. Även om sådana 

aldrig är huggna i sten så är de institutioner som finns i Dalarna – framför allt 

Dalasinfoniettan och Folkmusikens hus – relativt stabila och väl fungerande 

inrättningar som kräver stora resurser för att kunna hålla igång. Försök att 

förändra stabila institutioner på musikområdet brukar snabbt slås ner och 

uppmärksammas i media. Under 2015 planerade kulturadministrationen i 

region Västmanland att lägga ner Västerås Sinfonietta för att möta ett stort 

budgetunderskott och möjliggöra genrebredd och kvalitet i länsmusikens 

utbud. Det handlade alltså inte om att begränsa utbudet av klassisk musik, utan 

om att ombesörja det utbudet genom samarbetsavtal med andra orkestrar 

snarare än med en fast ensemble. Men efter massiva protester från intresse-

organisationer och kulturpersonligheter i både lokal och nationell press samt 

sociala medier, backade man på beslutet. Orkestern fick bestå och fortsätta 

verka, om än med något minskad tjänstgöringsgrad för musikerna. Dessutom 

tvingades den dåvarande direktören för Västmanlands länsmusikorganisation 

att avgå. När kultursamverkansmodellen presenterades var förhoppningen 

och den uttalade avsikten att regionerna skulle profilera sig kulturpolitiskt, 

vilket torde innebära att de skulle kunna möjliggöra den här typen av om-

prioriteringar. Men samtidigt fokuserades diskursen på en konsensuslogik 

med samverkansbegreppet som nod, som i praktiken gjorde mer omvälvande 

kulturpolitiska förändringar svårare. Det finns också en problematik kopplad 

till anställningstrygghet. Orkestrar och sinfoniettor är uppbyggda av avlönade 

och ofta fast anställda musiker med facklig representation som har i uppdrag 

att arbeta för att bevara stabila anställningar22. Utifrån anställningsförhål-

landena och det mediala debattklimatet, i kombination med samverkans-

logikens orientering mot konsensus och konstmusikens hegemoniska position, 

är det helt enkelt lättare för länsmusikföreträdare att förändra och dra in på 

det fria musiklivets medel och bidrag. Där är förändringar ofta mer omärkbara 

på kort sikt. Drar man ner anställningsgranden hos en orkester så märks det 

det genom organiserade mediala protester som politiker inte kan ignorera 

eftersom stabila anställningar påverkas, medan en lägre budget för fria 

produktioner märks över tid genom ett torftigare utbud och hos frilansande 

musiker genom en försämrad arbetsmarknad. I förlängningen påverkar 

                                                             
22 Dock är det uppseendeväckande att i fallet Västmanlands Sinfonietta så kritiserades nedläggningsförslaget 
både från arbetstagarorganisationen Sveriges Yrkesmusikerförbund och från arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst 
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sådana neddragningar lika många eller fler människor, men det märks inte 

lika snabbt. 

Den som vill skapa långsiktiga, infrastrukturella förändringar på popmusik-

området med offentliga medel märker alltså snabbt att vägen framåt är 

blockerad av de befintliga institutionerna. Det gäller då att hitta andra vägar 

framåt. Den gångstig som förefaller som mest framkomlig är då att knyta an 

till den logik som premierar så kallade ”kulturella och kreativa näringar”, att 

motivera popmusiken just utifrån dess kommersiella potential. För de som går 

den här vägen gäller det alltså att argumentera för populärmusikens betydelse 

som investering på det sätt som till exempel Pär Sundström i Sabaton gjorde. 

Kulturindustrins roll inom ”regional utveckling” och Kulturella och Kreativa 

Näringar (KKN) tas på flera ställen upp i Dalarnas kulturplan 2013 – 2015. Här 

finns också ett längre avsnitt om besöksnäringens betydelse och dess koppling 

till kulturen: ”Ett bra samarbete mellan besöksnäringen och kulturlivet har 

betydelse för båda parter och utvecklar kulturlivet och besöksnäringen.” 

(Landstinget Dalarna, 2012a:37). I en regionalpolitisk kontext har populär-

musikens potentiella kommersialism blivit en tillgång för just den typen av 

regionalutvecklande logiker. Projektstrategen fortsätter med att förklara att 

det finns vissa saker man kan göra för populärmusiken, utifrån ett mer 

”främjande” förhållningssätt: 

Det är ju svårt att vi skulle bidra ekonomiskt till några som kan stå på egna ben va, men 
däremot att det är främjande. Man kan ha…träffar. Det finns andra projekt inom det här. 
/…/ Det är ju en svårighet på det viset, att, ”ska man stödja kommersiellt?”. Nej, men 
man kanske ska titta på det främjande som finns och som man ändå kanske ska…lyfta 
upp.  

I den kulturpolitiska diskursen finns utrymme för skapande av kontaktnät, 

nätverksträffar och främjande verksamheter, men inte för att understödja 

populärmusikaliska institutioner med kulturmedel. Jag intervjuade projekt-

ledarna för Dalapop som alltså är ett projekt som är ett slags naturlig fort-

sättning på Borlänge kommuns satsning på populärmusik som kallades 

Boomtown. Man vill skapa en långsiktig verksamhet som syftar till att hjälpa 

semi-professionella popband i Dalarna. 

Det ska ju leda till att utveckla musikbranchernas verksamhet med fokus på upplevelse-
produktion samt bidra till klusterutveckling, och att det kluster som Dalapop representerar 
utvecklas till att bli…nationellt och internationellt känt att…jamen ögonen på oss, att här 
finns det en marknad.  

Man ansluter här på ett sätt till kulturpolitikens karaktärisering av pop-

musiken, till den sociala logik där popmusik beskrivs som verkande på ett 
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kommersiellt fält och är potentiellt regionutvecklande och inkomstbringande. 

Jag frågade projektledarna om det här sättet att argumentera för sitt projekt 

skulle kunna riskera att reproducera och ytterligare befästa popmusiken inom 

marknadslogiken, snarare än inom konstlogiken. De svarade att de inte såg 

denna risk eller åtminstone att risken inte var relevant. 

Jag tror att vi måste jobba åt, från båda håll, förstår du vad jag menar? Visst, vi ser det 
här som KKN för att det är KKN, samtidigt som vi, Dalapop, och Borlänge kommun till 
visst del, genom engagemanget i livemusiksverige är en jävla igel på dem stora drakarna i 
finkulturen, att lobba in att popmusik är kultur, vi ska ha en, vi ska liksom ha offentlig 
finansiering, offentligt stöd på lika villkor. 

Samtidigt som projektledarna betonar popmusikens marknadsmässiga 

kapacitet, uppmärksammar de popmusikens egenvärde och betonar att det 

inte handlar om en regelrätt investering. De väljer tydligt en annan taktik än 

den som Pär Sundström använde i sitt möte med Falu Kommun då han 

övertalade dem att sponsra hans band Sabaton (se kapitel fyra). Dalapop 

knyter an till en marknadsdiskurs i sin argumentation genom att trycka på ord 

som kluster, marknad, musikbransch, upplevelseproduktion men de knyter 

samtidigt an till kulturpolitikdiskursens logiker som samverkan, nyskapande 

och kreativitet. Genom denna taktik öppnar man upp för att inkluderas såväl 

av marknadsdiskursens politiska och administrativa företrädare – kommun-

ernas näringslivsavdelningar och regionutvecklare – samtidigt som dörren 

inte är stängd till kulturpolitiska processer. I likhet med andra sätt att 

argumentera för olika typer av musik så är skillnaden i första hand diskursiv, 

har att göra med hur man talar om musiken, samtidigt som det kan ha faktiska 

konsekvenser för vilken musik man väljer att producera. Samtidigt är pop-

musikens kommersialism inte enbart en falsk bild hos kulturpolitikens 

strateger. Även om de flesta popmusiker inte kan leva på sin musik eller har 

kommersiella anspråk, så är stildrag i popmusikvärldarna – idealtypen rock-

stjärna, musikindustrin, fanrelation och så vidare – väl förankrade i 

marknadslogiker. 

Hur kan populärmusikaliska uttryck närma sig en position där ett tydligare 

inkluderande i de nuvarande kulturpolitiska sammanhangen är möjlig? Om vi 

tittar på hur andra genrer har genomfört dylika diskursiva transformationer så 

kan vi se att artister liksom jazzens Nils Lindberg eller Ornette Coleman byggt 

musikaliska ekvivalenskedjor med konstnärliga logiker samtidigt som man 

visar på sin särart. Sådana strävanden inom populärmusikaliska musikvärldar 
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 riskerar ibland att hamna i kollisionskurs med den logik om autenticitet inom 

rockmusiken där experimentella uttryck och ett alltför ”publikfrånvänt” 

uttryck ofta uppfattas som pretentiöst och ibland oäkta, men kan också 

fungera som bland annat de inledande exemplen med Refused och Mando 

Diao visade på. Ett annat framgångsrikt sätt för artister i populärmusiksfären 

att få tillgång till det kulturpolitiska fältet förefaller vara att samarbeta med 

andra konstarter som bildkonst, dans, litteratur och att fokusera på de 

horisontella målen. Svensk hip hopmusiks starka position hos unga första- och 

andra generationens invandrare ger den en kulturpolitisk potential i linje med 

horisontella mål, framför allt vad gäller integration. Detta har också placerat 

den inom bildningsfältet, vilket bland annat Johan Söderman har skrivit om 

(Söderman, 2007). Möjligheten för att etablera popmusikinstitutioner utifrån 

vilka ett mer strategiskt förhållningssätt kan utvecklas är alltså villkorad av ett 

antal olika utvecklingar på det musikaliska området. Samtidigt måste 

popmusikens företrädare fortsätta uppvakta kulturpolitiker med inter-

ventionistiska rapporter som ”Vi fortsätter spela pop…” (Rutgersson, 2016), 

liksom jazzmusiker och folkmusiker gjort innan dess. Man måste i argumen-

tation överta kulturpolitikens noder, dess centrala begrepp som kultur, 

samverkan, nyskapande och inte minst kvalitet, och göra dem till sina egna. 

Illustration 8. Länsmusikchefen och projektledarna inviger Dalapop 2016-04-01. 
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Summering 
Jag har här analyserat kvalitetsbegreppet från olika perspektiv och i relation 

till andra begrepp, framför allt i relation till begreppen kommersialism och 

nyskapande. Jag började med att återge och diskutera hur mina intervju-

personer definierat musikalisk kvalitet. Nästan samtliga talade om kvalitet i 

känslotermer, och jag diskuterade hur vi orienteras mot en taktil, närmast 

kroppslig upplevelse av vad musikalisk kvalitet är. Musik ska beröra, skaka 

om, slå an, skapa rörelse. Alla menade också att kvaliteten utöver detta var 

avhängig andra aspekter som musikens funktion, dess framförande och dess 

kontext. De flesta såg inte ett direkt motsatsförhållande mellan musikens 

kvalitet och i vilken mån den var ekonomisk lönsam. Snarare tyckte de flesta 

att upplevelsen av kvalitet på något sätt också kunde kopplas till hur den togs 

emot av publiken. 

En av de frågor som den här avhandlingen undersöker är hur diskurser kring 

kulturpolitik och musik är sammanlänkade. I det här kapitlet argumenterade 

jag för att kvalitet kan betraktas som en ”master signifier” för den likhetskedja 

där kulturpolitikens diskurs och den kulturpolitiskt accepterade musiken (och 

annan kultur) ingår. Kulturpolitiskt erkännande ses per definition som ett 

kvalitetserkännande samtidigt som begreppet kvalitet i sig flödar över av 

mening till den grad att begreppet knappast längre kan definieras. 

Samtidigt tog jag upp hur feministiska röster ifrågasatte huruvida ett 

inkluderande i kulturpolitiken som bygger på andra aspekter än direkt kvalitet 

– horisontella mål och jämställdhet – är inkluderande över huvud taget. De 

menar att kvalitetsbegreppet i sig befäster hierarkiska och patriarkala strukturer 

och därmed bör skrotas. Mycket av den kritik som riktats mot kvalitetsbegreppet 

såväl från feministiskt håll som från populärmusik-, jazz- och folkmusik-

världarna förefaller stämma överens med delar av den kritik som riktades av 

Kulturutredningen som ställde kvalitetsbegreppet mot nyskapandebegreppet:  

Vi har noterat att krav på konstnärlig kvalitet har en tendens att gynna etablerade 
uttrycksformer och etablerade konstnärsgenerationer. Det finns, kort sagt, en motsättning 
mellan värnet av konstens frihet och krav på att konst ska uppvisa specifika kvaliteter, 
vilka de nu än kan vara. (Wijkander, 2009a) 

Inom kulturpolitiken betraktas kvalitet ofta som ett skydd mot en nyliberal 

och/eller instrumentalistisk syn på musik. Samtidigt kan det ses som ett 

begrepp som cementerar genrehierarkier och motverkar förändring på musik-

området. Utifrån det så kan man beskriva begreppet kvalitet som att det, 

liksom samverkansbegreppet som vi diskuterade i förra kapitlet, rör sig i en 
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strategisk dimension, det verkar långsiktigt och skyddar invanda institutioner 

från förändring. Svårigheten att definiera kvalitetsbegreppet gör också att det 

även hos kulturpolitiska bedömare också ofta verkar i en känslomässig 

dimension, där lokala och sociala erfarenheter kan spela in i bedömningen. 

Jag diskuterade taktiska manövrar och strategiska processer för erkännande 

av kvaliteten inom jazzen, folkmusiken och populärmusiken. Inom alla tre 

musikvärldarna vanns kulturpolitiskt erkännande genom processer där likhet 

med och distinktion från (Arvidsson, 2002:88) kulturpolitiskt erkända musik-

genrer betonades. Samtliga musikvärldar hade också utöver detta andra vägar 

till erkännande: genom uppvaktning av kulturpolitiken, genom att knyta an till 

logiker om mångkultur och mångfald. Populärmusiken är inne i en process där 

den utöver, eller istället för, det kulturpolitiska erkännandet även kan erhålla 

medel från administrativa och politiska processer kring upplevelseindustri, 

turism och kulturella och kreativa näringar, vilka genom samverkanslogiken 

kan fungera som en ingång till kulturpolitiken. 

Om långsiktiga, strategiska, förändringar för populärmusiken låter sig göras 

genom kulturpolitiken samtidigt som man uppvaktar näringslivets represen-

tanter och dess politiska motsvarigheter med marknadslogiska argument 

återstår att se. Diskursen kring kulturella och kreativa näringar är det taktiska 

utrymme som just nu finns för populärmusiken att navigera inom i kultur-

politiken, det är den gångstig framåt som finns närmast tillgänglig. När väl 

institutioner, en popens place propres, byggts upp inom ett kulturpolitiskt 

ramverk, oavsett om de skapats genom logiker om marknad eller om konst-

närlig kvalitet, så torde de vara lika svåra att rasera igen som väl Västerås 

Sinfonietta. Även inom jazzen och folkmusiken har man använt taktiska vägar 

in i kulturpolitiken som inte enbart gått via kvalitets- och konstlogiker. Folk-

musiken knöt an till logiker om mångkultur och mångfald, medan jazzen 

kunde få en viss ingång i kulturpolitiken genom den regionaliseringsreform som 

gjordes under 1980-talet. Samtidigt är motsatsförhållandet mellan konst och 

kommersialism relativt fixerat inom fördelningspolitiken, trots de senaste 

årens fokus på marknadslogiker. 
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5 EN KLANG AV DALARNA 
Ansatsen i det här kapitlet är att närma mig en förståelse av Dalarna som 

kulturpolitiskt musiklandskap, den roll som musik och kulturpolitik spelar i 

skapande av Dalarna som plats liksom den agens som platsen har i kultur-

politiska sammanhang. Man kan också säga att kapitlet undersöker konstru-

erandet av bilden av platsen Dalarna i relation till dess nutida musikliv och 

dess kulturpolitiska diskurser. Jag utgår från tre deltagande observationer vid 

musikhändelser på olika platser runt om i Dalarna. 

Till att börja med tar jag er med till jag en konsert på hotellet Klockargården i 

Tällberg med vissångaren Stiko Per Larsson. Nästa text handlar om kammar- 

och konstmusikfestivalen Vinterfest i Ovansiljan, med utgångspunkt i festivalens 

invigningskonsert i Mora kyrka. Därefter diskuteras en konsert på Gamla 

Elverket i Falun med en sångare från Afghanistan, Ali Saqi. Jag förankrar delar 

av mitt resonemang i en enklare semiotisk bildanalys av konsertaffischer 

från musiktillfällena och uppehåller mig längst vid delkapitlet om Vinterfest. 

Avslutningsvis kommer ett resonemang om diskurslogiken om centrum-

periferi och dess roll i Dalarnas musikvärldar samt olika sätt som musiker och 

arrangörer förhåller sig till denna. 

De beskrivna och analyserade musikhändelserna har gemensamt att de på 

olika sätt berör frågor om musikens roll i skapandet av plats, det kan handla 

om ett allmänt Dalarna, om Siljan, Sverige, Leksand eller Afghanistan. 

Utgångspunkten är avhandlingens frågeställning om kopplingen mellan musik, 

kulturpolitik och plats och hur kultursamverkansmodellens fokus på den 

regionala nivån gör platsbegreppet aktuellt. 

En annan sak som de observerade musikhändelserna har gemensamt är att 

samtliga är att betrakta som mycket lyckade, och också som riktiga konserter. 

I Lars Kaijsers bok Musikens Ögonblick resonerar han kring kvalitetsbegreppet 

och dess koppling till lyckade/riktiga konserter. Han tar upp begreppet 
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kongenialitet som i detta sammanhang innebär en överensstämmelse mellan 

den musikaliska genrens konventioner och arrangemangets genomförande. En 

lyckad och riktig konsert svarar alltså mot de förväntningar som finns hos 

publiken, musikerna och arrangörerna (Kaijser, 2007:113). 

Stiko Per på Klockargården 

Jag har ramlat genom skogarna i Långshyttan och dansat med en fallen trädkrona i 
Boda. En gång sov jag på ett golv i Möklinta, en annan i ett skjul på Dössberget. Jag har 
tappat rösten i Enköping och jag har sett allt smör i Småland. Jag har sprungit genom 

regnet in över gränsen…och in i Stockholmarnas land. (Stiko Per Larsson23) 

Under min första fältarbetsperiod i Dalarna satte jag mig i bilen och körde till 

Klockargården i Tällberg. Klockargården är ett av många hotell i Tällberg. På 

väggarna i konsertlokalen tillika matsalen hängde dalmålningar av klassiskt 

snitt, i taket hängde en stor smidd ljuskrona med löv i stil med ”tuppstaken” 

från Leksand. Lokalen föreföll genom detta vara inredd för att signalera just 

”Dalarna” i allmänhet och Leksand i synnerhet. 

Det skulle bli konsert och föreställning med Stiko Per Larsson, en singer-

songwriter från Leksand. Han blev känd lokalt då han 2007 vandrade den så 

kallade ”Dalkarlsvägen” från Siljan till Stockholm, iförd långrock och hatt från 

en Leksands-folkdräkt. Varje kväll under vandringen spelade han improviserade 

konserter för mat och i vissa fall husrum. Denna ”vandringsturné” har han 

sedan återupprepat varje vår men med nya sträckor och de senaste åren har 

han kombinerat vandringsturnén med att samla in pengar till SOS Barnbyar. 

Exempelvis vandrade han 2013 från Trondheim till Stockholm, en sträcka på 

cirka 90 mil. Den konsert jag närvarade vid presenterades som ett slags retro-

spekt över alla hans vandringar. 

Konserten med Stiko Per var inte enbart en turistangelägenhet, men de flesta 

av besökarna var tillresta och många var boende på hotellet och hade köpt ett 

”paket” med mat och musik. Publiken satt längs långbord och hade innan 

föreställningen ätit middag och druckit något eller några glas vin eller öl. Mitt 

emot mig satt en man i 40-årsåldern. Han var där ensam precis som jag vilket 

tydliggjordes av att vi båda pillade med våra mobiltelefoner för att inte verka 

just ensamma. Vi bytte några ord och han berättade att han var från Leksand 

                                                             
23 Ur ”Klockargården TEASER” på Youtube: https://youtu.be/DyGQKHL8dE0 
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ursprungligen men bodde i Borlänge. Han hade hört Stiko Per många gånger 

tidigare, Stiko är något av en ”bygdens son” och är rolig att höra på berättade 

han. Formatet var alltså ”krogshow” och föreställningen hade fått namnet 

”Bara framåt jag kan gå”. 

På scenen stod ett trumset, telecastergitarr och mikrofoner. Bakom scenen 

projicerades en backdrop med en närbild på en man med skägg, scarf och 

halmstrå i munnen, blicken beslutsamt fäst mot marken. Mannen är, förstod 

vi av den stora loggan, Stiko Per Larsson. En bild av samma man var tryckt på 

kvällens meny och på ett ”vykort” som ligger på bordet framför oss. Stiko Per 

stod med korslagda armar på framsidan, på baksidan stod en kortfattad 

artistbiografi: 

Stiko Per Larsson skriver ofta sina sånger inlåst i sin snickarbod i Hedens by utanför 
Leksand. Texterna kan vara skildringar av historier han snappat upp längs vägarna eller 
mer dagboksliknande berättelser från sitt liv. Tonspråket och arrangemangen har en 
klang av Dalarna och folkmusiken, men grunden finns i den akustiska gitarren och Stikos 
röst. 

