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Sammanfattning 

Författare: Simon Bovin Schierup 

Titel: Interkulturella musikmöten i teori och praktik - En studie kring utformning av 
interkulturella musikmöten vid högre musikutbildningar 

Title: Intercultural music encounters in theory and practice - A study concerning the shaping 
of intercultural music encounters in higher music education contexts 

Syftet med uppsatsen är att i teori och praktik undersöka hur principer för demokrati och 
interkulturell dialog kan tillämpas i utformandet av interkulturella musikmöten och vidare 
verka för ett samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre musikutbildningar. 
Dessutom syftar uppsatsen till att utifrån praktisk erfarenhet undersöka vad sådana 
musikmöten i sin tur kan generera i form av interkulturell förståelse och ny kunskaps-
utveckling. 
 I uppsatsens inledande delar förs resonemang kring principer för demokrati och god 
interkulturell dialog, samt hur dessa kan överföras till praktiska musikaliska kontexter och 
bilda teoretiskt och etiskt ramverk för vad som konstituerar ”ett gott interkulturellt 
musikmöte”. Från denna utgångspunkt planeras och genomförs ett aktionsforskningsprojekt i 
form av tre interkulturella musikmöten på Musikhögkolan vid Örebro Universitet, där 
praktiskt musicerande varvas med samtal kring musik, musikupplevelse och musikens 
kringliggande kulturella sammanhang.  
 Ur uppsatsens empiri framkommer exempel på hur interkulturella ”musikutbyten” (dvs 
möten med fokus på repertoar som associeras till deltagarnas kulturella bakgrunder) 
visserligen erbjuder goda möjligheter till ökad interkulturell förståelse, men också kan befästa 
stereotypiseringar av ”de andra”. För att undvika det senare argumenteras för att denna typ av 
möten bör innefatta gott om utrymme för samtal kring exempelvis autenticitet, 
musikupplevelse och repertoarernas kulturella sammanhang, för att kunna leva upp till idén 
om Det goda interkulturella musikmötet som eftersökts och skisserats i uppsatsens inledande 
delar. Genom dylika samtal uppmärksammas tidigare föreställningar om såväl ”den egna” 
musikkulturen som ”den andres”, samt hur vår upplevelse av såväl bekant som obekant musik 
i hög grad påverkas av sådana föreställningar.  
 Vidare argumenteras för interkulturella musikmöten där musicerandet sker ”bortom 
kultur”, för att fokusera på personliga möten snarare än ”kulturmöten”. Här föreslås utifrån 
uppsatsens empiri att kollektiv improvisation kan vara en fruktbar väg för upplösande av 
kulturella gränser och kreativt nyskapande. 
 Utifrån projektets dialogiska processer presenteras även ett antal konkreta förslag till 
utvecklat mångfaldsarbete inom uppsatsens platsspecifika kontext, dvs Musikhögskolan vid 
Örebro Universitet. 
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INLEDNING 

Val av inriktning för detta arbete bottnar i blandade känslor av nyfikenhet, samhällskritik och 
självkritik.  

Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av nya musik- och ljudupplevelser. Med föräldrar 
som i sina jobb reste mycket fick jag under uppväxten ofta möjligheter till möten med ”det 
obekanta”: ofta hade vi internationellt besök hemma, jag minns också hur nyfikenheten 
väcktes av att ibland få följa med på exempelvis dansföreställningar, teater och konserter med 
kulturutövare från platser och miljöer som jag tidigare bara sett på film eller läst om i böcker. 
Intresset fortsatte under musikutbildningarna: trots att möjligheterna till förkovran utöver 
”Klassisk” och ”Afroamerikansk” musiktradition var starkt begränsade tog jag alltid tillfället i 
akt att göra egna exkursioner i mer obekanta musiktraditioner när sådana tillfällen bjöds inom 
ramen för mer öppna projekt. Efter några år som verksam musiklärare föreslog jag, i min iver 
att föra vidare intresset till andra, att inrätta en kurs i världsmusik vid Musikhögskolan i 
Örebro och fick till min glädje positiv respons. Parallellt med denna kurs har jag också efter 
bästa förmåga försökt utveckla min ordinarie undervisning i grundskolan och gymnasiet till 
att omfatta ett större mångkulturellt perspektiv. 

Under senare år har den ökande kulturella mångfalden i Sverige blivit ett allt hetare 
debattämne. När jag surfar runt i mitt dagliga informationsflöde läser jag artiklar där Sverige 
beskrivs som ett land i sönderfall, medan det i andra står att invandringen är vår enda 
möjlighet att klara oss i en globaliserad värld. I kölvattnet av dessa debatter kokar diverse 
kommentarsfält med en betydligt mindre polerad samtalston. Alla har uppfattningar om 
Invandringen, samtidigt läser jag i en annan artikel att ”fyra av tio svenskar inte känner någon 
utomeuropeisk invandrare”. Jag läser vidare i ytterligare en artikel att staden Örebro där jag 
själv är bosatt är en av de mest segregerade städerna i Sverige, och funderar över om jag från 
min horisont skulle kunna bidra med något som för människor närmare varandra. 

Vid en tillbakablick på mitt hittillsvarande arbete med vad som slarvigt brukar kallas ”andra 
kulturers musik” ställer jag mig frågan i vilken utsträckning detta har bidragit till att minska 
avstånden mellan människor i samhället utanför undervisningssalens skyddande väggar. I 
ärlighetens namn tror jag att påverkan är ganska marginell. I stunder av tvivel tänker jag att 
påverkan till och med kan vara den motsatta mot min avsikt, att exempelvis en 
”världsmusikkurs” kan bli ett bekvämt alibi för att inte ta itu med mångfaldsarbete som berör 
människor på riktigt. Jag övertygad om att det går att göra mer, men är osäker på hur. När det 
så vid andra året på masterutbildningen blivit dags att välja ämne för en uppsats, har jag 
kommit till en punkt då jag uppfattar det som otillfredsställande att endast iaktta och beskriva 
verkligheten omkring mig, jag vill göra något åt den.  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PROBLEMBESKRIVNING 

I en rapport från den statliga Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 
(2006) argumenterar regeringens särskilde utredare Masoud Kamali för att en strukturell 
diskriminering av etniska minoriteter råder i Sverige. Detta bottnar enligt Kamali i en 
”andrafiering” av grupper av människor som inte faller in under det föreställt etniskt 
homogena ”vi” som utgör normen i majoritetssamhället inom en nationalstat. Denna typ av 
kategoriseringar förstärks i sin tur av att vissa andrafierade grupper  ibland handlar enligt 
nämnda kategoriseringar för att ”realisera egna etnopolitiska projekt” (Kamali, 2006). Den 
strukturella diskriminering som följer av andrafieringen anses av författaren ibland vara 
avsiktlig, alltså vila på mer eller mindre ideologisk grund, men oftast oavsiktlig som ett 
resultat av till synes neutrala etablerade tanke- och handlingsmönster som dock i praktiken 
exkluderar vissa grupper från deltagande, t ex i form av diskriminering av etniska minoriteter 
på arbetsmarknaden (Ibid, 2006). 
 Framställningen av Sverige som strukturellt diskriminerande har inte varit utan 
invändningar. Med hänvisning till bl a en värderingsundersökning där Sverige framstår som 
mer tolerant än de flesta länder i världen (World Values Survey, 2015), hävdar Aje Carlbom 
att den rådande mångkulturalistiska politiken i toleransens namn snarare erbjuder strukturella 
möjligheter för utanförskap, genom att exempelvis understödja etablering av religiösa 
friskolor och etniska kulturföreningar (Carlbom, 2015). Enligt Carlbom bidrar dessa 
”strukturella möjligheter” till en etnisk enklavisering; människor lever sina liv i "samhällen i 
samhället" (Carlbom, 2003). Dessa möjligheter att vara ”kulturellt annorlunda" leder enligt 
Carlbom förutom segregation också till ökade spänningar mellan invandrare och infödda 
svenskar. Särskilt inom socioekonomiskt svaga grupper uppfattar infödda svenskar att 
invandrare erhåller mer stöd från samhället än de själva och upplever sig därför 
marginaliserade och diskriminerade (ibid, 2003). 
 De två beskrivna perspektiven (Kamali resp Carlbom) står i uppenbar motsättning till 
varandra, men de har det gemensamma i att de påtalar demokratiska brister i rådande 
mångkulturalistisk politik. De betonar också båda att en lyckad integration mellan "etniska 
minoriteter" och "etniska svenskar" inte kan äga rum om bara en part förväntas anpassa sig 
efter den andras villkor. Snarare förordas från båda håll en mer inkluderande demokrati där 
alla medborgare inbjuds och förväntas vara delaktiga på lika villkor. Sedan de första 
mångkulturalistiska strategierna inom svensk politik började formuleras på 1970-talet har det 
allt tydligare betonats hur en lyckad integration förutsätter god interkulturell dialog. En given 
förutsättning för att interkulturell dialog inom samhällen ska kunna uppstå är dock att det 
finns platser att mötas på, något som i dagens ofta starkt segregerade städer är långt ifrån givet 
(Lidskog & Deniz, 2009). Det räcker dock inte att befinna sig på samma plats för att dialog 
ska uppstå: dessa mötesplatser måste i sin tur också erbjuda sammanhang som gör att dialog 
uppstår och upplevs meningsfull och givande för alla inblandade. 
  
I samma rapport som refererades till inledningsvis (Kamali, 2006), beskriver en av 
medförfattarna, Oscar Pripp, hur strukturell uteslutning av etniska minoriteter sker inom den 
konstnärliga sektorn bl a genom att genomförda mångkultursatsningar överlag handlar om 
eller görs för diverse etniska minoriteter, snarare än att de görs tillsammans med eller av dessa 
minoriteter (Pripp, 2006). Kommittén för samordnande av mångkulturåret 2006 under ledning 
av Yvonne Rock gjorde i sitt slutbetänkande bedömningen att det inom svensk offentligt 
finansierad kulturverksamhet ”finns en stark och ökande vilja att arbeta för en ökad etnisk och 
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kulturell mångfald i kulturlivet, men att kunskaperna och viljan är ojämnt fördelade inom och 
mellan olika kulturverksamheter” (Rock, 2007). En annan typ av kritik framfördes exempelvis 
i Aleksander Motturis uppmärksammade essä Etnotism (2007), där författaren kritiserade hur 
Sveriges mångkulturalistiska politik tagit sig uttryck i konstnärliga yttringar under exempelvis 
mångkulturåret. Motturi menar att demokratiska brister i utformningen av välvilliga 
mångkulturella satsningar i Sverige snarare bidrar till att reproducera och institutionalisera ett 
skillnadstänkande där ”de andra” får representera ”sina kulturer” i stället för att ge upphov till 
de frigörande processer som behövs för att ge konstutövare tillträde till samhällets offentliga 
arenor på sina egna villkor oavsett kulturell bakgrund (Motturi, 2007). 
 Behovet av interkulturella mötesplatser gör sig gällande även inom högre musik-
utbildningar. Vi kan t ex utläsa brist på interkulturell dialog i en artikel ur tidskriften Fotnoten 
från 2006, där såväl utbildningsledare som studenter vid flera av landets musikhögskolor 
apropå mångkulturåret önskar att musikutbildningarna skulle präglas mer av kulturell 
mångfald och mer "verklighetsnära" verksamhet, men att det också beskrivs som svårt att 
åstadkomma (Josephsson, 2006). I min egen magisteruppsats (Bovin Schierup, 2015), 
framkom det ur en enkät- och intervjuundersökning att många musiklärare har svårt att 
åstadkomma den kulturella mångfald i sin undervisningsrepertoar som de egentligen skulle 
önska utifrån kursplanens krav om att eleverna ska få ”kunskaper om och förståelse för olika 
musikkulturer, såväl den egna som andras” och att de förväntas ”utveckla förmågan att 
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang” (Skolverket, 2011). Många nämnde just brister i utbildningen som bidragande 
faktor till svårigheterna att implementera mångkulturellt perspektiv i sin undervisning. Titeln 
på min magisteruppsats var ett citat från en av informanterna i undersökningen som tydligt 
satte ord på vad många andra också uttryckte: Vi bör ju spegla dagens samhälle. Vid närmare 
undersökning av den ”mångkulturella repertoar” som informanterna beskrev att de använde i 
undervisningen kunde ytterst lite sägas spegla stora etniska minoriteter i Sverige eller aktuella 
frågor som det talas om i den aktuella mångkulturdebatten i Sverige. Dessutom visade 
informanterna som regel vaga uppfattningar om etiska och estetiska dilemman i 
implementering av ett mer kulturellt mångfaldigt perspektiv i musikundervisningen (Bovin 
Schierup, 2015). 

Det är i skrivande stund 10 år sedan mångkulturåret 2006. Segregationen i Sverige har inte 
minskat och nyanserade röster skyms av en starkt polariserad debatt mellan förespråkare och 
kritiker av mångkultur såväl inom politiken som i media och kommentarsfält. Inte minst i och 
med den stora migration som i skrivande stund utspelar sig i Sverige blir det tydligare än 
någonsin hur den kulturella mångfalden i samhället är under ständig förändring. Om vi vill 
åstadkomma en musikutbildning som speglar denna ständigt skiftande verklighet, förutsätter 
detta rimligen att vi inom högre musikutbildningar möter mångfalden omkring oss mer än vad 
som sker idag. 

Problemformulering 

Mot bakgrund av ovan sagda kan man dra slutsatsen att bristen på interkulturell dialog i 
samhället även gör sig gällande för högre musikutbildningar, det finns helt enkelt för få 
möjligheter till interkulturella möten vid musikhögskolorna i Sverige. Det behövs också mer 
kunskap kring hur sådana möten kan leva upp till demokratiska principer och skapa god 
interkulturell dialog.  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SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syfte 

• Huvudsyftet med uppsatsen är att i teori och praktik undersöka hur principer för demokrati 
och interkulturell dialog kan tillämpas i utformandet av interkulturella musikmöten och 
vidare verka för ett samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre 
musikutbildningar. 

• Ett ytterligare syfte är att utifrån praktisk erfarenhet undersöka vad interkulturella 
musikmöten kan generera i form av interkulturell förståelse och ny kunskapsutveckling. 

Frågeställningar 

• Hur kan interkulturella mötesplatser skapas inom den högre musikutbildningsmiljön utifrån 
principer om demokrati och interkulturell dialog? 

• På vilka sätt kan interkulturella musikmöten leda till interkulturell förståelse och ny 
kunskap? 

