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         Sammanfattning 

Musik och kultur bidrar till en interaktion människor mellan där det kulturella utbytet står i 

centrum, något som bör ses som livsviktigt för en välmående befolkning. Denna studie 

behandlar arrangörsgruppen Gathering i Västerås som är ett initierat projekt av Konserthuset i 

Västerås. Denna grupp är med och arrangerar olika typer av evenemang i Konserthusets 

lokaler. Studien belyser musikens och kulturens makt att påverka ungdomars 

utvecklingsmöjligheter. Syftet med denna studie är att undersöka projektet Gathering i 

Västerås och arbetet för att uppmuntra möten och integration hos unga. Syftet är också att 

undersöka effekterna av projektet och belysa framgångsfaktor och eventuella hinder samt hur 

den framtida visionen ser ut för projektet.  

De metoder som använts i studien är djupgående semistruktuerade intervjuer med 

projektledaren för Gathering samt fyra medlemmar i gruppen som arrangerar i lokalerna. Med 

min valda litteratur förklaras de teorier om hur ungdomar kan integreras in i samhället med en 

gemensam nämnare, nämligen musiken men även andra kulturella uttryck. 

Resultatet av studien påvisar en koppling mellan välbefinnande, kreativitet, ökning av 

självförtroende och ett kulturellt möte där musik och gemenskap står i centrum. Gruppen 

Gathering fungerar som ett exempel på hur makten i musiken kan bidra till integration av 

unga i samhället. 
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1. Inledning/Bakgrund 

Att musik, gemenskap och social interaktion bidrar till välmående hos människor är väl känt i 

folkmun. Ett flertal forskningsstudier har även visat att musik och andra kulturella uttryckssätt 

kan fungera terapeutiskt och i vissa fall även ersätta den traditionella medicinen. Musik och 

möten skapar upplevelser och känslor. Vi reagerar olika och därmed utvecklas vi genom 

utbyte av känslor och tankar med våra medmänniskor. Med flera synvinklar och idéer kan den 

kreativa kunskapen utökas och därmed bidra till en utveckling, därför poängteras det ofta att 

allas kompetenser ska tas tillvara där alla har sitt egna perspektiv och uppfattning. Detta 

utbyte av information kan sedan sätta fart på en process, där idéer, visisoner och mål blir till 

verklighet i praktiken. (Sernhede, 2003) 

Även vikten av integration spelar en central del i välmående och en känsla av tillhörighet. Inte 

minst inom de politiska ramarna nämns begreppet integration och integrering för att eliminera 

segregationen som råder i dagens samhälle. I kulturella utbyten som i projekt, evenemang, 

föreställningar och dylikt har integrationen stått i centrum för att skapa möten människor 

emellan.  

Några som har tagit fasta på hur viktigt det är just med engagemang, gemenskap och möten 

inom de kulturella ramarna är Västmanlandsmusiken, Konserthuset Västerås tillsammans med 

Fredrik Engström och Tony Lorenzi som står bakom den unga arrangörsgruppen Gathering. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka projektet Gathering i Västerås och deras arbete för 

att uppmuntra möten och integration hos unga. Syftet är också att undersöka effekterna av 

projektet och belysa framgångsfaktor samt eventuella hinder.  
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1.2 Frågeställningar 

Jag har valt att bryta ned mitt syfte till följande frågeställningar: 

 

1. Vad är Gathering och syftet bakom konceptet? 

2. Vilka faktorer, både framgångsfaktorer samt hinder, har präglat projektet Gathering? 

3. Hur kan ett projekt som Gathering bidra till ungas integration i samhället? 

1.3Avgränsningar 

I denna studie har jag valt att enbart studera hur gruppen Gathering fungerar och vilka som är 

engagerade i projektet, samt vilka framgångsfaktorer som utmärker sig, men även vilka hinder 

som uppstått under projektets gång. Studien blir begränsad till ett litet antal individer inom 

denna grupp och kan därmed inte spegla uppfattningen hos resterande ungdomar i Västerås, 

eller i Örebro. Valet av ett fåtal intervjupersoner ger mig som forskare en djupare inblick hur 

dessa individer upplever projektet. Projektet Gathering är dessutom ett val som jag gjort för 

att studera konceptet mer konkret för att se åtgärder som vidtagits eller som kan komma att 

behövas framöver.  

 

1.4 Disposition 

Metodkapitlet som följer belyser de metoder jag använt mig av för att få tillgång till mitt 

material i studien, hur jag även gått tillväga för hantera materialet. Sedan följer 

avgränsningarna för studien och de kritiska synpunkter på de tillvägagångssätt som använts.  

Kapitlet teori består av 3 teman där jag behandlar Ungdomarnas tolkning av samhället, 

Ungdomskultur och identitetsarbete, samt Integration, hur då? Jag presenterar även begrepp 

jag funnit relevanta för min studie samt en förklaring av dessa. Även här nämns olika 

forskares teorier och texter inom ämnet och ger en djupare bild av sammanhanget kultur, 

möten, ungdomar och musiken och hur detta kan användas som ett verktyg för att integrera 

ungdomar in i samhället.  

Sedan följer kapitlet där Gathering samt Västmanlandsmusiken presenteras. Vidare i kapitlet 

redovisas resultatet från intervjuer under kategorier som anknyter till frågeställningarna i 

intervjuguiden. 



3 
 

Under rubriken slutsatser fördjupas bilden av Gathering och nyttan av den samt 

återkopplingar till tidigare forskningar och studier inom ämnen kultur, möten, ungdomar och 

musik. Slutsater och slutord avrundar sedan studien samt funderingar kring vidare forskning.  
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs den metod jag valt att använda till min studie, samt hur jag behandlat 

materialet jag fått ta del av. Jag beskriver även hur jag gått tillväga för att samla in detta 

material. 

I Holme & Solvangs bok Forskningsmetodik förklaras begreppet metod som ett verktyg för 

att uppnå ny kunskap och lösa problematik. För att ta sig an problemet kan man använda sig 

av olika metoder, exempelvis kvantitativ och kvalitativ. Valet av dessa beror på hur man vill 

behandla problemet och frågetställningen samt vad man som forskare vill ha svar på. 

(Holme, Solvang. 1997 s.14) 

Metoden som användes till denna studie bygger på en kvalitativ metod där individens, 

intervjupersonens uppfattningar samt egna ord bejakas. På detta sätt fördjupas bilden av det 

objekt jag valt att belysa, i detta fall Gathering. Med en kvalitativ utgångspunkt i form av en 

intervjuguide kan jag få en djupare förståelse av någon annans uppfattning om projektet. 

Med enbart statistik och organisationsschema som den kvantitativa metoden bland annat 

bearbetar skulle studien utesluta det sociala samspelet individer emellan som vistas i denna 

lokal, som jag i min studie vill lyfta fram. Det är enligt Holme och Solvang den stora 

skillnaden mellan dessa två metoder, hur vi använder siffror och statistik i sammanhanget. 

