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12. Musik, bildning och social hållbarhet – mu-
sikvetenskap vid Örebro universitet 
Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap 

Om musik och nytta 
Kära läsare, är du nyttig? Jag menar inte om du har gjort något nyttigt den 
senaste tiden, eller om du är till nytta för någon annan. Utan rätt och slätt, 
är du nyttig (eller dina närmaste, familj, vänner, kolleger – är dom nyttiga)?  

Att frågan känns konstig, ja rentav motbjudande, har att göra med att vi 
vanligtvis inte talar om oss själva och andra runt omkring oss i termer av 
nytta. Tvärt om. Det är en moralisk grundsats att människan, varje männi-
ska, är ett självändamål, samt att vi bör behandla varandra som självända-
mål (e.g. Kant, 1997; Hare, 1981). Vi är som människor således varken 
nyttiga eller onyttiga. Den inledande frågan kan därför tyckas långsökt, men 
sätter ändå fingret på en viktig (och kanske öm) punkt när det gäller bild-
ning och hållbarhet. Att bilda sig, i betydelsen att skapa sig en hållbar själv-
bild i förhållande till förebilder av olika slag, är en nödvändig del i den 
livsprocess som vi alla förverkligar på olika sätt. Det är en process som 
bland annat innefattar kunskap, erfarenhet och omdöme, men som inte är 
reducerbar till endera. Bildning kan i denna mening inte värderas eller för-
stås i termer av nytta (Gadamer, 1997; Gustavsson, 2012; 2017; Varkøy, 
2012). 

Vi bildar oss med musik. Den förspråkliga kommunikation med vilken 
varje människa som nyfödd socialiseras in i en mellanmänsklig tillvaro är 
musik. Eller mer specifikt, som musikforskningen visar, ett slags proto-mu-
sik på grundval av vilken vi urskiljer oss själva från den eller de andra runt 
omkring oss. På så vis uppstår, eller framträder, vi var och en i en proto-
musikalisk dialog med varandra, för oss själva och för varandra. Proto-mu-
siken utgör de affektiva beståndsdelar av den förspråkliga kommunikat-
ionen som bygger på variationer i rytm, intensitet och timing, på form och 
substans. Det vill säga de grundkomponenter som exploateras i musik inom 
alla kulturer och som ger musiken dess särskilda kraft i både individuella 
och kollektiva sammanhang (Volgsten, 2012; 2019; jfr Stern, 2000; John-
son, 2007). Är denna proto-musik, med vilken vi bildar (eller bygger) oss 
själva, av nytta för det självändamål som människan är? Det är som att 
fråga ifall taket eller väggarna är till nytta för huset de är del av – är håll-
barhet bra? 
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Men musik är mer än proto-musik, den är mer än summan av sina ut-
vecklingspsykologiska, sensoriska och affektiva beståndsdelar. Den kan an-
vändas på olika sätt och den kan fylla olika funktioner, om den inte rent av 
anses ha magisk kraft, som i myterna om Orfeus, Joshua eller Näcken. Mu-
siken kan ingå i kollektiva och kulturella minnen, som mer eller mindre 
etablerad kanon, och den kan på grundval av sina proto-musikaliska bygg-
stenar också vara ett medel för sådana minnen (Lebedinski, 2015; Volgsten 
& Pripp, 2016). Som kollektivt identifikationsmedel har musiken en lång 
historia. Ett av Karl den stores medel att förena folken i sitt nya europeiska 
rike var att införa en gemensam repertoar av kyrkosånger och en systema-
tisk utbildning av kyrkosångare. På liknande sätt använde sig 1800-talets 
nationalistiska rörelser av folksånger (Nehrfors Hultén, 2018). I Sverige var 
musik ett självklart inslag i folkrörelserna runt förra sekelskiftet. I frikyrkor, 
arbetar- och nykterhetsrörelser, såväl som i kampen för kvinnors rösträtt 
och i folkskolans undervisning användes musik för att stärka gemenskap 
och gruppidentitet, som ett led i bildning och social hållbarhet.  