Ljuset släcktes och lokalen tystnade. En film projicerades mot backdroppen, 

en ”trailer” med vackra naturbilder och en pålagd röst som på raspigt dalmål 

berättade om Stiko Pers vandringar i lite svepande poetiska ordalag. Därefter 

spelades en ljudinspelning från Nalen i Stockholm 2007 upp, där Stiko Per 

berättade om sina planer att bege sig ut på vandring. Låten ”Dalablå” började 

spelas, fortfarande från inspelningen, samtidigt som musikerna tyst smög upp 

på den nedsläckta scenen. Precis då refrängen började tändes scenljuset och 

bandet fortsatte spela låten ”på riktigt”. Greppet signalerade med all tydlighet 

vad kvällen handlade om, att sluta en cirkel, att blicka tillbaka över åren och 

göra ett i hans egna ord ”bokslut” över vandringsturnéerna. 

Föreställningen följde olika teman, ibland baserade på textmässigt innehåll, 

ibland verkade det vara baserat på musikalisk dynamik. Låtarna varvades med 

utdrag ur de videoinspelningar som gjorts under hans vandringar. De första 

tre låtarna handlade om när han bodde i Stockholm med texter om penning-

bekymmer, om att längta hem och om det stressade, förljugna, ryggdunkande 

livet i storstaden. Senare kom en ”svit” om när han flyttade tillbaks till Heden 

och blev sambo och ”plastpappa” åt två barn. Efter paus verkar låtvalet snarare 

baseras på musikaliska kriterier och att ”få igång publiken” då upptempolåtar 

dominerar spellistan. 
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Bandet hade propra men lediga kläder: kavaj, skjorta och chinos eller jeans. 

Trummisen hade en tjockt virad halsduk som såg fruktansvärt varm ut, den 

åkte av efter några låtar. Stiko Per själv bar i början av konserten vit skjorta 

och folkdräktshatt och rock. Rocken hade kurbitsliknande färggranna broderier 

över axeln. Även de kläderna byttes efter ett tag. 

Instrumenteringen bestod av elgitarr, bas och keyboard (keyboardisten spelade 

dragspel på någon låt) samt elfiol. Bandet är kompetent och tajt, jag associerar 

till grupper som Bruce Springsteens E-street band även om Stiko Pers band 

har ett mer lågmält sound utan blåssektion. Sångstil och textfraseringar 

signalerade visrock av den typ som artister som Lars Winnerbäck och Ulf 

Lundell spelar, men ibland närmade sig uttrycket mer tydligt popmusik då 

man kunde höra fraseringar med ett anslag som jag associerade till gruppen 

Kents sångare och låtskrivare Jocke Berg. I många låtar hördes tydliga influ-

enser från keltisk och amerikansk folkmusik. I de flesta låtar spelade fiol-

spelaren Olle ”Bagarn” Brandin med vibrato och långa stråk, med ett idiom 

som ofta används av countryviolinister. På några låtar närmade sig tonspråket 

den nordiska folkmusikens idiom, vilket understryktes klangmässigt framför 

allt av att Brandin då använde en fiolteknik med dubbelsträngar och drillar 

som idiomatiskt kopplade upplevelsen till svensk folkmusik. 

Lokalt, regionalt, (inter)nationellt 

Konceptet att liksom Stiko Per välja alternativ till det ”vanliga” sättet att 

turnera och istället ta sig fram för egen maskin verkar under perioden på 

många sätt ligga i tiden, med dess kopplingar till miljötänk och ”närodlat”. 

Artisten Emil Jensen och folkmusikgruppen Väsen med flera andra har 

genomfört ”cykelturnéer”. Vandringsturnén kan också ses som en taktisk 

handling som ger manövreringsutrymme i en föränderlig musikbransch. 

Vandringen fungerar som ett varumärke där Stiko Per förutom den mediala 

uppmärksamhet som bedrifter av det här slaget tenderar att ge och kan också 

knyta an till olika mytbilder om kringvandrande storspelmän och därmed 

både till en allmän bild om Dalarna och till den folkmusikvärld som vissa 

inslag i musiken anspelade på. 

Under konserten förmedlades också bilden av den solitäre vandraren, som 

ensam i regnet strävar framåt, mot ett avlägset mål. Vi serverades referenser i 

mellansnack och låttexter till Forrest Gump, till Rasmus på luffen, till kring-

vandrande spelmän, till amerikanska roadmovies och en ensam cowboy på sin 

hästrygg. Stiko Per hjälpte också till att grunda parallelerna till outsiders 
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historiskt, bland annat genom låten ”Svarta Hästen” där han sjöng om ett 

dubbelmord i Leksand i början av 1900-talet där mördaren Frans Otto 

Eriksson beskrevs som en kringvandrande luffare för vilken ”vägarna var det 

enda alternativet”. Även på konsertaffischen som också fungerade som backdrop 

till delar av konserten är vandraren Stiko Per tydlig. Halmstråt i munnen kan 

förstås som en simultan indexikal koppling till både lantlighet och luffare 

såsom Huckleberry Finn eller till och med cowboys som Lucky Luke24. Ögonen 

är stängda, huvudet böjt mot marken, i stilla begrundan eller kanske snarare 

beslutsamhet. Färgerna i bilden och det sätt ljuset faller signalerar höst och 

tidig morgon. Dagen blir lång, bara framåt jag kan gå. 

Christopher Small menar att varje musikhändelse är en ritual i vilken ”ideala 

relationer” manifesteras och ”utforskas, affirmeras och hyllas” (Small, 1998, s. 

50) och vår musikupplevelse är i själva verket ett ställningstagande till dessa 

ideala relationer, dessa sätt att uppleva hur världen är beskaffad. Under 

konserten med Stiko Per byggdes en värld upp, genom den klingande musiken, 

genom mellansnacken, konsertlokalens utformning och Tällbergs historik, en 

värld där perspektivet konstant skiftade mellan lokalromantik och en slags 

inkluderande regionalism. Fiolen och de folkmusikaliska influenserna användes 

i huvudsak emblematiskt i musiken, som en krydda som gav musiken ”en klang 

av Dalarna och folkmusiken” som det stod i biografitexten. I den klingande 

musiken är det regionen Dalarna som helhet som kommuniceras, här finns 

inga spår av de lokala folkmusiktraditioner som annars ofta lyfts upp som 

typiska för många orter i Dalarna. Stiko Pers namn signalerar också regionen 

som helhet, ”Stiko” får antas vara ett gårdsnamn av den typ som framför allt 

har använts i Dalarna. Även i kläderna signaleras det traditionella Dalarna – 

Stiko Per berättade att han gick första vandringen iklädd så kallad 

vandringsdräkt, vilket ger en direkt koppling till Ankarcronas Tällberg. I en 

text från Dalarnas Tidningar föreställer sig författaren Edvard Lind hur Gustaf 

Ankarcrona tog scenen på det stora ungdomsmötet på midsommarafton 1904: 

Folket samlades framför kyrkan. Där fanns de borgerliga i sina svarta kostymer och 
hattar, där fanns de färgsprakande dräkterna från Dalarnas olika socknar och där fanns 
de unga i sina vandrarkläder. När det var dags att öppna mötet klev han fram, konstnären 
Gustaf Ankarcrona. Iklädd vandrardräkt med lindade ben och rock utstrålade han ung-
domlighet och kraft. (Lind, 2004) 

                                                             
24 I de senare seriealbumen byttes Lukes ikoniska ”cigarett i mungipan” utbytt mot just ett halmstrå som hade 
liknande lantliga konnotationer (Lu, Mackay, Niu, & , Peto, 2000) 
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Illustration 9. Stiko Per, konsertaffisch. 
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Vandraren är tydligt könad. Det är en helt och hållen manlig värld vi blir en del 

av, de enda kvinnor som överhuvudtaget nämns under konserten är Stikos 

mamma och hans flickvän. Under flera vandringar går han tillsammans med 

”gästartister”, bland andra punkbandet Millencolins trummis Nico, som alla är 

män, liksom samtliga musiker i bandet. I filmerna ges många typiska exempel 

på vänskap mellan män och ”hjärtlig grabbighet”: ”Bagarn” som kokar korv 

och utläggningar om hur Stiko Per och hans bästis brukade ”dricka saft och 

sen gå på krogen och dricka mer saft”. Pojkaktigheten kombineras med lantlig-

het i hänvisningar till Emil i Lönneberga, som kepsen som Stiko Per har på sne 

i filmerna och låtskrivarprocessen som beskrivs som ”inlåst i snickarboden”. 

Platserna var viktiga i både texter och mellansnack, och det är framför allt i 

den talade kommunikationen och i filmklippen som det lokala perspektivet 

kommer fram. Stiko Per missade inget tillfälle att nämna ett ortsnamn, och 

ofta tjoade någon i publiken till då han nämnde ”deras” ställe. Han droppade 

alltid ortnamnen i förbifarten, i en kontext som en del av något annat han ville 

berätta, vilket gjorde att det inte framstod som effektsökeri. Då konserten 

började om efter paus visades en film upp, en ihopklippning av en mängd 

filmklipp där Stiko Per ”plingade” med en gren eller liknande på vägskyltar 

som visade vilken stad han kommit till. Då Leksands-skylten visades kom 

bandet upp på scenen och vi applåderade – var det bandet eller platsen som vi 

applåderade? Vid ett tillfälle, i en annan filmsekvens, kom de fram till den 

jämtländska orten ”Ånn” och Stiko Per sa in i kameran ”Ånn är numera en del 

av Stikoland och republiken Dalarna”. Ett annat filmklipp visade ett skämt-

samt meningsutbyte mellan Stiko Per och en vän om huruvida Leksands-

knäcke eller Wasaknäcke är bäst, som avslutades med att Stiko krossar 

portionsförpackningen Wasaknäcke under sin skosula. Sen berättade han från 

scen att vandringsturnén året efter sponsrades av Leksandsbagerier. I presenta-

tionen av låten ”Bröder”, då han talade om hur låten till hans förtjusning blivit 

upptagen som hockeylaget Leksand IF:s hejaklacks officiella kamplåt, så sa han 

till publiken att det spelar ingen roll var vi kommer ifrån eller hur vi tagit oss 

dit – ”men ikväll är ni alla Leksingar!” 

I sångerna, i musiken, i mellansnacken, i filmerna och i bilderna pendlades 

hela tiden från den internationella bilden av vandraren till att lyfta det lokala 

och det regionala, Leksand och Dalarna. Fokuset på det lokala hjälpte till att 

förankra artisten, att grunda honom i Leksand, gjorde honom till en bygdens 

son. Det regionala, att vara en ”riktig mas”, gav förankring både hos den lokala 

publiken och ur ett nationellt perspektiv. Genom att lyfta fram det regionala 

perspektivet kunde status och kulturellt kapital lånas av andra ”dalkarlar” i 
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samma musikvärld som till exempel Peter Karlsson, men även andra artister 

med olika typer av geografisk förankring runt om i Sverige – han nämnde 

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson som en viktig förebild. Stiko Per har nu fått 

kontrakt med Warner music och ska under 2018 vara med i melodifestivalen, 

men vandringsturnéerna fortsätter han med år efter år. 

Vinterfest 

Här följer en redogörelse för min deltagande observation och intervjumaterial 

relaterat till festivalen Vinterfest som anordnades av den regionala länsmusik-

organisationen Musik i Dalarna tillsammans med kommunerna Mora, Orsa 

och Älvdalen i februari 2015. Syftet med beskrivningen är att visa på 

konstmusikvärldens organisation i den här delen av regionen, festivalen bygger 

på ideella och professionella krafter och ekonomisk och administrativ sam-

verkan mellan kommuner och landsting men även näringsliv och förenings-

liv. Festivalen är också en betydelsefull förmedlare av regional och lokal 

identitet. Jag inleder med en beskrivning av starten på konserten ROOTS i Mora 

kyrka, som var invigningskonsert för festivalen. 

En kväll i Mora 

”Får jag be om störsssta…möjliga…tyssstnad” hyssjade konferenciern och 

tonsättaren Jonas Forssell likt en cirkusdirektör. Den stora stenkyrkans utsida 

var upplyst med ett rött rosenformat mönster som täckte hela långsidan och 

mot ingången slingrade sig en lång svans av människor. Man hade satt 

marschaller i en lång rad längs uppfarten - det var tydligt att något speciellt 

skulle ske här, i Mora Kyrka. Vid entrén såldes en festskrift över Vinterfest-

festivalen i storformat med vackra bilder. På insidan var kyrkan fylld till 

bristningsgränsen och de som hade skymd sikt fick nöja sig med de stora tv-

skärmar man satt upp på båda sidor. I taket projicerades ett intrikat ljusspel i 

blått och lila. 

Längs väggarna stod unga män i svarta kostymer. Vid ett notställ mitt i kyrkan 

i mittgången, alldeles bredvid min sittplats, stod en dirigent som långsamt, 

nästan teatralt, höjde handen. Så lade orgeln en grundton som kören, som 

stod längs hela kyrkans sidor, harmoniserade med. Det lät sakralt och klingade 

av gregoriansk stämföring uppblandad med modernare harmonier i Eric 

Whitacres ”Lux Aurumque”. Eftersom kören var placerad runt hela kyrkan så 

inneslöts vi av musiken, och jag tänkte att det här måste vara det bästa sättet 



 

 
 

161 

att lyssna på musik i en sådan här lokal. Inne i det klingande. Körsången fick 

sällskap av ett soloparti på saxofon av Magnus Lindgren, som i sin tur övergick 

i ett stycke av Hildegard av Bingen. Nu blev det ännu mer gregorianskt och 

melismatiskt utsmyckat i hennes ”meditation över dygderna”, O virtus 

Sapientie. Sedan hördes en klarinett-ton längst bak i kyrkan och vi visste alla 

vem det var. Den världskände klarinettisten Martin Fröst som också var 

konstnärlig ledare för festivalen kom långsamt gående genom mittgången 

spelandes på en till synes improviserad melodi, han tycks ha intagit rollen av 

en råttfångare från Hameln, eller kanske en shaman i kontakt med de högre 

makterna. Framme vid orkestern reste sig Dalasinfoniettans konsertmästare 

Anders Jakobsson upp och med ett stamp i golvet drog en snabb, nästan 

”röjig”, version av Georg Philipp Telemanns Presto ur ”Dubbelkonsert” igång. 

I samma ögonblick förändrades ljussättningen i lokalen och den tidigare 

sakralt blåa tonen blev en gyllene orange, medan orkestern, Anders Jakobsson 

och Martin Fröst spelade vildsint och virtuost. 

Vid en första anblick skulle man med Small (1998:50) kunna tolka konserten i 

Mora kyrka som en manifestation av en mindre hierarkisk värld. I inledningen 

av konserten bröts konventioner om hur en konsert med klassisk musik ”ska” 

utspelas. Publiken var ledigt klädd, det skämtas friskt på ett sätt som uppfattas 

som avspänt i mellansnacken, men man berör också aktuella politiska 

referenser. Fröst tog upp romska musikers centrala position i den europeiska 

musikhistorien, och tycktes också kommentera romernas nutida situation som 

offer för samhällets ökade klyftor i programtexten: ”Så skjut inte budbäraren”. 

Man använde sig flitigt av rörelser i rummet, som hade man läst Christopher 

Smalls kritik av konstmusiken, där han beskriver den osynliga vägg som tycks 

avgränsa musikernas ”separata värld” från publiken (Small, 1998:64). I 

introduktionsnumret lades in ett kort inslag av musik på saxofon som 

åtminstone för mig förde tankarna till improviserad jazzmusik, trots att det i 

själva verket var antika grekiska melodier nyarrangerade för saxofonen (detta 

kan ses som ett exempel på vad klangen och instrumentet gör för hur vi 

uppfattar genrer). Fröst benämnde i programblad och mellansnack sig själv 

och de andra musikerna som ”spelmän” och ”gycklare” och positionerade sig 

som delar av folket snarare än elit. 

Samtidigt hölls många av konstmusikens konventioner kvar. De största 

applåderna fick förutom Fröst själv de två solisterna, sopranen Hanna Husáhr 

och pianisten Roland Pöntinen. Sittplatser föreföll till viss del vara tilldelade 

hierarkiskt där speciellt inbjudna gäster fått platser på de första raderna. 

Kompositioner från den klassiska traditionen är trots det beskrivna 
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”saxofonsolot” det som primärt framförs och förutom Hildegard av Bingens 

stycke och Andrea Tarrodis ”Luciales” så är samtliga kompositörer vita män 

(jfr Small, 1998). Något slutgiltigt uppgörande med konstmusikens hierarkier 

är det inte vi har varit med om, men det är tydligt att de som arrangerat och 

producerat konserten medvetet försökt att, i det lilla, bryta konstmusikens 

genrekonventioner. 

Projekt och ekonomi  

Hur sätts då en sådan konsert och festival samman? Enligt Vinterfests 

dåvarande projektledare David Lundblad fanns inte någon projektgrupp som 

administrerat och programlagt festivalen. Det var i första hand projektledaren 

tillsammans med den konstnärliga ledaren som stod för utformningen av 

festivalen och konsterna. Utöver det hade projektledaren en assistent på 

halvtid en period innan festivalen. Under själva festivalveckan fanns det ”ett 

jättekansli” med ett team där cirka 13 personer jobbat med festivalen för att få 

saker att rulla. Löpande användes de resurser som permanent finns på Musik i 

Dalarna i form av administration, marknadsföring, design med mera. Beslut 

togs av den konstnärliga ledaren och projektledaren, så långt som möjligt i 

samråd med varandra. Beslut gällande de ekonomiska ramarna och praktikali-

teter togs av projektledaren medan konstnärliga beslut som inte påverkade 

budgeten togs av konstnärliga ledaren. Mellan Musik i Dalarnas festivalskapare 

och kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen skrivs treåriga kontrakt där man 

går igenom vilka åtaganden som varje part ska göra kring festivalen Vinterfest. 

Länsmusikchefen berättade för mig att det finns problem med att festivalen 

använder sig av Musik i Dalarnas administrativa resurser, samtidigt som 

Musik i Dalarna ska ha ett rullande schema som sträcker sig över hela året. För 

det rullande schemat krävs en jämn takt, medan festivalen tar väldigt mycket 

av resurserna ett par månader innan festivalen. Dessutom har Lundblad 

dubbla roller som projektledare för Vinterfest och konstnärlig ledare för en 

välkänd sommarfestival, Musik vid Siljan, vilket enligt honom skapat vissa 

organisatoriska problem. De mest högintensiva perioderna för båda rollerna 

sammanfaller tidsmässigt, trots (eller snarare på grund av att) festivalerna 

ligger ett halvår ifrån varandra. Då det närmar sig ”utförandefasen” för 

Vinterfest blir projektledarens arbete med koordination och detaljarbete 

intensivare, och i samma veva måste den konstnärliga ledarens mer visionära 

arbete med Musik vid Siljan starta då, för att kunna överlämna till en 

projektledare i nästa skede. Samtidigt drar arbetet med nästa års Vinterfest 

igång ganska omedelbart efter att innevarande års festival avslutas, för att 
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säkra att de ska få dit ”de där bästa artisterna” (Intervju med projektledare för 

Vinterfest, 2015). Enligt både Karin Holdar och David Lundblad är alltså 

projektledarens arbete mer tidskrävande än den halvtidstjänst som den nu 

består av. 

Festivalen Vinterfest har än så länge finansierats till största delen av Musik i 

Dalarna genom det stöd som distribueras av landstinget Dalarna via Kultur-

samverkansmodellen, men har en egen avgränsad budget inom Musik i 

Dalarna. De tre kommunerna som festivalen tar plats i går årligen in med 

ungefär 20 procent av den totala budgeten. Det har skiljt sig lite mellan 

kommunerna hur stor del man betalat. Utöver den summan har kommunerna 

också stått för många konsertlokaler, lokal marknadsföring och administration 

samt samordning av volontärer. Projektledaren berättade att varje kommuns 

ekonomiska deltagande i någon mån påverkar hur många konserter som 

förläggs i den kommunen, men det är inget ”ett till ett” förhållande. 

Kommunerna kommer sällan med önskemål om det konstnärliga innehållet 

men kan ha förslag på spelplatser, att festivalen ska använda vissa lokaler för 

konserter. 

Den Konstnärliga Ledaren och ett internationellt perspektiv 

Den konstnärliga ledaren kan för en festival som Vinterfest ses som en viktig 

meningsbärande enhet som knyter samman organisatoriska, ekonomiska och 

byråkratiska element med konstnärliga och musikaliska processer samt plats. 

De flesta år som Vinterfest har genomförts har klarinettisten Martin Fröst 

innehaft rollen som konstnärlig ledare. Vad ett konstnärligt ledarskap innebär 

skiftar mellan genrer och mellan festivaler, men också från år till år. Till 

exempel berättar länsmusikchefen att Fröst det här året haft extra starkt 

inflytande på festivalen eftersom det var hans sista år. Nästa år ska det 

konstnärliga ledarskapet tas över av isländske pianisten Vikingur Olafsson. 