Definitioner och avgränsningar 

Begreppet kultur används i uppsatsen utifrån en antropologisk förståelse som ”samhällelig 
gemenskap” snarare än en estetisk förståelse som ”konstnärliga uttryck”. Begreppet diskuteras 
mer ingående och nyanserat på sidorna 10-12. 
Begreppet musikkultur används om musikrepertoarer och musicerande som associeras till 
särskilda kulturer.  
Med mångkultur menas ett tillstånd där olika mer eller mindre fast avgränsade kulturer 
existerar parallellt sida vid sida i ett samhälle. 
Med mångkulturalism menas politiska strategier för att hantera och möjliggöra mångkultur. 
Med interkulturell menas när en företeelse präglas av interaktion mellan olika kulturer. 
Med kulturell mångfald menas ett tillstånd där en mängd skilda kulturella uttryck finns 
representerade och tillgängliggörs för alla inom en bred samhällelig gemenskap. 

I uppsatsen förekommer ovannämnda begrepp främst i sammanhang där en etnisk innebörd av 
”kultur” gör sig gällande, trots att detta användande kan kritiseras för att befästa en överdriven 
syn på skillnader mellan olika etniska grupper. Orsaken till att begreppen främst förekommer i 
dessa sammanhang bottnar i uppsatsens problembeskrivning, där det just är bristande 
interkulturell dialog mellan olika etniska grupper som behandlas. Därav blir också 
resonemang kring exempelvis klass och kön något begränsade i uppsatsen, även om det 
förekommer sporadiskt. 

Trots att syften och frågeställning anger ”högre musikutbildningar” och omgivande samhälle 
som verksamhetsfält, kommer undersökningen/projektet att geografiskt begränsa sig till 
Musikhögskolan vid Örebro universitet och omgivande närsamhälle. Resultaten förväntas 
därför till viss del vara kopplade till platsspecifika sammanhang, men till viss del också kunna 
röra frågor som är mer allmängiltiga för högre musikutbildningar i stort. 
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UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsens problemformulering visar ett behov att skapa fler möjligheter till interkulturella 
möten vid högre musikutbildningar, men också ett behov att utröna hur sådana möten kan 
utformas för att ta hänsyn till principer för demokrati och interkulturell dialog. Detta sista är 
vad jag i uppsatsen benämner Det goda interkulturella musikmötet. Uppsatsen består grovt 
räknat av två huvuddelar: en del som utifrån kritisk diskussion framlägger ett teoretiskt och 
etiskt ramverk för hur Det goda interkulturella musikmötet bör utformas, samt ett 
aktionsforskningsprojekt som praktiskt prövar och prövas av detta ramverk. Dessa två 
huvuddelar binds samman i uppsatsen genom överbryggande och sammanfattande delar. 

Uppsatsen i korthet 

Det goda interkulturella musikmötet - i teorin: Kapitlet utgör inte ett teorikapitel i vanlig 
bemärkelse, snarare är det en genom reflektion och kritisk diskussion framlagd ”teoriskiss” 
vilken används som teoretiskt och etiskt ramverk för hur uppsatsens praktiska 
aktionsforskningsprojekt planeras, genomförs och utvärderas. Inledningsvis problematiseras 
och genomlyses demokrati- resp kulturbegreppet för att i sin tur bättre förstå vad som 
kännetecknar god interkulturell dialog. Vidare överförs dessa aspekter till musikaliska 
kontexter, vilket i sin tur bildar underlag för resonemang kring vad som konstituerar Det goda 
interkulturella musikmötet och hur det i sin tur kan omsättas praktiskt i konkret 
mångfaldsarbete vid högre musikutbildningar. 

Aktionsforskning - Mellan teori och praktik: I detta kapitel redogörs inledningsvis för 
aktionsforskning som vetenskapligt förhållningssätt. Vidare argumenteras för varför metoden 
deltagande aktionsforskning anses adekvat för att adressera såväl uppsatsens fokus på 
överbryggandet av teori och praktik, som uppsatsens teoretiska och etiska ramverk kring 
utformandet av goda interkulturella musikmöten. 

Det goda interkulturella musikmötet - i praktiken: I detta kapitel redogörs för genomförandet 
av ett aktionsforskningsprojekt vid Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Inledningsvis 
beskrivs de möten som lett fram till projektgruppens specifika sammansättning (Fas 1), följt 
av en redogörelse för hur projektets interkulturella musikmöten fortskridit (Fas 2). Parallellt 
med presentationen av empirin redogörs också fortlöpande för observationer och reflektioner 
utifrån intuitiva, teoretiska och metodologiska perspektiv, samt hur dessa enligt 
aktionsforskningens principer påverkat projektets fortsatta utformning.  

Interkulturella musikmöten i teori och praktik: I detta kapitel struktureras, analyseras och 
diskuteras uppsatsens resultat för att besvara forskningsfrågorna utifrån en avstämning mellan 
teorikapitlets ”skiss” av Det goda interkulturella musikmötet och de praktiska erfarenheter 
som sprungit ur aktionsforskningsprojektet. 

Diskussion: I detta kapitel förs breddade resonemang kring hur erfarenheterna från de 
genomförda interkulturella musikmötena belyser demokratiska dilemman i dialogiska 
processer. Vidare diskuteras här också metodval samt förslag till vidare forskning. 

Avslutning: Här sammanfattas uppsatsens resultat kortfattat.  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DET GODA INTERKULTURELLA MUSIKMÖTET - I TEORIN 

Följande kapitel utgör på samma gång ett teoretiskt och ett etiskt ramverk för uppsatsen. I 
kapitlets inledande avsnitt förs resonemang kring tre olika demokratimodeller och hur de 
skulle kunna omsättas praktiskt i ett musikmöte, följt av en genomlysning av begreppet Kultur 
och dess relation till identitet. Vilken syn vi har på demokrati- resp kulturbegreppet är i sin tur 
avgörande för hur vi ser på företeelsen Interkulturell dialog, vilket behandlas i tredje avsnittet. 
De samhällsövergripande resonemang som förts i de tre första avsnitten smalnas sedan av till 
musikaliska kontexter, där diskussioner bland annat förs kring autenticitet, det universella i 
musiken samt musik och identitet. Vidare redogörs för erfarenheter från människor med stor 
erfarenhet av interkulturella musikmöten utanför utbildningsväsendet, följt av redogörelser 
för tre exempel på inkluderande mångfaldsarbete inom högre musikutbildningar. 
Avslutningsvis görs en sammanfattning av den ”teoretiska skiss” kring Det goda 
interkulturella musikmötet som framlagts i kapitlet. 
 Som antyds av uppsatsens titel, uppehåller sig arbetet mycket vid relationen mellan teori 
och praktik. Detta återkommer kontinuerligt under kapitlet i form av reflektioner kring hur 
olika teoretiska utgångspunkter kan omsättas i konkret planering av uppsatsens praktiska 
projekt. Förutom att resonemangen kring vad som konstituerar ”ett gott interkulturellt 
musikmöte” ligger som grund för hur uppsatsens aktionsforskningsprojekt inledningsvis 
planeras, avser teorikapitlet även fungera som fortlöpande analys- och utvärderingsverktyg för 
de resultat som framkommer under projektets genomförande. Genom denna kontinuerliga 
avstämning mellan praktik och teori avses också att göra det lättare för läsaren att avgöra i 
vilken mån uppsatsens resultat kan ses som generaliserbara.  

Demokrati 

Ordet demokrati är sammansatt av de grekiska orden dēʹmos (folk) och kratiʹa (välde) och 
betyder således folkvälde. Begreppet är dock långt ifrån entydigt, i och med att det under 
historiens lopp ständigt pågår en omförhandling av vilka som inkluderas i dēʹmos samt hur 
demokrati bör organiseras i praktiken. Det kanske tydligaste exemplet på den skiftande 
betydelsen av dēʹmos ser vi om vi jämför Platons rösträtt för "fria män" med dagens icke-
könsbundna rösträtt inom de flesta av världens stater. Medan de flesta länder numera 
(åtminstone konstitutionellt) ser rösträtt som en medborgerlig rättighet oavsett kön, handlar de 
brännande frågorna idag snarare om det nationella medborgarskapets betydelse för 
demokratiskt inflytande i en värld alltmer präglad av globalisering och olika minoriteters 
anspråk på självbestämmande.  
 Dagens representativa demokrati kan framförallt liknas vid en ”aggregativ” 
demokratimodell, dvs ett system där de ”vanliga” medborgarnas demokratiska deltagande i 
stort sett består av att rösta på valdagen, medan de politiska besluten sedan sker av utvalda 
representanter (politikerna) tills det är dags för nästa val. I demokratiutredningens betänkande 
En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000) problematiseras detta och 
författarna förordar en demokrati med större drag av ”deliberativ demokrati”, präglad av mer 
kontinuerlig dialog mellan beslutsfattare och civilsamhälle. Framförallt förordas detta på 
regionalt och kommunalt plan.  
 I kommande avsnitt behandlas olika kontrasterande synsätt på demokratibegreppet idag, 
samt vad dessa olika synsätt i "nedskalad" form kan ha för betydelse för just det sammanhang 
som är föremål för uppsatsens undersökning/projekt, dvs ”interkulturella musikmöten vid 
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högre musikutbildningar”. I uppsatsen används de olika demokratiska modellerna dels som 
teoretisk referensram för planering av de möten som äger rum under projektet och dels som 
fortlöpande analys- och utvärderingsverktyg av hur mötena faller ut i praktiken. 

Aggregativ demokrati 

Begreppet aggregativ demokrati beskrivs av Iris Young (2000) som en ordning där samhället 
styrs av en politisk elit, vilken utses i fria val genom att de olika kandidaterna eller partierna 
tävlar om att presentera idéer som ska attrahera så många som möjligt och därmed erhålla 
mandat att sedan styra samhället efter dessa idéer fram till nästa urvalsprocess. Det 
demokratiska deltagandet från medborgarna förväntas alltså primärt vara ett deltagande i 
regelbundna röstningstillfällen, vilka också fungerar som "kontrollstationer" för huruvida de 
folkvalda representanterna levt upp till sina löften. Mellan sådana röstningstillfällen bedrivs 
politiska diskussioner och beslutsfattande i princip bara av de folkvalda representanterna. 
Detta pragmatiska tillvägagångssätt försvaras av sina förespråkare utifrån argumentet att det 
är effektivt och dessutom tillförlitligt i och med att de folkvalda har större insikt i politiska 
diskurser än befolkningen i allmänhet (ibid, 2000). Att denna ”allmänhet” inte har djupare 
insikter i sådana diskurser betraktas inte som ett problem, ”aggregativ-demokrati-
förespråkaren” Richard Posner liknar exempelvis förhållandet mellan politiker och den 
röstande befolkningen vid den mellan säljare och konsumenter:  

”Just as consumers do not have to know a lot about products in order to be able to exercise their 
checking function over sellers, so the voting public doesn't have to know a lot about politics in 
order to exercise its checking function over the politicians.” (Posner, 2004) 

En tolkning av den aggregativa demokratimodellen till det särskilda "samhälle" som är 
föremål för uppsatsens undersökning/projekt (dvs "institutioner för högre musikutbildning”) 
är inte helt självklar, såtillvida att ingen allmänt röstningsförfarande sker om vilka som arbetar 
vid sådana institutioner; urvalet av representanter (dvs anställda) sker i stället genom andra 
processer som exempelvis anställningsintervjuer eller kontakter. Däremot skulle modellen 
kunna översättas till ett scenario där forskaren (jag) som relativt välbevandrad inom diskurser 
kring musik och mångfald och dessutom i egenskap av initiativtagare till projektet, anses vara 
den som är bäst lämpad att t ex sätta normerna kring den dialog som ska föras eller vilken typ 
av musikrepertoar som ska användas. Jag skulle, med ambition att skapa nöjda 
projektmedlemmar och att vara till nytta för institutionen, t ex kunna bestämma i förväg att 
repertoaren inte bör vara för politiskt kontroversiell, att en förutsättning för att delta i 
projektet är att deltagarna är öppna för att blanda olika musikgenrer, att jag behöver material 
som är lätt att lära ut till en skolklass, osv. Dylika förhållningssätt kan förefalla lockande ur 
praktiskt hänseende eller ur effektivitetssynpunkt, men jag betraktar det som mindre fruktbart 
om den interkulturella dialog som är central i uppsatsens syften ska kunna uppstå. Om jag 
själv skulle fatta avgörande beslut innan arbetet sätter igång skulle det följaktligen innebära 
att jag redan delvis bestämt mig för svar på uppsatsens forskningsfråga: ”Hur kan 
interkulturella mötesplatser skapas inom den högre musikutbildningsmiljön utifrån 
demokratiska processer?”. Möjligtvis kan ett mer pragmatiskt förhållningssätt vara motiverat i 
den mån tidsbrist uppstår vid projektets sluttamp eller om mina samtalspartners inte har 
funderat alls över vissa aspekter kring musik. Sammantaget framstår den aggregativa 
demokratimodellen dock som en situation som är lätt att hamna i, men helst bör undvikas om 
projektet ska sträva efter en dialog på lika villkor. 
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Deliberativ demokrati 

Förespråkare för deliberativ demokrati kritiserar den aggregativa demokratimodellen av flera 
olika anledningar, bl a för att den inte tar i beaktning utifrån vilka motiv människor utövar 
sina demokratiska rättigheter, hur starka deras motiv är, eller huruvida de är rationellt 
underbyggda. Dessutom förordas inte kontinuerligt politiskt deltagande från civilsamhället i 
den aggregativa demokratimodellen, vilket inom deliberativ demokrati anses som en 
förutsättning för att möten med andra uppfattningar än de egna ska kunna uppstå och så 
småningom leda till konsensus (Young, 2000). I kontrast till den aggregativa demokratisynen 
lägger den deliberativa demokratisynen alltså större vikt ett ständigt pågående politiskt samtal 
på alla samhällsnivåer. Här är ett antal viktiga grundideal är centrala, vilka i det följande 
beskrivs kortfattat med utgångspunkt från Young (2000):  

• Inkludering (inclusion): ett demokratiskt beslut kan bara vara legitimt om alla som 
påverkas nämnvärt av det är delaktiga i beslutsprocessen. 

• Politisk jämlikhet (political equality): alla som är delaktiga i en demokratisk beslutsprocess 
ska ha lika rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta förutsätter att ingen domineras 
av någon annan, t ex att någon part känner sig hotad på något sätt för att ha avvikande 
åsikter. 

• Resonlighet (reasonableness): med detta kriterium menas förmågan att lyssna på andra och 
möjligheten att ändra ståndpunkter om motpartens argument är tillräckligt övertygande. 

• Offentlighet (publicity): när man uttrycker åsikter ska man också kunna stå till svars för 
dem inför andra. Med detta följer också krav att uttrycka sig på ett sätt som gör att andra 
förstår vad man menar. 