Musik finns överallt. Sedan musikmediernas intåg under 1900-talet har 
musiken blivit medel för privat humörsreglering och självteknologier. Med 
inspelningsmediernas hjälp och med en ökad materiell standard som erbju-
der avskilda rum (vardagsrum, sovrum, m.m.) för lyssning har musik blivit 
något vi kan lyssna på i enskildhet, utan att vara tillsammans med någon 
annan. Musik har gått från att vara en i huvudsak kollektiv aktivitet till att 
vara ett privat objekt, från något man gör till något man hör (Volgsten, 
2017). Som ungdomsfenomen har musik kunnat erbjuda möjligheter att 
testa och pröva olika identiteter (Larson, 1995; Frith, 1998; De Nora, 
2000). Som estetiskt fenomen har musikmedierna upplöst begränsningar i 
både tid och rum. Musik från i stort sett alla historiska epoker och alla 
kulturer finns nu tillgängliga för upprepad lyssning, igen och igen. Men 
också som en källa till ständigt nyskapande, ständiga nyheter och spän-
nande upplevelser. Sedan åren kring millennieskiftet kan vi dessutom, med 
bärbar digital teknologi, lyssna på musik så gott som var som helst, när som 
helst. Hörlurar är mobila rum, ljudbubblor, alltid tillgängliga men också 
allt svårare att koppla bort (Bull, 2007). 

För många är det en självklarhet att vardagen utspelar sig mot en fond 
av musik, ett självvalt ”soundtrack of our life”. Väljer vi inte själva att 
lyssna finns musiken där ändå, som dramaturgisk ljudbakgrund till det 
mesta från nyhetsrapporter, dokumentärer och barnprogram till reklam, 
politiska tal, hatkampanjer och konspirationsteorier (Pontara & Volgsten, 
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2017). De distributionskanaler och plattformar som leder lyssnaren till mu-
siken fungerar lika bra i motsatt riktning, som gräddfiler till en masspublik 
för beslutsfattare, influerare och ideologer, vare sig dessa är seriösa, cyniska 
eller avsiktligt manipulativa. Och medlet är musik. Musiken har blivit nyt-
tig. Du, jag, vi har blivit nyttiga i bemärkelsen att vi är medel för andras 
mål. Som lyssnare är vi inte bara konsumenter av den vara musik blivit, vi 
har också (som i alla kommersiella sammanhang) själva blivit delar i nät-
verk där vi utgör en massa som kan formas och som bjuds ut likt varor till 
producenter av information av alla de slag. Information som i hög grad når 
oss via musik. Att sakligt ta ställning till huruvida denna utveckling är håll-
bar — ”att inte ta tingens ordning för given” (Gustavsson, 2017, s. 303) — 
innebär att bilda sig.  

Musikforskning, utbildning och demokrati 
I sin sammanfattande påståendeform skulle det ovan sagda kunna utgöra 
exempel på kunskapsinnehåll den bör besitta som vill kalla sig musikaliskt 
bildad. Som övergripande vinjetter beskriver det ovan sagda istället några 
av de frågor och problem som studeras, forskas och undervisas om i ämnet 
musikvetenskap och forskningsmiljön Musiken och människan, vid Örebro 
universitet. Det är frågor och problem som genom att studeras, forskas och 
undervisas om bidrar till såväl individuell bildning som till ett hållbart sam-
hälle. 

Forskningsmiljön Musiken och människan har byggts upp långsiktigt se-
dan 2004 och studerar musik som individuellt, socialt och kulturellt feno-
men, både i och utanför institutionella kontexter. Internationellt utmär-
kande är miljöns integrerade ämneskonstruktion där historia, pedagogik, 
samhälls- och kulturteori samsas och korsbefruktas. Forskningsprojekt vid 
institutionen handlar och har handlat om musikens förändrade mediala vill-
kor under 1900-talet (Volgsten, 2019; Brock-Ålvik, 2019), om etniska mu-
sikföreningar i Sverige (Westvall, et al., 2018), om genusstrukturers bety-
delse för musikaliskt engagemang i Sverige respektive Storbritannien (De 
Boise, 2019), om akademisering av musikerutbildningar i Europa (Georgii-
Hemming, et al. 2016), om musik och demokrati i svenskt utbildningsper-
spektiv (Lilliedahl, 2013). Det sistnämnda lyfter uttryckligen fram ett tema 
som går genom samtliga projekt: förhållandet mellan musik och demokrati. 