Samtidigt kan dessa två angreppsätt kombineras och användas till en forskningsstudie där 

intervjuguider och urvalet av svar i frågorna väljs ut. Mitt syfte med studien är inte att 

statistiskt analysera datan och informationen jag samlar in, utan få en djupare förståelse 

utifrån individernas uppfattning. Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppsättet 

strävar efter att företräda en förbättrad syn av samhället men att hanteringen av datan och 

informationen skiljer sig sedan åt. En semistruktuerad intervju fungerar som ett bra verktyg 

för att få en närmre kontakt med intervjupersonen. Den tillåter individen att utveckla sina 

svar och låter därmed inte intervjuguiden styra till hundra procent i vilken ordning frågorna 

ska svaras, men en intervjuguide har i förväg skrivits som ett underlag för mina frågor och 

vilka punkter som ska besvaras. Studien får en fyllighet och forskaren får en chans att sätta 

sig in i intervjupersonens situation. (Holme, Solvang. 1997 s. 92) 

2.1 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Holme och Solvang så bemöts kvalitativa studier oftare med mer misstänksamhet och 

skeptism då de inte som kvantitativa resultat är mätbara och jämförelsebara. Därmed får inte 
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relialibiteten en lika stor plats inom kvalitiva studier, då reliabliliteten belyser hur pålitlig 

resultatet är. Giltigheten, med andra ord validiteten beskriver om det man vill studera, har 

studerats, att datan man samlat in är giltig och relevant för denna typ av studie. Med en 

kvalitativ metod kan validiteten påverkas av olika avvikelser som till exempel felktolkningar 

av frågor, då alla individer har sina egna uppfattning att förlita sig på. Det kan även påverkas 

av intervjupersonens bekvämlighet och ärlighet. Är personen uppriktig? Det kan en forskare 

inte veta och bevisa, utan får utgå ifrån att mötet med intervjupersonen har varit lugn och 

bekväm utan större stress och krav. (Holme, Solvang. 1997) 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att hantera det insamlade materialet har jag i min studie använt mig av en 

ljudinspelningsprogram där jag efter den avslutade intervjun transkriberade det inspelade för 

att sedan ta med det viktigaste och mest relevanta till min studie. Gatherings medlemmar fick 

en inbjudan och kort presentation av Fredrik Engström som är projektledare för Gathering, 

om min studie som de sedan fick ta ställning till om att delta eller inte. De som tackade ja och 

deltog i min studie omfattar fyra medlemmar i Gathering samt Fredrik Engström. Jag 

presenterar dessa deltagare enbart med ålder (17, 22, 22 och 27) då varken namn eller 

könstillhörighet inte är relevant för studien. Jag lyfter därmed ålder som representant för 

åldersspridningen i gruppen. Min litteratur fick jag tillgång till via sökning i Örebro 

Universitetsbibliotekets sökmotor där jag fann materialet som studien bygger på, dess teorier 

samt kopplingen till resultatet av intervjuerna.  

2.2 Etiska överväganden 

Inom all forskning måste personen och individen i sig respekteras och därför inte nyttjas till 

forskarens egna vinning. Individens integritet ska skyddas och tystnadsplikt är ett faktum. 

Fyra olika krav ska uppfyllas för detta syfte. Det första är informationskravet där individen 

blir informerad om syftet med intervjuer eller enkätundersökningarna, vad det ska användas 

till samt att vara ärlig med hur lång tid det kan ta att besvara frågorna. Innan mina intervjuer 

började så presenterade jag mitt syfte med undersökningen och vilka frågor som kommer 

behandlas. Samtyckekravet kan verka som en av de viktigare kraven där individen har 

accepterat förfrågan om att delta i en undersökning. Därmed fick ett antal personer en 

förfrågan om att delta i undersökningen och de tackade ja. Som forskare blir det därför extra 
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viktigt att presentera studiens syfte på ett sätt som verkar attraktivt och att informera syftet 

och planen med studien. Samtycket innefattar även samtycket att använda namn eller titel i 

materialet och även om citat får vara med i redovisningen av resultatet. I min studie är namn 

icke relevant då ålderskategorin är viktigare för att belysa en blandning av åldrar inom 

Gathering. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som belyser den punkten där 

intervjupersonen anonymiseras för att på det sättet säkerställa materialet. Det handlar även om 

att utomstående inte ska kunna ta del av materialet utan tillstånd. Det sista, men ändå så 

viktiga kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet beskriver just som det låter att materialet 

och resultatet inte ska användas i andra syften än den studien som presenterades från början 

för deltagande intervjupersoner.  

Detta är de fyra etiska forskningsprinciper presenterade av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990.  
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3. Teori 

”Fokus ligger på barnets brister istället för resurser”. (Sjögren 2003 s.25) Detta skriver 

Annick Sjögren i antologin Ungdom, kulturmöten, identitet. Hon menar att kulturella 

skillnader människor emellan måste lyftas och bejakas. Språket är ett exempel på något som 

skiljer människor åt, och det är just det som förbises. Det är alltså det unika som hamnar i 

skuggan, och fokuset ligger snarare på till exempel den bristfälliga svenskan. Att integrera 

människor in i samhället vare sig det handlar om ålderskillnad, könsskillnad eller etnicitet, 

ska inte betyda att människor ska rätta sig efter någon norm, utan kunna agera och acceptera 

olikheter. 

Dessutom belyses begreppet ungdomar som något laddat. Ungdomar, och speciellt 

ungdomar med annan etnisk bakgrund framställs ofta som tickande bomber, hopplösa fall 

och lata. (Sjögren 2003 s.13) De beskylls ofta för oordning och är människor tenderar att 

använda sig av uttrycket: dagens ungdomar i nedsättande mening. Detta för att poängtera 

något negativt i de flesta fallen. Det råder en slags krock generationer emellan där man 

ställer upp en mer konservativ, striktare synsätt jämsides med det moderna, nyare tänkandet 

som ungdomar ofta företräder. Ett exempel är ett nylanserat program på SVT som heter 

Under samma tak där tittare bjuds in till vardagen där yngre generationer, ungdomar bor 

tillsammans med äldre, i pensionsåldern. Syftet med detta program är att se skillnaderna och 

fördomarna generationerna emellan medan de ställs emot varandra i olika tävlingar och 

utmaningar. Programmet har under sin sändningsperiod fått ta emot åtskilliga klagomål där 

tittare exempelvis har kritiserat programmet för att vara respektlöst mot de äldre samt att 

vara oseriöst. 

Fokuset på ålder visar sig i många skepnader och vi tenderar att vilja förklara händelser, 

personligheter, beteenden med hjälp av ålderskategorin. Det lutar ofta åt Annick Sjögrens 

resonemang där fokuset ligger på, i detta fall dagens ungdomars brister istället för 

resurserna. Det finns dock forskning som talar emot företeelsen där ungdomar är hopplösa 

fall.  

Jag kommer i följande avsnitt förklara de begrepp jag finner relevant för min studie samt 

presentationer av tidigare forskning. 
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3.1 Ungdomarnas tolkning av samhället 

Nader Ahmadi är docent i Sociologi vid Stockholms Universitet och är en av författarna som 

bidragit till antologin Ungdom, Kulturmöten, Identitet. Denna antologi belyser risken för 

marginaliseringen många ungdomar med annan etnisk härkomst kan råka ut för i dagens 

samhälle. Det är ungdomarnas identitetssökande och kulturella aspekter som står i fokus. 

Olika sociala och kulturella faktorer spelar roll för hur ungdomarna upplever samhället. 

Sverige har ett mångkulturellt samhälle men präglas ändå av en sociopolitisk struktur som 

Ahmadi förklarar som ”helsvensk”. Han förtydligar genom att ge exempel på det låga 

antalet personer med invandrarbakgrund i olika maktorgan, exempelvis fackföreningar.  

Vidare skriver Ahmadi om hur kultur står sig i förhållande till människan, där kulturer, 

religioner och traditioner existerar på grund av att människor relaterar på olika sätt till 

omgivningen. De tolkar omvärlden med sitt rådande kunskapsläge vilket styr deras 

agerande. Begreppet kulturrelativism används för att förklara företeelsen. Kunskap blir på 

detta sätt avhängig kulturttillhörighet. (Ahmadi 2003 s.66) Med de olika tolkningar av 

omgivningen så kan inte någons perspektiv försummas eller ignoreras, utan måste erkännas 

då kultur inte är något absolut. Ett bra exempel finns med i hans text om hur synen på droger 

ser så olika ut i de olika delarna av världen. Vem ska bestämma vem som har ”rätt” eller 

”fel”. Att enbart lära sig ett språk kan vara otillräckligt. Man måste nå en nivå där 

kulturskillnader förstås och erkänns. Ahmadi påpekar att ett utbyte av tolkningar och 

kulturella uttryck främjar detta, så som t.ex. musik.  