Olafsson uppfattas som en föryngring, han är i trettioårsåldern och har relativt 

nyligen startat sin karriär. Karin Holdar menar att han kanske kan vara ”lite 

öppnare för nyare musik” och kan sätta en speciell prägel på festivalen. Den 

konstnärliga ledarens roll sägs av mina informanter vara framför allt två. Dels 

just att sätta sin prägel, alltså att ge festivalen en konstnärlig inriktning på allt 

från val av lokaler (projektledaren berättar att Vikingur Olafsson gärna ville ha 

färre konserter i kyrkor och fler i industrilokaler) till programsättning och 

texter. Den andra och kanske viktigaste funktionen är att bidra med sitt 

nätverk. Musik i Dalarna vill till Vinterfest ha konstnärliga ledare som själva 

är musiker, som spelar internationellt och har ett stort kontaktnät av musiker, 
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kompositörer och dirigenter. Det möjliggör att få dessa till festivalen för 

uppträdanden och samarbeten. Konstnärliga ledarens kontaktnät handlar inte 

bara om att få en viss konstnärlig inriktning, utan kanske framför allt, i 

Vinterfests fall, om ekonomi. Projektledaren för Vinterfest berättar att 

festivalens ekonomiska muskler är mycket mindre än festivalens konstnärliga 

ambition. Då gäller det att de som man anlitar tycker det är kul att träffa och 

spela med den konstnärliga ledaren och därmed kan spela lite billigare. 

Projektledaren berättade att solisterna vid Vinterfest spelar tre eller fyra 

konserter under en veckas tid och får motsvarande halva det arvode de brukar 

få vid en vanlig konsert. För att locka artister berättar projektledaren om hur 

de brukar ”skämma bort” artisterna som kommit till Vinterfest. 

Vi gjorde en väldigt enkel liten utflykt i årets Vinterfest där alla artisterna åkte till 
Grönklitt och åkte släde genom skogen till Fryksås hotell och åt middag. Istället för att 
bara åka till ett hotell och äta middag så försöker vi pyssla lite med dem. 

En annan funktion som den konstnärliga ledaren har är att inspirera de övriga 

musikerna. När jag frågade projektledaren om hur den intrikata inlednings-

koreografin till konserten i Mora Kyrka hade tagits fram beskrev han det som 

”en trepartslösning” där han själv, Martin Fröst och (musikern och tonsättaren) 

Jonas Forssell, som var konferencier på inledningskonserten, hade spånat 

fram numret tillsammans. När jag frågade Dalasinfoniettans konsertmästare 

Anders Jakobsson hade han dock en helt annan bild av hur koreografin 

kommit till, han menade att ”Allt hamna här hos Martin. [pekar på huvudet] 

Han har ju stenkoll på vad vi ska göra.” För musikerna presenterades 

koreografin med kören som stod längs kyrkans väggar, Fröst som spelade sig 

lockande fram genom mittgången och Jakobsson som stämde upp i den 

vildsinta preston, som Martin Frösts solitära skapelse. För musikerna likväl 

som publiken blir den konstnärliga ledaren en personifiering av festivalen 

konstnärliga ambitioner. 

Lokal ritual och engagemang 

Vinterfest presenteras och är framträdande i turistorganisationen Visit 

Dalarnas marknadsföringsmaterial, samtidigt som turistorganisationen å sin 

sida annonserar om andra turistupplevelser i Vinterfests programblad. 

Vinterfest förväntas alltså vara en aktivitet som lockar turister till platsen 

samtidigt som de ditresta är potentiella kunder till andra aktiviteter. För den 

internationella publiken och även för artisterna är turistupplevelsen en mycket 

viktig del av festivalen, vilket illustreras i många recensioner liksom i den 

”faktaruta” med turistmål i Dalarna som publicerades i den välansedda musik-
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tidskriften BBC Music Magazine i samband med att festivalen recenserades. 

Det var dock inte utan stolthet som festivalens projektledare berättade för mig 

att antalet besökande som var ditresta med bussbolag som säljer festivalpaket 

har minskat med 65 procent de senaste fem åren, samtidigt som biljettförsälj-

ningen är konstant hög, och man har därmed gjort sig lite mindre beroende av 

besöksnäringen. 

Vinterfest är alltså en viktig händelse för turistnäringen, men den har också 

stor betydelse för lokalsamhället. De besökande på konserten ROOTS var en 

relativt homogen skara och jag fick intrycket att många av de som var där 

kände varandra, inte utifrån ett intresse för konstmusik eller finkultur utan 

som grannar eller arbetskamrater. I pausen hejade man på varandra, frågade 

hur det var på jobbet eller hur det var med ”krämporna”. De flesta var ledigt 

och vardagligt klädda i täckjacka och mössa, inte i den typiska aftonklädsel 

som länge varit brukligt vid konstmusikkonserter (Small, 1998). Det verkar 

alltså inte vara en inbiten konstmusikpublik som går på Vinterfests konserter i 

första hand, utan mer eller mindre ”vanligt” folk, vilket bekräftas av att den 

lokala biljettförsäljningen markant har ökat. Länsmusikchefen berättade detta 

för mig, inte utan stolthet: 

[Vinterfest] har stark lokal förankring. /…/ Jag tror ända att många går på detta och 
ingenting annat. ”Den här konserten ska man gå på”. Och det tycker jag är jättekul för 
folk kommer ju verkligen. Och det var ju utsålt och det var många konserter som var 
utsålda. 

Flera av de jag talade med kallade inledningskonserten och det efterföljande 

fackeltåget till Moraparken för en tradition. Man har från festivalskaparnas 

håll lyckats ge inledningskonserten formen av en återkommande lokal ritual 

som besöks av samma människor från år till år. Projektledaren berättade att 

idén från början varit att ”ta bort motståndet” mot att lyssna på konstmusik. 

Ett sätt som detta gjorts på är genom att lägga mycket fokus på konsert-

lokalerna som ska upplevas som ovanliga och intima, även i fullstora lokaler. 

Ofta försöker vi även i de största lokalerna skapa en så intim miljö som möjligt, känna att 
det är nära, att man ska komma nära sin musiker. 

Stora lokaler blir mer tillgängliga och intima exempelvis genom teknik som de 

stora tv-skärmarna i Mora kyrka och ljusspelet som projicerades på kyrkans 

väggar. Projektledaren beskrev även invigningskonsertens koreografi som ett 

utfall av den tanken, att bryta scenens barriär och låta publiken komma nära. 
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En viktig kategori som kan sägas länka samman eller överbrygga glappet 

mellan publiken och festivalskaparna är volontärerna. Detta är i praktiken 

oavlönad arbetskraft som festivalen använder för praktiska sysslor som att 

skjutsa artister, agera konsertvärdar eller hjälpa tekniker. De fungerar också 

som ”ambassadörer” för festivalen och lockar folk till konserterna genom sina 

personliga nätverk. Kulturförvaltningarna i de tre kommunerna organiserar de 

ungefär femtio volontärerna och har enligt festivalens projektledare löpande 

kontakt med dem under året och har också ett ”ständigt pågående arbete i att 

rekrytera nya. /.../ Då jobbas det ganska hårt på att ha den här staben numerärt 

befintlig”. Dessutom har Musik i Dalarna verksamhet för dem med träffar 

både före och efter Vinterfest. Efter Vinterfest så ”bjuder vi på middag, 

summerar lite kort årets festival och sen får de gå på konsert med Dala-

sinfoniettan. Ett litet extra tack sådär.” Projektledaren poängterar att de flesta 

av volontärerna är pensionärer och beskriver dem som ”fantastisk arbetskraft, 

de har all tid i världen verkar det som att satsa på det de tycker är viktigt”. 

Åldrandet anses ofta innebära ett långsammare livstempo samtidigt som det 

ses som viktigt att ”ha fullt upp” (Alftberg, 2012:90–92) och att engagera sig i 

lokala frågor och volontärarbete kan uppfylla det behovet. 

Projektledaren beskriver volontärerna som ”lokalt engagerade”, och just 

engagemang är det ord som oftast används för att beskriva Vinterfests 

volontärer i artiklar om festivalen (Runnberg, 2009) och på sociala medier 

(Mora kommuns Facebooksida, 2015). Samtidigt handlar det inte om att 

engagera sig i vad som helst. Volontärerna vill enligt Lundblad ”vara en del av 

festivalen” vilket de genom volontärarbetet får vara. De kommer nära artisterna 

och ges en speciell ställning bland publiken. I sin avhandling om Hultsfreds-

festivalen beskriver Jonas Bjälesjö genom Pierre Bourdieu hur Hultsfreds 

festivalskapare kombinerar ett subkulturellt kapital med ett socialt kapital. 

Festivalen engagerade sig i lokalsamhället genom att ge ut en festivaltidning, 

skapa speciella aktiviteter för lokalbefolkningen och genom att göra vissa 

konserter på festivalen mer riktade mot en äldre publik. Det vunna sociala 

kapitalet hjälpte festivalen att bygga ett lokalt kontaktnät, engagera många 

volontärer, få lokala annonsörer i programbladet och så vidare (Bjälesjö, 

2013:64–70). Samtidigt förlorade man lite av coolheten, av det subkulturella 

kapitalet, vilket gjorde att man då festivalen växte och behovet av lokala 

volontärer minskade slutade ”flörta” med lokalbefolkningen. För Vinterfest 

förefaller det i nuläget handla om en ett utbyte där volontärerna också utgör 

den största målgruppen. Sådant utbyte av olika former av socialt och kulturellt 

kapital återkom i andra sammanhang under festivalen, till exempel genom att 

man förlade konserter till affärslokaler. 
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Taktisk samverkan: Barock och bilförsäljning 

Samverkanslogiken kan i fallet Vinterfest knytas till två parallella processer av 

legitimering av den pågående verksamheten (jfr Gerholm, 1985). För att 

kulturpolitiskt legitimera konstmusikens ställning kan samverkanslogiken 

användas för att taktiskt placera in verksamheten i ett sammanhang där det 

blir svårare att ifrågasätta den. Samtidigt ger samverkan med de lokala 

näringsidkarna ett lokalt kulturellt kapital och legitimerar verksamheten för 

en lokal publik. Alla tre festivalskapare samt förvaltningschefen tog på eget 

initiativ upp det positiva i att tre kommuner i norra Siljansområdet samverkar 

med en regional musikinstitution för att skapa den här typen av konsert. Den 

förra länsmusikchefen, Staffan Becker, tog upp detta under vår intervju. 

Ur samverkansmodellens synpunkt så är den [Vinterfest] också intressant menar jag för 
den är ju ett samarbete mellan Musik i Dalarna och tre kommuner. Vi har ju avtal med 
de här kommunerna som numera är treåriga som gäller festivalen och vad vi har för plan 
för festivalens utveckling och såna saker. 

Man tar också upp hur man samverkat med det lokala näringslivet gällande 

sponsring och konsertlokaler. Vinterfests samverkan med näringslivet kan 

förstås som ett taktiskt förhållningssätt till det ökade fokuset på näringslivs-

samarbeten inom kulturen, som före detta länsmusikchefen beskrev som ett 

”Stockholmsperspektiv och kulturdepartements[perspektiv]”. Han menade att 

de gärna arbetar med besöksnäringen och andra näringsverksamheter då det 

finns behov, men de vill inte aktivt arbeta med att ”stämma upp till luncher 

och börja prata om såna här saker, för de resurserna har inte vi. Och det ger så 

pass lite tillbaka är min erfarenhet att det är bättre att ägna min tid åt annat”. 

Att aktivt söka skapa samverkansområden menade den före detta länsmusik-

chefen är alltför tidskrävande och skulle ta tid från deras huvudsyssla, att 

skapa musik. På Vinterfest är näringslivssamarbeten vanligare än i Musik i 

Dalarnas vanliga verksamhet eftersom initiativen till näringslivssamarbeten 

ofta tas av och förmedlas genom företrädare för de tre medverkande kom-

munerna, vilket lämnar festivalskaparna fria att arbeta med andra frågor. På 

så sätt blir samverkan ett sätt att motivera den egna verksamheten gentemot 

andra genreområden, samtidigt som den ”naturliga” samverkan som festival-

samarbetet fört med sig uppfyller det interna kravet på samverkan med 

näringsliv och kommuner. 

Festivalen har ibland arbetat med direkt sponsring, framför allt då de har haft 

ett eget problem som behövde lösas. Om man till exempel måste hyra bilar har 

man inlett sponsringssamarbete med en bilfirma. Men man har inte velat jaga 

sponsring för sakens egen skull. Det är sällan man fått kontanta medel av 
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företagen, och då det hänt förväntas motprestationer. Projektledaren försökte 

första året att erbjuda gratisbiljetter till invigningskonserten till företag som 

sponsrat festivalen på något vis, men det var nästan inga företag intresserade 

av, man ville att festivalen skulle komma till dem. 

”Våra kunder vill inte ha en biljett och gå på en konsert, vi vill att kunderna ska komma 
till våra lokaler. Vi vill ha konserten här!” sa de. 

Att förlägga konserter till kommersiella lokaler har alltså blivit en åter-

kommande taktik för festivalskaparna att hantera dels diskurser och strategier 

om ökade önskemål om näringslivssamarbeten som till exempel återspeglas i 

Kulturplanen och i offentliga dokument (Kulturdepartementet & Närings-

departementet, 2009; Landstinget Dalarna, 2012a), dels att skapa tätare 

relationer med kommunpolitikerna och kommunernas kulturförvaltning. Det 

gör enligt projektledaren också att de kan ställa krav på hur lokalen iordning-

ställs, i jämförelse med om de använder till exempel en kyrka eller hyr in sig i 

en konsertlokal. Dessutom menar projektledaren att de når en publik som de 

annars aldrig skulle ha nått, även detta kan ses som en taktisk legitimering av 

praktiken utifrån de strategier om breddad publik som de åläggs i Musik i 

Dalarnas uppdrag.  Man har i linje med de här taktikerna vid tidigare tillfällen 

lagt konserter vid till exempel Fryksås Hotell och Bilprovningen. Vid ett 

tillfälle hade representanter för Mora kommun föreslagit att man skulle ha en 

konsert i Bilkompaniets lokaler, en nybyggd bilförsäljningshall. 

”Vi tror att den är bra för konsert” [sade Mora kommun]. Och då var vi där och den var 
jättebra för konsert. /…/ Utifrån akustik, tillgänglighet, möjlighet att bygga en scen. 
Många parametrar som spelar in. /…/ De körde ut en massa bilar, men också ställde en 
massa bilar vid sidan. Så man behöll känslan av bilförsäljning.” 

Projektledaren poängterade att lokalen även fast den är optimerad för konsert 

avsiktligt fått behålla sin ursprungliga känsla av affärslokal. Det är här intressant 

att konstatera att konserterna genom detta inte verkar ha förlorat, utan snarare 

vunnit, uppfattad autenticitet. När autenticitet diskuteras i samband med 

musik beskrivs det ofta hur kommersialism anses vara oförenlig med 

musikaliska autenticitetsdiskurser (jmf Gibson & Connell, 2005:137; Kaijser, 

2015:3). Jonas Bjälesjö beskriver i sin avhandling om hur karnevalkänslan och 

kommersiella aktiviteter var parallella processer som inte sammanföll på 

Hultsfredsfestivalen utan fyllde olika utrymmen samtidigt som många 

festivalbesökare aktivt tog avstånd från utställarna på festivalen (Bjälesjö, 

2013:114). 
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Med Vinterfests konserter i kommersiella lokaler i åtanke kan man kanske tala 

om en mer direkt symbios där det karnevaleska och det kommersiella lever 

direkt av varandra. Här är det en platsbaserad autenticitet som Vinterfest får 

sig ”till låns” genom att använda vardagliga lokaler som folk känner igen och 

är bekanta med, konstmusiken som av många uppfattas som snobbig och 

konstig får en bekant inramning. Här blir Slobins begrepp suprakultur relevant. 

Slobin ägnar inte mycket till att diskutera den västerländska konstmusik-

traditionen som suprakultur. Han nämner statens institutionaliserade musi-

cerande som en ”kategori” av suprakulturen, men förefaller främst syfta på 

skolmiljöer och de sånger vi socialiseras in i, såsom tydligt emblematiska 

verk som nationalsånger, ”Ode to joy” och dylikt. Men Slobin skriver också att 

suprakulturen utgörs av det statiskt sidtunga, det regulerade och det lag-

stadgade (Slobin, 1993:29), och jag menar att det är tydligt att den väster-

ländska konstmusiken har en hegemoniskt överordnad position jämfört med 

andra genrer. Detta är märkbart om inte annat i den ekonomiska fördelning 

där den absolut största andelen statliga medel går till konstmusik (Ahlbäck et 

al, 2012) och där förslag om omfördelning sällan blir långlivade. 

Samverkanslogiken fungerar här alltså som en kulturpolitisk legitimering och 

möjliggörande av denna transaktion av kulturellt kapital i Bourdieus mening. 

Liksom för volontärerna kan man med Slobins begrepp i åtanke tala om en 

transaktion av suprakulturellt kapital som låter Vinterfest knyta an till ett 

socialt kapital med lokal förankring. Affärsinnehavaren får ”finkultur” förknip-

pad med sitt varumärke, medan placeringen i den kommersiella lokalen låter 

Vinterfest knyta an till en folklig platsbaserad autenticitetsdiskurs som konst-

musik annars står utanför genom sin historiska koppling till de övre stånden i 

samhället. Vinterfests näringslivssamverkan kan utifrån detta ses som exempel 

på vad Emma Stenström benämner konstens ekonomisering och företagandets 

estetisering (Stenström, 2000). 

Afghanistan på Gamla Elverket  

Under avhandlingsperioden gjorde stridigheterna i framför allt Syrien och 

Afghanistan att många flyktingar kom till Sverige från dessa länder. Den 

mediala debatten handlade mycket om den så kallade ”flyktingfrågan” och 

präglades av frågor kring integration, rasism och främlingsfientlighet. 

Situationen skapade också kulturell nyfikenhet och konstruktiv förändringsvilja 

för många kulturutövare samtidigt som visst ekonomiskt handlingsutrymme 

fanns genom tillgängliga medel för olika typer av kulturmötesprojekt. Under 
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slutet av min avhandlingsperiod drev jag ett projekt för Statens Musikverk/ 

Svenskt Visarkiv kallat ”Musik på flykt”. I projektet samlade jag under en 

begränsad tid in musik och genomförde intervjuer med musiker som kommit 

till Sverige som flyktingar samt dokumenterade olika typer av sådana kultur-

mötesprojekt. I ett initialt skede gjorde jag en deltagarobservation vid en 

konsert i lokalen Gamla Elverket i Falun. Konserten var med Ali Saqi, en 

sångare från Afghanistan som sedan många år var bosatt i Västerås. Konserten 

arrangerades av JOKO, en ”mångkulturell förening” som startades på initiativ 

av den lokala musikern Malick Jagne. Föreningen syftar till att ”öka kunskapen, 

förståelsen och nyfikenheten inför andra kulturer” och ”att skapa en plats där 

olikhet ska vara en självklarhet” (JOKO, 2017). Malick berättade för mig om hur 

han startade föreningen utifrån idéer om integration och kulturmöten: 

/…/ kanske på en konsert på Gamla Elverket eller nånting, jag ser bara en eller två 
utlänningar där liksom. Och jag tycker att det är nånting som inte stämmer! /…/ Det är 
svårt att få folk med andra bakgrunder att komma ut och gå och lyssna till folkmusik eller 
jazz eller så. Men jag tycker det är fel, liksom, vi ska ju kunna blanda oss lite mer och lära 
oss kulturen, för vi bor här. När vi bor här då måste vi försöka lära kulturen som är här, 
och vi ska också komma med våran kultur, och visa den liksom. Så tillsammans, då blir 
det en jättebra miljö faktiskt. 

Initiativet till konserten togs av två unga killar från Afghanistan boende i 

Falun och man fick ekonomisk stöttning och annan hjälp från det kommunala 

initiativet Ungdomscoacherna. Det var gratis inträde och man hade satt upp 

ganska mycket affischer samt gjort reklam på sociala medier, både via JOKO:s 

sida och Ungdomscoacherna. 

Jag anlände tidigt till Gamla Elverket. Lokalen är en byggnad i centrala Falun 

som genom åren haft många olika funktioner. Idag är det ett kultur- och 

aktivitetshus som drivs av IOGT-NTO, och utöver ideela insatser är det många 

av de som jobbar där som praktiserar, arbetstränar och utför samhällstjänster 

(Gamla Elverket, n.d.). Många av stadens musikföreningar har sina aktiviteter 

i lokalen, bland andra Falu jazzklubb och FaluFolk Musik & Dans, samt JOKO. 

Jag mötte Malick Jagne som översåg soundchecken som precis hade startat, 

och jag fick sitta med och titta på förberedelserna i väntan på att konserten 

skulle börja några timmar senare. Ali Saqi hade precis anlänt med sitt band. 

Musikerna spelade europeiska instrument som gitarr, keyboard och fiol men 

också knäppinstrumentet dambura och percussioninstrumenten tablas som 

används flitigt i afghansk traditionell musik och populärmusik. Ali Saqi hade 

också med sig ett USB-minne med förinspelade bakgrunder, vilka jag senare 

förstod var låtar från hans medverkan i Afghan Star. Ljudteknikern var inte 

specialiserad på musik från Afghanistan men hanterade musiken med relativt 
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god framgång. Ali Saqi och ljudteknikern hade dock vissa meningsskiljaktig-

heter gällande röstklangen, Ali ville ha väldigt mycket reverb, medan ljud-

teknikern tyckte att det riskerade att placera sången för långt bak i ljudbilden. 

Under konserten var ungefär hälften av låtarna sång som sjöngs ”playback” till 

bakgrunderna och andra hälften ackompanjerade musikerna sången. 

Under soundcheck smög några ungdomar och en barnfamilj sig in för att 

värma sig och kanske för att få se en skymt av kvällens artist. Ett bra tag innan 

konserten skulle börja kom en av arrangörerna in med något panikslagen blick. 