Exempelvis kan musikens ökade rumsliga och tidsliga spridning liknas 
vid en demokratisering. Vem som helst kan lyssna på vad som helst när som 
helst och var som helst. Men tillgänglighet är inte detsamma som demokrati. 
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Demokrati, om den ska vara mer än en tom formalitet, förutsätter ett kva-
litativt urval av all den information som görs kvantitativt tillgänglig (Volg-
sten, 2014; 2017). Här står den musikvetenskapliga forskningen och utbild-
ningen inför en viktig utmaning. Hur kan vi som lyssnare och forskare ori-
entera oss i den musikflod som väller över oss i ett ständigt föränderligt 
medielandskap, utan att för den skull hävda en överordnad och begrän-
sande kanon? Dagens digitaliserade och musikaliserade medieklimat ford-
rar därför nya perspektiv och frågeställningar om förhållanden mellan so-
ciala normer och musikaliska uttrycksformer, kulturella och utbildningspo-
litiska trender, såväl som om tillgängligheten till musikutbildning på alla 
utbildningsnivåer, inklusive en så pass specifik fråga som utformning av 
skolornas läroplaner. 

Om demokrati innebär mer än rätten att få lägga sin röst på ett alternativ 
framför ett annat – vare sig det sker genom val av digital plattform, utbild-
ningsanordnare eller politisk företrädare – utan också innebär rätten att få 
göra sin röst hörd och därmed också bli lyssnad till och beaktad i besluts-
sammanhang, så kan liknande krav ställas på musikutbildning (Georgii-
Hemming & Kvarnhall, 2011). Givet att musik är uttryck för individuella 
och kollektiva identiteter blir frågan om vems musik som representeras i 
musikundervisning aktuell på ett helt annat sätt än ämnesinnehållet i exem-
pelvis naturvetenskaperna (Danielsson, 2012). Den musikpedagogiska 
forskning som bedrivs inom miljön har följaktligen fokuserat musikutbild-
ningens legitimitet, vilka undervisningen riktar sig till och erbjuds, samt vad 
som förmedlas i olika estetiska kunskapsmetoder. Således har musikpeda-
gogisk praxis analyserats med avseende på politiska frågor, sociala gruppe-
ringar och principer för jämlikhet. Exempelvis har lärande om musik från 
olika kulturer i musikutbildningen lyfts fram som en viktig del i toleransen 
och respekten för kulturer som skiljer sig från ens egen, men också hur mu-
sik aktivt används för att främja social hållbarhet (Georgii-Hemming & 
Westvall, 2010; De Boise & Dobre Billström, 2016).  

Å andra sidan har det inte gått att blunda för hur musik använts och 
används som propaganda i auktoritära och antidemokratiska regimer, ja till 
och med som tortyrredskap (Moreno, 2006). Samma affektiva kvalitéer i 
musiken (dess proto-musikaliska beståndsdelar) som gör människor mot-
tagliga för musik i inkluderande sammanhang kan också ha en exklude-
rande och uteslutande verkan (Hesmondhalgh, 2007). Ett dagsaktuellt ex-
empel som inom miljön studeras utifrån ett musiksociologiskt perspektiv 
rör frågan om hur musik fungerar i nätbaserade diskussionsfora, där fram-
förallt unga män engageras i reaktionär, antifeministisk politik. Enligt den 
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diskurs som florerar i dessa sammanhang utgör jämställdhet och kvinnors 
och hbtq-personers frigörelse ett hot mot såväl den manlige individens som 
samhällets fortbestånd, ett hot som uppmanas bemötas med våld snarare än 
diskussion och dialog. Den utvalda musiken erbjuder sig här följsamt som 
ledmotiv i en mer eller mindre välregisserad dramaturgi, där motståndare 
taktfast identifieras och utplånas (DeBoise, 2020).  

Som ett internationellt exempel kan nämnas hur den musikvetenskapliga 
forskningen också engagerat sig i frågor om ekologisk hållbarhet. Berättigar 
de ekonomiska vinsterna inom musikindustrin den miljöförstöring den or-
sakar? Även om effekterna av schellack och vinylframställning minskat i 
takt med den digitala strömningen av musik, så har lönsamheten i den digi-
tala musikdistributionen inneburit ett enormt flöde av nyproducerade dato-
rer och mobiltelefoner vars miljöpåverkan – inte minst gäller det de miljö-
farliga batterierna – är alltför lätt att blunda för, då dessa också fyller andra 
kommunikativa funktioner än rent musikaliska (Devine, 2015; Roy, 2020). 
Problemet kan tyckas marginellt, men om social hållbarhet är en förutsätt-
ning för att gemensamt ta sig an frågor om ekologisk hållbarhet, bör förut-
sättningarna för den förra inte låtas inverka negativt på de senare. 