Det gemensamma kan individer finna hos andra individer som delar samma värderingar, 

tankar, kulturell tillhörighet eller samma intressen. Olika livsstilar och förutsättningar kan 

bilda grupperingar i samhället. Enligt Ove Sernhedes artikel Utanförskapets kultur så är 

exempelvis musikgenrer som rap och hiphop centrala inslag i ungdomskulturen. Genom 

dessa musikgenrer uttrycker ungdomar sin upplevelse av utanförskap i samhället. Vredet 

och missnöjet uttrycks i texter och musiken. Det är influerat av det hårda livet många svarta 

upplever i afroamerikanska ghetton. Även de som inte delar vardagen i ghetton använder 

musikstilen som speglar individens egna utanförskap. (Sernhede 2003 s.90) 

Samtidigt som ungdomar som grupp framställs som hopplösa så står denna grupp för ett 

modernare samhälle där ungdomar finner sig mellan barn-och vuxenvärlden. Gränsen gick 

nämligen förr vid barn, för att sedan direkt träda in i vuxenvärlden. I det modernare 
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samhället, i takt med industrialiseringen, söker ungdomar sin identitet och definierar sig 

något mer fritt. Därmed blir det gemensamma med andra ungdomar en vital del för 

utvecklingen och identitetsskapandet. 

Anders Carlberg, grundaren till Fryshuset i Stockholm går ett steg längre och beskriver en 

generationsapartheid där individer i olika åldrar besöker olika restauranger, olika 

nöjeslokaler och lyssnar på olik musik. Han påpekar att kommunikationen generationerna 

emellan har tynat bort. En undersökning som genomfördes i USA under 1960-talet skulle 

visa varifrån värderingarna ungdomar hade kom. Det visade sig att föräldrar, morföräldrar 

samt skolan hade en stor påverkan på dessa ungdomar då. Cirka 20 år senare under 1980-

talet genomfördes en liknande studie som visade något helt annat. Studien påvisade att nu 

hamnade kompisar på första plats och på andra plats kom musiken. Sedan följde andra 

kulturella uttryck som film och dans. På de sista platserna hamnade nu föräldrar följt av 

skolan. Enligt Carlberg har liknande studier visat samma resultat i Sverige. (Carlberg 2009 

s.17) 

 

3.2 Undomskultur och identitetsarbete  

Ove Sernhede förklarar i Ungdomskulturen och de andra att det finns fyra olika anledningar 

till att ungdomar drar sig till musik, exempelvis rockmusik. Det är bland annat 

språkliggörandet som gör att individer vänder sig till musiken. Det är möjligheterna att kunna 

uttrycka sig genom rockmusiken, orden, tonerna samt visuellt. Den andra anledningen enligt 

Sernhede är den självförstärkande faktorn. Det är denna som tillfredsställer behovet av 

känslomässiga upplevelser så som volymen, beat och sound. Detta upplevs av både musikern 

och åhöraren. Det blir en självuppskattning som förstärker individen. (Sernhede 1995 s.176) 

Något som också spelar en roll för att ungdomar vänder sig till rockmusiken är den kollektiva 

autonomin, med andra ord att göra något tillsammans. En gemenskap som grundar sig på lika 

villkor ungdomarna emellan. Denna anses vara av stor betydelse då detta står utanför 

”måsten” och krav som ungdomar kan känna, från familj och skola. Sernhedes fjärde och sista 

motivering till att ungdomar vänder sig till rockmusiken, är de alternativa idealen som lockar. 

Det förklaras på samma sätt som familjelivets motsättning där rocken kan erbjuda andra 

alternativ. Med andra ord finns möjligheter att lyckas via musiken och jaga sina drömmar. 

Istället för att följa ett mönster som att exempelvis skaffa familj, barn och hus så kan andra 

alternativ innebära att resa runt jorden med en väska och utöva musik. Detta innebär att 
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kärriärsträvande har bytts ut mot något som anses vara mer betydelsefullt, nämligen att känna 

ett välbefinnande och ägna sig åt något som man intresserar sig för. Carlberg skriver i boken 

Generationsklyftan hotar demokratin att musik är kanske den viktigaste kraften samt 

kommunikationsverktyget i ungdomarnas värld just på grund av tidens moderna tekniker där 

man kan sprida och dela med sig av musik på ett mycket mer smidigare sätt än tidigare. 

(Carlberg 2009 s.25)  

Enligt Under Rocken, en studie genomförd av Ove Sernhede (1988) så använde ungdomarna 

musiken som en arena att bearbeta inre spänningar samt de förväntningar samhället och 

tillvaron ställer. Även om lek, skämt och bus förekom så försiggick samtidigt viktiga 

kollektiva och individuella läroprocesser. Detta är en del av identitetsarbetet enligt Sernhede. 

Det sker även inom andra kulturella uttrycksformer som ungdomar använder sig av. Dessa 

resonemang kan också användas för att förstå varför ungdomar vänder sig till hiphop, rap och 

liknande musikgenrer. (Sernhede 1996 s. 179) 

3.3 Integration, hur då? 

Som tidigare nämnts så används begreppet integration flitigt för att poängtera vikten av att 

individer har möjlighet till att ta del av samhället på lika villkor som alla andra, inte minst för 

individer som precis anlänt till landet. Mänskliga, primära faktorer måste tillgodoses, jag 

menar i detta fall tak över huvudet, chansen att kunna försörja sig samt kunna äta sig mätt var 

dag. När dessa behov har tillgodosetts, är allt frid och fröjd? 

Den mänskliga kontakten och delaktigheten är minst lika viktig för att kunna beskriva ett 

drägligt liv. Vi människor behöver gemenskap då utanförskap och isolering leder till ohälsa 

och nedstämdhet. Man kan tala om olika dimensioner av integration och ett exempel är de 

ungas delaktighet i samhället som Sernhede poängterar är viktigt med det sociala arbetet. På 

detta sätt motverkas samhälleliga missförhållanden där de ungas kulturella kompetenser 

bejakas och är därmed en del av ett långsiktigt förändringsarbete. Att integrera ungdomar in i 

samhället blir därför lika aktuellt som att integera andra ”grupper” av människor. (Sernhede 

1995 s.128)  

Anders Carlberg ger exempel på en intressant situation i Generationsklyftan hotar 

demokratin. Han skriver att han bevittnade två lag som tränade basket i Fryshusets 

idrottsarena. De var ett par killar i 20 års ålder som hade bestämt träff och mötts upp där. Det 

Carlberg upptäckte var att det var ungdomar från Stockholms rikaste område, Äppelviken som 
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spelade basket tillsammans med ungdomar från ett av Stockholms fattigaste områden. Vidare 

skriver Carlberg att denna synen skulle få ”humanistiska integrationspolitiker att le”. 

(Carlberg 2009 s.237) Ungdomarna befann sig förmodligen omedvetet enligt Carlberg i en 

positiv integrationsprocess som utomstående politiker inte har någon aning om. Detta 

exempel visar på att vuxna och tjänstemän har ett visst avstånd till ungdomarnas verklighet. 

Politiker och tjänstemän kommer med förslag och goda avsikter på åtgärder, men är enligt 

Anders Carlberg något förlegade och grundar sig i föräldrarnas och skolans engagemang. Som 

studien tidigare nämnt så är det främst musik och kompisar som påverkar ungdomarna idag. 

Det är ungdomskulturen som sätter sin prägling i samhället.  