”Det är redan kö!” berättade han. Mycket riktigt hade det redan börjat samlas 

många människor utanför lokalen. Anledningen till publiktillströmningen var 

att Ali Saqi 2014 hade vunnit ”Afghan Star”, en sångtävling med likande 

upplägg som ”Idol” eller ”Talang” som sänds i afghansk television. Han var 

därmed en mycket välkänd person för ungdomar från Afghanistan, och de 

hade gått ”man ur huse”. Att det var gratis inträde möjliggjorde för många 

ungdomar att komma till konserten och dessutom hade flera asylboenden i 

andra orter i Dalarna ordnat så att de intresserade ungdomarna fick skjuts till 

Gamla Elverket. 

Hur många åhörare som kom till Gamla Elverket för att gå på konserten kan 

inte till fullo uppskattas. När cirka 150 personer kommit in i lokalen, och väldigt 

många köade utanför, insåg arrangörerna att det skulle bli problem. Ansvariga 

som arbetade på Gamla Elverket meddelade att konserten inte kunde starta 

om det var mer än 100 personer i lokalen, på grund av dess brandskydds-

bestämmelser. Efter att ha pratat med Ali Saqi och hans band bestämdes att 

man skulle göra två kortare konserter istället för en, så att alla skulle få plats. 

Därmed började arbetet med att få ut folk från lokalen så att det skulle vara 

under hundratalet åhörare kvar, samt att vakta dörren så att inte fler kom in. 

Jag som redan var i lokalen hjälpte till att vakta dörren under en period och 

valde därefter att ställa ”min” plats till förfogande så att så många som möjligt 

skulle kunna få se konserten. Jag åkte istället hem och tittade på konserten via 

internet, den sändes nämligen live på nätet via tjänsten Bambuser, och finns i 

skrivande stund tillgänglig att titta på där25. 

                                                             
25 http://bambuser.com/v/6470488 
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Göra plats 

Organisatoriskt kan evenemanget kopplas till flera olika aktörsnätverk och 

administrativa och musikaliska logiker. De tre arrangörerna Falu kommun, 

JOKO och Gamla Elverket kunde genomföra konserten tillsammans genom att 

knyta an till samverkanslogiken. Det fanns ett gemensamt mål – att genom-

föra en lyckad konsert - där de tre arrangörerna bidrog med olika saker som 

ekonomiska förutsättningar, genrekunskap och konsertlokal. Arrangörernas 

motivationer var dock vitt skilda. Kvällen möjliggjordes ekonomiskt av 

kommunens ungdomscoacher som tog över det formella arrangörsskapet. Ur 

den kommunala aspekten handlade kvällen främst om att stärka ungdomars 

engagemang i samhällsfrågor, vilket det tydliga uttalade syftet med ungdoms-

coacherna är. De två ungdomscoacherna var med på plats i lokalen för att 

överse arbetet, men själva arrangemanget hade ordnats av Mångkultur-

föreningen JOKO och de två unga afghanska killarna. För JOKO var det 

musiken, mångkulturaliteten och integrationsperspektivet som var det viktiga, 

snarare än ungdomsperspektivet. Men för publiken handlade just den här 

kvällen varken om ungdom eller om kulturmöten, utan om att göra plats. Man 

kan med Smalls se sången, musiken, mellansnacken och arrangemanget som 

ett rituellt frammanande av en värld baserad på kulturell gemenskap och 

geografisk plats. På samma sätt som konserterna i Tällberg och Mora handlade 

om att frammana olika aspekter av landskapet Dalarna, så handlade konserten 

med Ali Saqi om ett hyllande av den diasporiska interkultur (Slobin, 1993:64) 

som flera av de medverkande får sägas vara en del av. Ett gemensamt skapande, 

för bara en kväll, av ett Afghanistan i Sverige. 

Det var tydligt att konsertarrangörerna liksom Ali Saqi vände sig till en 

afghansk publik. Förutom Malick Jagnes presentation så var övriga presenta-

tioner, samtliga mellansnack och sångtexter uteslutande på dari eller farsi, två 

afghanska språk, även fast Ali Saqi bott många år i Sverige och talar god 

svenska. Publiken dansade, pratade, skrattade och hela tiden var det någon 

som fotograferade, filmade eller live-streamade med sin mobiltelefon. Även 

om låtarna från Afghan Star, där Saqi sjöng solo till förinspelade bakgrunder, 

fick igång största feststämningen och största applåderna, så var de akustiska 

traditionella instrumenten, tablas och dambura, avgörande för att skapa 

kongenialitet, för att det skulle bli en riktig konsert (jfr Kaijser, 2007). För att 

publikens förväntningar skulle överensstämma med framträdandet behövde 

både språket, musiken, instrumenten och mellansnacken signalera Afghanistan. 
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Skilda världar 

Jämfört med de två andra observationerna i det här kapitlet, och relativt till 

arrangemangens storlek, så var Ali Saqis konsert rent publikmässigt den mest 

lyckade. Det kom mycket mer folk än förväntat, och publikens respons var 

oerhört entusiastisk. Det var också den konsert som hade den största mängden 

ungdomar närvarande. Däremot skilde den sig negativt på ett sätt, nämligen i 

pressbevakning. De två andra konserterna hade båda recensenter från flera 

lokala och regionala dagstidningar närvarande, och recensionerna kan i 

skrivande stund nås via tidningarnas webbsidor. Ali Saqis konsert verkar 

däremot inte ha nämnts i pressen över huvud taget, trots att det var en 

förhållandevis stor artist som framträdde och information om detta fanns 

tillgänglig genom affisher. Det är oklart hur mycket av detta som har att göra 

med marknadsföring, Klockargården och Vinterfest har sannolikt många 

gånger större administrativa resurser än JOKO eller Gamla Elverket, men man 

kan nog också dra slutsatsen att det från pressen inte ansågs vara en 

konserthändelse av intresse för ”gemene man”. Det var alltså till stor del en 

angelägenhet som var intern i den bemärkelse att den inte nådde utanför det 

nätverk som publiken utgjordes av, även fast arrangörerna också ingick i andra 

musikvärldar och diskursiva sammanhang. 

Observationerna i de här fallstudierna pekar på vissa begränsningar i Finnegans 

musikvärldsbegrepp. En sådan diskrepans är att den klingande musiken, den 

uttalade genretillhörigheten och den faktiska organisationen kring musik-

händelser långt ifrån alltid överenstämmer, och att det inte i sig innebär sämre 

kvalitet. I Stiko Pers fall kan man konstatera att den klingande musiken rörde 

sig i ett gränsland mellan vispop, folkmusik och så kallad americana. ”Dalarna 

och folkmusiken” uttalades som en viktig beståndsdel i den beskrivning av 

musiken som bjöds oss under konserten, men Stiko Per som artist rör sig bara 

i undantagsfall i folkmusikvärldar. Han spelar sällan på utpräglade folkmusik-

festivaler eller hos folkmusikarrangörer som FaluFolk Musik & Dans eller 

Folkmusikens hus. Han är alltså en marginell aktör i folkmusikvärlden även 

om hans musik och uttryck återkommande använder idiom från olika folk-

musikaliska genrer. Däremot är han en viktig aktör i både lokala och regionala 

populärmusikaliska musikvärldar liksom i visvärlden. 

Ali Saqis framträdande på Gamla Elverket kan ses som en del av en populär-

kulturell berättelse, den om popstjärnan som vunnit en stor sångtävling. 
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Ungefär hälften av sångerna sjöngs av Ali Saqi till förinspelade bakgrunder från 

hans medverkan i Afghan Star. Affischen26 som hade konstruerats för konserten 

signalerade också tydligt Saqis status som populärmusikartist. Saqi poserade i 

bildens centrum med en trådlös mikrofon i handen, ett index för stora scener 

och påkostade sammanhang. Han har en skinande röd kavaj och röd fluga på 

sig. Till skillnad från Stiko Per och Vinterfests affischer så tittar Saqi rakt in i 

kameran på bilden och ”flörtar” med åskådaren. Bakom honom ser man 

silhuetten av en folkmassa, en publik som sträcker händerna upp i luften. 

Scenen syns inte där bakom, men man kan ana två starka strålkastare som 

bländar åskådaren med ett gyllene gulrött sken. Samtidigt kan mycket av 

musiken som Ali Saqi och hans band spelade på konserten kunna beskrivas 

som ”folkmusik från Afghanistan” och lokalen som konserten tog plats i var en 

välkänd arena för folk- och världsmusikpubliken eftersom även föreningen 

FaluFolk Musik & Dans brukar ha sina evenemang i samma lokal. Det fanns 

dock i det här fallet ingen som helst överlappning mellan världarna förutom 

arrangören, Malick Jagne, som ibland medverkar i folkmusiksammanhang 

som musiker. Såvitt jag kunde avgöra besökte inga typiska ”folkmusik-

människor” arrangemanget, utan de flesta närvarande hade bakgrund i 

Afghanistan. 

Ruth Finnegan resonerar kring musikvärldsmodellens begränsningar i ”The 

hidden musicians”. Hon ser problematiken med hur den är mest lämpad för 

att beskriva stora, sammanhängande och relativt avgränsade nätverk som tydligt 

relaterar till musikstilar och genrer, samtidigt som det finns mängder av 

mindre, mer eller mindre löst sammanhållna musikaliska nätverk. 

/…/ their musical tradition where equally real, in some cases perhaps even more valued 
amidst what in some respects was otherwise an alien culture. Certainly the quality of the 
experience or the intensity of participation cannot be assumed to be less just because 
there were fewer participants than in, say, Western classical music or because they were 
less reported in the local newspapers. (Finnegan, 1989:187) 

En mångkulturell förening som JOKO kan å ena sidan sägas verka inom 

befintliga musikvärldar då såväl det musikaliska materialet som lokaler och 

arrangörer ofta ingår i världar som folk- och världsmusik eller populärmusik. 

Å andra sidan kan en sådan förening ses som i sig innehållandes ett multi-

versum av musikvärldar med gångstigar långt utanför regionens gränser, ofta 

kopplade till avgränsade geografiska platser eller kulturella grupperingar. 

                                                             
26 Av upphovsrättsskäl kan affischen tyvärr inte publiceras i avhandlingen 
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Under mitt arbete med ”Musik på Flykt” intervjuade jag en musiker som 

spelar instrumentet oud och som både utbildat sig och därefter arbetat som 

lärare på oud-mästaren Nassir Shammas Arab Oud House i Kairo. Som 

nyanländ i Sverige hade han svårt att få uppmärksamhet och intresse för sin 

kunskap och konstnärsskap. 

Miljö är jätteviktigt. Omgivningen. Här kan jag spela, mina kompisar kommer. /…/ Men 
i Egypten det är bättre. I Egypten finns mycket rörelse, mycket konserter, jag kan lära ut 
till mina elever. Jag känner mig…jag har mycket energi. /…/ Här i Sverige har alla 
schema, alla har mycket att göra /…/ Om du har mycket talang, det räcker inte. Du måste 
jobba med nånting annat. /…/ Nu tänker jag att jag lämnar landet. Jag ska till Egypten. 
/…/ Det finns Arabic Oud House där, mycket elever, konserter och rörelse. 

Han såg framför sig att han snart skulle flytta tillbaka till Egypten och Arabic 

Oud House. I Sverige upplevde han inte att han kunde väcka intresse för den 

djupa genrekunskap han besatt, men också att kunskapen eminerade från 

Arabic Oud House. Det var i den kontexten, med konserter och rörelse, som 

den musiken kom ifrån och hade en organisk plats i tillvaron. 

Ibland kan arrangemang som klassas och kulturpolitiskt motiveras som 

”mångkultur” handla om kulturmöten, där musikvärldar och musikaliska 

uttryck blandas och skapar nya uttryck, nya relationer och allianser. Men det 

kan också handla om helt skilda världar, diasporiska interkulturer, där själva 

poängen är att få relatera till ett annat centrum, att få knyta an till ett hem eller 

en plats som i vissa fall inte ens längre finns i den fysiska världen. Men genom 

musiken kan de åter finnas. 

In the middle of nowhere  

I Angelika Sjöstedt Landéns avhandling om den utlokaliseringsprocess27 då 

svenska myndigheter flyttades från Stockholm till Östersund under 2000-talet 

identifierar hon en diskurslogik om centrum och periferi som de arbetstagare 

som var inblandade i flytten konstant var tvungna att relatera till (Sjöstedt 

Landén, 2012). Logiken är grundad i historiska snedfördelningar och makt-

förhållanden. Sjöstedt Landén tar upp hur den norra landsändan under lång 

tid främst sågs som en leverantör av resurser till storstadsområdena. Även om 

Stockholm-Norrland är den tydligaste centrum-periferi relationen så åter-

                                                             
27 Se Johannisson (2006:63) för en diskussion om decentralisering kontra utlokalisering. 
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kommer logiken på många olika sätt även i mitt undersökta område och 

material. Ofta är det Stockholm som ses som det centrum som man relaterar 

till. Länsmusikchefen menade att det inte går att ha orkestermusiker på 

deltidsanställning på grund av avståndet till Stockholm: 

Vikten av att värna en sån orkester känns mer och mer viktig för mig. /…/ Det skulle vara 
jättesvårt att driva en orkester med den musikaliska nivån om du inte hade dem på heltid. 
Det skulle vara helt förödande i Dalarna. /…/ Tyvärr så är vi inte så nära Stockholm, det 
skulle inte gå. 

Samtidigt som kultursamverkansmodellen infördes, lades den statliga myndig-

heten Rikskonserters verksamhet ner. Rikskonserters verksamhet var också ett 

sätt att strategiskt förhålla sig till de ojämlikheter som finns inbyggda i centrum-

periferilogiken, vad gäller musikområdet framför allt svårigheten för artister 

att turnera till ”avlägsna” landsändar. Kultursamverkansmodellen presenteras 

också som en decentraliserings-process, som alltså också förhåller sig strategiskt 

till denna logik genom att fokus flyttas från den nationella till den regionala 

nivån (se kapitel två). Samtidigt innehåller själva formen för policyskapandet 

denna logik, där strategin går från ett centrum i Riksdag och myndigheter, till 

periferier ”ute i landet”. Verksamhetsledaren för institutionen Folkmusikens 

hus tog under vår intervju upp hur Rikskonserters nedläggning har påverkat 

utbudet av konserter med internationella akter i de mer avlägsna länsdelarna. 

Det är de här större dyrare akterna, med internationella artister och även större svenska 
produktioner. Och det är ett enormt avbräck, tycker vi, och /…/ det är en fördelnings-
politisk fråga också, därför att det här drabbar inte de ekonomisk starka regionerna lika 
mycket som det gör de här skogslänen norr om Dalälven och i inlandet. Det är här det 
märks tydligast, för Rikskonserter fungerade som en slags musiklivets systembolag – att 
en bra konsert kostar lika mycket för en arrangörsförening [i ”skogslänen”] som det 
gjorde i Lund. Men idag så kan de stora…Västra Götalandsregionen och Musik i Syd, 
Mälardalen, Stockholm, de har så starka ekonomiska muskler i sina musikorganisationer 
att de kan bygga upp såna här kompetenser. 

Jag har i kapitel tre diskuterat Rikskonserters nedläggning, och hur delar av 

dess medel fördes över till det nystartade Musikplattformens samverkans-

bidrag. Man kan tala om ett förändrat fokus mot projektformen och ett mer 

taktiskt förhållningssätt. Detta har också en koppling till centrum-periferi-

logiken. Som nämnts var det oftast väl etablerade professionella aktörer som 

kontrakterades för turnéer av Rikskonserter. Rikskonserters motto var 

”Levande musik i hela landet” och musik från olika genrer skulle göras 

tillgängliga för människor från söder till norr, och det handlade ofta om smal 

musik som inte skulle kunna turnera på egen hand. En debattör i Svenska 

Dagbladet skrev att det efter Rikskonserter blivit ”något av en utopi att få höra 

en utländsk symfoniorkester på turné i Norrland” (Kask, 2016), något som inte 
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var helt ovanligt under Rikskonserters verksamhetstid. I någon mån kan man 

sluta sig till att musiklivet i Sverige blivit mer centraliserat av beslutet att lägga 

ner Rikskonserter. 

Samtidigt innebär de nya stödformerna som har samverkan som ledord, till 

exempel musikplattformen och kulturbryggan, en möjlighet. Lokala mer eller 

mindre okända musiker kan skapa projekt där man samarbetar med musiker 

från andra delar av landet eller världen på ett sätt som Rikskonserter inte 

kunde möjliggjorde. De nya stödformerna är utöver samverkanslogiken av-

hängiga begreppet nyskapande. Problemet med nyskapandebegreppet ur ett 

platsperspektiv är att det som är ”nytt” på en plats i Sverige inte behöver vara 

nytt på en annan. Eller enkelt uttryckt, något som är nyskapande i Sälen kan 

vara ”gammal skåpmat” i Stockholm – det finns helt enkelt många fler 

personer som kan ha hunnit göra det redan, och risken blir därmed att en 

orimligt stor del av nyskapande-medel går till storstadsområdena. Kultur-

analysmyndigheten har i en rapport kritiserat Kulturbryggan för att vara 

alltför Stockholms-centrisk, och Kulturbryggan har själv problematiserat det i 

en essäsamling som de publicerade om nyskapandebegreppet (Kulturbryggan, 

2012; Myndigheten för kulturanalys, 2014). 

Om man förstår kvalitet som ett överensstämmande mellan affektiva och 

kvantitativa värden så är det tydligt att inte heller kvalitet innebär samma sak 

över hela landet. Kvalitetsbegreppet var hela tiden närvarande i materialet – i 

beskrivningen av evenemangen som lyckade, genom överensstämmande och 

toppande av de förväntningar som arrangörer, musiker och publiken hade och 

genom att det fanns en kongenialitet i samspelet mellan musiken och platsen. 

Hur många människor som är ”många”, vilka metoder som används och vilka 

material och kunskaper som finns att tillgå, skiljer sig åt mellan olika platser. 

Stockholmsperspektivet som ett slags oförstånd inför vad periferi innebär 

återkom under mitt fältarbete. Vid det möte där landstingets kulturverksam-

heter skulle förbereda sig för att träffa Kulturrådets generaldirektör återkom 

diskussionen flera gånger till att stockholmarna inte förstår hur ”vi” jobbar 

här. Man skulle kunna tänka sig att Kultur och bildnings förvaltningschef som 

regionalt ansvarig för Kultursamverkansmodellen och hierarkiskt positionerad 

”närmare” Kulturrådet skulle få stå till svars för den kritiken, men hon gick 

inte i försvarsställning och stämde även in i mycket av kritiken. I relation till 
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Stockholm blev landskapet Dalarna en tydlig enhet28, medan man i det 

praktiska arbetet betonade varandras inbördes geografiska, konstnärliga och 

organisatoriska skillnader mycket mer. 

Samtidigt var bilden av Dalarna som en enhetlig region problematisk för flera 

av de jag intervjuade. Flera intervjupersoner som sitter som tjänstemän på 

kulturinstitutionerna tog upp en oro för att den ökade regionala styrningen 

skulle betona det övergripande regionala perspektivet på bekostnad av det 

lokala. Möjligen var denna farhåga grundad i vissa av effekterna av Region 

Dalarnas Place branding projekt ”Bilden av Dalarna” som pågick 2003 – 

2012. Place branding är ett koncept, ofta associerat med varumärkesstrategen 

Simon Anholt, som markerar ett arbete med att utveckla och kommunicera 

platser som varumärken. Jag intervjuade en av de som var ansvariga för 

Bilden av Dalarna-projektet som arbetade som varumärkesansvarig på Region 

Dalarna. 

Många som är intresserade av att flytta hit eller som vill komma hit som turister de, de 
pratar om Dalarna, de pratar inte om Falun eller Borlänge eller Leksand eller Vansbro 
utan…det är liksom Dalarna. Och sen vart man hamnar som turist eller vart man hamnar 
som inflyttare det beror på andra saker liksom. Men det första valet man gör är Dalarna. 

Som en konsekvens av det lanserades en symbol för Dalarna i form av en 

nydesignad dalahäst. Det var viktigt att dalahästen skiljde sig från den 

”klassiska” dalahästen som fortfarande tillverkas i en fabrik i Nusnäs, man 

behövde kunna varumärkesskydda designen. Det beslöts att alla kommuner 

skulle använda den nya dalahästen i sin kommunlogotyp som ersättning för 

ett ”a”.  Moras logotyp skulle exempelvis då innehålla bokstäverna M-O-R-

[dalahäst], Faluns logotyp blev F-[dalahäst]-L-U-N (vilket den innehåller 

idag). Detta bestreds initialt av såväl Riksarkivets Riksheraldiker som av 

flera kommuner. Även i sociala medier svallade känslorna. Exempelvis 

skapades Facebook-grupperna ”Dalahästen är ingen bokstav” och ”Vill ej ha 

den nya dalahästen!!!”. Även den varumärkesansvarige som jag intervjuade 

ansåg att detta var ett mindre lyckat projekt och i slutändan var det bara några 

av Dalarnas kommuner som införde dalahästen i sin kommunlogotyp. 