Ovan refererade ”samtalsregler” grundar sig bl a i Habermas diskursetik, vilken å sin sida 
kritiserats för att att vara alltför utopisk och frånkopplad verkligheten (Murphy III, 1994; 
Benhabib, 2002). I översättningen från filosofi till praktisk politik handlar det i stället om att 
använda ”samtalsreglerna” som ett ideal att sträva efter i den mån de rådande praktiska 
omständigheterna tillåter det. En central tanke i den deliberativa demokratisynen att det 
politiska samtalet måste föras både inom den officiella politiska sfären (t ex inom och emellan 
politiska partier) och inom den inofficiella politiska sfären (civilsamhälle, konstvärlden, 
medborgarrättsrörelser, etc). Genom att grupper inom den inofficiella politiska sfären kräver 
att omfattas av rättigheter som tidigare varit förbehållna endast delar av befolkningen,  
omförhandlas och omdefinieras också betydelsen av dessa rättigheter (Benhabib, 2002). Som 
exempel kan nämnas formuleringen ”All men are born free and equal” från den amerikanska 
självständighetsförklaringen, vilken med dagens ögon sett är oförenlig med slaveri men ändå 
skrevs medan slaveriet fortfarande pågick. Samspelet mellan politiska samtal i civilsamhället 
och politiska processer inom staten och dess institutioner ledde så småningom till en ny 
förståelse av formuleringen, vilket i slutänden oundvikligen måste leda till slaveriets 
avskaffande i USA. 
En tolkning av den deliberativa demokratimodellen till det specifika sammanhang som 
uppsatsen behandlar, dvs ett ”interkulturellt musikmöte”, skulle kunna låta som följer: 

• Inkludering: i och med uppsatsens tydliga fokus på dialog följer att de involverade 
musikerna bör inkluderas i hur "deras" musik introduceras i projektet. Ordet inkludering 
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"låter bra", men kan också vid slarvigt användande bli en lite slentrianmässig omskrivning 
av integrering, dvs att människor med olika bakgrunder ska finnas representerade i diverse 
sammanhang. Inkludering innebär enligt Youngs tidigare refererade beskrivning även en 
delaktighet i beslutsprocesser. För att detta ska bli fallet bör jag hålla mig från att själv ta 
några avgörande beslut innan själva den gemensamma arbetsprocessen med att förbereda 
projektet tar vid. 

• Jämlikhet: i och med att arbetsgruppen förväntas vara relativt liten, borde det vara lätt för 
alla att få utrymme för sina åsikter. Vad som talar emot det är det eventuella övertag jag 
själv kommer att ha i egenskap av initiativtagare och inofficiell ledare. Dessutom tillhör jag 
den maktstarka gruppen "vita, europeiska män" och är anställd vid institutionen där 
projektet i huvudsak äger rum. Å andra sidan kan jag möjligtvis komma i "underläge" när 
det gäller delar av den musikaliska repertoar som ska behandlas.  

• Resonlighet: här är nyckeln att kunna lyssna och ta till sig av andras sakliga argument. Här 
kan jag behöva gå in som ”moderator” ifall inte samarbetet faller sig så av sig självt.  

• Offentlighet: här uppstår eventuellt en konflikt mellan grundidealet och en av 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag syftar på "konfidentialitetskravet", vilket 
det finns anledning att återkomma till i kapitlet metod, avsnittet "etiska överväganden" (s 
34). 

Eftersom att problemformulering, syften och frågeställningar i denna uppsats behandlar just 
behovet av mer interkulturell dialog, framstår den deliberativa demokratimodellens 
”dialogiska” principer som väl ämnade att tjäna uppsatsens syften. 

Radikal demokrati 

Lite vid sidan av debatten kring aggregativ kontra deliberativ demokrati finner vi begreppet 
radikal demokrati. I stället för att fokusera på det politiska samtalet som väg till rationellt 
underbyggd konsensus kring gemensamma normer och värden, betonas här politisk konflikt 
som nödvändighet för att hålla det demokratiska samhället levande. Den deliberativa 
demokratimodellen kritiseras av bl a Chantal Mouffe (1999) för att, i sin idoga strävan efter 
konsensus, bidra till att skapa utrymme för extrema politiska yttringar som det enda 
alternativet för människor att vända sig till när man är missnöjd med rådande politik. Enligt 
författaren är detta förklaringen till att traditionella politiska partier under senare år alltmer 
kommit att samlas kring den politiska mitten och att extrema högerpartier rönt större och 
större framgångar. Politikens roll bör enligt den radikala demokratisynen inte vara att alla ska 
enas kring universella moraliska värden, snarare bör politikens roll vara ”tämjandet av 
fientlighet” (ibid, 1999): dvs att vi istället för att se meningsmotståndaren som "fiende" ser 
den som just "motståndare", likt två brottare i ringen. Eftersom tanken om en alltomfattande 
konsensus är och förblir en utopi, bör vi enligt Mouffe istället värna om ”det politiska” i 
politiken och likna konflikten vid den friktion som behövs för att något överhuvudtaget ska 
kunna röra sig framåt. 
 En omtolkning av den radikala demokratimodellen till det specifika sammanhang som 
studeras i föreliggande uppsats (dvs institutioner för högre musikutbildning) kan tyckas lite 
långsökt, då projektdeltagarna sannolikt söker sig till ett interkulturellt musikmöte av 
nyfikenhet och välvilja snarare än för att "bråka". Jag ser nytta i modellen i de fall välviljan 
eventuellt blir så påtaglig att den dialogiska processen inte leder någonstans eller att svåra 
frågor slätas över. Vid för stor artighet och fokus på konsensus i det gemensamma arbetet 
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riskerar vi kanske att missa aspekter som är viktiga ur interkulturell synpunkt, till exempel 
frågor om vilka som bör ha tillträde till musicerandet eller vilka estetiska aspekter inom olika 
musikrepertoarer som går eller inte går att kompromissa om. Om t ex könsrepresentationen 
blir väldigt ensidig, finns skäl att diskutera och problematisera detta med gruppen. Vi kan 
också tänka oss ett scenario där t ex ett repertoarval med starkt nationalistiskt eller religiöst 
budskap snarare stänger ute vissa grupper än bidrar till dialog; i ett sådant fall kanske konflikt 
är oundviklig och nödvändig. 

Kultur 

Kultuʹr (franska culture, av latin cultuʹra "bearbetning", "odling", "bildning", av coʹlo "odla") 
(Nationencyclopedin, 2016).  

”Kultur” har beskrivits som ett av de mest svårdefinierade ord som finns (Williams, 1983). Det 
som framförallt brukar blandas ihop är den estetiska respektive den antropologiska definitionen 
av begreppet. Det estetiska kulturbegreppet avser främst ”de sköna konsterna”, och är vad som 
brukar avses t ex när vi talar om ”kulturpolitik” eller ”kulturverksamhet”. Det antropologiska 
kulturbegreppet avser istället ”social gemenskap inom en grupp” i vidare bemärkelse, med allt 
vad detta innebär av exempelvis gemensamma värderingar, normer, seder eller levnadsmönster. 
Inom denna definition ses konstnärlig produktion som ett uttryck för kultur, varför de olika 
definitionerna också blir överlappande (ibid, 1983). Williams betonar vikten av tydlighet med 
hur begrepp används i vetenskaplig text, men menar samtidigt att det är just de överlappande 
aspekterna av ett begrepps olika betydelser som är de viktigaste. Att konstarterna kommit att i sig 
själv bli en definition av kultur visar på så sätt hur viktiga konstnärliga uttryck är för det sociala 
gemenskapandet. Därför  associerar  vi  också  lätt  en  persons  estetiska  preferenser  med  en 
bakomliggande ”kultur” (i antropologisk mening), och vice versa. 

I  uppsatsen  används  ordet  ”kultur”  utifrån  en  antropologisk  förståelse,  och  ordet 
”musikkultur” som ”musikrepertoar och musicerande som associeras till en viss kultur”. 

Kultur som process 

I The claims of culture (2002) Beskriver Seyla Benhabib hur innebörden av kulturbegreppet 
till följd av det moderna samhällets framväxt i Västeuropa radikalt förändrats från den 
ursprungliga betydelsen ”odla” eller ”sköta om”, till att innebära en helhet av ”delade 
värderingar, meningar, språkliga tecken och symboler hos ett folk”. Tendensen att på så vis se 
kulturer som ”fast avgränsade storheter” är enligt Benhabib en grundläggande felaktig 
beskrivning som görs av debattörer på hela den politiska skalan (Benhabib, 2002). I många av 
de otal definitioner som gjorts av begreppet kan vi utläsa denna kultursyn, t ex i den berömda 
och inflytelserika definitionen från 1871 av antropologen Edward Tylor: 

Kultur är den komplexa helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lag, sed, och andra 
förmågor eller vanor som tillägnas av människan i egenskap av samhällsmedlem (Tylor, 1871; min 
översättning). 

Ordet "helhet" kan här lätt uppfattas som avgränsande. Utifrån den mer dynamiska kultursyn 
som exempelvis Benhabib förespråkar, bör vi snarare förstå ordet "helhet" i betydelsen av att 
"många olika faktorer samspelar till något större", än att det skulle betyda att kultur är något 
fullständigt, färdigt och odelbart. Kanske borde i stället för ordet "helhet" användas ordet 
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"väv", "nät" eller "fält" för att beskriva något som inte lika tydligt associerar till fasta gränser. 
Vidare beskrivs i Tylers definition hur denna helhet ”tillägnas av människan”, inget nämns om 
huruvida, och i så fall på vilket sätt, kulturen skapats eller omskapas av människan "i 
egenskap av samhällsmedlem". Eftersom Tylor inte längre finns tillgänglig att fråga kring en 
fördjupning av denna aspekt, får vi bringa mening i hans och andras liknande definitioner bäst 
vi kan utefter vad vi har för kunskaper idag jämfört med en tid då förutsättningar för 
kulturmöten inte minst av geografiska skäl var betydligt mindre. Med synsättet att ”kunskap, 
tro, konst, moral, lag, sed, och andra förmågor eller vanor” är aspekter vars innebörder är 
”under ständig omförhandling” (Jfr Banhabib), följer att även "kultur" till viss del är stabilt, 
men också föränderligt.  
 För att motverka uppfattningen av en alltför statisk kultursyn, har det bl a föreslagits att 
använda ordet ”kulturalisering” i stället för kultur (se Lundberg & Ternhag, 2014). Scollon et 
al (2012) ansluter sig till antropologen Brian Streets formulering ”Culture is a verb” (Street, 
1993) för att betona att kultur är något man gör, snarare än något man har, tänker eller 
befinner sig inom. Scollon et al väljer att undvika ordet kultur i så hög grad som möjligt och  
använder sig i stället av begreppet diskurssystem (eng discourse systems). Ett diskurssystem 
kan liknas vid en ”kulturell verktygslåda” (eng ”cultural toolkit”) som människor använder i 
relation till andra människor (Scollon et al, 2012). Vi har alla tillgång till en mängd olika 
sådana verktygslådor som vi anpassar efter situation. Olika diskurssystem går in i varandra, 
influerar varandra och förändras över tid. Poängen med att använda det lite komplicerade 
begreppet diskurssystem och liknelsen med en ”verktygslåda” är att det betonar att kultur är 
något människor använder snarare än något som definierar eller kontrollerar människor (Ibid, 
2012). 

Kultur och identitet 

Precis som med företeelsen kultur, är identitet något både stabilt och föränderligt. Even Ruud 
skriver om den första ordlösa kommunikationen mellan förälder och spädbarn som så 
småningom leder vidare till utvecklingen av verbalspråket. Verbalspråket är i sin tur en 
förutsättning för självreflektionen, vilken i takt med livserfarenheten är det som producerar de 
"berättelser om oss själva" som bildar vår identitet (Ruud, 1997). Identitetsskapandet sker 
företrädelsevis i samspel med andra människor, varför det också är centralt för processen 
vilka grupper man som individ är en del av eller med andra ord vilka kollektiva identiteter 
man identifierar sig med (Lidskog & Deniz, 2009). Vad en "grupp" är kan i vissa sammanhang 
vara väldigt tydligt avgränsat, t ex en förening man är med i, medan andra grupper kan bestå 
av människor man inte känner så väl och därför vara mer diffusa (Ibid, 2009). Lidskog & 
Deniz beskriver också hur strävan att grupptillhörighet är en stark mänsklig drivkraft vilken i 
sin tur också innebär att man mer eller mindre medvetet distanserar sig från andra grupper. I 
och med denna distansering uppstår också mer eller mindre sanningsenliga stereotyper om hur 
"de andra" är, vilka kan bygga på inlärda fördomar eller generaliseringar av egna erfarenheter 
av dessa "andra". Att tillhöra en grupp kan på samma gång vara möjliggörande och 
begränsande; möjliggörande för att det ger tillgång till sociala sammanhang men begränsande 
för att det ställer upp normer för hur man bör och inte bör tänka, tala och handla. Att tillhöra 
flera olika grupper med vitt skilda normer och värderingar kan beskrivas med begreppet 
kulturellt  korstryck, vilket resulterar i att motstridiga krav ställs på individen (Lidskog & 
Deniz, 2009). I och med att vi växer upp får vi i högre grad förmågan att reflektera och ta 
ställning till de grupptillhörigheter som vi växt upp med och om vi eventuellt vill ta avstånd 
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från vissa av dem eller tillägna oss andra. Våra möjligheter att ta dessa ibland omvälvande 
steg är naturligtvis beroende av vilka alternativ vi genom livet har presenterats för, men också 
av vilka sociala skyddsnät vi har (se t ex Giddens, 1997) och om vi under uppväxten byggt 
upp en grundtrygghet genom nära relationer med andra människor (se t ex Kroger, 2009).  

I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att olika gruppers rätt till erkännande (Taylor, 
1994) inte medför ett erkännande av förtryckande strukturer inom grupper, något som 
framförallt kan drabba maktsvagare grupper som kvinnor och barn (Benhabib, 2002). Inte 
heller får erkännandet ha till följd att individer med kopplingar till grupper i samhället 
tillskrivs egenskaper utifrån sina förmodade kulturella erfarenheter och därmed ”låses in” i 
dessa grupper. 

Interkulturell Dialog 

I Europarådets White paper on intercultural dialogue (2008) definieras interkulturell dialog 
som ”ett öppet och respektfullt åsiktsutbyte mellan individer och grupper med olika etniska, 
kulturella, religiösa och språkliga bakgrunder, baserat på ömsesidig förståelse och respekt”, 
vilket ”verkar på alla nivåer - inom samhällen, mellan Europas samhällen och mellan Europa 
och resten av världen” (min översättning). Med nyckelord som ”åsiktsutbyte”, ”på alla 
nivåer”, ”förståelse” och ”respekt” kan utläsas ett tydligt deliberativt demokratiperspektiv, 
vilket behandlats och tagits ställning för i avsnittet om demokrati. Avgörande för hur vi tolkar 
begreppet interkulturell dialog är i sin tur avhängigt av hur vi ser på fenomenet kulturer och 
dessas samspel med individuell identitet och gruppidentitet, något som behandlats i avsnittet 
om kultur. Här förordades en syn på kultur som process, inte som ”färdig och odelbar helhet”, 
samt att inte på förhand tillskriva människor egenskaper utifrån föreställningar om deras 
kulturella bakgrund. 
 Syftet med detta avsnitt är med andra ord att beskriva den företeelse då människor med 
olika kulturella erfarenheter möts i deliberativa demokratiska samtal. 