Anders Carlberg fortsätter med att poängtera potentialen olika föreningar så som 

hyresgästföreingar och idrottsföreningar har som skulle kunna vara med och skapa 

mötesplatser för ungdomar. Han menar att hyresgästföreningen exempelvis har blivit för 

fokuserad i frågan om hyror, att det sociala, kulturella samvaron och den direkta kontakten 

med människorna har med tiden försvunnit. Även idrottsrörelsen har gått från att uppmuntra 

gemenskap och lagidrott till att pressa barn till att bli bättre och bäst i sin sport. Det blir ett 

fokus på barn som ofta går hand i hand med prestationsångest, oro och stress. Ungdomar och 

barn gallras bort i unga åldrar och därmed slutar en hel del för att de inte är bra nog. Idrotten 

är tillsammans med musikutövande arenor med goda förutsättningar enligt Anders Carlberg 

för att agera som en mötesplats samt fungera som ett integrationsverktyg. Därför kan och 

borde dessa föreningar ägna sig åt att uppmuntra sociala interaktioner ungdomar och barn 

emellan utan press och vinstintressen. (Carlberg 2009 s.84) 

Anders Carlberg ger ett bra exempel på hur utomstående vuxna kan ha en stor påverkan hos 

ungdomar. Han skriver om hur under föreläsningar han håller för socialarbete, lärare och 

andra vuxna som har kontakt med ungdomar på något vis frågar om vem som betydde mest 

för dem under deras uppväxt. I de flesta fallen nämns ingen familjemedlen utan gamla lärare 

och tränare. Detta visar en intressant aspekt där engagemang ”utifrån” spelar en stor roll för 

ungdomarnas utveckling. Samt hur viktigt det är med dessa människor som ägnar tid åt 

ungdomarnas aktiviteter. (Carlberg 2009 s.129) 

Han ger konkreta förslag som skulle kunna gynna kulturen och generationsmöten. Det nämns 

exempelvis att generationsträffar där individer från olika generationer, både kvinnor och män 

möts och diskuterar varje månad ett tema som återkommer varje år. Någon månad kan ägnas 

åt kultur, där gruppen tillsammans lyssnar på olika musikgenres så som hiphop och rock, läsa 
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böcker från olika tidsepoker samt se filmer. Någon annan månad skulle de kunna ägna sig åt 

familjära frågor, samhällsproblem missbruk och liknande. Varje månad skulle då ta upp 

viktiga och oftast relevanta ämnen som generationerna upplevt eller kommer att uppleva, 

frågor om ideal, förebilder samt jämställdhetsfrågor. (Carlberg, 2009) 

I början av denna studie poängterades det att kultur och musik skapar välbefinnande, 

välmående och gemenskap.  

”Vi vet idag att den mentala ohälsan är den i särklass största kostnaden inom sjukvården, 

säger Gunnar Bjursell, som konstaterar att kulturen kan vara ett viktigt verktyg för att ändra 

på det.”  (Hammar. 2014) Bjursell är en biologiforskare som intresserade sig för kulturens 

påverkan på människans hälsa. Bjursell hävdar att hans studier har bidragit till en förändrad 

syn på kulturen och dess positiva effekter på individer. Den har nu fått en större plats inom 

forskningen och utvecklats till att bli ett prestigeområde. På hemsidan Den kulturella hjärnan 

finns material samlat om huruvida kulturella uttryck så som musik, dans och sång påverkar 

ohälsa, lärandeförmågan och skapar välbefinnande. (Hammar, 2014) 
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4. Musik som verktyg för engagemang, uppmuntran, självförstärkande och 

integration. 

I teoriavsnittet presenterades forskning om att gemenskapen tillsammans med andra är en 

viktig del för ungdomars identitetsskapande, där de befinner sig i en slags sfär emellan 

barndomen och vuxenvärlden. De ska anpassa sig efter vardagens förväntingar, lagar och 

regler inom både skolan och privatlivet, så som familjen. Det är en av flera förklaringar till att 

ungdomar söker sig till ett liv utan dessa måsten, en chans till att identifiera sig själv och även 

möjligheten till att kunna uttrycka sig, på ett estetiskt sätt, i detta fall, musiken. Även att 

kunna känna stöd från någon vuxen som inte ingår i varken skolan eller familjen som kan 

lyssna på och se ungdomarna.  

Under följande rubriker presenterar jag projektet Gathering som består av ungdomar som är 

med och arrangerar evenemang i Västerås konserthus. Vidare beskrivs vad 

Västmanlandsmusiken är för något och dess roll i sammanhanget.  

 

4.1 Gathering Västerås 

Gathering Västerås uppkom utifrån ett initiativ från Konserthuset som ville skapa en 

mångfald av åldrar av individer i huset. Idéen lades senare över till Fredrik Engström som har 

tidigare haft Musik Direkt tävlingar att arbeta med. Konserthuset hade en önskan om en grupp 

yngre som skulle träda in i huset för att uppfylla deras önskan om en föryngring av både 

publik och utövare.  

Gathering består av ett tjugiotal individer i blandade åldrar, allt från 14 till 27 år som alla har 

ett gemensamt intresse, att utveckla kulturutbudet i Västerås och har därmed tillgång till 

konserthuset för att arrangera olika typer av evenemang.  

 

4.2 Västmanlandsmusiken 

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund bestående av tre enheter, nämligen Våsterås 

Konserthus, Västerås Synfionetta och Länsmusiken och ska verka för ett rikare musik- och 

dansliv i Västmanlands län. Västmanland är dessutom med i kultursamverkansmodellen som 

trädde i kraft år 2011 som utgör de olika regioners prioriteringar. I denna modell ska regioner 
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eller landsting komma fram till en kulturplan tillsammans med kommunerna och kulturlivet 

genom t.ex. dialogmöten, remissvar, undersökningar eller dylikt. Detta dokument blir ett 

underlag för fördelning av de statliga bidraget som delas ut. Den omfattar en 3års period och 

ska belysa hur kulturen i regionen ska utvecklas, även i anknytning till de nationella 

kulturpolitiska målen, som beslutades av Riksdagen 2009. 

Västmanlandsmusiken förmedlar både konserter och dansföreställningar, uppåt 800 stycken 

per år och är verksamhetsansvariga för Konserthuset. De samarbetar och stödjer de olika 

arrangörer som är knutna till musik- och dansscenen i Västmanland. De tre enheterna, 

Konserthuset, Länsmusiken och Synfioniettan är fristående med huvudmännen Västerås stad 

samt Landstinget Västerås. Organisationen har fyra olika avdelningar med en direktör som har 

den yttersta ansvaret. I kulturplanen för Västmanland 2015-2018 står det:  

Länsmusikverksamheten bedrivs i alla kommuner i länet och ger stöd till 

arrangörsföreningar, konserter med professionella frilansmusiker och evenemang.  

 

Samt: En väsentlig del av länsmusikverksamheten utförs enligt modellen ”Ett kulturliv för 

alla”. Detta arbete syftar till att stödja lokala arrangörer och att tillhandahålla ett utbud med 

prioritet på professionella musikevenemang för vuxna. (Regional kulturplan 2015-2018 

Västmanland. S. 19)  

Ovan är ett kort utdrag från Kulturrådets kvalitativa uppföljning av 

kultursamverkansmodellen i Västmanland. Med detta i åtanke vill jag syna en av de projekten 

som ingår i kulturplanen och studera huruvida ungdomarna själva upplever utgången samt 

vilka framgångsfaktorer som har haft störst betydelse för projektet. 
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5 Intervjuresultat 

Nedan har jag sammanställt svaren utifrån de fem intervjupersoner som deltog, Fredrik 

Engström och fyra medlemmar i Gathering, 17 år, 22 år, 22 år och 27 år. Jag har valt att 

kategorisa svaren efter 3 teman för att få en bättre överblick över de områden som 

intervjuerna behandlade. Första temat Gatherings vision och funktion och handlar om hur 

Gathering som projekt och grupp startade och är uppbyggt, vad syftet med projektet är samt 

vilka som är involverade. Detta tema belyser även hur de arbetar inom gruppen.  