                                                             
28 Jämför hur Anders Häggström i sin avhandling om landskapsbilder i Jämtland och Blekinge beskrev den 
jämtländska identiteten i opposition och relation till  generaliserade maktsymboler som ”Storsvensken” och 
”Centralbyråkrater” (Häggström, 2000:181) 
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Naturen som taktik 

Centrum-periferilogiken är grundad i historiska maktförhållanden, men periferi 

behöver därvidlag inte alltid framställas som något negativt. Ofta presenteras 

det perifera med positiva ordalag och kopplas till uppfattningar om natur och 

lugn. Sjöstedt Landén intervjuade arbetstagare som skulle bestämma sig för 

om de skulle följa med myndigheten då den omlokaliserades från Stockholm 

till Östersund. Hon diskuterade hur de argumenterade för sitt personliga val 

utifrån drömmar om ”det goda livet” som var kopplade till uppfattningar om 

Norrland som en perifer position. 

Employees moving to work in Östersund justified the move by referring to the 
opportunities not only to realize gender equality; to be more free and live a more authentic 
life close to nature; and to escape the traffic and commuting in the big city and control 
their travel time; but also to improve their financial situation. /…/In this perspective, 
peripherality was perceived as enabling them to ‘have it all’. However, those who did not 
share in the idyll were just as likely to view their surroundings as circumscribing their 
social lives. (Sjöstedt Landén, 2012:25) 

Sjöstedt Landén nämner samma aspekter av logiken om centrum-periferi som 

tas upp i mitt material: naturen, lugnet och avskildheten. I likhet med det sätt 

som samverkanslogiken kan förpassa den politiska dimensionen av tillvaron 

till bakgrunden, teoretiserar Sjöstedt Landén dessa aspekter av centrum-

periferi som ideologiska fantasier (Glynos & Howarth, 2007) som fungerar 

legitimerande gentemot det val man gjort. 

Med Michel de Certeau skulle man också kunna betrakta just dessa aspekter 

av dikotomin centrum-periferi som innehållande taktiska möjligheter som kan 

utnyttjas mer eller mindre medvetet. Vinterfests konstnärliga ledare Martin 

Fröst beskrev festivalens placering i mitten av ingenstans som anledningen till 

dess framgång för tidningen the Guardian i samband med 2012 års Vinterfest. 

Illustration 10. Faluns varumärke. 
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“We're in the middle of nowhere and the festival takes place in the depths of winter,” 
Fröst tells me between concerts. “Many people thought these were the very reasons 
why this festival (now in its seventh year) would not work, but I think these are 
precisely the reasons why it does.” (Connoly, 2012) 

Att festivalen inte ligger i kosmopolitiska centrum som Stockholm, Berlin eller 

London kan både uppfattas som ett problem och vara ett praktiskt sådant, 

men det kan också ses som något exklusivt och kan därigenom locka såväl 

världsartister som publik och media till festivalen. Vinterfest var som tidigare 

nämnts mycket synligt i marknadsföringsmaterial från turistorganisationer 

kopplade till Siljanskommunerna och i regionövergripande turistorganisationer 

som Visit Dalarna. I sådant material, i intervjuer, i den konstnärliga ledarens 

programtexter, på affischer, i pressbilder och även i recensioner beskrevs 

musiken ofta poetiskt med metaforer med koppling till naturen. Istället för 

att försöka ignorera Dalarnas perifera position utnyttjar man den perifera 

positionen taktiskt genom att fokusera på naturen, vidderna, kylan och enslig-

heten. 

A strip of mist hovers like thin gauze over the frozen Lake Orsa which shimmers under a 
blue sky as we squeak and swish our way across the ice, equipped with ice studs and hi-
tech Swedish skates. After 20 minutes' skating, the Konsertlada comes into view on the 
lake's edge – this cosy, barn-like structure /…/ is one of the most picturesque locations of 
Vinterfest, a chamber music festival with an icy twist.  (Connoly i The Guardian, 2012) 

I mina intervjuer med festivalskaparna likväl som i artiklar och recensioner 

beskrivs festivalen hela tiden utifrån dess rumsligheter. Det är mötet med den 

exotiska naturen som lockar världsartisterna, berättade länsmusikchefen för 

mig. Även publiken förväntas såklart bli lockad av naturen i kombination med 

musiken, vilket förs fram i festivalens marknadsföring: 

Att festivalen sedan är förlagd mitt i Dalarnas vackra natur är en bonus och något som 
uppskattas både av inhemska och utländska besökare. Utsikten att få en trevlig 
vintersemester på köpet lockar vid sidan av förstklassiga musikframträdanden. (Musik i 
Dalarna, 2014) 

Naturen finns med i visionsarbetet för festivalen, alla tre intervjupersoner 

beskriver grundtanken med festivalen som att det är naturens kontraster som 

utmärker den. Länsmusikchefen säger att det ska vara en ”kraft mellan det 

varma och det kalla, det ljusa och det mörka och så där. Vinter och kallt och så 

elden och värmen.” Projektledaren berättade att han tillsammans med 

länsmusikchefen skulle berätta om Vinterfest för den nya konstnärliga ledaren 

så beskrev de de grundstenar som de ansåg vara ovärderliga för festivalen: 
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Illustration 11. Vinterfest festivalaffisch.  
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Att koppla miljön till musiken. Man ska få en föraning om vad det är man ska uppleva 
när man kliver ur bilen /…/ Då ska man slås av liksom en känsla…dels av 
vinterlandskapet som är ombytligt som det är. /…/ Här kommer vi bjuda på nånting 
speciellt, kom in och sitt en stund. Det är varmt. 

Denna ambition är även tydlig i festivalaffischen. I affischen smälter foto-

grafier på mäktiga snötäckta fjälltoppar, dimmig tallskog, påfågelfjädrar, en 

korp, ett lejon, en gren med orkidéer samman med festivalens konstnärliga 

ledare, Martin Fröst. Djuren kan sammantaget förstås som ett index för 

naturens vildhet, men lejonet vid Frösts bröst också kan ses som symboli-

serande kraft och mod. Den digitala överlagringen är konstruerad så att fågel-

fjädrarna kan uppfattas som en skrud som hänger över Frösts axlar, vilket 

också överensstämmer med den närmast naturmytiska framtoning som 

förmedlades då han spelade sig fram genom kyrkans mittgång på invignings-

konserten. Liksom hos Stiko Per så ser vi Fröst från sidan med slutna ögon. 

Här ger de slutna ögonen ett intryck av seriositet och kanske en slags vördnad 

för naturens storslagenhet. Affischen signalerar ett sammanlänkande av två 

olika rumsligheter. Skogen, fjällen och korpen har ett indexikalt förhållande till 

norden och kylan, medan påfågelsfjädrarna, orkidéerna och lejonet kan läsas 

som en indikation för hettan, passionen och konstmusiken som kosmopolitisk 

musikvärld. 

Jag intervjuade under mitt fältarbete sångerskan Karin Park. Hon köpte och 

flyttade in i missionshuset i det lilla samhället Djura i Dalarna mitt i en fram-

gångsrik karriär som artist och producent av elektronisk popmusik. Hon har 

ett stort nätverk inom både musik och modevärlden och spelar regelbundet på 

goth, queer och EDM-klubbar runt om i Europa och har också deltagit i norska 

melodifestivalen som både artist och låtskrivare. Även hon vill lyfta fram 

naturen och avskildheten som en tydlig tillgång: 

Man märker när man är här och gör musik att det blir liksom annorlunda. Jag hade en 
kille från London här, jag hjälpte honom att skriva låtar till hans skiva. Han sa att det blir 
helt andra låtar här. Man blir så påverkad av det här huset och naturen runt omkring. 
Han var helt förundrad över hur annorlunda det blev. 

Även Stiko Per knöt under den observerade konserten an till denna logik. Ett 

taktiskt relaterande till centrum och periferi återkom gång på gång, från 

konstaterandet att den första vandringen gick längs Dalkarlsvägen från Mora 

bort till Stockholm och tillbaka igen, vilket blir något av en metafor för hans 

egen livsberättelse. Taktiken att koppla ”periferin” till positiva värden som 

natur, storslagenhet och lugn, kompletterades dock med taktiken att beskriva 

Dalarna och Leksand genom ett slags utanförskap, en utblick från ett 
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Stockholmsperspektiv. Stiko Per berättade om hur han innan vandringarna 

bodde i Stockholm och ”skulle bli rockstjärna” men man förstår mellan 

raderna att det inte gick så bra och perioden präglades av hemlängtan. Texten 

till sången ”Dalablå” illustrerade denna längtan. Han ramade in sången med 

att berätta hur han flyttade tillbaka till byn Heden i Leksandstrakten, men 

”den här texten skrevs i exil”: 
Vintern rasar över oss igen 

Jag ser bara döda träd och blad 

men jag vet att en dag 

kommer jag tillbaks 

Där allting började 

Där jag var 

(Stiko Per Larsson, Dalablå) 

 

Teknik som taktik  

Liksom tågtrafiken en gång möjliggjorde för en ny grupp människor att besöka 

Dalarna och Siljansområdets natur och bygder så kan även dagens teknik-

utveckling ge nya möjligheter att förhålla sig till centrum-periferilogiken. 

Sångerskan Karin Park framhöll vid intervjutillfället att flytten från storstaden 

till missionshuset i Djura var möjligt till stor del tack vare internet. Genom 

tekniska landvinningar kan hon både ta till sig och med sig storstadens kultur-

liv och kombinera det med naturen, avskildheten och sammanhållningen i det 

mindre samhället. 

Vi har haft både midsommar och nyårskonserter här. /…/ Jag har ju lust att få Djura 
att…sätta Djura på kartan om man säger så. Få folk att känna att det händer nånting här, 
eller att man kan få gjort saker även om man kommer från en liten skitbygd i Dalarna 
liksom./…/ Det bor ju typ 400 pers i Djura, lite mindre. Och jag startade en Facebook-
grupp som heter Djura när jag flyttade hit. Och den hade på tjugofyra timmar hade den 
200 medlemmar, och nu har den typ 460. Så fler än som bor i Djura. Så det är ju 
liksom…det är ingen som behöver hänga upp nått på anslagstavlan längre, för att alla kan 
ju snacka med varann på den sidan och det gör folk hela tiden. Och det är jättekul. 

Sociala medier, internet och snabba kommunikationer gjorde det möjligt att ta 

med världen till Djura. Sälen är ett av de geografiskt mer ”avlägsna” områdena 

i Dalarna, belägen i nordvästra delen av länet. Musikerparet Sofie Jonsson och 

John Mitchell spelar visor och folkmusik från brittiska öarna och Amerika. De 

flyttade från Skottland till Sälen via Malung, där Sofie hade utbildat sig i 

fiolspel och vissång på folkhögskolan. De valde vintersportsorten Sälen bland 

annat eftersom de såg en möjlighet att spela sin musik som ”alternative after 

ski” på pubar. Efter ett tag upptäckte de att de också kunde spela på bygde-
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gårdar och i kyrkor i trakterna kring Sälen. Samtidigt upplevde de stora 

svårigheter med att verka som musiker så långt bort från större städer, ”det 

finns inte så mycket där uppe i Sälen”. På sistone har de dock börjat använda 

live-streaming över internet för att skapa och nå en stor publik direkt från sitt 

hem. Idén kom då de under några månader bodde i Nashville för att gå en kurs 

i marknadsföring och sociala medier för musiker, samtidigt som SVT:s program 

”Jills veranda” med countrysångerskan Jill Johnson spelades in där. Jill 

Johnson träffar i programmet en ny musiker varje vecka och de spelar musik 

tillsammans. 

Jag tänkte att om vi sitter i Sälen och skriver musik, jag sätter upp ljus när jag spelar, och 
vi har en veranda! Vi har sett youtube-videos, vi har en hemsida som är kopplad till alla 
sociala medier. Då tänkte vi att vi kan sitta hemma och spela och försöka att få in en 
publik så vi kan komma fram. Så det har vi försökt med ”John’s Veranda”. Så nu har vi 
samlat en publik från hela världen. /…/ Då upptäckte vi att det är inte bara bystugor och 
kyrkor man kan spela i. Det finns också Internet. Då finns det en stor publik. 

John påpekar att ”John’s Veranda” fortfarande är under uppbyggnad, men 

2017 hade de nått en tillräckligt stor publik för att uppärksammas av den 

regionala musikgalan ”Dalecarlia Music Awards”, där de vann priset för bästa 

live-upplevelse. 

Stiko Per Larsson använder också liveströmning för att nå en publik för sina 

vandringsturnéer genom att alla konserter och stora delar av vandringen live-

Illustration 12. Skärmbild, Johns Veranda #14. 
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streamas på nätet. Hans fans beskriver det som en återkommande sommar-

tradition att följa hans vandringar genom Sverige. Även Ali Saqis konsert på 

Gamla Elverket i Falun livesändes i många olika kanaler. Gamla Elverket 

sände en ”officiell” ström över internettjänsten Bambuser, samtidigt som 

arrangören Malick Jagne liveströmmade delar av konserten på Facebook genom 

sin mobil. Man kunde också konstatera att många i publiken använde olika 

tjänster för liveströmning genom sina mobiltelefoner. Konserten återskapade 

alltså inte bara Afghanistan i Falun – genom tekniken skapades också en direkt-

länk dit genom de många internetströmmarna (jfr Lundberg, Malm, & 

Ronström, 2000:297). 

Vilket centrum – vilken periferi?  

Frågan om vad som är centrum och periferi återkommer även i mitt övriga 

material. Som Sjöstedt Landén påpekar förutsätter benämningarna utlokali-

sering och decentralisering att det finns ett centrum, en kärnpunkt som allt 

annat relaterar till (Landén, 2004). I hennes avhandling är centrum med själv-

klarhet Stockholm, vilket det även är i delar av mitt material. Men om och hur 

man uppfattar Dalarna som en perifer plats, och vad man i så fall uppfattar 

som centrum, tenderar skilja sig åt mellan de undersökta musik-

sammanhangen. Man kan också tala om en regional centrum-periferilogik, där 

det finns hierarkier mellan de olika geografiska områdena inom Dalarna. Det 

finns en tydlig intertextuell verkan mellan logikerna kring centrum-periferi 

och den konflikt mellan besöksnäring och kulturuttryck som verksamhets-

ledaren för Folkmusikens hus tog upp och som återgavs i stycket om 

musikturism i kapitel två. Han utvecklar dessa tankar i sin beskrivning av 

institutionens arbete i Svenskt Visarkivs publikation Noterat. 

Folkmusiklivet i Dalarna sitter i en ideologisk rävsax. Även om bilden ljusnat något har 
besöksnäringen fortfarande behov av den schabloniserade bilden av folkmusiken, ofta 
sammanfattad i begreppet ”knätofs”. Regionalpolitiken, ofta uttryckt på länstidningarnas 
debatt- och ledarsidor strävar efter det motsatta, att frammana bilden av Dalarna som en 
modern och progressiv region, även på kulturområdet. I denna skildring har knätofsen 
ofta blivit en blytung boja om foten. (Gudmundson, 2003:85) 

Båda dessa aspekter av centrum-periferilogiken, att signalera tradition och 

historia respektive modernitet och progressivitet, var också betydelsefullt i 

place branding projektet ”Bilden av Dalarna”. Målet med projektet var att 

förändra inflyttningsmönstret till regionen, studier man tagit del av visade att 

människor gärna ville semestra eller besöka Dalarna men inte i lika hög 

utsträckning flytta till regionen. Enkäter visade att människor hade en positiv 
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bild av Dalarna, men bildens innehåll var inte helt oproblematiskt. Ur min 

intervju med den varumärkesansvarige: 

Då fick man liksom förhålla sig till två bilder av Dalarna för den traditionella bilden av att 
det är vackert, vacker natur, mycket kultur, konst, musik…vackra hus. Den bilden är ju 
också sann, så man kan ju inte sluta visa den bilden, för den drar också på ett sätt 
inflyttning för att det är attraktiva värden samtidigt som hela besöksnäringen vilar på 
dem parametrarna, så att man måste fortsätta kommunicera de värdena. Men man 
måste också visa på nånting annat, man måste också visa på arbetsplatser, på högskolan, 
på karriärmöjligheter och arbeten. 

Uppfattningen var alltså att bilden av Dalarna som kulturellt landskap var väl 

etablerad, men för att locka folk att flytta in måste man sälja in en bild av 

Dalarna som en modern, framåt region med karriärmöjligheter. I den varu-

märkesplattform som presenterades av projektet etablerades ett antal 

kärnvärden för Dalarna. Ett av dessa var Siljansbygden. Musik beskrevs i 

varumärkesplattformen som en av Siljansbygdens tillgångar tillsammans med 

tradition, dalahäst och kultur medan dessa begrepp var helt frånvarande i 

andra kärnvärden. Konsekvensen av detta blir ett slags ekvivalenskedja där 

musik liksom övrig kultur allt tydligare artikuleras till turism och natur med 

Siljansbygden som centralpunkt. Siljan kopplas också till en nostalgisk dåtid 

genom att den beskrivande texten till kärnvärdet Siljan avslutas med 

meningen ”Barfota sommarminnen från en barndom som kanske inte ens 

tillbringats här” (Region Dalarna, 2009), samt till postitiv periferi – lugnet, 

naturen, avskildheten bortom stadens larm. Mike Crang har resonerat kring 

hur berättelser om folkliga traditioner ofta associeras till sommaren, bland 

annat eftersom hembygdsgårdar oftast är stängda på vintern (Crang, 1999:6). 

Den här bilden av Siljan som den musikaliska, traditionsrika sommaridyllen 

ger utrymme för samhällen som Falun och Borlänge att tydligare profileras 

som platser där man kan få jobb, utbildning, ha en karriär. Avsikten med detta 

place branding-projekt var alltså att minska avståndet mellan storstads-

regionerna och södra Dalarna, att göra dem mer centrala genom att återskapa 

andra delar av länet som mer perifera. Detta varande ”in the middle of nowhere” 

kunde utnyttjas till att skapa möjligheter för turism och kultur. 

Vi kan också notera hur det faktiskt är möjligt att rucka på dessa centras 

geografiska placering inom ett diskursivt sammanhang. Under en lång tid har 

Dalarna setts som ett självklart centrum för den svenska folk- och världs-

musiken, med Siljansbygden som den självklara mittpunkten. Magnus 

Bäckström berättade för mig hur han resonerade då Falun valdes som plats för 

Falun Folkmusik Festival: 
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Den första tanken var Rättvik, Leksand, Siljansdalen. Men på nån sekund bara var det 
lika naturligt att tänka Falun. Utifrån av att det liksom bottnar i nånting. För det tror jag 
är väldigt viktigt med en festival, att den bottnar i…att den har en klang. I sig. Att 
Falufestivalen liksom bottnade i att det var i huvudstaden i Sveriges folkmusiklandskap. 

Här blir begreppet kongenialitet relevant. Den klangbotten som Bäckström 

talar om kan förstås som en samstämmighet mellan musiken och ”landskapet”. 

Med detta avses att de förväntningar som finns på ett visst musikarrangemang 

eller en viss musikstil överenstämmer med platsens historiska, sociala och 

demografiska förhållanden. Falun valdes som spelplats framför Siljansbygden 

eftersom Falun liksom samhällena kring Siljan hade en stor mängd spelmän 

och folkmusikutövare, men i Falun var de unga, välutbildade och urbaniserade. 

Detta ”klickade” med den diskursiva transformering som Bäckström ville 

genomföra, att skapa ett nytt sätt att att tänka på och förstå folkmusiken 

genom att spegla den i folkmusik från andra delar av världen. Falun Folkmusik 

Festival flyttade ”folkmusiklandskapets” centrum från Siljan till residensstaden 

Falun för en ny generation spelmän och i samband med detta utvidgades alltså 

begreppet folkmusik också till att innefatta ”världsmusik”. Samtidigt kunde 

den svenska folkmusiken åtnjuta högre konstnärligt och kvalitativt erkännande 

och folkmusiken fick även nationellt ett nytt centrum, åtminstone för en tid. 

Efter nedläggningen av Falun Folkmusik Festival 2005 så får man nog säga att 

Siljansbygden återtagit sin forna position för delar av befolkningen. Men för de 

inbitna, för de inom folk- och världsmusikvärlden så är Falun fortfarande en 

stad som andas folkmusik från hela världen. När folk- och världsmusikern Ale 

Möller spelade i Falun hösten 2016 så var det med utgångspunkten att det var 

något speciellt med att spela i Falun ”där allt startade”. 

Centrum-periferi är kategorier som är både delade och personliga och jag 

skiftar mellan perspektiven här eftersom de går in och ut i varandra. För 

många av de övriga intervjuade var centrum inte med nödvändighet 

Stockholm. För oud-spelaren som drömde om Arabic Oud House var det Kairo 

som var det centrum som han fokuserade sina drömmar och framtidsplaner 

kring, och för Ali Saqis publik var det Afghanistan som var i centrum. För 

Martin Hjertton och punkbandet the Sensitives var det Tyskland. The 

Sensitives turnerade mycket mer i Centraleuropa än i Sverige, och hade nästan 

gett upp tanken på att spela på ”hemmaplan”. 

Det är så himla mycket som är så mycket lättare där [i Tyskland], eller det är inte lika 
jäkla krångligt där. Senaste turnén vi var på nu i november var det en sjuttonårig kille 
som har åkt och sett oss i Polen några gånger och har åkt väldigt långt med kompisar och 
sådär för att ta sig till våra spelningar. Och nu satte han upp en spelning åt oss på en 
klubb där. Och man pratar med honom, kommer överens om en på-dörren deal så att 
kommer det mycket folk så tjänar vi mycket pengar och kommer det lite folk så tjänar vi 
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inga pengar. Man skickar en raider till han att man vill ha…ja, vi har inte så höga krav, 
det står typ att vi är veganer och vi tycker det är schysst med kaffe och frukt när vi 
kommer fram efter att ha kört väldigt långt, och vill ha tak över huvudet nånstans. Man 
kommer dit och man blir så jävla mycket bättre bemött och allt funkar så mycket bättre 
och smidigare än när man spelar på till exempel Liljan i Borlänge, fast det då står en 
sjuttonårig punkare där som inte har gått ut skolan än liksom. Men allt är så mycket 
lättare, det är inget problem att få ut pengar, allt bara flyter på. Alla hjälps åt liksom. 