Vad är ”interkulturell dialog”? 

Begreppet interkulturell dialog manar lätt fram schablonbilden av två eller fler människor från 
olika länder långt från varandra som anstränger sig för att överbrygga eventuella missförstånd 
eller meningsskiljaktigheter till följd av olika ”kulturella bakgrunder”, vilka i sin tur oftast 
förstås utifrån etnisk tillhörighet. I Intercultural communication - a discourse approach 
(Scollon, Scollon & Jones, 2012) inleder författarna med att ifrågasätta en sådan förenklad 
syn på interkulturell dialog genom en fiktiv beskrivning av online-vänskapen mellan en 
kinesisk och en amerikansk student; Ho Man är kvinna, heterosexuell, bor i Hong Kong, är 
kristen (likt de flesta unga studenter i Hong Kong) och studerar engelska. Steven är man, 
homosexuell, bor i Kalifornien, är yogautövande buddhist (en av de snabbast växande 
religionerna i Kalifornien) och studerar miljövetenskap. De har träffats på en fan-site för en 
viss Japansk anime-serie, men har sedan länge börjat samtala kring allt möjligt utanför just 
detta sammanhang. De har mycket gemensamt utöver intresset för anime-serien; de är ungefär 
lika gamla, studerar på universitet, är intresserade av män och är väl bevandrade i de nya 
kommunikationsformer som följt med den informationsteknologiska revolutionen. Andra 
saker skiljer dem åt: de är bl a av olika kön, nationalitet och religionstillhörighet. Det som 
närmast skulle kunna betecknas som en ”kulturkrock” i dessa två personers vänskapsrelation 
är Ho Mans förundran över att Steven tillskriver sig samma religiösa tillhörighet (buddhism) 
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som hennes egen mormor, vilket dock inte utgör något hinder för deras kommunikation (ibid, 
2012). Detta i högsta grad tänkbara scenario visar på komplexiteten i vad vi kallar 
interkulturell dialog, i detta särskilda fall kan vi tala om ett komplext samspel mellan kinesisk 
kultur, nordamerikansk kultur, japansk anime-kultur, universitetskultur, ungdomskultur, 
kristen kultur, heterokultur, gaykultur, buddhistisk kultur, ”facebook-kultur", för att bara 
nämna de mest uppenbara. Dessa kulturer går i sin tur in i varandra i olika grad och på olika 
sätt, och i kommunikationen väljer Ho Man och Steven, medvetet eller omedvetet, de delar av 
dem som på bästa sätt gynnar ett intressant samtal. Den förmodade förbistringen mellan 
”kinesisk och nordamerikansk kultur” lyser med sin frånvaro, ändå är det i högsta grad tal om 
interkulturell dialog (Ibid, 2012). 

Universalism och relativism 

En god dialog förutsätter att det hos involverade parter finns strävan efter någon form av 
enighet. För att nå enighet krävs i sin tur att det finns någon form av övergripande 
gemensamma värderingar som fungerar som vägledande i dialogen. Övergripande värderingar 
som är grundläggande för mänskligheten snarare än kulturspecifika brukar benämnas som 
universella, medan övertygelsen att sådana värderingar går att fastställa i sin tur kallas 
universalism. Ett typiskt uttryck för universalism i konkret politik är att definiera ett antal 
grundläggande rättigheter, t ex yttrandefrihet och religionsfrihet, som ska vara lika för alla 
oberoende av kön, socioekonomisk status, kulturell tillhörighet, sexuell läggning osv. 
 En vanlig kritik mot ett universalistiskt synsätt är att de värden som definieras som 
universella som regel definieras av västvärlden och följaktligen speglar en etnocentrisk 
världsbild (Taylor, 1994). Seyla Benhabib kritiserar i sin tur detta argument och menar att 
rädslan för att betraktas som etnocentrisk i diskussionen om universella värden bottnar i falska 
generaliseringar kring västerländsk "kultur" och följaktligen också kring "andra kulturer". 
Tvärtom menar hon att sådana värden som brukar betraktas som universella i själva verket är 
resultat av ömsesidigt kulturellt utbyte och interkulturell dialog snarare än något typiskt 
”västerländskt”. Som exempel nämner Benhabib bl a att det under många år var arabiska och 
judiska filosofer som höll den antika grekiska tanketraditionen levande medan den i stora 
stycken glömdes bort i Västeuropa efter Västroms fall år 476 (ibid, 2002).  
 I andra änden av det filosofiska spektrumet brukar ställas relativismen, vilken innebär 
synen att värden inte kan betraktas som absoluta, vad ett samhälle anser vara "det rätta" är 
beroende av kontext och kan ha betraktats eller komma att betraktas som "fel" i annan tid eller 
redan betraktas så på en annan plats eller i en annan "kultur". Relativismen har i sin tur 
kritiserats för att vara ett synsätt som gör dialog meningslös, om inget är "rätt eller fel" finns 
det ingen anledning att diskutera värdefrågor. Chih yu Shih exemplifierar utifrån ett kinesiskt 
perspektiv hur relativismen dragen till sin spets skulle t ex innebära att västvärlden inte skulle 
fördöma en sådan händelse som massakern på Himmelska fridens torg i Kina 1989 med 
hänvisning till att det "inte är vår sak att döma" eftersom att vi har olika värderingar (Shih, 
2002).  
 Shih ifrågasätter vidare dikotomin mellan relativism och universalism; Om universella 
värden är icke-statiska produkter sprungna ur historiska förlopp (jfr Benhabib, 2002) är de 
således också  beroende av kontextuella skeenden enligt den relativistiska modellen; samtidigt 
kan relativismens erkännande av olika likvärdiga synsätt mycket väl betraktas som ett slags 
"universellt värde" i sig (Shih, 2002). Vi kan se det som att de två "motsatserna" på olika sätt 
biter varandra i svansen och kan sägas sluta sig i en cirkel. 
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Principer för interkulturell dialog 

I realiteten bygger konkret mångkulturalistisk politik mycket på att balansera mellan 
universalism och relativism, där utmaningen blir att avgöra vilka värden som måste anses vara 
obestridliga och vilka som kan anses vara upp till varje ”kultur" att ta ställning till. Samtidigt 
ska politiken ta hänsyn till att varje individ tillhör flera kulturer och bör ha rätten att röra sig 
fritt mellan dem (jfr tidigare avsnitt angående kultur och identitet (s 11)). Vilka de universella 
värdena är och vilka de innefattar är något som i en deliberativ demokratimodell ständigt 
måste diskuteras och omförhandlas genom fortlöpande interkulturell dialog (jfr tidigare 
avsnitt angående deliberativ demokrati (s 8-9)). Tidigare har beskrivits "samtalsregler" för det 
politiska samtalet i den deliberativa demokratimodellen: 
 

För att kulturell mångfald ska vara förenlig med deliberativ demokrati, dvs om vi ska uppnå 
en demokrati präglad av kontinuerlig interkulturell dialog, behövs ytterligare specifikationer. 
Här föreslår Seyla Benhabib de tre grundläggande principerna Ömsesidig jämlikhet, Frivillig 
självtillskrivning samt Frihet att träda ur och ansluta sig (Benhabib, 2002). Nedan följer 
preciseringar av dessa principer åtföljt av vad jag ser som deras respektive relevans för 
uppsatsen: 

• Ömsesidig jämlikhet (egalitarian reciprocity): Medlemmar av kulturella, religiösa, 
språkliga eller andra minoriteter får inte på grund av dessa medlemskap begränsas vad 
gäller de medborgerliga, politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter som tillfaller 
majoriteten (Ibid, 2002). Denna princip sammanfaller väl med de två första 
samtalsprinciperna i Youngs beskrivning av det deliberativa politiska samtalet, vars 
relevans för projektet tidigare beskrivits (s 8-9). 

• Frivillig självtillskrivning (voluntary self-ascription): Tillhörandet av en grupp bör i så hög 
grad som möjligt ske genom eget val snarare än genom att man föds in i den. Människor 
bör inte bara ha rätten att fritt ta ställning till vilka kulturella identiteter de vill identifieras 
med, de bör även aktivt tillfrågas om detta någon gång under vuxen ålder (Ibid, 2002). Vad 
gäller relevans för projektet tolkar jag detta som att jag inte bör ha några förutfattade 
meningar om vilken musik projektdeltagarna identifierar sig med. Om jag t ex är nyfiken på 
någon särskild musik, bör detta formuleras utifrån nyfikenhet på om projektdeltagarna 
känner till musiken snarare än förutfattade meningar om att det är ”deras” musik. 

• Frihet att träda ur och ansluta sig (freedom of exit and association): En individ måste ha 
rätt till utträde ur en grupp, även om detta kan innebära förlust av vissa formella eller 
informella privilegier (Ibid, 2002). Öppenhet måste också finnas för en individ att få 
fortsätta tillhöra en grupp i de fall då individen t ex genom giftermål även börjar tillhöra en 
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• Inkludering (inclusion): ett demokratiskt beslut kan bara vara legitimt om alla som påverkas 
nämnvärt av det är delaktiga i beslutsprocessen. 

• Politisk jämlikhet (political equality): alla som är delaktiga i en demokratisk beslutsprocess ska ha 
lika rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta förutsätter att ingen domineras av någon 
annan, t ex att någon part känner sig hotad på något sätt för att ha avvikande åsikter. 

• Resonlighet (reasonableness): med detta kriterium menas förmågan att lyssna på andra och 
möjligheten att ändra ståndpunkter om motpartens argument är tillräckligt övertygande. 

• Offentlighet (publicity): när man uttrycker åsikter ska man också kunna stå till svars för dem inför 
andra. Med detta följer också krav att uttrycka sig på ett sätt som gör att andra förstår vad man 
menar. (Young, 2000, min sammanfattning)



annan grupp (ibid, 2002). För projektet skulle detta t ex kunna innebära att någon av 
projektdeltagarna av någon anledning inte vill betraktas som representant för en viss musik, 
utan snarare vill delta utifrån nyfikenhet på nya kulturella uttryck. Den personen avsäger 
sig då något av sitt inflytande över vilken repertoar som kommer att spelas, men är 
fortfarande del av gruppen. Andra kanske väljer att inte delta i så många av de möten som 
ordnas inom projektets ram, vilket naturligtvis leder till mindre inflytande över den 
demokratiska processen. 
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Musikmötet som interkulturell dialog 

I det följande avsmalnas uppsatsens teoretiska och etiska utgångspunkter mot en mer specifikt 
musikalisk kontext. I avsnittet Det universella i musik visas inledningsvis hur tanken om 
"universella värden" manifesteras i föreställningen om "musiken som universellt språk". 
Vidare kontextualiseras i nästa avsnitt synen på kulturbegreppet som statiskt resp dynamiskt i 
form av en genomlysning av begreppet Autenticitet. Efter detta följer en genomgång av teori 
kring musik och identitet, varefter en demokratisk och praktisk dimension tillkommer i en 
diskussion kring vad som konstituerar Det goda musikmötet. Genom att slutligen med 
konkreta exempel diskutera hur och varför mångfaldsarbete vid högre musikutbildningar kan 
och bör ta sig olika praktiska uttryck beroende på olika samhälleliga kontexter, smalnas 
perspektivet av ytterligare mot uppsatsens platsspecifika kontext, dvs Musikhögskolan vid 
Örebro Universitet. 

Det universella i musik 

Musiketnologer har länge påpekat det onyanserade i talesättet "Musiken är ett universellt 
språk" (Nettl, 2005). I dagligt tal om musik stöter vi dock på formuleringen titt som tätt, inte 
minst i ”världsmusiksammanhang”. På hemsidan för världsmusikprojektet Playing for change 
kan vi t ex läsa att ”We are driven by the belief that peace and change are possible through the 
universal language of music.” (Playing for change, 2016), men här invänder t ex 
musiketnologen Alan Williams att andemeningen i sammanhanget i själva verket är att 
”västerländsk populärmusik är det universella musikaliska språket”. De musikvideos som 
produceras av Playing for change går främst ut på att musiker från jordens alla hörn spelar till 
kända poplåtar som Stand by me, medan västerländska musiker aldrig behöver ge sig i kast 
med t ex en nepalesisk folksång (Williams, 2015).  
 Frågan blir om något är universellt i musik, och i så fall vad. Bruno Nettl beskriver bl a 
den musikaliska repetitionen som ett universellt fenomen som återfinns inom alla världens 
kända musikkulturer och som en viktig faktor som skiljer musiken från talet. Vidare beskriver 
Nettl några rent formella aspekter som t ex det ungefärliga avståndet av en sekund som det 
vanligaste musikaliska intervallet i så gott som alla musikkulturer, eller tetra- eller 
pentatoniska skalor som vanliga i många (men långt ifrån alla) musikkulturer (Nettl, 2005). 
Det finns dock skäl att ifrågasätta synen på denna sistnämnda typ av "universalitet". 
Multimusikern Ross Daly beskriver i kritiska ordalag ett mångårigt forskningsprojekt som går 
ut på att nordindiska och grekiska musiker som använder sig av pentatonisk skala kallas in för 
att spela tillsammans, trots att musikerna själva uppfattar enorma olikheter och mycket få 
likheter i varandras musiktraditioner. Daly drar slutsatsen att tonmaterial ofta är sekundärt 
jämfört med t ex frasering (Daly, 2005). 
 Utifrån en undersökning av det nordkamerunska Mafafolkets respons på västerländsk 
musik, kunde vi 2009 i Sveriges Radios program Mitt i musiken höra att det nu fanns 
”vetenskapliga bevis för att musik är ett universellt språk”. Trots att informanterna i nämnda 
undersökning aldrig hade lyssnat till västerländsk musik, kunde de med relativt god säkerhet 
identifiera känslolägena i olika västerländska musikexempel. Vid närmare studie av källan, 
visar det sig att forskarnas egna slutsatser snarare var att det universella i musiken kunde 
liknas vid det ”till stor del universellt igenkännbara i mänskliga ansiktsuttryck och emotionell 
prosodi” (Fritz et al, 2009), alltså snarare vissa dimensioner av språket. Vi kan illustrera med 
ett hypotetiskt exempel där vi tänker oss två personer föra en dialog på japanska: de flesta 
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torde med relativt stor säkerhet uppfatta skillnader i dialogen mellan två förälskade personer 
jämfört med ett gräl, utan att för den skull förstå ett ord japanska. Däremot skulle vi i en sådan 
situation inte kunna vara säkra på att uppfatta alla nyanser i dessa känslolägen och än mindre 
de enskilda ordens betydelser. På samma sätt som verbalspråken innefattar ett mer 
"universellt" språk i form av icke-verbala uttrycksmedel som tonläge, gestik och 
ansiktsuttryck, verkar det mer rimligt att det "universella" i olika musikkulturer bör uppsökas 
i musikens inneboende emotionella kraft i form av musikaliska gester som påminner om det 
språk människan använder med utöver verbalspråket, snarare än i formella aspekter som 
tonhöjd, skalor, rytmer, etc. 
 En annan universell aspekt av musik kan vi söka i dess sociala funktioner. Antropologen 
Ellen Dissanayke nämner ett antal sådana funktioner som hon ser som gemensamma 
musikaliska uttryck inom alla kulturer, exempelvis ”musik som uppvaktning”, ”musik som 
befästande av gruppsämja” eller ”musik för lättnad av ångest och psykisk 
smärta” (Dissanayke, 2006). Att se musiken i sådana större sociala sammanhang, skulle kunna 
ha potential att belysa likheter mellan olika musikkulturer istället för de skillnader som 
omedelbart uppfattas vid jämförandet av olika musikkulturers formella aspekter (Volgsten, 
2006). 