Tema 2 Gatherings förutsättningar och möjligheter behandlar frågor om projektet varit 

lyckat, eller mindre lyckat och vilka faktorer har såfall spelat roll. 

Det sista temat Ungdomarnas Gatherings eller Gatherings ungdomar? Berör frågor om 

möjligheterna för de unga att kunna påverka kulturutbudet eller om det är initiativtagarna i 

Konserthustes ledning och gruppledarna för Gathering som har mest inflytande. Även hur den 

närmsta framtiden ser ut Gathering enligt de själva i gruppen. 

 

5.1 Gatherings vision och funktion 

Fredrik Engström, projektledare för Gathering blev kontaktad av Konserthuset i Västerås i 

syfte att ta in mer ungdomar i huset som kunde påverka utbudet. De kände att de hade för få 

av den yngre publiken och föreslog att en grupp skulle bildas med Fredrik och Tony Lorenzi 

som projektledare. De hade tidigare i uppgift att tillhandahålla Musik Direkt som är en 

nationell musiktävling för ungdomar. Konserthuset ville att ett nytt koncept skulle provas, och 

det blev Gathering. Tanken var att denna grupp av ungdomar skulle fungera som en 

referensgrupp men har med tiden utvecklats till en egen konstellation. Numera fungerar 

Fredrik och Tony mer som bollplank där de håller i trådarna och hjälper. De granskade sina 

kontaktnät efter ungdomar som de tyckte var lämpade för gruppen som sedan spred sig genom 

ungdomarnas egna kontakter. Deltagarna i Gathering är därmed handplockade utav Fredrik 

och Tony. En av deltagarna  27 år, som tackade ja till intervjun berättar om att hen blev 

tillfrågad av Fredrik om att engagera sig i något större. Intresset för film och bild fanns redan 

där men hen tyckte att plattformen för kulturella uttryck i Västerås var tunn och gick därför 

med i Gathering med en förhoppning om att kunna ändra på det.  
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Andra motiveringar till engagemang i Gathering var bland annat tidigare deltagande i 

tävlingen Musik Direkt där hen 17 år, lärde känna Fredrik och blev även där tillfrågad om 

intresset fanns för denna referensgrupp Gathering. Denne deltagare som tackade ja, berättar 

under intervjun att hen gick med för att intresset för kultur är stort. Hen insåg möjligheten att 

kunna hjälpa till, lära känna nya människor samt knyta kontakter via denna samling av 

människor.  

Konserthuset implementerade Gathering först 1 år på prov men som sedan har fortsatt vidare i 

ytterligare 2 år. Projektet har därmed förlängts med 1 år i taget. Referensgruppen Gathering 

har vidareutvecklats till vad de kallar sig själva, ett kollektiv av ungdomar. Fredrik nämner att 

piken är nu. 

När frågan om syftet med projektet ställdes så berättar Fredrik om det vitala med att låta 

ungdomar komma till tals, han belyser ordet demokrati för att beskriva hur viktigt det är med 

att lyssna på varandra samt att låta ungdomarna få ta plats. Enligt honom så är det inte någon 

mening med ickedemokratiska utföranden. Dessutom är Gathering för ”alla som känner sig 

unga”. Jag ställde en fråga om det skulle vara okej om en morbror i 35 års ålder gick med. 

Fredrik besvarade att det kan bli lite knepigt då Gathering strävar efter att ha en relativt låg 

medelålder bland de involverade men att de samtidigt inte har något specifikt tak för ålder och 

att kompetensen ändå väger tyngre. Så undantag kan förekomma. De är cirka 20 stycken nu i 

gruppen och fördelningen mellan könen är mycket jämn.  

27 åringen uppskattar att medelåldern i gruppen ligger på cirka 22 år och tycker även att 

spridningen åldersmässigt är bra, att även de som är bland de yngsta känner sig välkomande 

och sedda. Hen förklarar detta genom det gemensamma mål de har, att engagemanget finns. 

17 åringen nämner att alla unga är välkomna och ger exempel på en bekant som hen ska ta 

med till nästkommande gång, som inte ägnar sig åt något speciellt kulturellt uttryck, utan 

snarare är mer social och utåtriktad och skulle därmed förhoppningsvis trivas tillsammans 

med resterande. 

Konserthusets vision var att skapa en föryngring av huset och Gathering strävar även så att 

skapa en mångfald av olika kulturella uttryck. Ungdomar som är intresserade av musik, konst 

eller teater är välkomna. Tillsammans får de möjlighet att skapa de miljöer i huset där 

ungdomarna står som avsändare. Konstutställningar i huset är bara ett exempel på något som 

individerna i Gathering har varit med och anordnat, berättar Fredrik. 
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När frågan om visionen för Gathering ställdes till intervjudeltagarna så besvarades frågan med  

relativt liknande svar där gemenskapen och möjligheten till att arrangera kom upp, att 

tillsammans kunna genomföra något. 17 åringen berättar om att skapa en plattform, en 

mötesplats där man sammanför unga i Västerås. Hen berättar att de yngre har ofta ingenstans 

att ta vägen förutom klubben, som ges som exempel. Ena 22 åringen berättar om att kunna 

arrangera något återkommande och nämner Pecha Kucha. 

Pecha Kucha är ett koncept ursprunglingen ifrån Japan där olika presentationer hålls under en 

kortare tid med hjälp av bilder och kan behandla olika teman och ämnen, beroende på 

föreläsaren själv. Pecha Kucha kvällar hålls även i Västerås där ungdomarna från Gathering 

själva har bjudit in band som skulle spela mellan föreläsarna. De har med andra ord en större 

roll under dessa evenemangen som förekommer fyra gånger per år. Ungdomarna kan föreslå 

om vilka föreläsare som vore aktuellt för en Pecha Kucha kväll. Sedan kan Fredrik bidra med 

praktisk hjälp där han har kontaktat den föreslagna föreläsaren samt ordna backline (trummor, 

förstärkare och musikinstrument) och ljuduppsättning till scenen. Därmed vill han poängtera 

att ungdomarna står för mycket arbete själva. 

Under mina intervjuer nämns Pecha Kucha som ett lyckat återkommande koncept Gathering 

har genomfört och fått bra respons på.  

Gathering är ingen heltidssysselsättning berättar Fredrik, denna tid läggs ofta på kvällen vid 

sidan om ordinarie jobb som projektledarna har. Han uppskattar att några timmar ägnas åt 

Gathering i veckan och de träffas i genomsnitt 2 gånger varje vecka. Tiden är ofta lagd på 

kvällen då det annars krockar med arbetet på dagen. Ungdomarna däremot träffas oftare och 

har även tillgång till konserthuset där en ung tjej som blivit utsedd till konferencier har fått 

förtroendet att inneha nyckel till lokalen. Något som vidare nämns är att många har fått 

extrajobb i huset genom Gathering.  

Något som även nämns är att kontakten och responsen från Konserthusets ledning är något 

svagare. Den kontakten som finns filtreras oftast via projektledarna och gruppen Gathering 

har ingen direktkontakt med Konserthusets ledning. Det nämns att en djupare kontakt med 

ledningen vore bra men att målet och visionen med Gathering är att kunna agera oberoende av 

de, att kunna stå på egna ben men att tillgången till lokalen är uppskattat. De fria tyglarna 

finns och förslag är välkomna hos konserthuset.  
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Fredrik berättar om när Linda Pira, ett välkänt namn på hiphopscenen skulle komma till 

Konserthuset, och 4 konstnärer valdes ut via Gathering, som fick måla varsin tavla med 

Lindas silhuett. Dessa hängdes sedan upp inför hennes uppträdande och detta överraskade 

Linda Pira enormt, att dessa ungdomar hade ansträngt sig så för hennes skull. Hon fick sedan 

tavlorna och la ut på det sociala nätverket Instagram där människor som följer henne kan se 

bilderna. Enligt Fredrik betydde detta mycket för ungdomarna. Detta är ett exempel på de 

installationer som ungdomarna varit med och ordnat. 