Tre utmaningar 
Musiken fungerar i ovan nämnda situationer inte enbart på grundval av sin 
proto-musikaliska bas, utan i kraft av sina kulturspecifika meningsinnehåll 
och innebörder. Det är i kraft av kulturspecifika meningsinnehåll och inne-
börder som musik blir till något annat än ett klingande stimulus att reagera 
på, som musik kan bli innehåll i kollektiva minnen och individuella erfaren-
heter, ja som musik blir till musik. Musikens olika funktioner är med andra 
ord inte universella, utan kulturspecifika, relativa. Även i de fall musikens 
effekter är rent kroppsliga, fysiologiska. Musik är varken universalpiller el-
ler cheesecake (jfr. Pinker, 1997).  

Här framträder tre stora utmaningar inför framtiden, utmaningar för hur 
musikvetenskapen bedrivs inom miljön Musiken och människan och där de 
nya perspektiv och frågeställningar som efterlysts ovan gör sig gällande. Vi 
kan kalla dem för en vetenskaplig, en pedagogisk och en samverkande ut-
maning.  

Vad gäller den samverkande utmaningen handlar det om hur musikve-
tenskapliga rön kommuniceras med och till det omgivande samhället. I ett 
samhällsklimat som efterfrågar snabba, enkla svar och ”hårda fakta”, är 
det enormt viktigt att kunna förklara varför forskningen – hur evidensbase-
rad den än må vara – i de flesta fall inte kan leverera snabba, enkla svar, 
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men att detta inte på något sätt innebär att dörren står öppen för ”alterna-
tiva fakta” (situationen är inte unik för musikvetenskapen, utan delas mer 
eller mindre med all humaniora och samhällsvetenskap). Att musik verkar i 
kraft av kulturspecifika meningsinnehåll och innebörder innebär att svaren 
på forskarnas frågor är relativa både historisk tid, geografisk plats, kulturell 
förståelse och individuell erfarenhet. Det vetenskapliga arbetet handlar där-
för inte enbart om systematiska metoder att samla in information om par-
tikulära företeelser, utan om att analysera denna information på så sätt att 
den kan generaliseras och jämföras med andra liknande företeelser. Snarare 
än universella lagbundenheter, handlar det om att visa återkommande 
mönster och likheter. Och för att resultaten skall vara meningsfulla och be-
gripliga är det inte minst viktigt att forskningsfrågorna kan göras relevanta 
även för lekmän.  

Vad gäller den vetenskapliga utmaningen handlar det bland annat om 
hur musikvetenskapen förhåller sig till sina egna forskningsfrågor. Medan 
den samverkande utmaningen kan sägas bestå i att förklara hur en ofta 
oundviklig relativism vad gäller forskningsresultatens giltighet inte för den 
skull leder till kunskapsnivellering, handlar den musikvetenskapliga utma-
ningen om att inte rygga för just de frågor som tycks ropa efter entydiga 
svar och hårda fakta. Det kan handla om historieskrivningens ”stora berät-
telser”: fastän det visat sig att en kronologisk västerländsk musikhistoria 
inte låter sig skrivas utan intressegrundade urval (ofta i form av stora mäs-
tare eller säljande hits), samt att själva idén om en entydig utvecklingslinje 
helt uppenbart är en historiskt relativ efterhandskonstruktion (där dagens 
situation förväntas förklaras av ett urval av gårdagens mångfald), så förtar 
det inte relevansen av större sammanhängande perspektiv för förståelse och 
samtidsorientering.  