Autenticitet 

Möten mellan olika musiktraditioner leder oundvikligen till frågeställningar kring autenticitet. 
I ett praktiskt utvecklingsprojekt (Bovin Schierup, opublic. 2014) genomförde jag och en 
samarbetspartner ett "autenticitetsexperiment" som gick ut på att jag utifrån endast en notbild 
och mycket begränsade förkunskaper gjorde fyra vitt skilda arrangemang av ett låtfragment ur 
den klassiska persisk musikrepertoar som min medarbetare var välbevandrad i men inte jag. 
De fyra versionerna gjordes med olika anspråk på autenticitet (i meningen "trogen originalet") 
som jag sedan "testade" på min medarbetare. Jag hade förväntat mig att de versioner som t ex 
tog hänsyn till "autentiska instrument" och att persisk klassisk musik spelas utan ackord skulle 
falla min medarbetare mest i smaken, men det visade sig att han snarare uppskattade de 
versioner som förmedlade den "glada" känslan i låten (en glad känsla som jag för övrigt själv 
inte uppfattat). En av dessa uppskattade versioner var en ur musikvetenskaplig synvinkel 
högst "inautentisk" variant för rockband och saxofon. Det autentiska här var den "universella" 
känslan glädje, inte vilka instrument eller vilken harmonisering som användes. Däremot fick 
den variant med högst anspråk på autenticitet (nu i betydelsen "trogen originalet") utstå en del 
kritik för statiskt trumspel. 
 Att flytta musik till nya musikaliska sammanhang är att delvis att ”lägga beslag” på den, 
även om det görs utifrån nyfikenhet och välvilja. Så skriver forskaren Rose Omolo-Ongati, 
men tydliggör samtidigt att hon inte motsätter sig att man förflyttar musik. Tvärtom är det en 
självklarhet att man gör det, däremot är det viktigt hur  man gör det (Ongati, 2005). Ongati 
poängterar här att det inte handlar om att musiken måste framföras på ett visst ”rätt sätt”, 
snarare handlar det om att ha förstått den kulturella eller emotionella betydelsen av det man 
spelar och sjunger. Ongati exemplifierar med två omarrangerade versioner av den 
världsberömda sången ”Malaika”, vilken handlar om en mans förtvivlan över att inte kunna få 
den han älskar på grund av yttre ekonomiska omständigheter. I Miriam Makebas version från 
1966 sjungs sången med ett starkt emotionellt uttryck i relativt långsamt tempo, medan Boney 
M’s version från 1981 är både snabbare och påtagligt obekymrad i sitt uttryck. Här menar 
Ongati att Makebas version, trots att den är "rekontextualiserad" och skulle kunna kritiseras 
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av traditionalister (sången är från början tänkt att sjungas av en man), i mycket högre grad tar 
hänsyn till sångens emotionella betydelse än vad Boney M:s version gör (Ongati, 2005). 
 Att musik tas in i mer globala sammanhang betyder inte nödvändigtvis betyda att man 
tillför nya musikaliska influenser till en musikkultur, det kan också innebära att man hämmar 
inflytandet av nya musikaliska influenser och därmed en dynamisk utveckling av en 
musikkultur. Annemette Kirkegaard beskriver hur Taarab-musiken på Zanzibar, utifrån 
världsmusikdiskursens inneboende förståelse av autenticitet som "det främmande", 
"alternativa" och "icke-mainstream", har delats upp i en "renare", mer instrumentalt betonad 
variant för turister spelad av företrädelsevis män på traditionella instrument, medan en mer 
populärmusikalisk variant med större vokala inslag av företrädelsevis kvinnor samt spel på 
synthar och andra moderna instrument är det som lokalbefolkningen främst intresserar sig för 
(Kirkegaard, 2011). I detta fall får världsmusikdiskursens statiska syn på autenticitet alltså 
även effekten att kvinnliga utövare diskrimineras eftersom att det främst är de som står för 
nyskapandet. Särartstänkandet och "kulturaliseringen" av ”de andra" hindrar maktsvagare 
grupper från att frigöra sig från etablerade kulturella stereotyper (Jfr Benhabib, 2002). 
 För att slå igenom internationellt krävs alltså att man anpassar sig efter vad världsmusik-
marknaden anser är det "autentiska". Detta kan bli väldigt tydligt när det kommer till 
internationellt turnerande: i Vägar till världsmusiken beskriver Kalle Tiderman hur musiker 
från olika afrikanska länder använder sig av två helt parallella uppsättningar kostymer, 
instrumentuppsättningar och repertoarer för att tillgodose publikens krav på autenticitet. 
"Hemma" är det det modernaste som gäller, utomlands förväntas man vara traditionell och 
representera sin "kultur" (Tiderman, 2002).  

Lundberg och Ternhag (2002) beskriver hur olika förhållningssätt kan antas i mötet mellan 
den "egna" musiktraditionen och andra musiktraditioner: 

• Sluten respons: Ovilja att blanda in nya musikinslag i "den egna" musiktraditionen, 
musiken ska hållas ”äkta” (Ibid, 2002). Liknande förhållningssätt beskrivs även av Huib 
Schippers, som menar att musiktraditioner lätt kan bli ”frysta i tiden” när de fortsätter att 
utövas av emigrerade musiker, till skillnad från "hemma" där de ständigt utvecklas 
(Schippers, 2010). Den slutna responsen kan ses om en återspegling av en statisk kultursyn, 
där fasta gränser dras för vad som tillhör och inte tillhör en kultur. 

• Öppen respons: Ingen strategi finns i förhållningssätt till den mångkulturella omgivningen, 
influenser från olika håll tas in utan förbehåll (Lundberg & Ternhag, 2002). Detta 
förhållningssätt kan ses som en avspegling av en kultursyn där gränser anses irrelevanta. 

• Selektiv respons: enskilda element som anses extra viktiga kan räcka för att ge en känsla av 
autenticitet, till exempel användandet av nyckelharpa i en musikalisk miljö som i övrigt 
avviker kraftigt från den traditionella (Ibid, 2002). Detta förhållningssätt kan ses som en 
avspegling av en kultursyn där enstaka element inte är förhandlingsbara men de yttre 
gränserna är otydliga och föränderliga. 

Schippers beskriver autenticitetsbegreppets olika innebörder utifrån ett kontinuum:  
 
Rekonstruerad autenticitet ”Ny identitet” -autenticitet

(Schippers, 2010)

Schippers formulering "rekonstruerad autenticitet" innebär med enklare ord att vara "trogen 
originalet", medan "Ny identitet- autenticitet" innebär att "vara originell". I möten med nya 
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musiktraditioner och dess utövare påtalar Schippers vikten av att utröna vilken syn på 
autenticitet som är rådande generellt inom traditionen men också hur de individuella 
musikerna ställer sig i frågan. 

Musik och identitet 

I avsnittet om Kultur och identitet (s 11) nämndes spädbarnstiden som en tid av särskilt 
intensiv identitetsutveckling. Flera forskare har uppmärksammat likheter mellan den första 
kommunikationen mellan förälder och spädbarn och den ordlösa kommunikation som sker 
mellan musiker som spelar tillsammans (se bl a Hargreaves, Miell & MacDonald, 2002; Ruud 
1997). I och med sina likheter med det "ursprungliga", ickeverbala språket anser Ruud att 
musiken har en ”priviligierad tillgång till de processer som är med och formar vår 
självuppfattning” (Ruud, 1997). På så sätt menar han att man kan ”skriva berättelsen om sitt 
liv” genom att återberätta de starka musikupplevelser man haft genom livet. Sådana 
identitetsskapande musikupplevelser kan i sin tur vara kopplade till exempelvis personliga 
upplevelser med den närmaste familjen, eller symbolisera anknytning till en viss tid eller plats 
av stor betydelse för identiteten. Identitetsskapande musikupplevelser kan även vara av 
"transcendental" karaktär, vilket ibland beskrivs som känslan av att "befinna sig utanför sig 
själv", eller som känslan av att uppgå i en större "gudomlig helhet". Genom sin starka 
koppling till känslor kan musiken ses som ett emotionellt ”soundtrack till vår identitet”. 
(Ruud, 1997).  
 Såväl Hargreaves et al. som Ruud betonar att identiteten är något som konstrueras och 
definieras genom interaktion med andra, endast genom att kommunicera med andra 
människor och jämföra oss med varandra kan vi få en bild av vilka vi själva är. Hargreaves et 
al. citerar med Gergens (1994) belysande omformulering av Descartes: Communicamus ergo 
sum (vi kommunicerar alltså är vi). Vi interagerar som regel olika med olika människor, vilket 
också innebär att vår identitet är något flytande och inte fast, vi kan se det som att vi har 
tillgång till ett helt spektrum av identiteter (Hargreaves et al, 2002; Ruud, 1997). Inom 
musikforskning kan vi studera detta genom att observera hur människor använder musik på 
olika sätt, t ex för att reglera känslolägen eller för att smälta in i sociala sammanhang. T ex 
kan ungdomars ”hemmamusik” ofta skilja sig avsevärt från den musik de lyssnar på 
tillsammans med sina vänner (Green, 2011).  

Vad är då "musikalisk identitet"? Hargreaves et al (2002) gör en distinktion mellan "identities 
in music" (IIM) och "music in identities" (MII): 

Identiteter i musik (IIM)  
Denna aspekt har att göra med hur vi ser på vår egen roll i musikaliska sammanhang, det kan 
vara efter kompetenser som "pianist", "improvisatör", "kompositör", eller "musiklärare", men 
det kan också vara i egenskap av "musiklyssnare" eller mer negativt laddade epitet som 
"omusikalisk" eller "tondöv". Dessa roller är som regel kontextbundna; om jag tar mig själv 
som exempel så kan jag som utbildad "lärare i klassiskt piano" utan problem betrakta mig som 
"pianist" i utbildningssammanhang eller tillsammans med den lokala kyrkokören, men kanske 
inte lika självklart som solist vid en klassisk konsert i Albert Hall eller på stadens jazzklubb. I 
de senare fallen har jag för låg teknisk nivå resp fel genretillhörighet för att räknas som 
"pianist". Vad som sätter ramarna kring min "pianistidentitet" är alltså dels mina verkliga eller 
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föreställda tekniska och musikaliska begränsningar, och dels institutionellt vedertagna 
kategorier som definierar vilka som har tillträde till vilket musicerande.  
 Ibland tvingas man delvis ge avkall på sin musikaliska identitet i mötet arbetslivet, t ex 
som musiklärare när de egna föreställningarna om en meningsfull musikundervisning ibland 
kolliderar med omgivningens krav på anpassning till elevernas preferenser och samhällets 
förväntningar på musikämnet (Georgii-Hemming, 2011). Ett ännu större slag mot identiteten 
är naturligtvis att komma som tidigare aktiv och etablerad musiker till ett nytt land och 
upptäcka att ens musikaliska kompetens inte passar in någonstans, eller att kraven på att lära 
språk och skaffa arbete helt enkelt tar så stor plats att identiteten som musiker trängs undan. 
 I ett interkulturellt musikmöte likt det som planeras kan vi föreställa oss att deltagarnas 
egna musikaliska roller blir mer diffusa än vanligt, det kan innebära att kastas mellan 
välbekanta roller som "musikelev" om man spelar i någon stil som någon annan kan bättre, 
eller "musiklärare" om man själv lär ut något som de andra inte har kännedom kring, till något 
helt annat ifall gruppen skapar något helt nytt tillsammans. 

Musik i identiteter (MII) 
Musikens koppling till andra identiteter, exempelvis könsidentitet, nationell identitet, etnisk 
identitet, ungdomsidentitet. Inte minst i ungdomens utforskande av identitet och avgränsande 
mot vuxenvärlden har musiken som regel en avgörande betydelse. Lucy Green skriver om 
musiken som ett sätt för unga att finna tillhörighet och samtidigt avgränsa sig gentemot andra 
i större sociala sammanhang, även om de unga idag kanske inte lika mycket som under t ex 
1960- och 1970-talen tar avstånd från föräldragenerationens musik (Green, 2011). Vidare 
skriver Green om musiken som etnisk eller nationell identitetsmarkör och hur det som en 
motreaktion till globalisering ibland kan bli "hippt" att ägna säg åt mer traditionellt 
musikutövande. I sammanhanget lägger hon dock fram hypotesen att odlandet av nationella 
musiktraditioner som del av identitetsskapandet blir mer problematiska inom länder med mer 
makt och globalt kulturellt inflytande. I vissa fall kan det att ägna sig åt en annan musik än 
det man fått med sig hemifrån vara en viktig del i identitetsskapandet, framförallt när det 
gäller formandet av en komplex, sammansatt etnisk identitet (ibid, 2011). 
 Inför ett interkulturellt musikmöte framstår det här som viktigt att undvika förutfattade 
meningar om vilken musik respektive deltagare identifierar sig med. Om jag går till mig själv 
kan jag snabbt konstatera att mina musikaliska preferenser inte bottnar i någon känsla av 
nationell eller etnisk tillhörighet. Möjligtvis avspeglas i mitt eget spretiga musikintresse 
snarare en önskan efter delaktighet i många sammanhang, som ett slags strävan efter 
kosmopolitiskt världsmedborgarskap. Jag måste utgå från att samma förhållande kan gälla för 
andra projektdeltagare, men att de också kan vara rotade i en viss musiktradition och inte är 
bekväma med att gå för långt utanför utanför den. 