Konserthuset har även lagt förslag till en utbildning där ungdomar får lära sig ljudteknik. 

Genom detta kan unga lära varandra om ljudteknik för att sedan vara med i konserthuset och 

hjälpa till. Fram emot hösten 2015 ska detta implementeras. 

 

5. 2 Gatherings förutsättningar och möjligheter 

Under denna kategori behandlas frågor som vad som har gjort projektet lyckat, mindre lyckat 

samt vilka hinder de har stött på. Ett viktigt ämne som också tas upp är om projektet på något 

sätt har bidragit till integration och ungdomarnas identitetsskapande. 

Fredrik finner Gathering mycket lyckat och nämner att de lyckade fakorerna har varit det 

demokratiska arbetet, engagemanget ifrån ungdomar och bemötandet från arrangörer, media 

och medborgarna. Fler faktorer som bidragit till de lyckade konceptet är även samarbetet med 

ABF, arbetarnas bildningsförbund som lånar ut backline till varje Pecha Kucha kväll. Det 

betyder då att de pengar de har från Konserthuset, kan läggas på annat enligt Fredrik. 

På frågan om konceptet uppfattas som lyckat så nämns bland annat stämingen i gruppen, att 

de som är med tycker det är roligt, att internskämten finns samt att hjärta och själ läggs i de 

evenemang som anordnas. 17 åringen belyser att det är ”själva gänget” som gör hela 

konceptet framgångsrikt och som är kärnan i det hela. Hen nämner även att responsen utifrån 

kan vara tecken på ett lyckat koncept där media har spelat en roll som till exempel tidningen i 

Västerås. Att bra respons även kommer från besökarna belyses. 

Förutom att Gathering är enligt Fredrik och de andra intervjudeltagarna ett lyckat koncept så 

finns det ändå brister som skulle kunna förbättras. Något som nämns är kommunikationen 

med Konserthuset och deras involvering enligt en deltagare 22 år. Det kan handla om 

informationsutbytet som inte riktigt når fram. Gathering har inte riktigt någon framtidsplan 

utan har fått projektet förlängt för varje år. Fredrik poängterar att en plan borde finnas. En 
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plan som innefattar vad Konserthuset vill och hur de ska gå tillväga. Dessutom bör Gathering 

integreras mer in i huset enligt Konserthuset. Denna uppfattning upplevs av alla mina 

intervjupersoner. 27 åringen berättar om att tydlighet är viktigt och tar upp frågor som; vad är 

Gathering? Vad vill konserthuset ha? Vad förväntas vi göra? Det belyses även att det är svårt 

att arrangera något större då tillstånd tar tid och att resurserna är få. Det krävs både mycket tid 

och pengar som inte riktigt finns.  

För att kunna synas och höras mer berättar 17 åringen att marknadsföringen av Gathering 

skulle kunna förbättras med till exempel affischer och att Gathering presenteras som aktör 

under kommande arrangemang sommartid. Det betyder då att Gathering skulle göra en 

presentation om sig själva under sina evenemang. Ännu en gång nämns Pecha Kucha som ett 

koncept som fler människor känner till nu, att de arrangeras av Gathering i Konserthuset. När 

vi talar vidare om hinder och motgångar så berättar deltagarna att de oftast ändå har löst 

mindre problem och att samarbetet med varandra har varit en faktor som påverkat. Det nämns 

dock att fler strukturerade möten behövs inom Gathering där tydligheten med vilka som är 

med, finns. En av deltagarna, 27 åringen berättar att de olika eventen lockar olika individer 

och därmed blir det otydligt med vilka som är engagerade när några inte dyker upp ibland på 

mötena. 

Att Gathering har bidragit till integration av ungdomar in i samhället bekräftar Fredrik, även 

om mångfalden av unga med olika etniska bakgrunder inom Gathering är relativt låg. Han 

menar att arrangemangen i huset som Gathering varit med och påverkat som när Linda Pira 

och Looptroop, båda välkända hiphopartister, har lockat dit artister och medborgare som 

aldrig vistats i huset tidigare. Detta speglar då Konserthusets önskan om en mer bred och ung 

publik. Att utveckla gruppen Gathering och få in en mer etnisk mångfald har varit en ständigt 

återkommande fråga för dem berättar han. Gathering har växt genom att vänner tipsat vänner 

och sker då oftast i samma kretsar. Att arbeta med denna fråga vore även aktuellt för 

Konserthuset enligt Fredrik. Gathering har en önskan om att de ska utveckla visionen för 

ungdomarna och vara mer tydliga med hur länge de vill hålla detta levande. 17 åringen 

berättar om att konserthuset har potential för en mötesplats men att de inte är riktigt där än. 

Hen beskriver detta genom att berätta att ”unga hänger ju inte direkt här”. Samtidigt har 

evenemang som Pecha Kucha bidragit till en blandning av människor enligt 22 åringen. 27 

åringen berättar om olika föreläsare som lockar ”sin” publik. En kväll kan därmed bidra till att 

människor med olika intressen för till exempel vegetarisk mat, homosexualitet i bibeln eller 
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hårdrock träffas under en kväll. Hen berättar  även att denna typ av integration är bra och har 

en förhoppning för intressanta samtalsämnen och möten individer emellan. 

En av frågorna behandlar  ungdomars identitetskapande och hur Gathering har spelat för roll i 

det sammanhanget. Svaren är positiva. Ena 22 åringen tycker att Gathering har givit hen 

mycket, inte minst möjligheterna till att knyta nya kontakter i kulturlivet. 22 åringen berättar 

om att det är svårt som ung att uttrycka sig genom konst och ger exempel på bekanta som inte 

har samma intresse och Gathering blir då en mötesplats för likasinnade. De som målar kan 

lättare visa upp sitt verk, få konstruktiv kritik samt ett stöd. Hen berättar vidare att Gathering 

har bidragit till bättre självförtroende, att numera våga komma med förslag, vågar säga saker 

och därmed kommer in i gruppen mer. Det är inte bara inom gruppen dessa tecken har visat 

sig, men även inom skolan där hen vågar ta för sig mer. 

Det finns enligt Fredrik en större plan för Gathering, att utöka, sträcka ut sig mot de mest 

segregerade områderna i Västerås. Att ha personal ute på olika fritidsgårdar där man håller i 

studiecirklar och till exempel gör affischer för att sedan ta in dem till konserthuset för att 

hjälpa till i huset. På detta sätt ökar integrationen där ungdomar får lära andra ungdomar. 

Tanken är att en projektansökan ska göras, alltså ett projekt vid sidan om Gathering. Han 

förklarar vidare att Konserthuset är måna om att ha professionella i huset och ett sådant 

projekt där utbildning ingår skulle bidra med mer spetskompetens som vore användbart i 

huset.  

Fredrik förklarar att Konserthuset gärna vill jobba med ungdomar men att de förmodligen inte 

riktigt vet hur de ska gå tillväga framöver. Ett möte med Konserthuset innan sommaren ska 

förhoppningsvis förtydliga situationen. 