På liknande sätt förhåller det sig med frågor om estetisk kvalitet (vad som 
är ”bra”): fastän objektiva musikaliska kvalitetskriterier har visat sig omöj-
liga att fastställa, så utesluter det inte att kvalitetskriterier av skilda slag 
fyller viktiga sociala och kulturella funktioner på både individuell och kol-
lektiv nivå. Detta gäller exempelvis både identifikationsprocesser och själv-
teknologier, där lyssnarens val av musik oundvikligen innebär ett kvalitativt 
estetiskt omdöme. Men det gäller också i mindre uppenbara sammanhang 
där individuella preferenser och kollektiva smaknormer exploateras i exem-
pelvis reklam och propaganda. Musikforskningen måste med andra ord 
kunna hantera även dessa typer av för social hållbarhet viktiga generali-
serande frågor (”stora berättelser”, estetisk kvalitet), utan att stanna vid 
beskrivningar av det enskilda och partikulära. 
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Den tredje utmaningen, den pedagogiska utmaningen, handlar bland an-
nat om hur utbildning ska kunna integreras med bildning, om det alls är 
möjligt. Ett rent formellt problem handlar om ifall bildning kan formuleras 
som lärandemål med entydiga bedömningskriterier. Kan bildning, likt ut-
bildning, utvärderas och betygsättas? Är utbildning idag alltför upptagen 
vid nytta? Mer handfasta problem och utmaningar handlar om hur fakta-
kunskap och praktisk kunskap kan förenas med kritiskt tänkande, inte bara 
i musikvetenskaplig utbildning utan också i de musiker- och musiklärarut-
bildningar som ges vid Örebro universitet. Som forskningen visar är det mu-
sikaliska ”ekosystemet” (för att använda en populär hållbarhetsmetafor) 
större och vidare än enbart de människor som spelar tillsammans, eller ens 
musikerna tillsammans med sin publik, eller lärarna med sina elever och 
studenter. Det inbegriper också teknologiska, ekonomiska och juridiska sy-
stem och logiker som de verksamma måste känna till och i varierande grad 
behärska. Det den kritiska kunskapen och allmänbildningen kan bidra med 
är insikten om att det musikaliska ”ekosystemet” är ett både socialt och 
kulturellt system (inte ett naturligt) och därmed aktivt kan omformas och 
utformas av sina deltagare. Ett exempel på en fråga att reflektera över och 
ta ställning till är därför i vilken grad de olika logikerna – musikaliska, tek-
nologiska, ekonomiska, legala – påverkar varandra. Ska till exempel en eko-
nomisk logik tillåtas styra över musicerandet och vad innebär det? Eller ska 
en musikalisk logik få påverka det ekonomiska systemet och vad kan i så 
fall det innebära – för undervisningen, för forskningen, för kommunikat-
ionen med det omgivande samhället? 

Musik, bildning och social hållbarhet 
Det har sagts att bildning är ”att veta tillsammans”, att vi behöver gemen-
sam kunskap för att kunna leva tillsammans i ett samhälle. Vidare har det 
hävdats att detta bildningsbegrepp bör inbegripa ”ett praktiskt engagemang 
i de frågor som den bildade äger kunskap om”. På så sätt skulle bildningen 
skilja sig från utbildningens faktakunskap, som en praktiskt och omdömes-
gill kunskap (Sörlin, 2019, s. 45ff., s. 90). Några invändningar låter sig gen-
ast höras. För att inte riskera att hamna i mytskapande och dogmatism, där 
avvikande åsikter och synpunkter begränsas, ignoreras eller tystas, bör det 
kanske vara frågeställningarna snarare än svaren som står i fokus? Är det 
kanske så att bildning bättre kan förstås som att undra tillsammans? En 
andra invändning rör vad ”tillsammans” kan innebära i ett samhälle idag. 
I ett stratifierat, specialiserat och mångkulturellt samhälle kan bildningens 
inriktning och omfattning svårligen vara densamma överallt och för var och 
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en. Själva bildningsinnehållet måste således kunna variera mellan olika in-
divider och samhällsgrupper. En viktig fråga blir om och i så fall hur olika 
bildningsinnehåll kan vara motstridiga och hur detta kan hanteras. Svaret 
på denna fråga, om det finns något (det kanske finns flera), är viktigt då det 
handlar om ifall bildning är av betydelse för social hållbarhet.  

Det hävdades inledningsvis att bildning är ett självändamål och därmed 
inte kan reduceras till nytta, ens för social hållbarhet. Det individuella (i 
bildningen) låter sig inte reduceras till det kollektiva (i det socialt hållbara). 
Men det omvända förhållandet är lika giltigt, det samhälleliga är inte redu-
cerbart till de individer som upprätthåller det. Bildning må vara ett person-
ligt projekt, men det är inte uteslutande individuellt. Musik uppvisar ett lik-
nande spänningsförhållande. I musik ställs den individuella preferensen 
(vad var och en tycker om) mot den kollektiva smaken och traditionen, i ett 
möte där individuell preferens och kollektiv smak förutsätter varandra (på 
motsvarande sätt som det inledningsvis beskrivs hur individen identifierar 
sig i förhållande till andra, jfr. Gracyk, 1999; Kant, 2003; Blackburn, 2001; 
Kristeva, 1997; Ricoeur, 1992). Kanske är det en bildningens och hållbar-
hetens självinsikt, att det främmande, den andre, är nödvändig för var och 
en av oss, både som idealiserad förebild och som avfärdad motbild. Men 
annanheten får inte reduceras till medel, till nyttopiller – vare sig det gäller 
musik eller andra sociala relationer – då förminskar vi inte bara varandra, 
utan också oss själva. Och det är inte hållbart i längden. 
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