Även om alla såklart har sina ”privata” upplevelser av centrum så kan man se 

återkommande mönster i olika musikvärldar och på olika platser. Hjertton och 

the Sensitives fokus på Tyskland speglas både av Karin Park och sångerskan 

Gabriella Åström från bandet Me The Tiger som återger liknande utsagor om 

ett turnéliv som har sitt centrum i Centraleuropa. Även i intervjuerna kring 

festivalen Vinterfest relaterades lika ofta som till Stockholm till ett allmänt 

”europeiskt” eller ”internationellt” centrum. Festivalens projektledare talade 

som tidigare nämnt om hur den konstnärliga ledaren är av högsta vikt för att 

hantera att europeiska festivaler har helt andra ekonomiska möjligheter än 

Vinterfest och intervjupersonerna talar vid flera tillfällen om det speciella i att 

man lyckats locka internationella stjärnor till festivalen trots dess perifera 

position. Dessa båda rumsligheter återspeglas också i den tidigare beskrivna 

festivalaffischen. 

Summering 

Bilden av Dalarna, och framför allt Siljansbygden, som ett naturnära och 

vackert landskap med rikt musik- och kulturliv kvarstår alltjämt. Den bilden är 

inte med nödvändighet osann, men den är naturligtvis bara en del av sanningen. 

Kulturutövare och musiker, politiker, tjänstemän och regionutvecklare 

försöker och lyckas i skiftande grad med att skapa alternativa sätt att uppfatta 

landskapet. Samtidigt så har man behov av den här bilden för att kunna 

taktiskt hantera de utmaningar som diskurslogiken om centrum-periferi 

innebär. Bilden av Dalarna som en perifer plats går också igen i kultur-

politikens självrepresentationer och i själva det kulturpolitiska system där den 

regionala verksamheten är avhängig nationella strategier från departement 

och myndighet. 

Eftersom tekniken skapar möjligheter för kulturarbetare att bo och verka i 

Dalarna kan digital infrastruktur och digital kunskap ses som ett viktigt kultur-

politiskt område som liksom Rikskonserter och Kultursamverkansmodellen 

kan verka strategiskt gentemot centrum-periferilogiken. ”Digital delaktighet” 

tas upp som ett prioriterat område i Kultur och bildningsförvaltningens 
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Kulturplan från 2016. Det presenteras framför allt som en demokrati- och 

bildningsfråga, där de olika verksamheterna presenterar hur de arbetar med 

digitala frågor (Landstinget Dalarna, 2016b:34).  

I Anders Häggströms avhandling om landskapsidentiteter i Jämtland och 

Blekinge beskrivs publika arrangemang som Storsjöyran, med Jämtlands 

presidentents ”tal till republiken”, som en förskjutning av maktpositioner där 

man ”vänder på förhållandena” (Häggström, 2000:176). Det är lockande att 

beskriva festivalskaparnas, turistnäringens, Stiko Pers, Karin Parks och Sofie 

& Johns ”återtagande” och taktiska uppvärderande av det perifera som ett 

motstånd mot centrum-periferilogiken, en mot-logik (Glynos & Howarth, 

2007:194). Men när festivalen är slut, när live-strömmen tystnat, kvarstår de 

förhållanden som grundlagt uppfattningen om storstadsområdena och 

Stockholm som centrum och landsbygden som periferi (Landén, 2004). De 

undersökta musikaliska praktikerna förhåller sig kreativt och taktiskt till dessa 

geografiskt-historiskt fastlagda logiker, men huruvida långsiktig förändring 

kan skapas genom sådana praktiker återstår att se. 

Musiken, och dess styrning, har en viktig roll i att både utmana och reproducera 

bilder av Dalarna. Det kan handla om hur fiolmusik och fäbodmusik knyts till 

Siljansbygden i marknadsföringsmaterial, om hur folkmusik- och konstmusik-

festivaler utmanar och använder koncepten av centrum-periferi, om det till-

fälliga skapandet av Afghanistan i Falun eller ”republiken Dalarna” i Jämtland. 
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7  SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Musikande och politikande 

I den här avhandlingen har jag diskuterat kultursamverkansmodellens och 

musikvärldarnas relationer som ett gemensamt fält. Avsikten har varit att 

belysa både det formella sambandet mellan departement, myndigheter och 

institutioner och musikvärldarnas informella utbredningar i Dalarna. Dessa 

diversifierade diskursiva fält utgör en ytterst komplex verklighet som i realiteten 

inte är begränsad vare sig geografiskt eller tematiskt. Samtidigt är de obön-

hörligt ihopkopplade genom de logiker som både de politiska och de musikaliska 

systemen är uppbyggda och ömsesidigt beroende av. 

Fältet kan förstås hierarkiskt och riktat, där departementet sätter agendan och 

”sänder” strategier till myndigheter, institutioner, och i slutändan till musiker. 

Men den kan också förstås ur en slags ”trickle up” perspektiv, där hela den 

kulturpolitiska kedjan bärs upp och är beroende av de lokala och regionala 

musikaliska processerna. Ur detta perspektiv är det de musikaliska händel-

serna som skapar förutsättningar för politiken. På samma vis som vi genom 

Small kan säga att arrangörer, publik och kanske tjänstemän och politiker är 

musikande, kanske vi kan säga att musiker, arrangörer och konstnärer 

simultant är politikande, alldeles oavsett om de sjunger, komponerar eller 

skapar med detta i åtanke. Att all typ av musik är politisk, i betydelsen att ett 

musikaliskt verk alltid innebär en positionering inom olika politiska frågor, är 

inte en obekant ståndpunkt. Men med begreppet politikande menar jag också 

att musiker genom sin verksamhet utanför musiken – sin planering, sitt 

kommunicerande och sin finansiering – är en del av de politiska och byrå-

kratiska diskurser som de ingår i. 

Jag beskrev tidigare Kultursamverkansmodellen som en koncentration av makt 

till den regionala nivån. För tjänstemännen som arbetar vid den regionala 
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styrningen kan man utifrån detta politikande perspektiv även betrakta det som 

att makten snarare än att bara omplaceras på den regionala nivån strömmar 

mot den från alla håll. Om regionens musikande aktörer är en förutsättning för 

de politiska processerna, så är deras musikande att betrakta som ett utövande 

av politik. Tjänstemännen vid Kultur- och bildningsförvaltningen har alltså att 

hantera de strategiska policys som emanerar från den centrala nivån, 

samtidigt som man så gott som möjligt ska uppfylla de förväntningar, de krav 

och de musikaliska processer som hela tiden pågår i regionens musikliv. 

Tjänstemännen blir här, vilket poängterats tidigare, på en gång strateger och 

taktiker. Förvaltningschefen beskrev för mig under vår intervju att deras roll i 

första hand var att vara en slags ”spindel i nätet”, och detta förefaller stämma 

bättre än jag först tänkte mig. Man spinner ett nät(verk) av musik och kultur, 

flätar samman de nationella strategierna med det regionala musikandet på ett 

taktiskt sätt, man skapar möjligheter för det lokala musik- och kulturlivet att 

fortsätta verka, samtidigt som man genom detta påverkar och förändrar det, 

formar det enligt de strategiska planerna. 

Ett sådant nät är inte omöjligt att trasa sönder. Ur ett diskursteoretiskt 

perspektiv kan vi betrakta dessa sammanflätningar som så kallade ekvivalens-

kedjor som binds samman till relativ stabilitet av några av de begrepp och 

logiker som undersökts i avhandlingen. Detta innebär att praktiker som i vissa 

sammanhang kan förstås som vitt åtskilda – kreativt skapande, lyssnande och 

ordnande av musik respektive styrning av samhället – kan uppfattas som 

omöjliga att skilja åt. Kulturpolitiken uppfattas som en förutsättning, ett villkor, 

för att musik av god kvalitet ska kunna skapas. Detta märker vi till exempel i 

diskussioner om finansiering av orkestrar och konserthus, i retoriken i ansök-

ningshandlingar och i genreföreträdares argumentationer för ökat konstnärligt 

erkännande. I själva verket skapas musik hela tiden utanför kulturpolitikens 

diskurs. I amatörmusikaliska sammanhang, i hemmets vrå, på svartklubbar 

och i gatumusikframträdanden, och i ett historiskt sammanhang har ju kultur-

politiken bara existerat i sin nuvarande form i ett femtiotal år. 

Jag har tidigare argumenterat för att begreppet kvalitet kan förstås som en 

”tom signifikant” eller ”master signifier” för kulturpolitikens och musikens 

ekvivalenskedja, ett nyckelbegrepp som, tömt på innehåll, förmår förena dessa 

diskurser och skapa en gemensam rikting och mål för verksamheterna. Det är 

just kvalitetsbegreppets avsaknad av fastlagd mening som gör att den förmår 

förena dessa diskurser. Så fort försök görs att slå fast betydelsen av kvalitet, 

vilket exempelvis sker i diskussioner om kanonlistor eller akademiska försök 

att motivera konstmusikens särställning, så riskerar dessa kedjor att rämna. 
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Varför ska populärmusiker eller folkmusiker alls samverka med kulturpolitiken 

om deras musik inte ses som kvalitativ, eller i alla fall inte möjlig att finansiera? 

På liknande sätt skapar krav på att helt överge kvalitetsbegreppet, exempelvis 

från feministiskt håll, oro i dessa kedjor. För att kunna fungera enande för 

dessa olika kategorier av subjektspositioner behöver kvalitetsbegreppet dels 

vara (1) oantastligt och dels (2) odefinierat. 

Man kan utifrån de studerade praktikerna i den här avhandlingen notera flera 

andra logiker som fungerar som normer inom både kulturpolitiken och 

musiken. Det är sådana som få skulle ifrågasätta och som ses som självklara i 

de flesta sammanhang. Bland dessa ser vi samverkan och samarbete som en 

positiv kraft, kulturen som en simultant användbar resurs och okränkbar 

konstnärlig kraft och uppfattningen om att det inte finns någon nödvändig 

motsättning däremellan, projektformen som en ultimat form för att driva 

musikaliska och kulturella praktiker, en uppfattning om att utveckling är 

viktigt och oundvikligt liksom en uppfattning om att kulturen ska komma hela 

landet till del. Andra processer och praktiker som har beskrivits i avhandlingen 

kan ses som att de rör sig inom en politisk dimension, i betydelsen att de 

ifrågasätter eller försöker upprätthålla den rådande ordningen. 

En fråga som jag inte har diskuterat i den här avhandlingen handlar om 

kulturpolitikens relevans. I samhällsdebatten argumenteras ibland för att 

musiken skulle utvecklas bäst om man satsade på det man brukar kalla för en 

underlättarmodell (Frenander, 2011:2), alltså att man istället för att stödja 

arrangörer, musiker och institutioner ekonomiskt underlättar för deras 

företagsverksamheter. Det har inte varit min avsikt att kommentera den 

debatten, och inte heller att diskutera andra propåer som ofta kommer i första 

hand från konservativt och liberalt håll om att man bör ”avpolitisera” kultur-

politiken från de identitetspolitiska logiker som man menar råder. Med detta 

avses uppfattningen om att kulturpolitiken i allt för hög grad engagerar sig i de 

”horisontella målen”, till exempel jämställdhet, integration och spridningen av 

kultur till minoritetsgrupper, snarare än att premiera den konst man anser 

vara kvalitativ. Man menar att detta fokus på spridning av kultur ”till alla” är 

kontraproduktiv och riskerar snarare att underminera kultur- och kvalitets-

begreppen29. Här knyts an till logiker om den autonoma människan där alla 

förutsätts ha samma möjligheter, och kulturpolitiken bör därför vara inriktad 

                                                             
29 Se exempelvis Lars Anders Johanssons inlägg i den kulturpolitiska debatten, ”Att dansa efter maktens pipa” 
(L. A. Johansson, 2017). 
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på maximal musikalisk och konstnärlig kvalitet. Dessa frågor har inte lyfts av 

mina intervjupersoner, med undantag av Pär Sandström från Sabaton som 

tyckte att man i första hand skulle stödja ”sånt som är bra”. 

En fråga som jag däremot har intresserat mig för i avhandlingen, och som 

tagits upp av flera av de som jag intervjuat, är den om genrehierarkier. Ifråga-

sättandet av konstmusikens särställning i kulturpolitiken skakar om och 

ruckar på ekvivalenskedjans länkar. När företrädare för folkmusik, jazz eller, 

kanske framför allt, populärmusik närmar sig kulturpolitiken med krav på 

omfördelning blir de rådande hierarkierna tydliga. I mitt material har argu-

ment som att man inte ska ställa grupper mot grupper och vi ska ju 

samverka effektivt lyfts då hegemoniska genreförhållanden i kulturpolitiken 

diskuterats. 

Kulturpolitiska spänningar 

Dan Lundberg har beskrivit musikskapandets villkor utifrån begreppet 

”interfacing”. Han menar att musikeryrket i det moderna samhället kräver en 

”kommunikativ flexibilitet” där man har kunskap om flera olika lingvistiska 

modus, olika sätt att uttrycka sig på och kommunicera med till exempel 

marknad och musikindustri, utbildningssektorn och kulturpolitiken (Lundberg, 

2013). 

I Lundberg, Malm och Ronströms bok ”Musik, medier mångkultur” används 

begreppet ”spänningsrymd” för att ringa in musikfenomen i förändring. De 

noterar flera till synes motsägelsefulla tendenser i dagens musikliv och tänker 

sig att musik över tid rör sig längs axlarna på dessa dikotomier (Lundberg et 

al., 2000:396). Vi kan tänka oss den kulturpolitiska diskursen som en 

kompletterande spänningsrymd (illustration 12) för att synliggöra några av de 

taktiska och strategiska val som musiker, arrangörer och kulturtjänstemän 

ställs inför i relation till kulturpolitiska bidrags- och finansieringsstrukturer. 

För att komma till fråga i, exempelvis, en bidragsansökan måste musiker och 

arrangörer på olika sätt knyta an till kulturpolitikens logiker. Musiker 

förväntas paketera sitt musikande i relation till dessa spänningsrymder. 

Detta görs genom hur de väljer sina medmusiker, planerar sina projekt, 

skapar sin musik och representerar sig själva, och i slutändan hur de 

presenterar detta i ansökningar och ljudprov. Detta är något som musiker och 

arrangörer gör konstant utifrån egna drivkrafter och utifrån det egna 

konstnärliga intresset, sin sociala och musikaliska bakgrund och sitt 
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kontaktnät. Samtidigt skapar denna kulturpolitikens strategiska 

spänningsrymd villkor för hur samhällets musik skapas, genom de taktiska 

valmöjligheter som finns för tillgängliga musiker och arrangörer. De två 

begrepp som jag har lagt mest fokus på i avhandlingen, kvalitet och 

samverkan, har jag inte inkluderat som spänningar i den här rymden. Snarare 

kan de sägas utgöra själva gränserna och grunden för den. Kvalitet är den nod 

som mest av allt kan förstås som en subtil länk mellan kulturpolitiken och 

musiken, det är svårt att föreställa sig en politiker, musiker, arrangör eller 

någon annan att hävda att musik som inte är kvalitativ ska få ta del av 

kulturmedlen. Dess medverkan i de nationella kulturpolitiska målen har 

diskuterats, men den diskussionen handlar som bekant om svårigheten att 

definiera och bedöma begreppet. Kvalitet anses antingen vara en självklarhet 

eller ett viktigt kriterium. Musiker och arrangörer använder också internt 

begreppet och relaterar till det på ett självklart och ofta oreflekterat sätt – 

Illustration 12. Kulturpolitisk spänningsrymd. 
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musik ska vara bra. Samtidigt återkommer aspekter av kvalitetslogiken i flera 

av spänningarna nedan. Samverkan är å sin sida ett begrepp som snarare än 

att skapa spänning, motverkar spänning. Det är ett begrepp som till skillnad 

från kvalitetsbegreppet hela tiden definieras på ett otal olika sätt, samtidigt 

som innebörden aldrig är cementerad. Samverkan är samtal och medborgerlig 

diskussion, genreöverbryggande och alliansskapande verksamheter, industri 

och företagssamarbeten, normal och naturlig samvaro, nödvändig för 

utvecklingen och för att skapa arbete, tillväxt, kvalitativ kultur och för att 

motverka osämja. Begreppet ses alltid som positivt och kan ses som en länk 

mellan kulturpolitiken och andra politikområden. Det är ett begrepp som inte 

används av musiker själva i något större utsträckning förutom just då just vill 

knyta an till kulturpolitiska diskurser.  

I modellen har jag placerat in de nationella kulturpolitiska målen mellan 

spänningsrymderna och den yttre gränsen. Samverkan ingår i dessa mål till-

sammans med kulturarv och främjande av olika människors och grupperingars 

möjlighet att få ta del av kultur. Även kvalitet och nyskapande ingår i de kultur-

politiska målen. Begreppen som presenteras inom rymden ska ses som 

möjligheter för musiker och arrangörer. De ingår alla på något sätt i 

kulturpolitiska logiker även om de inte i sig kan beskrivas som enskilda 

noder. Spänningarna är placerade i modellen utifrån en tanke om hur de 

relaterar till varandra, men liksom Lundberg, Malm och Ronströms modell 

bör den förstås i en tredimensionell rymd. Det är alltså fullt möjligt att tänka 

sig att musiker knyter an till till synes motsägelsefulla begrepp, i vissa fall även 

bägge begreppen på samma axel. Dessa spänningsrymder har också en 

existens i andra kontexter, såsom i marknadsdiskursen och när man paketerar 

sitt musikande i en kontext kan det skapa problem i en annan. Att beskriva sig 

som helt ointresserad av kommersiella sammanhang till förmån för 

konstnärlighet kan vara en fördel i kulturpolitiska sammanhang men skapa 

problem om man behöver knyta an till en marknadsdiskurs, till exempel. Jag 

ska nedan beskriva dessa spänningar. De flesta har avhandlats i tidigare 

kapitel, stycket fungerar därmed också som en summering av några av 

avhandlingens teman. 

Renodling – blandning – distinctiveness – mainstreamness 

Samverkanslogiken premierar ur ett musikperspektiv eklektiska blandningar 

av musik och musiker där mötet är av stor vikt. Som en parallell till sam-

verkanslogiken kan Beverly Diamonds begrepp som främst relaterar till 

urfolks och minoriteters uttryck ha bäring även ur ett bredare musik-

etnologiskt perspektiv. Samverkanslogiken ger upphov till eklektiska 
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blandningar, medan kulturpolitikens ”patron discourse” skapar förväntningar 

på musiken att ha tydliga, distinkta element från den blandade musikens 

beståndsdelar. Dessa spänningar kan också ses som ett val mellan att rikta in 

sig på ett specifikt område som till exempel barn och unga eller att rikta sig till 

en större demografi. 

Konst – kommersialism 

I mina intervjuer relaterade intervjupersonerna till begreppet kvalitet på i 

huvudsak två olika sätt: att bra musik slår an, känns och på andra sätt upplevs 

som en fysisk förnimmelse, eller som att kvalitet motsägelsefullt nog kan 

förstås som kvantitativ – att musik som tillräckligt många människor tycker 

om, köper, laddar ner i sig ÄR kvalitativ. Många intervjupersoner återkom till 

den upplevda klyftan mellan att ägna sig åt musik som konst och musik som 

kommers, samtidigt som samtliga musiker ägnade sig åt bådadera på ett eller 

annat sätt. Kulturtjänstemän var ambivalent inställda till vad man uppfattade 

som kommersiell musik, vilket förväntades kunna stå ”på egna ben”, samtidigt 

som man såg det av vikt att även understödja sådan musik med främjande 

insatser. 

Spets – bredd  

Även om dessa begrepp har med värdeomdömen att göra, så representerar de 

inte kvalitetsbegreppet som sådant. I Kultur- och bildningsförvaltningens 

bidrag till idéburna organisationer tilldelades poäng till projekt utefter dess 

spets och bredd, vilket kan förstås som ett sätt att bedöma verkens värde utan 

att behöva tala om kvalitet som sådan. Tilltalar musiken ”finsmakare” eller 

den ”stora massan”? Uppvisar artisterna spetskompetens eller breddar de 

utbudet? 

Horisontella mål – vertikala mål 

Begreppet ”bredd” har också att göra med kulturpolitikens så kallade 

horisontella mål. Jämställdhet, mångfald, integration, barn och unga, digital 

literacy, regional utveckling och folkhälsa är några av de mål som anses vara 

viktiga även inom andra politikområden. Begreppet vertikala mål används 

inte inom kulturpolitiken men kan i modellen ses som ett fokus på ”den rena 

musiken”. Kritiker lyfter ibland upp som ett problem att ett stort fokus på de 

horisontella målen riskerar förpassa musiken, dess klang, komplexitet och 

kvalitet till bakgrunden. Vertikala mål kan också stå för musikerns, arrangörens 

eller den representerade gruppens interna målsättningar med musiken eller 
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musikprojektet – att förverkliga sig själv, att nå nya insikter, att bredda sitt 

musicerande eller sitt nätverk. 