Interkulturella musikmöten utanför musikutbildningarna 

Hur tar sig ”goda interkulturella musikmöten” uttryck ute i verkligheten? Här gör vi nog 
klokast i att rådfråga personer med praktisk erfarenhet. Angående "världsmusiklabben" som 
genomfördes i på Södra teatern i Stockholm 1999, uttrycker sig Ale Möller på följande vis:  

Men under vårt arbete har vi hittat ett antal nycklar till hur man kan skapa musikaliska 
kulturmöten och få dem lyckade, i alla fall i den meningen att de inblandade musikanterna tycker 
att det känns meningsfullt. (…) Men det finns inte bara en lösning på varje sådan musikalisk 
konfrontation. Så det här handlar om våra erfarenheter av hur vi har jobbat. Sen har andra gjort 
andra erfarenheter som jag har lärt mig mycket av. (Tiderman, 2002) 
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Möller betonar vikten av att ”de inblandade musikanterna tycker att det känns meningsfullt”, 
vilket återigen för oss in på diskussionen kring individidentitet kontra gruppidentitet: ett 
interkulturellt musikmöte handlar framförallt om möten mellan individer än ett möte mellan 
"musikkulturer". Därmed inte sagt att kulturell identifikation kan vara viktigt, den bör bara 
inte vara föreskriven ”uppifrån”: Ross Daly skriver angående sin långa erfarenhet av 
interkulturella musiksamarbeten: 

Many people have assumed as a matter of course that I have actively sought out such 
collaborations based on an interest in combining, mixing or even "marrying" heterogeneous 
cultures, as some people have so clumsily expressed it. In fact this assumption is quite far from the 
truth. For me, the meeting of individual musicians as people is of paramount interest, and not the 
meeting of the cultures from which they happen to come. (…) What ensues will therefore be 
primarily a personal meeting and not a cultural one. (Daly, 2005) 

Gemensamt för båda citaten är att de betonar musikmötet som en dialog mellan intresserade 
musiker snarare än ett sätt att "prova olika stilblandningar" utifrån musikvetenskapliga eller 
kommersiella intressen. Jag betraktar ovanstående två musikprofiler som exempel på 
intressanta förebilder för uppsatsens projekt också för att de på olika vis sätter in det 
interkulturella mötet i ett större demokratiskt sammanhang. Ale Möller diskuterar vad som 
kan beskrivas som ”strukturell diskriminering” (Jfr Pripp, 2006) och institutioners ansvar för 
att motverka den: 

Det ligger något grymt osympatiskt i att en musiker på hög nivå kommer hit och att vi inte har en 
beredskap att ge plats för ett stort musikanteri. (…) Här måste alla institutioner ur en 
grundläggande rättviseaspekt öppna sig och hitta former för att ge plats för andra uttryck än dem 
som är dominerande. (Möller, citerat i Tiderman, 2002) 

Daly å sin sida lyfter fram interkulturella musikmöten som ett sätt att förebilda för större 
politiska sammanhang. I ett ”TED talk” beskriver Daly en syn som i hög grad speglar de 
principer för deliberativa politiska samtal och interkulturell dialog som redogjorts för i denna 
uppsats: 

(…) Suffice it to say however, that any intelligent person can’t help but to realize that the only 
viable future for our world is simply this: increased cooperation between different people of 
different backgrounds, on equal terms, in the service of a goal which is clearly beneficial to all. 
(…) Who knows, perhaps if we are able to successfully establish such a dialogue and cooperation, 
focusing on the humble subject of modal musical traditions, it might even serve as a good example 
for the establishment of a similar dialogue relevant to issues rather more critical to our survival as 
a species (Daly, 2014). 

Vid sina ”Labyrinth music workshops” arbetar Daly i huvudsak efter devisen att ”lägga sig i 
så lite som möjligt” i de möten som uppstår. I musikmöten som äger rum inom ramen för 
högre musikutbildningar blir ett sådant förhållningssätt kanske svårt att åstadkomma fullt ut 
ifall mötena ska ske inom ramen för obligatoriska kursstrukturer, men kan fungera som ett 
strävansmål. 

Institutionalisering av musikalisk mångfald 

Att verka för ökad kulturell mångfald inom musikinstitutioner på ett sätt som tar hänsyn både 
till musiken som dynamiskt kulturellt fenomen och de som utövar den är en delikat utmaning. 
Den dialog som kännetecknar "det goda musikmötet" påverkas sannolikt om den sker inom en 
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fast etablerad utbildningsstruktur som i högre eller mindre grad sätter ramar för vad som anses 
relevant  eller  inte  att  samtala  om.  I  följande  avsnitt  diskuteras  inledningsvis 
institutionalisering  av  musik  på  ett  övergripande  plan,  följt  av  tre  exempel  på  hur  olika 
musikinstitutioner  har  arbetat  med  konkret  mångfaldsarbete  utifrån  dialogiska  processer 
mellan institution och omgivande samhälle. Avsnittet tjänar ett  syfte dels som en form av 
”tidigare  forskning”,  men  också  som  argument  för  varför  mångfaldsarbete  inom  högre 
musikutbildningar  bör  ske  genom  dialog  mellan  institution  och  omgivande  samhälle. 
Dessutom fungerar avsnittet som ett sätt att ytterligare smalna av uppsatsens perspektiv mot 
den  platsspecifika  kontext  som  är  föremål  för  uppsatsens  undersökning/projekt,  dvs 
Musikhögskolan vid Örebro universitet med omgivande närsamhälle.

Rekontextualisering 

Institutionalisering av musikkulturer innebär alltid en viss rekontextualisering, vi använder 
och upplever inte musiken på samma sätt inom musikinstitutionen som i de sammanhang där 
musiken en gång växte fram. Detta utesluter på intet vis ”vår egen” musik; den västerländska 
konstmusiken och numera även jazzen har också i viss mån blivit rekontextualiserad vid 
musikinstitutionerna. Att besöka en examenskonsert vid musikhögskolan kan aldrig vara 
samma upplevelse som att sitta på ett café i 1800-talets Wien och avnjuta sitt 
eftermiddagskaffe till tonerna av något stråktrioarrangemang av Strauss senaste valser, eller 
att sitta i en stimmig bar i New York där de lokala jazzmusikerna träffas för jam sessions kväll 
efter kväll flitigt påhejade av ständigt återkommande entusiaster. Ibland får "musik på 
institution" mer karaktär av färdighet än av musik som kulturell företeelse, vilket t ex 
fenomenet "övningsrepertoar" är ett uttryck för (Jfr t ex Nettl, 2005; Wiggins, 2005). 
Förmodligen kan vi aldrig helt undvika dessa tendenser, kanske är det också nödvändigt för 
att uppnå en teknisk nivå som behövs som grund för konstnärlig frihet. Däremot finns det 
anledning att fundera över om vi talar för lite om musiken som kulturuttryck (jfr Volgsten, 
2014). Trevor Wiggins har observerat att det framförallt är rent formella musikaliska aspekter 
som fångar studenters inledande intresse för obekanta musiktraditioner snarare än ett intresse 
för kulturella aspekter som associeras till musiken. Däremot kan mötet med obekant musik 
och i synnerhet människor som utövar den i förlängningen leda till större intresse för 
musikens kulturella sammanhang (Wiggins, 2005). Wiggins skriver vidare om vikten av att 
inse begränsningarna i institutionalisering av musikformer som man inte själv är välbekant 
med, vi kan till viss del kan lära oss att återskapa och imitera verkligheten, men originalitet 
måste utgå från våra egna erfarenheter och förutsättningar (ibid, 2005). 

Exempel 1: CIIMDA, Pretoria - ”Music Action research Teams” 

Vid Center for Indigenous Instrumental Music and Dance Practices of Africa (CIIMDA), 
vilket i sin tur är en avknoppning av Pan African Society for Musical Arts Education 
(PASMAE), är målsättningen att ”främja och öka kunskaper inom filosofi, teori och mänsklig 
mening kring afrikansk instrumentalmusik och danspraktiker inom musikunder-
visning” (CIIMDA:s hemsida, 2016, min översättning). CIIMDA grundades till följd av kritik 
mot att pedagogisk filosofi inom afrikanska utbildningsinstitutioner tidigare i för hög grad 
”exporterats” från västeuropeiska modeller utan att ta hänsyn till att institutionaliseringen av 
afrikansk musik bör ske på musikens och musikutövarnas egna villkor (Klopper, 2005). Inom 
musikundervisningen har detta bl a tagit sig uttryck i att man anammat den västliga 
uppdelningen av musikundervisning efter "ämnen" trots att man i de flesta afrikanska länder 
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traditionellt haft en mer holistisk syn på musik. Inom CIIMDA förekommer visserligen 
västliga begrepp som melodi, harmonik, form, struktur etc. men minst lika mycket vikt läggs 
vid improvisation, gehörsutlärning, kunskap om kontext etc. (ibid, 2005) Även notbunden 
inlärning och gehörsinlärning värderas lika högt (CIIMDA:s hemsida, 2016). Som ett sätt att 
ta tillvara kunskap inom urbefolkningar som riskerar att gå förlorad samt stärka afrikansk 
kulturell identitet i en alltmer globaliserad värld, arbetar CIIMDA med s k Music Action 
research Teams (”MAT cells”), vilka genom uppsökande verksamhet och nära kontakt med 
musiker på alla nivåer tar vara på resurspersoner och kunskap som sedan delas vidare till 
övriga Afrika och resten av världen, allt för att den stora mångfalden afrikanska musikkulturer 
ska kunna fortleva och erhålla erkännande. Aktionsforskningsprojekten syftar också till att 
underlätta möjligheterna för lokala musiklärare och musiker att utöva sin praktik eller forska 
(Klopper, 2005). 

Exempel 2: University of Sydney - Fältarbete 

I Going behind the doors: The role of fieldwork in changing tertiary students’ attitudes to 
world music education, beskriver Kathryn Marsh (2004) hur ett återkommande projekt med 
karaktär av fältarbete påverkat institutionens lärarstudenters attityder till mångkulturell 
musikundervisning på olika sätt beroende på studentens egna tidigare kulturella erfarenheter. 
Bakgrunden till projektet är vad som beskrivs som ett "sent uppvaknade" vad gäller 
mångkulturella perspektiv i australiskt utbildningsväsende, och de problem som 
implementeringen av det har inneburit inom musikundervisning, bl a i form av dålig kvalitet 
på material och undervisning samt motvilja bland lärare pga otillräckliga kunskaper. Projektet 
går ut på att studenterna ska kontakta någon icke-angloaustralisk person i närsamhället och 
intervjua denne/denna, samt transkribera någon musik som personen spelar eller sjunger. 
Utifrån dessa uppgifter och ytterligare forskning ska de sedan skriva ned och redovisa sina 
erfarenheter för andra studenter, samt reflektera över hur de kan omsätta sina erfarenheter till 
musikundervisningen i klassrummet. Resultaten av projektet har sett väldigt olika ut 
avhängigt av studenternas musikaliska och kulturella bakgrunder. De som var av 
angloaustraliskt ursprung hade som regel haft mycket begränsad tidigare kontakt med 
minoritetsgrupper, varför flera beskrev projektet som ett slags "uppvaknande" som förutom att 
ge perspektiv på den "egna" musikkulturen också gav ett intresse för minoritetsgruppers 
kultur och livsvillkor överlag. För de studenter som var födda i Australien av invandrade 
föräldrar innebar projektet ofta ett undersökande och upptäckande av egna kulturella rötter, 
medan studenter som redan var insatta i den undersökta musiktraditionen kunde uppleva ett 
ökat erkännande i egenskap av kulturbärare. 

Exempel 3: Musikhögskolan i Malmö - Skolprojekt 

Som ett delprojekt i Musikhögskolan i Malmös strävanden efter att förbereda studenter för 
yrkesliv inom ett mångkulturellt samhälle, genomfördes 1993 ett projekt där studenter i 
grupper om ca 4 tillsammans med en eller två "invandrade musiker" skulle förbereda och 
genomföra ett ”musikantiskt/pedagogiskt” program för skolor kring temat interkulturell 
musikundervisning (Svensson, 1993). Studenternas förväntningar innan projektet undersöktes, 
grupperna förväntades vidare använda ett undersökande och forskande arbetssätt i planering, 
genomförande och dokumentation, varefter deltagarnas reflektioner också undersöktes efter 
projektets slutförande. Studenterna uttryckte innan projektet startade att de förutom att lära 
känna musiken som sådan (rytmer, traditionella instrument, etc), även önskade lära känna 
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musikerna som människor och kulturen omkring musiken. Under projektets gång utmanades 
studenterna på många sätt, både genom att det musikaliska materialet var ovant och att 
instuderingen byggde nästan uteslutande på gehörsinlärning. De fick också tillfällen att lära 
känna kulturen ”utanför musiken” genom t ex film- och matupplevelser. Tillvägagångssättet 
att börja direkt i praktiskt musicerande som inkörsport till mer övergripande samtal kring t ex 
etniska relationer, diskriminering, flyktingpolitik beskrivs som lyckat, många studenter 
uttryckte att de var mycket nöjda med projektet, och projektsamordnarna tyckte sig se 
förändrade attityder och större intresse för olika etniska gruppers musik och kultur överlag 
(ibid, 1993). De svårigheter som beskrevs var dels rent språkliga, men också en osäkerhet ifall 
den "invandrade musikerns" roll i sammanhanget var som lärare/ledare eller bara musiker. 
Andra problem var av praktisk art, det var svårt med tidsscheman och ibland stressigt 
eftersom projektet var förlagt under studenternas sista termin (ibid, 1993). Överlag tycks 
mångfaldsarbetet vid Musikhögskolan i Malmö ha givit resultat, med internationell 
uppmärksamhet som följd (se t ex Schippers, 2010). 

Studiens specifika kontext - Musikhögskolan vid Örebro universitet 

De tre exempel som redovisats ovan visar tydligt hur olika mångkulturella sammanhang som 
råder inom och omkring respektive institution också tar sig olika uttryck i konkret 
mångfaldsarbete. Exemplens olikheter talar därför också för att ett mångfaldsarbete inom 
högre musikutbildningar bör utgå från en kontinuerlig interaktion mellan institution och 
omgivande samhälle. 
 Vid CIIMDA, Pretoria, prioriteras musikuttryck som anses bortträngda till följd av västlig 
kulturimperialism och postkoloniala strukturer i afrikanska länder.  
 University of Sydney’s arbete med att överbrygga gränser mellan anglo-australier och 
"icke-angloaustralier" speglar landets sökande efter mångkulturella politiska strategier i 
förhållande till den sedan länge diversifierade och segregerade befolkningen. 
 Belägen i "Sveriges mest mångkulturella stad" är Musikhögskolan i Malmö också den 
svenska högre institution för musikutbildning som arbetat längst med mång- och 
interkulturella frågor. De politiska strategierna i Sverige inför en ökande diversifiering av 
befolkningen har relativt snabbt utvecklats från assimilationspolitik, via mångkulturalistisk 
politik, för att mer och mer betona interkulturell dialog (Lidskog & Deniz, 2009), vilket 
avspeglas i det beskrivna projektets tema ”interkulturell musikundervisning”. 