Frågan om Gathering har arrangerat något utanför Västerås visade på att ungdomarna behöver 

stöd och uppmuntran för att tacka ja till förfrågningar. Fredrik berättar att några har blivit 

tillfrågade men att det har runnit ut i sanden. Riktigt varför hade Fredrik lite svårare att svara 

på. Han tror det beror på att ungdomarna förlitar sig på projektledarna, att de ska hålla i alla 

trådar. Vidare berättar han att chansen till att vara med i Drömsommarjobbet i Örebro, även 

det rann ut i sanden. Drömsommarjobbet är en 4 veckors praktik för unga att delta i 

kulturbranschen. En önskan i detta sammanhang var att skapa en slags Gatheringgrupp som 

får lära och testa på arrangörsskap, att planera och arrangera evenemang. 
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Enligt Gatherings deltagare själva så beskrivs situationen som ett gränsland, när frågan om de 

arrangerat själva utanför Västerås. Med begreppet gränsland beskriver 27 åringen att de står 

mellan att bli ledda av projektledarna samtidigt som möjligheten till att starta något eget 

verkar skrämmande för många. Det blir därmed lite otydligt hur individerna i Gathering ska 

agera och vad som förväntas. Hen beskriver att det är ett stort steg att starta något eget på 

egna ben men att det någongång måste göras för att få Gathering att växa. Hen nämner även 

om deras festival under deras namn lyckas så måste framfötterna visas och ta tillfället i akt. 22 

åringen berättar om Gathering 2 år framåt med minst 60 medlemmar, att de fortsätter växa 

och att förtroendet för de blir större, att människor känner en pålitlighet och vågar investera i 

Gathering.  

När frågan om eventuellt samarbete med Örebro ställdes till Gathering deltagarna så lät 

svaren positiva. Att bilden av Örebro som musikstad verkar bra och att ett sådant samarbete 

och utbyte skulle vara något användbart. 

 

5. 3 Ungdomarnas Gatherings eller Gatherings ungdomar? 

För att undersöka hur förutsättningarna för ungdomarna själva ser ut inom projektet så valde 

jag att ta med frågor om ungdomarnas möjligheter till att påverka utbudet av kulturella uttryck 

samt om de som är involverade själva tycker att projektet vart lyckat och hur närmsta 

framtiden ser ut. 

När frågan ställdes om Fredrik tyckte att projektet vart lyckat hittills så uttrycker han att det 

har varit jättelyckat. Han uttrycker även att det är skönt att kunna jobba med något 

demokratiskt. Även hur viktigt det är att fråga ungdomarna, låta dem komma till tals samt låta 

dem arrangera. Konserthuset är enligt honom inte riktigt medvetna om hur bra Gathering 

egentligen är, hur kreativa ungdomarna är och vilka fantastiska idéer de har. Därför blir det 

viktiga att kunna bemöta ungdomarna och se vad de vill göra. Något som också bekräftar att 

det har varit lyckat är bemötandet utifrån. Media och TV har gjort reportager om Pecha 

Kucha, om Musik Direkt samt konstutställningen i huset. Denna konstutställning var ett 

arrangemang initierat helt av ungdomarna själva. Fredrik berättar att ungdomarna tyckte det 

var tråkigt i staden, att man måste vara etablerad för att ställa ut sin konst. Därför anordnade 

de en utställning där alla får skicka in några verk var och första året kom det in hela 150 

bidrag. Verk valdes sedan ut och hängdes upp under kulturnatten. Detta vart så lyckat att 

Fredrik nämnde att de ska göra om det igen i år. 
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Fredrik menar att Gathering har varit mycket positivt för ungdomarnas identitetsskapande. 

Tidigare tyckte många av de att Västerås var mycket tråkigt, men att genom denna chans att 

kunna påverka utbudet ändrat inställningen. Numera sker fler samarbeten om spelningar 

krockat tidsmässigt. Man har börjat hjälpa varandra att göra affischer, tipsa och ordna jobb åt 

varandra. På detta sätt breddas kontaktnätet för ungdomarna. Han ger exempel om en från 

gruppen som fått jobb på ett stort produktionsbolag. Via Fredrik fick denne kontakt med 

bolaget som mer än gärna ville ha hens kompetens. Numera har hen startat eget. 

Framtiden för Gathering är oviss då de har fått bekräftelse från Konserthuset enbart fram till 

slutet av 2015, de vet alltså inte vad som händer efter december. Ungdomarnas uppskattning 

av denna grupp är tydlig enligt Fredrik då ungdomarna har uttryckt att de skulle vilja ses 

oftare och är mycket glada. Framtidsfrågan tar även upp förhoppningar om återkommande 

event. En av frågorna handlade om hur de tror det ser ut om 2 år så beskrivs Gathering som en 

välkänd uppskattad förening som bidrar med möjligheter till möten inom de kulturella 

ramarna 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studien var att undersöka effekterna av Gathering samt belysa 

framgångsfaktorer och eventuella hinder. Min avsikt var även att belysa hur detta projekt kan 

bidra till en integration av unga i samhället. Utifrån det insamlade materialet fick jag en insikt 

i gruppens funktion och personliga uppfattningar om projektet. Frågeställningen jag utgick 

ifrån var: 

1. Vad är Gathering och syftet bakom konceptet? 

2. Vilka faktorer, både framgångsfaktorer samt hinder, har präglat projektet Gathering?  

3. Hur kan ett projekt som Gathering bidra till ungas integration i samhället? 

Det finns en gemensam uppfattning vad Gathering är bland de involverade. Projektet 

förklarades och presenterades på lika vis av deltagarna. Något som var mer oklart var 

Konserthusets syn och framtida planer med projektet. I och med att Gathering har blivit en 

grupp av ett flertal kulturintresserade individer så skapas situationer där idéer föds och 

planeras. Det gemensamma intresset att sprida kulturen i staden genom exempelvis en festival 

har dessutom skapat ett starkt band i gruppen enligt intervjudeltagarna. Det framgick i 

intervjuerna att sammanhållningen i gruppen är bra, och att det är ”gänget” som gör 

Gathering. Med en av Sernhedes motiveringar till varför yngre drar sig till musik är den 

självförstärkande faktorn. Dessa individer berättar att självförtroendet har vuxit och man har 

funnit nya vänner, att ens konst erkänns och uppskattas inom gruppen. Gathering ger även 

möjligheten till att kunna uttrycka sig inom de kulturella ramarna. Genom musik, poesi och 

konstutställningar har de individer kunnat språkliggöra sina tankar och känslor. Som det 

nämns i intervjuerna så har yngre svårare att kunna uttrycka sig samt att kunna agera på 

amatörscenen där det exempelvis krävs en etablerad konstnär för att hänga upp sin konst. 

Ahmadi skriver om hur omgivningen uppfattas så olika av människor och att tolkningarna kan 

varken vara rätt eller fel och att inga perspektiv och uppfattningar får försummas eller 

ignoreras, att kultur inte är något absolut.  Det är därför konstutställningen Gathering hade 

hand om, möttes av en sådan positiv respons.  
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Gathering föddes utifrån en idé, ett initiativ från Konserthuset att föryngra huset och 

aktiviteterna där. Anders Carlbergs sätt att använda begreppet generationsapartheid kan 

appliceras i sammanhanget då han förklarar att individer i olika åldrar besöker olika 

tillställningar, restauranger och nöjeslokaler. Gathering skulle komma in som en 

referensgrupp och arrangera olika typer av tillställningar och med Pecha Kucha som ett 

återkommande arrangemang så har gruppen lyckats med en bredare publik och en positiv 

respons från besökare och den lokala tidningen. Carlbergs resonemang om en bristande 

kommunikation generationer emellan ligger till grund för teorin om den skiljaktigheten 

mellan olika typer av publiksansamlingar på olika event. Konceptet Pecha Kucha med sina 

olika teman som lockar människor inom olika kategorier under en kväll kan därmed fungera 

som ett starkskott för en framtida mötesplats. En av intervjudeltagarna berättade även att hen 

hoppades på intressanta samtalsämnen publiken emellan. Dessutom står Gathering som 

arrangörer tillsammans med Fredrik och kontaktar de föreläsare de skulle vilja ha under 

kvällen och bidrar ytterligare till egna initiativ och självförstärkande hos gruppens 

medlemmar. Den kollektiva autonomin förklarar Sernhede som en gemenskap, att skapa 

något tillsammans på lika villkor som ligger bakom de ungas sökande till de mer kulturella 

uttryckssätten.  