Nyskapande – tradition 

Ett av de kulturpolitiska nationella målen handlar om att främja ”konstnärlig 

förnyelse”. Detta brukar benämnas med begreppet ”nyskapande”, och dess 

betydelse i kulturpolitiska sammanhang har växt från den allra första 

kulturpolitiska propositionen från 1974 till det utöver ett nationellt mål blev 

ett så kallat ”prioriterat område” i och med 2009 års kulturproposition 

(Rapport, 2014:23).  Nyskapande är ett viktigt kriterium vid ansökningar från 

flera olika instanser och har en speciellt framträdande roll vid ansökningar 

från Kulturbryggan, som kan betraktas som en fortsättning på Allmänna 

arvsfondens bidragsgivande insats Framtidens Kultur (Myndigheten för 

kulturanalys, 2014:25). Kulturutredningen (Wijkander, 2009b) diskuterade 

nyskapandebegreppet utifrån en dikotomisk relation till kvalitetsbegreppet. Ur 

ett musikerperspektiv har dock valet snarare legat på om man ska trycka på 

nyskapande eller tradition. Kulturbryggan har publicerat en samling med fyra 

essäer där personer som verkar som bedömare av Kulturbryggans ansökningar 

diskuterar begreppet nyskapande. Rapporten visar på den stora tolknings-

ramen även för detta begrepp. En av bedömarna argumenterar för att istället 

för nyskapande tala om ”utveckling av konstnärliga fält”, då han menar att: 

/…/ begreppet vilar på en retorik om konkurrens och ett fokus på det enskilda samt en 
antagonistisk relation mellan tradition och samtid – jag föreslår därför en mer uttalad 
ambition om utveckling av konst- och kulturfälten. (Kulturbryggan, 2012:49) 

Att jag har satt tradition i den andra änden av spänningsaxeln ska därmed inte 

ses som ett uttryck för hur jag tolkar begreppet, utan för hur det kan tolkas av 

Kulturbryggans bedömare och rimligen även av ansökande parter. Detta 

hindrar dock inte heller här att man i ansökningar argumenterar för båda 

sidorna av axeln. Tradition och förnyelse är en vanlig paroll för exempelvis 

akter inom folk- och världsmusikvärlden. 

Kultur – bildning 

Man kan se kultur och bildning som två sidor av samma mynt. Ett av de 

kulturpolitiska målen är just att ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 

bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”. Men i ansöknings-

blanketten till Dalarnas landstings projektbidrag till Idéburna Organisationer 

skulle de sökande välja om projektet hamnade inom fältet ”kultur” eller 

”bildning”. Samtliga ansökande på musikområdet valde ”kultur”, även i de fall 
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där projekten hade utbildande ansats. På högskolorna har de ”rena” musiker-

utbildningarna klart högre status än musiklärarutbildningarna. Att arbeta som 

yrkesmusiker ses generellt som ett mer eftertraktat och därmed färre förunnat 

jobb än musiklärare. Det förefaller alltså från musikerhåll finnas en uppfattning 

om att kultur är ”finare” än bildning. Samtidigt, som jag visat i den här 

avhandlingen, är bildningsektorn av högsta vikt för och integrerat i musiklivets 

organisation och utveckling. Artister och arrangörer från genrer som har 

svårare att ta del av kulturmedlen lutar sig ofta på studieförbunden och andra 

bildningsinsatser för att få in medel och skapa möjligheter till musikande. 

Liksom kulturbegreppet har bildningsbegreppet en mångfald av betydelser. I 

kultur- och bildningspolitiken finns ingen direkt åtskillnad mellan det 

klassiska bildningsideal som har sin tyska förebild i begreppet bildung, och 

den samhälleligt understödda folkbildning som studieförbund, folkhögskolor 

och bibliotek står för. Hos debattörer och kulturtyckare ses det dock ofta som 

en gräns som är viktig att dra, och ibland ses de till och med som varandras 

antiteser där bildning har en konservativ laddning, medan folkbildningen ses 

som en ”idé om jämlikt, kollektivt och dialogisk kunskapssökande” (Greider, 

2017). 

Centrum – periferi 

Jag inledde avhandlingen med att beskriva hur jag som ung folkmusiker 

märkte att jag genom att hävda min geografiska bakgrund i Västerbotten fick 

lättare att ta del av kulturmedel. Samtidigt var det tydligt att det var musiklivet 

i Stockholm, till exempel folkmusikscenen Stallet och Kungliga Musikhög-

skolans utbildning i folkmusik som var normen, dit man strävade. Avhand-

lingens femte kapitel utgick från denna logik om centrum-periferi som föreföll 

genomsyra samtliga kulturpolitiska sammanhang. Jag diskuterade där hur 

musiker och arrangörer ofta försökte taktiskt subvertera denna logik genom 

att lyfta sin ”perifera” position och fylla den med nytt värde. För musiker och 

arrangörer som söker medel är detta en viktig avvägning. Hur hanterar man 

de inblandade aktörernas geografiska placering på ett taktiskt sätt? Ibland 

finns medverkande musiker från många olika delar av landet eller världen, och 

ibland utförs projektet på många olika geografiska platser. Vad lyfter man 

fram som centrum, och vad placeras i periferin? 
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Musikskapandets villkor: Vem kan vara 
musiker? 

Vem kan vara musiker i de musikvärldar som jag har undersökt? Och vem kan 

vara kulturtjänsteman? Vad som ingår i musikerrollen, den som spelar den 

klingande musiken, går inte att besvara inom avhandlingens ramar, men det 

bör tydliggöras att musikskapandet villkoras av långt många fler aspekter än 

kulturpolitikens diskurser. Aspekter av genus, klass, etnicitet, geografiska 

förhållanden och andra kategorier påverkar på olika sätt en persons möjligheter, 

i de livsval man gör och vilka gångstigar som står öppna för en. Kulturpolitiken 

strävar efter att vara inkluderande och möjliggöra för människor från samtliga 

grupperingar att både ta del av och vara utövare av musik, men som flera 

gånger påpekats här så är det en viss typ av musiker som premieras av kultur-

politiska processer. 

Musiker är den subjektsposition som en person som genererar klingande 

musik förväntas inneha. Det är en position vars innebörd är avhängig vår 

förståelse för vad musikskapande är för något. De flesta musiker som jag 

intervjuat i den här avhandlingen är yrkesmusiker, har alltså musiken som 

huvudsakliga sysselsättning och är beroende av den för försörjning. Samtidigt 

är de allra flesta som skapar musik, som redan nämnts, amatörer och arbetar 

med andra saker vid sidan om. Frågan om musik som yrke och hobby, lek eller 

allvar är högintressant men har inte utforskats till fullo i den här avhandlingen, 

däremot har avhandlingens frågeställningar ”nuddat vid” problematiken. Det 

handlar om två definitioner av musikerbegreppet som på en och samma gång 

är varandras hinder och förutsättning. Amatörmusiker som tar gratisspelningar 

och ”dumpar marknaden” uppges ibland som en anledning till att det är svårt 

att få bra betalt för konserter, samtidigt som vi med Ruth Finnegan kan notera 

hur lokala musiker på amatörnivå är av högsta vikt för att skapa levande 

musikvärldar med arrangörsföreningar och aktiva musiknätverk. 

De allra flesta musiker börjar på ett eller annat vis som amatörmusiker, även 

om drömmar om att ”bli proffs” kan finnas tidigt. Vid någon punkt går man 

från att uppfatta sitt musicerande som en hobby, till att betrakta det som yrke. 

Det är dock inte så enkelt som att en yrkesmusiker är en amatörmusiker som 

har blivit så skicklig att hen har möjlighet att välja musik som yrke. Att välja 

musik som huvudsaklig sysselsättning innebär att man måste förhålla och 

anpassa sig till både en marknadskontext och en kulturpolitisk kontext. Det 

kräver kunskaper som går bortom musikaliskt kunnande, här kommer 

förmågan att formulera sig både muntligt och skriftligt, att kunna växla mellan 
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taktiska och strategiska förhållningssätt i både planering och utförande och att 

kunna växla mellan olika sätt att uttrycka sig. 

För de musiker som baserar delar av sitt musicerande på kulturbidrag i vid 

mening innebär det att man måste navigera i den kulturpolitiska spännings-

rymden. Det handlar alltså inte enbart om att välja mellan dessa taktiska 

noder, utom också om att vara en musiker som har möjligheten att göra dessa 

val, och har möjlighet att uttrycka dem i den musikande situationen med 

bibehållen trovärdighet. Som Lundberg (2013) föreslog så behöver en sådan 

musiker kunna tala och växla mellan flera olika ”språk”, det behövs kunskap i 

en slags kodväxling (Slobin, 1993:85–97) för att kunna navigera i en sådan 

spänningsrymd. Resultatet blir en växelverkan mellan kulturpolitikens och 

musikens processer och samtidigt en slags översättningsprocess (jfr Callon, 

1984). Musikern måste kunna ”översätta kulturpolitiska” till en musik som blir 

givande för såväl musikern själv som för dess publik. 

Låt mig återknyta till mitt egna musikprojekt, ”Lutes of the world”, som 

finansierades genom Musikplattformens samverkansbidrag. Jag är intresserad 

av olika typer av gitarrer, lutor och andra knäppinstrument från olika delar av 

världen. Detta lite ”nördiga” intresse kan i relation till spänningsrymden ses 

som ett vertikalt mål då detta inte är någon kunskap som specifikt premieras 

av kulturpolitiken i sig. Tillsammans med en kollega skapade jag ett projekt 

som syftade till att möta musiker från olika delar av världen som spelar just 

knäppta folkmusikinstrument, som en anledning att få grotta ner oss i 

kunskap om olika typer av knäppinstrument och för att få en anledning att 

spela intressant musik. Vi valde också att i första hand söka samarbete med 

kvinnliga musiker av två anledningar, dels för att vi är genuint intresserade av 

genusfrågor och i en svensk kontext så är det ytterst få kvinnliga musiker som 

spelar folkliga knäppinstrument, men vi var också fullt medvetna om att vi 

genom detta skulle ha lättare att erhålla bidrag. Både representation av 

kvinnliga musiker och samarbete med utomeuropeiska musiker är exempel på 

uppfyllande av horisontella mål. Vi visste också att vi skulle ha större 

möjligheter att erhålla det bidrag vi sökte om det fanns med publika 

konserttillfällen, eftersom synlighet också är en viktig aspekt i just det sökta 

bidraget. Projektet fick formen av en turné med två turkiska musiker som 

spelade instrumentet bağlama, en långhalsad luta. I ansökningarna 

positionerade vi oss någonstans i mitten på axeln för nyskapande – tradition 

och hävdade att vi i mötet med dessa musiker å ena sidan skapade helt ny 

musik, men med stor respekt och nyfikenhet inför våra respektive musik-

traditioner. Efter erhållet bidrag i kontakten med musikerna och med publiken 
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var dock de kulturpolitiska noderna på ett sätt osynliga. Här var det mötet 

mellan musiker och publik som stod i centrum. 

Vi talade inte speciellt mycket om de olika instrumenten, genusfrågor eller 

kulturmöten som fenomen. Men samtidigt var dessa frågor hela tiden när-

varande. Vi upplevde det som viktigt att skapa ett konsertprogram som vi 

visste skulle motsvara det som vi ursprungligen erhållit medel för, inte bara för 

att kunna redovisa och uppfylla logiker om utvärdering, utan också för att de 

fanns ett behov av att känna sig trovärdig. Redan i ansökningen av medlen 

fanns utformandet av konsertprogramet i åtanke, och under konserterna fanns 

det mandat som vi genom skattemedel fått av kulturpolitiken också närvarande. 

Exempelvis kunde vi översätta kulturpolitikens fokus på kulturmöten och 

kultursamverkan till ett språk som publiken och vi själva som musiker kunde 

uppskatta genom en spelteknik på bağlama som kallas Şelpe och som ofta 

förknippas med den specifika religion och etnicitet som musikerna tillhörde, 

alevism (Rice & Garfias, 2011:196). Denna teknik innebär att musikern inte 

använder plektrum, penne, utan slår an strängarna direkt med fingrarna och 

ofta spelar man med högerhandens fingertoppar på greppbrädan, liknande så 

kallad ”tapping-teknik” på gitarr. Vi kunde för publiken presentera detta 

genom att både i mellansnack och i någon mån i den klingande musiken göra 

analogier till hårdrocksgitarristen Eddie Van Halen som populariserade 

tapping-teknik i modernt elgitarrspel. 

På så vis skapades en växelrörelse mellan dessa diskursiva fält där de inte bara 

påverkade varandra, utan informerade och stödde varandra. Det blev en slags 

byggande av temporära mikro-ekvivalenskedjor där man skapade förståelse 

kring olika företeelser. Şelpe artikulerades gentemot den kulturpolitiska 

diskursens värden kring mångkultur, etnicitet och religion; och gentemot 

publiken till virtuositet och gitarrhjältar. Under själva musikhändelsen 

byggdes en värld upp där gränserna mellan Sverige och Anatolien, Eddie Van 

Halen och alevismen, kulturpolitiska- och musikvärldar, gammalt och nytt, 

världsmusik och populärmusik i någon mån suddades ut. 

Diskursiv förändring av logikerna inom kulturpolitiken, till exempel det 

manligt kodade kvalitetsbegreppet eller förhållandet mellan fin- och fulkultur, 

är från musikerhållet avhängig denna typ av kodväxling. Som jag antytt 

upplevdes denna växelverkan som framför allt positiv för mig personligen. 

Detta kan förklaras genom att det fanns en kongenialitet här: De musikaliska 

och sociala värden som artikulerades överenstämde hos oss som jobbade med 

projektet vilket gjorde att ”översättningsprocessen” gick smidigt och ”av sig 
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själv”. För att återknyta till Small kunde vi känna igen oss i de ideala relationer 

som utforskades, affirmerades och hyllades i den här musikande situationen. 

Det går dock utmärkt att tänka sig situationer, musikstilar och musiker hos 

vilka dessa värden alls inte skulle överensstämma och där denna process kan 

bli mer problematisk. Ju större mentala krumbukter som måste göras för att 

kunna genomföra dessa kodväxlingar, desto mer kan situationen upplevas 

som obekväm och oärlig. På samma sätt som det finns musiker som upplever 

en krock då de ställs inför marknadslogikernas verklighet så finns det musiker 

som finner att subjektspositionerna utövande musiker och ansökande 

musiker krockar.  

Stabilitet och föränderlighet 

Jag har tidigare nämnt Bengt Jacobssons (2014:69) karaktärisering av 

kulturpolitiken som ett fält som på en gång är trögrörligt och föränderligt. En 

av funderingarna i avhandlingen har handlat om hur förändring i kultur-

politiska musiklandskap kan ske. Här har Michel de Certeaus diskussion om 

huruvida det går att skapa förändring genom taktiska manövrar varit intressant. 

De Certeau hade själv inställningen att taktik inte var något mer än ett sätt att 

”överleva” i ett ojämnt maktförhållande, och han menade att det i princip var 

omöjligt att skapa någon strukturell förändring med dessa taktiska manövrar. 

Vad som däremot inte diskuteras av de Certeau är huruvida taktiska manövrar 

kan förändras till strategiska genom förändringar i kontext, tillvägagångssätt 

och förhållningssätt. Även om de Certeau hade vardagens mer oreflekterade 

praktiker, med gatuvandring och ”genande” som exempel, i åtanke när han 

skrev The Practice Of Everyday Life, så vill jag utifrån ett perspektiv där 

människor kan inneha flera olika, ibland motsägelsefulla, subjektspositioner 

se musikerns ansökningshandling, arrangörens projektbeskrivning, tjänste-

männens snabba överläggningar i korridoren och så vidare som taktiska 

handlingar. Med Turino (1990) får vi därmed se taktik och strategi som något 

som inte är obönhörligt kopplat till under- och överordning, utan som snarare 

är ett modus, ett förhållningssätt som är mer komplext relaterat till tid, rum 

och makt. 

Man kan med det diskursteoretiska förhållningssättet diskutera två sätt som 

taktik kan leda till förändring. Det ena är en praktiks förändring från taktik till 

strategi kopplat till sociala logiker. Som tidigare diskuterats i avhandlingen 

kan samverkanslogiken under vissa förutsättningar bidra till att taktiska 
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verksamheter kan omvandlas till strategiska. Genom att inleda samarbeten 

med institutioner och andra aktörer med ”stabila plattformar” kan fristående 

musikverksamheter förankras i ett strategiskt förhållningssätt. När musiker 

skapar projekt i samverkan med studieförbund och erhåller medel från 

landstinget ges en taktisk praktik tillgång till en place propre från vilken 

långsiktighet kan skapas. Dalarnas landstings bidrag till idéburna organisa-

tioner, Musikplattformens samverkansbidrag och Kulturbryggan är exempel 

på sådana medel som kan bidra till att taktisk verksamhet blir strategisk. Man 

får i dessa fall dock ge de Certeau rätt i att detta inte i sig garanterar långsiktig 

förändring, snarare handlar detta om verksamheter som spelar ”enligt 

spelreglerna”. Diskursteoretiskt handlar det om att de projekt som kan gå från 

taktik till strategi knyter an till diskursernas sociala logiker. 

Om man tittar på hur Dalapop lyckades etablera sig i Dalarnas kulturpolitiska 

musikliv, liksom hur genrer som jazz och folkmusik tagit sig in i 

kulturpolitikens finrum, så ser vi att det skett genom politiska logiker, någon 

form av ifrågasättande av den rådande ordningen, kombinerat med ett taktiskt 

anpassande till den. Samtidigt som projektledarna för Dalapop inledde sam-

arbeten med Borlänge Kommun, Musik i Dalarna och andra organisationer så 

arbetade man tillsammans med organisationen Svensk Live och producerade 

texter som [Vi fortsätter spela pop] och Maktens Musik (Rutgersson, 2016; 

Svensk Live & Studiefrämjandet Väst, 2017) som i högsta grad ifrågasätter 

konstmusikens särställning och i den sistnämnda titeln även positionerar sig 

gentemot Statens Musikverk och Statens Kulturråd. Man ifrågasätter alltså 

inte bara fördelningen av medel, utan också logiken och formen bakom 

fördelningen. När Dalapops projektledare säger att de ska vara en jäkla nagel 

i ögat på de stora drakarna i finkulturen så är det med punkens antagonistiska 

logik, men i nästa andetag så knyter man an till såväl samverkans- som 

marknadslogiker. Strategiska positioner kan alltså nås genom ett slags taktiskt 

navigerande där man knyter an till både sociala och politiska logiker, inte helt 

olikt det sätt som Alf Arvidsson beskriver hur jazzen nått konstnärligt 

erkännande genom att betona sin ”likhet och distinktion” till konstmusikaliska 

musikuttryck och som återges i kapitel fyra. 

Genom Slobins begrepp suprakultur kan vi också betrakta de mest ekonomiskt 

genererande och medialt synliga delarna av populärmusiken som samman-

länkade med den västerländska konstmusikvärlden. Denna hegemoniska 

konstruktion där såväl folkkära artisters som finkulturella kompositörers verk 

kan tänkas ingå, kan också sägas bidra till trögheten i förändringen av de 

kulturpolitiska fördelningsprocesserna genom att de blir ömsesidigt konsti-
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tuerande. Populärmusiken kan vara just populär i relation till den mossiga 

konstmusiken, samtidigt som konstmusiken kan definieras som kvalitativ, fri 

och okommersiell i relation till den kommersiella populärmusiken. Genom 

detta kan stora delar av den subkulturella populärmusiken och andra genrer 

avgränsas från både de kommersiella och kulturpolitiska processerna. Ett 

exempel på detta är resonemanget kring Falun Folkmusik Festival i kapitel 

fyra, hur festivalarrangörerna upplevde situationen för folkmusiken under 

1970-talet. En kulturpolitik som tar denna konstruktion i beaktande, och 

uppmärksammar de många populärmusikaliska musikvärldar som inte har 

kommersialitet som mål och mening skulle vara av stort värde för att närma 

sig lika spelregler för musiker inom olika musikgenrer. 

Lyssnare och arrangörer 

Åtskilliga gånger har jag i avhandlingen noterat hur tjänstemän, musiker och 

politiker konstant byter roller. De växlar mellan att vara taktiker och strateger, 

företagsledare och hårdrockare, kosmopoliter och lokalromantiker. Ena 

stunden argumenterar de ur marknadsmässigt hänseende och i nästa betonas 

konstnärliga eller sociala frågor. Detta var exempelvis var tydligt då jag tittade 

på ansökningshandlingarna till landstingets bidrag för idéburna organisa-

tioner. Detta är egentligen en självklarhet utifrån den diskursteoretiska 

utgångspunkten som utgår ifrån att människor lever med subjektspositioner 

som inte nödvändigtvis är med varandra överensstämmande, utan man 

positionerar sig och blir positionerad i olika roller beroende på de diskursiva 

sammanhang man befinner sig i. De kulturpolitiska och musikaliska diskurser 

som utgör musikvärldarna formar och fostrar alltså sina ”innevånare”. 

En roll som samtliga intervjupersoner i den här avhandlingen innehar, men 

som jag måste tillstå att jag har diskuterat allt för lite, är lyssnaren/publiken. 