Malmöprojektet är det som ligger närmast denna uppsats platsspecifika kontext, dvs 
Musikhögskolan vid Örebro Universitet och omgivande närsamhälle. Samtidigt är exemplet 
från 1993, och mycket har hunnit hända i det mångkulturella Sverige sedan dess. Såsom 
årligen återkommande på ”topp 10” över Sveriges mest segregerade kommuner, finns det 
goda skäl att inom Örebros olika institutioner verka för ökad interkulturell dialog. Från 
universitetsledningens håll kan strävan efter integrationsarbete och interkulturell dialog 
utläsas t ex under rubriken ”samverkan och innovation” i Verksamhetsplan för Örebro 
universitet 2016-2018 (2015), där vi läser att universitetet har som mål att ”genom bred 
samverkan, präglad av ömsesidig nytta, medverka till höjd bildningsnivå, ökad social välfärd 
och hållbar ekonomisk tillväxt”. Lite senare under samma rubrik uppmanas vi även ”ta 
tillvara nyanländas kompetens”. För att motverka den monokulturellt präglade miljön inom 
högre musikutbildningar både vad gäller de som söker sig dit och vilken repertoar som spelas 
(Georgii Hemming & Westvall, 2010), har en del initiativ tagits för att öka den kulturella 
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mångfalden inom institutionen, t ex den nu nedlagda ”gambiakursen”, en fristående kurs i 
världsmusik, samt internationella utbyten mellan bl a Örebro Musikhögskola och olika 
universitet i Brasilien. Däremot har inte mycket gjorts vad gäller internationellt utbyte inom 
Örebro. Schippers skriver:  

If you want to learn about world music, communicate with musicians and communities around you. It 
is not necessary to go to inland Borneo or outback Australia to do fieldwork for cultural diversity in 
music education. The opportunities are around the corner (Schippers, 2010) 

Det goda interkulturella musikmötet - sammanfattning av kapitlet 

I detta kapitel har diskuterats principer för demokrati och interkulturell dialog, samt hur dessa 
bör omsättas i praktisk handling i utformandet av goda interkulturella musikmöten. Vidare har 
redogjorts för andras erfarenheter av utformning av sådana möten såväl utanför som inom 
högre musikutbildningar. De kvaliteter och bakomliggande principer som antagits 
känneteckna ”ett gott interkulturellt musikmöte” är sammanfattningsvis: 

• Alla deltagare måste få utrymme att uttrycka sina åsikter (jfr Young, 2000), oberoende av 
om de är del av kulturella, religiösa, språkliga eller andra minoriteter (Jfr Benhabib, 2002). 
Deltagarna bör dessutom vara delaktiga i beslutsprocesserna kring mötenas utformning (Jfr 
Young, 2000). Här behöver den som står i en högre maktposition vara beredd att stå tillbaka 
för att släppa fram andra röster. 

• Alla måste kunna lyssna och ta till sig av varandras sakliga argument, deltagarna bör 
dessutom vara beredda att kunna stå för sina åsikter i offentligheten (Young, 2000) 

• Ingen bör på förhand tillskrivas egenskaper utifrån sin kulturella bakgrund, därför bör 
förutfattade meningar också undvikas kring vilka kulturella yttringar mötesdeltagarna 
identifierar sig med (Jfr Benhabib, 2002). Deltagarna har med andra ord rätt att delta i 
mötena utifrån nyfikenhet på nya kulturella uttryck utan att förväntas stå som 
representanter för viss musik. 

• Deltagarna måste uppleva mötet som meningsfullt (Jfr Möller, 2002; citerat i Tiderman, 
2002), alla som är med i musikmötet bör dessutom vara lyhörda för vad övriga deltagare 
själva definierar som ”autentiskt” i de musikexempel de eventuellt introducerar till gruppen 
(Jfr Schippers, 2010; Lundberg och Ternhag, 2002; Kirkegaard, 2011). 

• Mötena bör främst ses som möten mellan individer snarare än mellan ”musikkulturer”. I 
den mån ”blandning” av olika musiktraditioner sker bör det göra det utifrån deltagarnas 
egen nyfikenhet snarare än utifrån musikvetenskapliga eller kommersiella intressen (Jfr 
Daly, 2005). 

Nu återstår att undersöka vad som händer när en ovanstående teoretiska skiss ska omsättas i 
praktisk handling genom möten mellan riktiga människor i Örebro 2016. 
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AKTIONSFORSKNING - MELLAN TEORI OCH PRAKTIK 

I uppsatsens problemformulering, syften och frågeställningar har betonats ett behov av dialog 
och delaktighet i mångfaldsarbete såväl i samhället i stort som vid konstnärliga institutioner. I 
genomgången av principerna för demokrati och interkulturell dialog har därför tagits ställning 
för en deliberativ demokratimodell som bygger på just dialog. För att i sin tur omsätta detta 
ställningstagande i praktisk handling krävs rimligen också en metodologi som just inbjuder 
till delaktighet och dialog med människor som är tänkta att beröras av det mångfaldsarbete 
som eftersöks. Denna metodologi för överbryggande av teori och praktik finner jag i 
aktionsforskningen. 
 I följande kapitel beskrivs inledningsvis aktionsforskning utifrån ett historiskt, filosofiskt 
och metodologiskt perspektiv. Här redogörs också för olika typer av aktionsforskning, där 
valet av metod ytterligare preciseras till deltagande aktionsforskning. Vidare argumenteras för 
detta val genom att redogöra för dess kvalitetskriterier och fortlöpande ställa dem i relation till 
uppsatsens problemformulering, syften och frågeställningar. 
 I avsnittet Genomförande beskrivs urvalskriterier för deltagare till projektet, etiska 
ställningstaganden, hur datainsamlingen gått till, samt hur aktionsforskningsprocessen har gått 
till. 

Aktionsforskning - metod eller ej? 

En konventionell definition av begreppet aktionsforskning kan låta: ”en intervention i liten 
skala i den verkliga världen följt av en noggrann undersökning av effekterna av en sådan 
intervention” (Cohen & Manion, 1994). Aktionsforskningen har sina rötter i den del av 
Aristoteles tankevärld som kallas praktisk filosofi och behandlar mänskligt handlande till 
skillnad från den teoretiska filosofin som behandlar exempelvis metafysik eller logik. Inom 
praktisk filosofi görs en distinktion mellan olika typer av handlande, där begreppet poiesis 
innebär handlande med avsikt att "framställa något förutbestämt", medan begreppet praxis 
innebär handlande med avsikt att ”realisera det goda i människan”.  
 För att kunna realisera poiesis behövs den typ av kunskap som vi kallar 
"hantverkskunnande" eller teknisk expertis, vilket också antyds av det grekiska ordet för 
sådan kunskap, technē. Vi kan likna poiesis vid vad som inom akademin kallas tillämpad 
vetenskap (Carr, 2006), den gren av naturvetenskapen där man testar teoretiska vetenskapliga 
teoriers giltighet eller löser praktiska problem med hjälp av naturvetenskap.  
I praxis finner vi till skillnad från poiesis en uttalad etisk dimension i handlandet. Den 
kunskap som behövs för att "göra det goda" kan inte på samma sätt som technē beskrivas i 
termer av hantverkskunnande, snarare handlar det om en kontextkänslig kunskap som 
människan bara kan tillägna sig genom kontinuerlig erfarenhet av och reflektion kring 
mänskliga möten. Denna typ av erfarenhetsbaserad ”moralisk” kunskap kallas med Aristoteles 
term phronesis. Som exempel kan vi tänka oss en gammal kvinna ligga på sin dödsbädd 
ovetandes om att sonen just stupat i kriget. På en sista fråga om hennes son lever skulle ett 
barn som fått lära att ”ärlighet vara längst” kanske berätta hur det låg till, medan en vuxen 
med större erfarenhet av mänskliga möten sannolikt skulle bespara henne den sanningen och 
berätta att det sista man hörde var att sonen lever och mår bra. Uppvärderingen av Phronesis  
som kunskapsform är en central inom dagens aktionsforskning. 
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I Philosophy, methodology and action research (2006) beskriver Wilfred Carr hur 
aktionsforskningen brukar sägas ha tillkommit under 1920-talet som en samhällsvetenskapens 
motsvarighet till tillämpad vetenskap, med Kurt Lewin som främsta förespråkare. Avsikten 
var precis som med tillämpad vetenskap att testa teoretiska vetenskapliga teoriers giltighet 
eller lösa praktiska problem. På grund av att samhällsvetenskapen till sin natur inte är en 
exakt vetenskap i samma grad som naturvetenskapen, blev aktionsforskningen med sin lägre 
generaliserbarhet än den tillämpade vetenskapen så småningom under 1950-talet avfärdad 
som mindre relevant och gick ur mode (Carr, 2006). Med Aristoteles terminologi kan man 
uttrycka det som att kunskapstypen technē (ung. hantverkskunnande, teknisk expertis) i denna 
tidiga aktionsforskning ersatte phronesis (ung. moralisk visdom anpassad efter situation) i 
strävandet efter praxis (ung. att göra det goda).  Lite mer vardagligt kan man uttrycka det som 
att man försökte, men inte riktig lyckades med, att applicera fasta givna 
samhällsvetenskapliga teorier i avsikt att göra gott. Aktionsforskningen kom så småningom 
tillbaka med ny kraft under 1970-talet, men nu främst inom pedagogisk forskning, som ett sätt 
att stimulera till nytänkande inom läroplaner (föreliggande studie kan sägas delvis sälla sig till 
denna tradition). Aktionsforskningen användes nu mer som ett sätt att utveckla sin egen eller 
andras undervisningspraktik och därmed överbrygga det kritiserade glappet mellan teori och 
praktik i pedagogisk forskning (ibid, 2006). Till aktionsforskningen hör ingen given 
forskningsmetod, Tim Cain beskriver hur olika traditionella forskningsmetoder har applicerats 
på aktionsforskning av musiklärare som velat utveckla sin egen undervisning: 

Positivistisk aktionsforskning: med utgångspunkten att verkligheten kan beskrivas objektivt 
kan man t ex jämföra två olika undervisningsgrupper, där den ena gruppen får den 
undervisning som man normalt brukar bedriva, medan den andra gruppen får undervisning 
enligt en alternativ modell. Genom kvantitativa mätmetoder, att t ex jämföra provresultat, ska 
sedan påvisas om den alternativa undervisningsmetoden haft någon effekt. Cain kritiserar 
denna typ av aktionsforskning av flera orsaker, framför allt när lärare undersöker sin egen 
praktik: för det första blir urvalet varken randomiserat eller representativt, dessutom blir det 
som regel för litet. Faktorer som elevernas inbördes relationer spelar in, huruvida de olika 
grupperna har lektion på för- eller eftermiddag, eller lärarnas förmodat större entusiasm för 
det alternativa arbetssättet. Slutligen finns det etiska problem med att låta en grupp få 
förmodat ”sämre” undervisning än en annan (Cain, 2012). 

Interpretativ aktionsforskning: här är utgångspunkten att den sociala verkligheten inte kan 
beskrivas objektivt och kvantitativt likt naturen, utan snarare är något som tolkas av varje 
människa. Genom kvalitativa metoder som exempelvis deltagande observation eller öppna 
intervjuer, kan en forskande lärare undersöka sina elevers erfarenheter i utförandet av t ex 
självständiga uppgifter eller hur de reagerar på alternativa undervisningsmetoder. Här 
påminner aktionsforskningen om ett slags etnografisk case-studie med syfte att genom 
förståelse av det enskilda fallet säga något mer allmängiltigt om verkligheten. Denna modell 
beskrivs av Cain som problematisk framförallt på grund av "forskareffekten", dvs att 
forskaren har så stark inverkan på deltagarna att resultatet inte kan sägas spegla verkligheten 
utanför själva undersökningssituationen. Forskareffekten blir väldigt stark när en lärare 
forskar på sina egna elever, eftersom att lärarens ordinarie roll de facto är att påverka och 
influera eleverna/studenterna och därmed blir svår att bortse ifrån i forskarsituationen (Cain, 
2012). 
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Kritisk teori i aktionsforskning: till skillnad från det interpretativa förhållningssättet, ämnar ett 
kritiskt förhållningssätt inte att förstå hur undersökningsdeltagarna tänker, eftersom man här 
anser att våra tankesätt är behäftade med underliggande ideologier som vi inte är fullt 
medvetna om. Här är syftet istället att få deltagarna att förhålla sig kritiska till rådande 
ideologier i de undersökta kontexterna. Detta förhållningssätt anses av Cain vara svårt att 
applicera inom den egna pedagogiska praktiken i någon större omfattning, då det i slutänden 
faktiskt ingår i lärarens ansvarsuppdrag att utöva ett slags makt eller i alla fall auktoritet 
(Cain, 2012).  

Deltagande aktionsforskning: Wilfred Carr menar, med teoretisk utgångspunkt i Gadamer 
(1975), att man genom att överhuvudtaget försöka applicera traditionella metoder på 
aktionsforskning, accepterar en av historien förvrängd form av praxis där man frångått det 
situationsanpassade förhållningssätt som innefattas i phronesis-begreppet: 

(…) action research can only be made intelligible as a mode of inquiry that aspires to create and 
nurture the kind of dialogical communities within which phronesis can be embedded and which 
the development of praxis presupposes and requires. If it were to be understood in this way, action 
research would no longer feel it necessary to demonstrate its legitimacy by appealing to a 
methodology. Instead, it would be a form of inquiry that recognised that practical knowledge and 
understanding can only be developed and advanced by practioners engaging in the kind of 
dialogue and conversation through which the tradition-embedded nature of the assumptions 
implicit in their practice can be made explicit and their collective understanding of their practice 
can be transformed. (Carr, 2006) 

Ovanstående citat skulle också kunna tolkas som att själva dialogen är metoden. Innehållet i 
en dialog kan till sin natur inte bestämmas för mycket på förhand av ena parten, då skulle det 
anta karaktär av intervju, alltså eftersöks ett förhållningssätt som bygger på att beslut tas 
tillsammans, i samarbete. Detta sökande har mynnat ut i vad man skulle kunna kalla 
aktionsforskningens egen metod, eller kanske snarare förhållningssätt, deltagandeparadigmet 
(på engelska the participatory paradigm) (Cain, 2012). Forskning som bedrivs utifrån ett 
sådant förhållningssätt kallas också deltagande aktionsforskning, vilket är vad jag närmast 
kan sägas tillämpa i föreliggande studie. I nästföljande avsnitt argumenteras mer ingående för 
valet av deltagande aktionsforskning som vetenskapligt förhållningssätt utifrån en avstämning 
av metodens kvalitetskriterier mot uppsatsens syften och forskningsfråga. 