6. 1 På lika villkor 

Fredrik berättade hur viktigt det är med att låta ungdomar komma till tals. Han belyste ordet 

demokrati för att poängtera hur viktigt det är med att lyssna på varandra samt att låta 

ungdomarna få ta egna initiativ och arrangera. Vidare berättade han även om att Konserthuset 

är enligt honom inte riktigt medvetna om hur bra Gathering egentligen är, hur kreativa 

ungdomarna är och vilka fantastiska idéer de har. Därför blir det viktiga att kunna bemöta 

ungdomarna och se vad de vill göra säger han. Fredriks uppfattning liknar Carlbergs 

berättande om basketmatchen och den positiva integrationsprocessen där lag från olika 

samhällsklasser spelade med varandra, men att utomstående politiker förmodligen inte hade 

någon aning om denna händelse i Fryshusets idrottsarena den dagen. Enligt honom finns ett 

visst avstånd till ungdomar från tjänstemän och politiker samt en del vuxna. Intentionerna är 

goda, som exempelvis initiativet till Gathering och tillgången till konserthuset men att 

Gathering själva upplever ett avstånd till Konserthuset. Engagemanget från husets sida 

uppfattas enligt Gathering som något svagare och det vore önskvärt med en starkare kontakt 

samtidigt som Gathering vill stå på egna ben framöver. Enligt Fredrik handlar det bland annat 

om att informationsutbytet inte når fram, 
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Studien Under Rocken skriven av Sernhede nämner de viktiga individuella och kollektiva 

läroprocesser som individer upplever genom exempelvis musik samtidigt som både lek och 

bus förekom men att detta är en del av identitetsarbetet som är viktigt för ungdomars 

utvecklingsmöjligheter.  

Att konserthuset står till Gatherings befogande framkommer som något mycket uppskattat och 

evenemang som exemelvis hiphopartisten Linda Piras framträdande betydde mycket både för 

Linda samt gruppen Gathering. Gathering fick ordna tavlor åt Linda som sedan använde de i 

sociala medier och hyllade arrangörerna, samt att konserten lockade till sig människor som 

annars inte hade besökt konserthuset. Sådana tillställningar har även en roll i 

integrationsfrågan som Fredrik nämnde att det vore en aktuell fråga för Konserthuset att 

behandla. Pecha Kucha är bara en av de möjliga återkommande event som kan användas i 

detta syfte. Sernhedes artikel Utanförskapets kultur tar upp musikgenres som rap och hiphop 

som centrala inslag i ungdomskulturen och med konserter med dessa välkända namn som 

Linda Pira så breddas utbudet på Konserthuset till en bredare publik. Olika livsstilar och 

värderingar möts. Ahmadi belyser att kulturskillnader måste förstår och erkännas för att kultur 

är inte absolut, det är därför ingen kan sätta stämpel på vad som är rätt eller fel eller vad som 

inte passar in. Det är utbytet av tolkningar som är det viktiga enligt Ahmadi. 

Att det demokratiska arbetet enligt Fredrik är en viktig faktor för att kalla ett projekt som 

Gathering för lyckat kan jämställas med Sernhedes resonemang om att ungdomsarbetet är en 

del av det långsiktiga arbetet och att de ungas kulturella kompetenser måste bejakas. Fredrik 

berättade även han om att man måste lyssna på de unga samtidigt som kompetensen  väger 

tyngre än ålder. På detta sätt menar Sernhede att ungdomar därmed integreras in i samhället. 

Enligt Fredrik har Gathering gruppen bidragit till en viss integration av ungdomar i samhället 

och nämner Linda Pira konserten som exempel men att det är en ständigt återkommande fråga 

om hur integrationen skulle kunna öka och utvecklas. Tanken är Gathering ska växa sig 

större, något som både Fredrik och medlemmarna i Gathering berättar om. Ett förslag som 

kom upp var att gruppen skulle växa sig större utåt de mest segregerade områderna i Västerås 

och starta upp studiecirklar av olika slag. 

6.2 Ett projekt som Gathering 

Denna studie pekar mot att självförtroendet och kreativiteten har ökat, samt att gemenskapen 

deltagarna emellan har skapat ett sällskap där allas idéer bejakas och tas på allvar. Deltagarna 

känner en glädje av att vistas med likasinnade människor. Det är även möjligheten till att 
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påverka kulturutbudet i staden som deltagarna såg som en chans. Generationspartheiden som 

Carlberg beskriver kan förändras och Konserthusets vision om att föryngra huset är inom 

räckhåll. För att förverkliga detta måste en plan utformas, både för Konserthuset och 

Gathering, men även för framtida projekt om detta koncept ska kunna spridas och användas 

för att integrera unga i samhället i hela landet. 

Carlberg tar upp exempel som hyresgästföreningar och idrottsföreningar som har potentialen 

till att skapa mötesplatser för ungdomar. Han påpekar att en närmre kontakt föreningarna och 

människorna i samhället ska uppmuntras och att fokuset på hyreshöjningar och prestige inom 

idrotten har dragit samhällsintresset åt sidan. Även Sernhede beskriver en lösning till 

segregationen i samhället där kulturarbetare tillsammans med de yngre skapar förutsättningar 

i form av fysiska mötesplatser som exempelvis att erbjuda repetitionslokaler. Det är inom de 

kulturella utbyten som leder till en utveckling enligt Sernhede. (Sernhede, 2003. S.112). 
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7. Reflektion och vidare forskning  

Studien har givit mig en djupare bild av effekterna som kultur och gemenskap har på 

människor samt hur dessa bidrar till välmående. Jag finner det intressant och relevant för en 

hållbar social utveckling i samhället att undersöka hur varje individ ska få en chans att kunna 

uttrycka sig inom de kulturella ramarna och detta projektet är ett konkret exempel på ett 

sådant engagemang. Studien utesluter därmed inte en vidare forskning inom fältet där 

liknande projekt startas och följs under en tidsperiod för belysa effekterna av projektet i en 

viss stad. Har till exempel Örebro, Uppsala eller annan stad liknande förutsättningar som 

Västerås, engagemang och resurser för att kunna ha ett arrangörssällskap? Vidare forskning 

skulle även kunna innebära en uppföljning av just gruppen Gathering för att undersöka hur 

gruppen har utvecklats under kommande år. För att ta avstamp i Sernhedes resonemang om 

befintliga mötesplatser så som idrottsföreningar skulle en fördjupning i föreningars arbete och 

engagemang i integrationsfrågan.  

När jag under studiens gång genomförde intervjuerna så utelämnade jag Konserthusets 

uppfattningar och tankar, det skulle därmed kunna utforma en studie ifrån initiativstagarnas  

perspektiv och jämföra hur projektet upplevs. Ett sådant syfte skulle kunna appliceras även på 

andra objekt eller tjänstemän så som kulturchefer och liknande.  
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Bilagor 

 

INTERVJUGUIDE 

 Varför Gathering? Beskriva 

 Syftet med projektet? Beskriva projektet 

 Hur arbetar ni? 

 Hur mycket får ungdomarna själva göra? 

 Riktar projektet sig till alla ungdomar? 

 Vilka ungdomar får vara med? 

 Vad är din roll? 

 

 Vad har gjort det lyckat? 

 Vad har gjort det mindre lyckat? 

 Vilka hinder har ni stött på? 

 Har projektet bidragit till integration? 

 Vilken betydelse har Gathering haft för ungdomarnas identitetsskapande? 

 

 Hur viktigt anser du/ni att ungdomar ska kunna påverka kulturfrågor? 

 Tycker du att projektet vart lyckad hittills? 

 Hur ser närmsta framtiden ut för Gathering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