Samtliga som jag träffat på har gemensamt att de tycker om att lyssna på 

musik och konsumera kultur. I denna egenskap förenas de, och vid några 

tillfällen kunde jag också notera att det användes som en sammanlänkande 

faktor. Lyssnaren är en lika viktig komponent som musikern i en 

musikandesituation. En kritik som ofta riktas mot kulturpolitiska system är att 

de tar makten ur lyssnarens händer. När besluten om vilken musik som ska 

finansieras tas av staten, expertråd och tjänstemän, snarare än en 

lyssnardriven marknad, för vem finns då musiken till? Kulturpolitikens svar 

på den frågan är som tidigare diskuterats att dess funktion är att sprida kultur 

och musik även till de som inte aktivt har eftersökt det eller som inte har 
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möjlighet att välja det. Genom de riktade bidrag som idag fördelas förväntar 

man sig att kunna nå grupper och människor som annars inte skulle nåtts av 

musiken. 

Det vore intressant att följa en kulturpolitik som tog Smalls musicking-

begrepp på allvar, där musikhändelsens betydelse inte avgränsas av vem som 

håller i instrumentet. I en sådan kulturpolitik skulle arrangörernas roll kraftigt 

uppvärderas samtidigt som vissa ifrågasättanden av musikerrollen, som inte 

nödvändigtvis skulle gillas av musiker, skulle göras. Även om en sådan 

förändring måhända är allt för radikal, skulle ett uppvärderande av lyssnaren 

och arrangörens roller vara värdefullt och kunna skapa en intressant dynamik 

i musiklivet. Vad det skulle innebära mer exakt går inte att säga inom 

gränserna för denna avhandling, men vidare forskning på området som 

närmare utforskar gränserna mellan musiker, publik och arrangör skulle vara 

av högsta intresse. 

Kluriga kolumner 

Redovisning och utvärdering sågs av några av mina intervjupersoner som ett 

”nödvändigt ont”, något som man visste behövde göras men som man tyckte 

det lades allt för mycket vikt vid. Några drog paralleller till det man brukar 

kalla New Public Management och hoppades att det efter valet 2014 då Social-

demokraterna och Miljöpartiet kom till makten skulle bli ett minskat tryck på 

dessa ”verifikationsritualer”, eftersom de utlovade ”ny styrning bortom New 

Public Management” (Regeringskansliet, 2014). Denna utlovade styrnings-

förändring fick inte den omedelbara effekt som många hade hoppats, det enda 

direkta utfallet för kulturpolitiken av detta i 2014 års budget var en planerad 

nedläggning av Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys är dock en av få 

utvärderingsmyndigheter där huvudfokus inte ligger på kvantitativ utvärdering, 

utan snarare på kvalitativa utredningar och ett närmast just kulturanalytiskt 

resonemang. Efter massiva protester, till stor del från kulturverksamheter 

och kultursamverkansmodellens instanser, så valde man att inte lägga ner 

myndigheten. 

En lite förvånande aspekt av fokuset på projekt, dokumentation och åter-

koppling är att några av de intervjuade musikerna såg de administrativa 

aspekterna vid bidragsansökningarna som en positivt organiserande, produktiv 

process, snarare än som en begränsning. I formuleringen av sin verksamhet 

som ett projekt, som skulle återrapporteras och i någon mån mätas, så blev det 
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mer ”på riktigt”. Det blev ett tillfälle att samla tankarna kring det som skulle 

göras, eller vad som hade gjorts, och man kunde se att det blivit ett resultat. 

Ibland säger man ”what gets measured, gets done”. Utvärderingarna och 

projektplaneringarna ledde till en slags professionalisering av musikskapandet. 

Frågan är då vad som hände med det som inte mättes – blev det inte gjort, 

finns det inte? 

Det är en stor utmaning för kulturpolitiken att skapa ett system där man 

kombinerar de positiva effekter som kan komma från projektplanering, 

återrapportering och professionalisering med ett sätt att se på musik och 

kultur som en långsiktig, mellanmänsklig process som inte på ett enkelt sätt 

kan placeras i ”boxar”. Musikskapande kan inte alltid motiveras ur  folkhälso-

aspekter eller som regionutvecklande investering, det måste också tillåtas vara 

onyttigt och olönsamt. Hur kan man skapa en klurig kolumn där sådana 

svårmätbara värden får plats, där man kan beskriva ett konstverks, en låts, 

eller ett musikprojekts värde utan att vare sig ”räkna pinnar” eller grunda det i 

gamla genremaktsordningar? Jag skulle önska mig en kulturpolitik som 

samtalar och samverkar samtidigt som den vågar uppmärksamma och hantera 

orättvisor både inom och utanför dess diskurser. Som ser musik som på en 

gång affärsverksamhet och hobby, seriös konst och lek. Som förstår att 

innebörden av kvalitet måste förändras över tid och rum och som har i åtanke 

att nyskapande är intimt sammanlänkat med tradition. Där ett 

dödsmetallband från Malung har samma möjlighet till kulturpolitiskt stöd 

som en stråkkvartett från Stockholm och där män och kvinnor, ”bördiga” och 

nyinflyttade har samma förutsättningar. Ett musiklandskap som verkligen är 

”en enhet av mångfalder”. 
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction 

There are two factors that create the backdrop for this thesis. The first is a 

conundrum that always has been in the back of my mind as a musician who 

over the years has performed with rockbands as well as traditional folk music 

ensembles. I have noticed significant differences between the conditions for 

music-making in these genres, especially regarding payment and employment 

possibilities. These differences are even more extreme in the world of classical 

music. These divides are obvious in the processes of cultural policy and music 

funding. The second factor is the national process of regionalization of cultural 

policy called Kultursamverkansmodellen, the Cultural Cooperation Model, 

which began implementation in 2009. The aim of my thesis is to study how 

conditions for music-making can be developed, maintained and challenged 

through government support processes in the Swedish region Dalarna. My 

research questions focus on the ways music, policy and governance relate to 

each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in 

these relations, and the agency and meaning of place. I am also interested in 

the roles and agency of individuals; how they themselves relate to and handle 

the processes that they voluntarily or involuntarily are a part of. 

To answer these research questions, I have gathered a wide range of material: 

participant observation of musical events, cultural policy meetings, and the 

everyday practice of cultural policy officials; interviews with musicians, 

organizers and cultural policy officials; cultural policy documents as well as 

musicians’ and organizers’ public documents such as concert posters and 

websites. 

In the analysis, I apply a few different theoretical terms. As Mark Slobin 

(Slobin, 1993:12) suggests, I aim to use theory pragmatically rather than 
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dogmatically. One theoretical base is the “logics approach” from the discourse 

theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe as developed by Jason Glynos 

and David Howarth (2007). I combine this with Michel De Certeaus’ terms 

“tactics” and “strategy” (de Certeau, 1984). My ambition is that this pairing 

provides the possibility to view the studied practices both from a macro and 

micro perspective, allowing me to discuss how music is formed both by the 

discourse logics of society and by the actions and practices of individuals and 

smaller groups. In order to discuss and describe the wide range of musical 

activity present in the region, I apply Christopher Small’s (1998) term 

“musicking,” suggesting that “to musick” is an endeavor shared by musicians, 

audience, organizers, and perhaps also cultural policy officials. To discuss 

genre practices and the formation of different musical styles, I use Ruth 

Finnegan’s (1989) term “musical worlds.” 

Dalarna, a musical landscape 

In the second chapter I present the region Dalarna as a musical landscape of 

heterogenous practices, actors, musical worlds, institutions, and organizations.  

I describe folk- and world music, western classical music, popular music and 

jazz as musical worlds that have their own histories and pathways, arenas and 

organizations. Then I move on to different ways of organizing music making – 

from the stable “bonding and banding” of bands, orchestras, choirs, spelmans-

lag; to more temporary constellations in sessions, jams, and battles; to the 

solitary or small teams of music producers, composers and song writers. I then 

discuss larger formations such as different institutions and organizations. I 

describe the publicly-funded music institutions in the region, Music in Dalarna 

and the Folkmusic House, and the non-profit music organizations. This 

culminates in a brief discussion around musicking as work and as hobby. 

Musical phenomena often arise in the interplay between discourses of market, 

public funding and authenticity, with the rockabilly scene in the small 

community Enviken as an example.  

After this, I discuss a prime example of this kind of intersection: music tourism 

in Dalarna. I go into two examples: the Dalhalla open air theater in an old 

limestone quarry close to the small town Rättvik, and the historic importance 

of the early 20th century artists who settled in different parts of Dalarna. 

Gustaf Ankarcrona who lived in the small village Tällberg was an important 

figure in the so-called youth movement which through the music pedagogue 
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Frits Jöde has had an important role in the establishment of “allsång,” 

community singing, in Sweden. Here I describe the clash between the 

romantic idealization of nature/nation and modernity/functionalism. This 

clash, in a way, established Dalarna as tourist destination –  which the artists 

seemed to despise. 

Then I delve into the different schools and educational facilities for music. 

When discussing the reasons for the success of Swedish popular music, usually 

three answers are given: our generous welfare and unemployment system, the 

municipal music schools and our studieförbund. Folkbildning is the movement 

of voluntary education. The concept is connected to the bildung ideal and to 

the history of the Swedish welfare society and the workers movement, and is 

often seen as one of the cornerstones of Swedish democracy. As a part of 

folkbildning there is an institutional form called studieförbund, which are 

“study organizations,” where individuals can form a group – a “study circle” – 

and receive a small amount of funding. Rock and pop groups often create 

study circles to rent a small rehearsal space, in order to be able to afford music 

gear and so on. Most studieförbund also provide lessons on guitar and other 

instruments, as well as organizing concerts and festivals where their own acts 

get to play. 

The next part of the chapter focuses on the regional government’s department 

for Culture and Education, which in the Cultural Cooperation Model may be 

seen as an arena for “de-centralized” power. I discuss the regional governmentt’s 

“Cultural Plan” document. It is an application for national funding of the 

region’s cultural activities, and it also instructs and describes a vision for the 

institutions and music practices in the region. This document therefore links 

music practices to the regional and national government. I describe different 

ways the department works, meeting and developing relationships with 

politicians, music institutions, and to a lesser extent, musicians and organizers. 

One meeting that is described revolves around questions of valuation of 

cultural practices, and what is seen as a quantitative approach to reporting is 

criticized by the officials. The chapter ends by stating that the cultural officials 

are on the one hand mediating the national government’s goals and visions, 

and on the other, approaching government strategies tactically. Cultural policy 

is described as a “meta world” to the musical world, enabling musicking in the 

region as well as setting the boundaries for it.  
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Magical words: Samverkan and projects 

The third chapter is centered on two concepts which I argue are favored in 

Swedish cultural policy: samverkan and projects. Samverkan, the middle part 

of Kultursamverkansmodellen, is officially translated as “cooperation” in the 

Culture Cooperation Model, but could also be “collaboration” or “co-work.” 

The concept lacks an official definition and seems to mean anything from the 

eclectic meeting of cultures and genres, to business partnerships between 

artists and industry. It articulates cultural policy discourse with market 

discourse and connects to ideas of entrepreneurship, regional development 

and growth while simultaneously to hybridity, inventiveness and quality in 

cultural policy.  

I discuss the intricate relationship between samverkan and projects, with 

projects being seen as short-term, tactical enterprises and samverkan as long-

term and strategic. For example, in my material musical projects, we are 

required and/or encouraged to have a cooperation partner to secure long-term 

success and funding, both in the national funding structures and in the 

regional development funds for studieförbund and other organizations.    

I then discuss the role of samverkan in conflict situations, and suggest that it 

can work as a “fantasmatic logic,” moving political aspects to the background 

(Glynos & Howarth, 2007:145). I give an example of a discussion between 

music institutions and the Culture and Education department. The question of 

hegemony of classical music was raised, and it was toned down with direct 

reference to the samverkan concept. I continue by discussing “the cooperating 

musician” and what kind of musicking is favored in this system. The first 

example is a music show for children, which tells about the herding tradition 

with the help of an experimental live-looping technique. The show received 

funding because the project was described as a samverkan between Dalarna 

University and the musicians as well as an experimental meeting between new 

technology and folk music. Then I talk about my interview with the manager 

and bass player of the band Sabaton, the most popular metal band in Dalarna 

and probably in Sweden. He told me that they’ve never had any government 

funding from cultural policy and that they have no interest in genre meetings 

or musical experiments. However, they did get funding from the industry 

department of the Falun municipality for several years, something that was 

heavily criticized in the local newspaper’s debate section, and was profiled as 

something of a political scandal. I suggest that this was due to a lack of cultural 
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policy rhetoric and logics of samverkan, which could have worked to move the 

politics to the background. 

Human beings are by nature collaborative and eclecticism and hybridity are, 

as Stokes has suggested, part of music itself. In this chapter, I acknowledge 

this while also suggesting that there is the risk of “imposed eclecticism” 

(Slobin, 2007), and loss of experience, tradition and continuity in a system 

that heavily relies on collaboration and projectification as main logics.  

Quality and artistic recognition 

In this chapter, I analyze the concept of quality from different perspectives and 

in relation to other concepts, specifically commercialism and nyskapande 

(inventiveness). The basis for the chapter is my interviewees’ definitions of 

musical quality: an almost “tactile” experience of what quality is – good music 

touches, shakes, creates motion and emotion – while also being dependent on 

the music’s function and context. Many also saw a direct connection between 

musical quality and quantity - how large its audience was and how much it 

sold on a market. 

One of the main research questions in this thesis is how discourses around 

music and cultural policy are linked together. I argue that quality may be seen 

as a “master signifier” for a chain of equivalence which comprises cultural 

policy as well as the music that cultural policy supports. Recognition from 

cultural policy is automatically seen as recognition of quality. 

Quality as a national goal for culture is often argued to be a “defense” against 

neoliberal instrumentalization of culture. On the other hand, the term is 

criticized from feminist activists and sholars for being male coded, thus 

maintaining an unequal cultural policy practice. This critique is joined by 

representatives of the pop, jazz and folk worlds who similarly argue that the 

concept of quality makes it possible to uphold genre hierarchies. 

The chapter continues with three examples of how genres have gained artistic 

recognition through emphasizing similarity with and distinction from  

(Arvidsson, 2002) genres that already held these marks of quality, as well as 

through political lobbying. The example of jazz comes from an interview with 

the musician Nils Lindberg, who was one of the first musicians to gain 

recognition both as a jazz and a classical composer in an era when jazz went 
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from the dance floor to the stage. I describe how folk and world music made a 

similar journey in the 1980s, and exemplify with the Falun Folk Music 

Festival, which aimed to mirror the Swedish fiddle tradition in music from 

other parts of the world, such as Indian classical music and African music. The 

chapter concludes with a discussion on the possible pathways of popular 

music. Pop is, in my material, often dismissed from cultural policy with the 

argument that it can “stand on its own two feet.” It is however clear that most 

musicians in popular music subgenres certainly cannot break even financially, 

and the genres survive because many musicians perform without getting paid. 

Dalapop is a recent initiative to help popular music in Dalarna in different 

ways. This started officially in the last year of my doctorate. During my 

fieldwork, I interviewed the project leaders and followed their efforts to fund 

the initiative. Dalapop is not funded by cultural policy, but through the 

municipalities’ industry departments. However, it is administered as a part of 

the institution Music in Dalarna which otherwise runs the regional orchestra. I 

analyze what Dalapop is doing as tactically using the logics of industry and 

cultural policy to obtain the “proper places” that are institutions. Once 

institutions exist, they are hard to demolish, but it is what happens next that 

will decide where these pathways of pop may lead. Hopefully, in my view, 

Dalapop will not only reproduce market logics connected to pop music in 

cultural policy discourse but also stabilize these institutional places of pop and 

allow for a strategic, long-term mode to be developed—where, perhaps, a 

skilled metal band could have the same opportunity to gain cultural policy 

funding and work as musicians as any chamber ensemble. 

A resonance of Dalarna 

The fifth chapter deals with the concepts of place and logics of center-

periphery. I present ethnographies of three musical events documented during 

my fieldwork and analyze them as place-making musicking rituals. I describe a 

concert at a hotel in Tällberg with the singer songwriter Stiko Per, the opening 

concert of the festival Vinterfest with Dalasinfoniettan and Martin Fröst in the 

Mora church, and a soundcheck and concert with the Afghan-Swedish singer 

Ali Saqi in Falun.  

With these concerts in mind, I move on to discuss the image of Dalarna and 

logics of center-periphery, which were actualized in all the events. Dalarna, 

and especially the part of the region around the lake Siljan, is most often 

described as a landscape close to nature and rich in music and culture. This 
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image is not necessarily untrue, but it is only part of the truth. Musicians, 

politicians, officials and regional developers are attempting to create 

alternative ways of perceiving Dalarna, while still being contingent upon the 

traditional view of the region. The image of Dalarna as a place in the periphery 

is evident both in the self-representations of cultural policy, such as the 

cultural plans, and in the organization of the cultural policy system where 

regional institutions’ practices are conditioned by national strategies from the 

government and its agencies. 

These logics are handled in two ways – in the attempted subversion of center 

and in the revaluation of peripherality. For some, such as the punk band the 

Sensitives, Stockholm as a natural center point was dismissed for Germany 

where they do most of their touring. For the classical music festival Vinterfest, 

nature and the cold weather was something that they drew on in marketing 

material such as concert posters and program books, and in interviews they 

stated that this was part of their raison d'être. I briefly discuss technology as a 

recurring factor in these tactics. Stiko Per, Ali Saqi and other interviewees all 

used streaming video and audio as ways to reduce the distance between center 

and periphery. All these musical practices relate tactically to these 

geographically-historically fixed logics, but if this can create long-term change 

remains to be seen. But it is clear that music and its governance have an 

important role to play both in challenging and reproducing images of Dalarna. 

Conclusion and discussion 

The thesis is concluded with a discussion where some key points and themes 

are summarized and expanded upon. 

I summarize the musical landscape of Dalarna as a complex web with 

pathways that reach far beyond the geographical borders of the region. The 

cultural cooperation model works as a hierarchy from center to periphery, 

from the national governement, through agencies, regional government, 

musical institutions and organizers, musicians and audiences. We can analyze 

all these practices as being part of music, as musicking. But we could also 

describe them another way, where the practice of cultural policy is dependent 

on and conditioned by the musical practices it is set to govern. In this way, 

musicians are always in some way also creating policy. Just like musicking 

connotes that music is a communal effort, so could politicking let us view 

policy. The officials of the department of culture and education are in this way 
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both strategists and tactitians, the “spiders in the web” of cultural policy and 

music. Such a web is, like all discursive formations, contingent; it is subject to 

change. The social logics discussed here are questioned by different groups 

and sides of the political spectrum, from libertarian to left wing cultural 

writers. 

From the musicians’ point of view, working within the field of cultural policy 

entails positioning one’s work in what I describe as a “sphere of tension.” The 

tension is between the logics I discuss in the thesis: Distinctiveness – 

mainstreamness; refining – mixing; horizontal goals – vertical goals; apex-

width; center – periphery; culture – education; tradition – inventiveness and 

art – commerce. I outline these as dichotomies while stressing that they are 

not necessarily in opposition to one another; it is often necessary to tie into 

seemingly juxtaposing logics simultaneously. Musicians need to be proficient 

in code switching, to be fluent in several different ways of describing one’s 

work to different receivers. In fact, the practice of being a cultural policy-

funded musician is dependent on the mediation between the subject positions 

of performing musician and applying musician. If the gap between these 

positions becomes too large for too many people, there will be a noticable 

critique of the system. 

In the last pages of the thesis, I make some suggestions for cultural policy 

regarding genre hierarchies, listeners and organizers, and logics of evaluation. 

Earlier researchers have pointed out that cultural policy in Sweden seems to be 

in a paradox between stability and change. Buzzwords and political trends are 

quickly implemented, but the larger structures seem to stay the same. I 

reconnect to the discussion around artistic recognition and the Dalapop 

initiative in chapter four and suggest that it appears that change takes place 

through a combination of a tactical adherance to current systems combined 

with a political antagonism of questioning the status quo. 

The inflexibility of cultural policy hierarchies can also be connected to Mark 

Slobin’s term “superculture,” where the most commercially successful apex of 

popular music is part of the same formation as canonized western classical 

music. They form a mutual consistency and co-dependence where subcultural 

expressions can be shut out from both commercial and cultural policy 

discourses. I argue that a cultural policy that takes into account the relation-

ship between supercultural music and micromusics would be of great value for 

all musical worlds. 
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I continue the discussion by moving beyond the musician to listeners and 

organizers, and argue that they are all part of musicking practices. I suggest 

research on a cultural policy that regards and values the (often unpaid) concert 

organizers and the (paying) audience, and further research on the relationship 

between musician, audience and organizer. 

Next, I give a brief discussion on the logics of evaluation and new public 

management in cultural policy. The evaluation system was pointed out as 

problematic, especially by the cultural officials during my fieldwork, but also 

by some musician interviewees. Evaluation was seen as something that was 

needed, but that the system put too much weight in it and made it hard to 

describe certain practices in the existing columns of the report forms. A 

“shrewd column” was asked for where these practices could be described 

without too much focus on quantative results. At the same time, some of my 

musician interviewees stressed that the evaluations and reports actually had a 

positive, creative function in their work. It forced the process to be organized 

and productive. By evaluating and formulating the project in writing, it 

became more of a reality for them. 

The thesis concludes with my personal argument that one of the biggest tasks 

of cultural policy is to formulate a system which combines the positive aspects 

of project planning, evaluation and professionalism with a way of under-

standing music as a long term process between people which not always can be 

put into “columns.” Musicking can, or should, not always be motivated by its 

effects on regional development or on public health, it also needs to be allowed 

to be unhealthy and unprofitable. When we support music, we should be 

aware that it can be a hobby as well as a business, a serious artistic endeavor as 

well as play. And more often than not, music is all of these things at the same 

time. 
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