Kvalitet i deltagande aktionsforskning 

Kvalitetskriterier i deltagande aktionsforskning skiljer sig avsevärt från de traditionella 
kvalitets-kriterierna reliabilitet, generaliserbarhet och validitet både i innebörd och i hur 
mycket fokus som läggs på respektive kriterium. Framförallt uppehåller sig aktions-
forskningen vid kvalitetskriterier som kan sorteras in under validitet (Reason, 2006). När det 
gäller reliabilitet, alltså huruvida en upprepad undersökning skulle ge liknande resultat, eller 
generaliserbarhet, huruvida urvalet är tillräckligt stort för att statistiska slutsatser ska kunna 
dras kring bredare sammanhang, är det uppenbart att ett projekt som detta främst strävar åt 
andra håll. Eftersom den kritik som riktats mot aktionsforskningen främst rör reliabilitet och 
generaliserbarhet, vill jag stanna till för några korta reflektioner kring dessa och hur jag tolkar 
dem i relation till det aktuella projektet. Därefter behandlas den för studien mer relevanta 
diskussionen om validitet. 
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Reliabilitet 
Utfallet av föreliggande projekt är sannolikt i hög grad avhängigt av vilka individer som 
kommer att delta, vilket gör det högst osannolikt att ett liknande projekt utförd av en annan 
forskare skulle ge samma resultat. Det vore knappast ens önskvärt att komma fram till ett 
liknande resultat, då jag uttryckligen letar efter arbetsformer som tar hänsyn till ett samhälle i 
ständig förändring. Varje deltagare i ett projekt som detta kommer med sina unika musikaliska 
erfarenheter och förhållningssätt till musik, varför det inte går att förutsäga vad som kommer 
att ske när de olika deltagarnas musikaliska och kulturella erfarenheter bryts mot varandra i 
ett samarbete. Vad jag däremot strävar efter utifrån reliabilitetssynpunkt är att någon annan 
forskare skulle kunna göra om ett liknande projekt, och därmed utan min inblandning kunna 
fortsätta arbetet för ett ”samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre 
musikutbildningar” (jfr uppsatsens syfte). Därför undviker jag åtminstone i första skedet att 
söka inom mitt befintliga kontaktnät när jag letar efter projektdeltagare, för att så att säga 
"börja från noll”. 

Generaliserbarhet 
Vad som framförallt ligger till grund för den kritik som finns av aktionsforskning är bristande 
generaliserbarhet: forskningen är situationsspecifik, urvalet är som regel mycket begränsat 
och sannolikt orepresentativt, dessutom finns liten kontroll över exakt vilka variabler som ska 
studeras (Cohen & Manion, 1994; Bergold & Thomas, 2012). Samtidigt är detta aspekter som 
också gör aktionsforskningen speciell och därför genererar möjligheter att fokusera på annat 
än vad som är gängse inom mer traditionell forskning.  

I denna studie har visserligen utifrån problemformuleringen tagits ställning för ett praktiskt 
mångfaldsarbete byggt på i huvudsak deliberativa demokratiska principer, dessutom har dessa 
principer överförts till musikaliska kontexter i form av resonemang kring vad som 
konstituerar ett ”gott interkulturellt musikmöte”. Däremot har inte på förhand bestämts 
exempelvis hur många som ska delta i projektet, vilka frågor som ska tas upp till dialog, vilka 
eventuella musikgenrer som ska representeras, eller hur mötena ska organiseras. Om jag på 
förhand skulle bestämma sådana faktorer skulle jag ingripa för tidigt i arbetsprocessen och 
därmed delvis föregripa svaret på forskningsfrågan ”Hur kan interkulturella mötesplatser 
skapas inom den högre musikutbildningsmiljön utifrån principer om demokrati och 
interkulturell dialog?”. Jag skulle härmed också frångå de demokratiska principer som jag 
definierat som utgångspunkten för mötet. Den möjlighet jag ser till generaliserbarhet är att 
kontinuerligt låta resultaten speglas mot vad som skrivits i teoriavsnittet kring exempelvis 
kultur, demokrati och interkulturell dialog, för att göra det lättare för läsaren att själv ta 
ställning till generaliserbarheten i resultaten. 

Validitet i aktionsforskning 

Kvalitetskriterier inom aktionsforskning kan närmast liknas vid vad som brukar beskrivas 
som validitet, men även här finns betydande skillnader. I stället för att likt kvantitativa 
metoder beskriva validitet som att vi ”mäter det vi avser att mäta” (Ejlertsson, 2014), eller i 
kvalitativa metoder t ex som att ”intervjufrågor formuleras på ett sätt som inte går att 
misstolkas” (Cohen & Manion, 1994), beskrivs validitet inom aktionsforskning främst som att 
man adresserar de praktiska, politiska eller moraliska frågor som aktionsforskningen avser 
att adressera. Reason och Bradbury ringar in dessa kvalitetskriterier med en definition av 
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aktionsforskning som är mer utförlig än vad som beskrevs i den mer ”konventionella” 
definitionen som citerades i början av detta kapitel (s 26): 

(…) a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in the 
pursuit of worthwile human purposes… It seeks to bring together action and reflection, theory and 
practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing 
concerns to people, and more generally the flourishing of individual persons and their 
communities. (Reason & Bradbury (2001), citerat i Reason (2006)) 

Ovanstående definition inrymmer fyra karakteristiska dimensioner i aktionsforskningen, vilka 
i det följande kommer att presenteras åtföljt av närmare förtydliganden kring hur de antas ta 
sig uttryck i just denna uppsats. Dessa förtydliganden är också tänkta att visa varför jag menar 
att just deltagande aktionsforskning är relevant som förhållningssätt i denna studie. De fyra 
kvalitetsaspekterna för aktionsforskningsprojekt som beskrivs är:  

1) Att arbeta för eftersträvansvärda ändamål (pursuing worthwhile purposes) 
2) Demokrati och delaktighet (democracy and participation) 
3) Mångfaldigt kunnande (many ways of knowing) 
4) Framväxande form (emergent developmental form) 

Att arbeta för eftersträvansvärda ändamål 
I aktionsforskningens grundfilosofi ligger en kritik av den uppdelning av kropp och själ som i 
Rene Descartes fotspår kommit att ha enormt inflytande över västerländsk filosofi och 
vetenskap. Peter Reason skriver: 

It is a Cartesian error to think of the mind as somehow swinging free of the causal forces exerted 
on the body. So we should give up seeing inquiry as a means of representing reality and rather see 
it as a means of using reality. (Reason, 2006) 

Forskningens mål bör alltså vara att ta itu med problem i verkligheten snarare än att försöka 
beskriva sanningen om verkligheten. När det gäller att avgöra vilka problem som ska lösas går 
det inte att bortse från att detta är något som styrs av värderingar. Här finns inga absoluta 
sanningar, vi måste inom aktionsforskningen hela tiden vara beredda att ompröva relevansen 
av de ändamål vi eftersträvar och samtidigt vara medvetna om vi aldrig kommer att nå fram 
till några definitiva svar (ibid, 2006). Vid avgörandet av vilka ändamål som ska eftersträvas är 
det frestande att utifrån egna intressen utgå från mål som framförallt utvecklar den egna 
praktiken, något som dock leder till smalare perspektiv och därmed svagare aktionsforskning 
än om man har alla deltagares växande i åtanke. 

Ett antal ”eftersträvansvärda ändamål” (här markerade i fet stil) adresseras i denna uppsats 
syften: 
• Huvudsyftet med uppsatsen är att i teori och praktik undersöka hur principer för demokrati 

och interkulturell dialog kan tillämpas i utformandet av interkulturella musikmöten och 
vidare verka för ett samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre 
musikutbildningar. 

• Ett ytterligare syfte är att utifrån praktisk erfarenhet undersöka vad interkulturella 
musikmöten kan generera i form av interkulturell förståelse och ny kunskapsutveckling. 
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Syftena utgår alltså från tydliga strävanden att konkret förbättra en viss social kontext, 
snarare än att som traditionell forskning objektivt beskriva och förstå denna kontext. Sådana 
etiska grundantaganden ett av den deltagande aktionsforskningens största kännetecken, vilket 
blir ett första argument för att utforma delstudien som ett aktionsforskningsprojekt. 

Demokrati och delaktighet 
Att odla demokratiska processer är centralt i nästan all aktionsforskning. Detta liknas vid att 
”bygga ett kommunikativt rum”, och kan ibland vara ännu viktigare än att lösa de praktiska 
problem som forskningen avser att lösa (Kemmis et al, 2014). Reason (2006) liknar det vid att 
skapa ”mikroversioner av det samhälle vi vill se” och specificerar några särskilda utmaningar 
i utformandet av kommunikativa rum, vilka här presenteras i översatt och förkortad form:  

• Makt och politik: att sträva efter ökad demokrati går ofta stick i stäv med intressen hos de 
som innehar makten i det samhälle eller system som forskningen avser förändra, varför 
deltagande ibland kan vara förbundet med personliga förluster eller i värsta fall hot och 
repressalier. 

• Tid: att dra ihop människor i demokratiska processer tar alltid längre tid än man tror. 
• Förnekelse: vid särskilt svåra frågor som uppväcker psykiska trauman från t ex krig eller 

katastrofer, finns en tendens att förneka det och förringa det svåra, vilket försvårar en dialog 
kring dessa frågor. 

• Fel på grund av ”konsensuspakter”: personer i arbetsgruppen som känner varandra kan 
sluta sig samman i försvar för sin egen världsbild och därmed sluta sig för andra alternativ. 

• Problem med förenkling: en stor del av organisationen av en demokratisk process i 
samarbete med närsamhället är att anpassa sitt språk till situationen. Gör man inte det, kan 
man lätt uppfattas som mästrande. 

• Begränsningar med ”första ordningens demokrati”: med första ordningens demokrati 
menas att de som deltar i den demokratiska processen i stort har gemensamma mål. För att 
undvika att samarbetsgruppen sluter sig och därmed bildar ett nytt ”vi”, vilket i sin tur 
skapar ett ”dem”, ”de andra”, behöver ytterligare personers åsikter ibland inneslutas och 
brytas mot gruppens. 

• Skala: för att aktionsforskning ska uppfattas som relevant behöver man se ut över det 
enskilda fallet som är föremål för studien och även bidra till att sätta igång eller understödja 
större och mer långsiktiga politiska processer. 

I uppsatsens problemformulering betonas ett demokratiskt problem i att mångkultursatsningar 
oftast genomförs utan deltagande från de grupper som är tänkt att gagnas av dessa satsningar 
(Pripp, 2006), vilket innebär att aktivt deltagande från dessa grupper är önskvärt, eller kanske 
till och med en förutsättning för arbetets trovärdighet. Dessutom uttrycks i uppsatsens syfte en 
explicit målsättning att utgå ifrån principer för demokrati och interkulturell dialog; Detta 
sammanfaller väl med det kriterium för kvalitet inom aktionsforskning som just beskrivits 
(demokrati och delaktighet), vilket jag ser som ett andra argument för att välja att utforma 
studien som ett aktionsforskningsprojekt. 

Mångfaldigt kunnande 
Aktionsforskningen kan, förutom att bidra till praktiska lösningar av problem, också bidra 
med ny kunskap. Här menar många aktionsforskare att det utöver traditionell empiriskt och 
rationellt grundad kunskap, även är tal om kunskap som bygger på erfarenheter av självet i 
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relation till andra (Reason, 2006). Erkännandet och uppvärderandet av denna typ av kunskap 
är central inom aktionsforskningen, här kan vi dra oss till minnes tidigare diskussion kring 
Aristoteles olika kunskapsbegrepp och uttrycka det som att som att vi behöver uppvärdera 
phronesis som likvärdig technē. Reason refererar i stället till Heron, vilken beskriver fyra 
olika kunskapstyper relevanta för aktionsforskning: 

• Erfarenhetsmässigt kunnande (Experiental knowing): den kunskap som springer ur direkta 
möten med människor, platser eller ting. Beskrivs ibland som tyst kunskap, och associeras 
till intuition. Här kan återigen påminnas om phronesis-begreppet. 

• Presentationellt kunnande (Presentational knowing): kunskapen att kunna uttrycka samma 
sak på många olika sätt, beroende på till vem och i vilken situation. Tätt sammanlänkat 
med ovannämnda erfarenhetsmässiga kunnande, eftersom denna förmåga kommer just i 
ur erfarenheter. Det handlar här inte enbart om att verbalt kunna uttrycka sig på olika sätt, 
utan här ses också musik, teckning, drama, etc. som presentationsformer. 

• Propositionellt kunnande (Propositional knowing): här avses den kunskapssyn som 
traditionellt associeras till vetenskapen, t ex att kunna utgå från teoretiska perspektiv i 
analys av vardagsnära observationer, eller vice versa, att kunna utveckla teorier ur 
vardagsnära observationer och erfarenheter.  

• Praktiskt kunnande (Practical knowing): kunskap om en praktik är inte det samma som 
kunnande i praktiken. Det praktiska kunnandet står i ett dialektiskt förhållande till det 
propositionella kunnandet, vilket också kan uttryckas som en komplettering till Descartes" 
”Jag tänker alltså är jag” med ”Jag gör, alltså är jag”. I aktionsforskningen uttrycks detta 
som att forskaren alternerar mellan görande och tänkande i cykler, där handlingen åtföljs 
av reflektion som ligger till grund för nästa handling, osv (för mer ingående resonemang 
kring aktionsforskningscykeln, se s 35-36). 

I projektet förväntas olika sorters kunnande mötas på olika sätt: dels genom ett växelspel 
mellan det teoretiska forskarperspektiv och det vardagliga perspektiv som framkommer i 
verbala och musikaliska samtal i den interkulturella dialogen; dels genom att deltagarna i 
projektet förmodas ha olika sorters musikaliskt kunnande och kulturellt kapital med sig från 
sina respektive bakgrunder. Detta grundantagande om att många olika sorters kunnande bör 
framhävas och erkännas är mitt tredje argument för att anta deltagande aktionsforskning som 
förhållningssätt i den här studien. 

Framväxande form 
Deltagande aktionsforskning handlar som tidigare nämnt mycket om att skapa kommunikativa 
rum för dialog och samarbete (Kemmis et al, 2014). Till den dialogiska processens natur hör 
att dess innehåll inte kan bestämmas för mycket på förhand. Därför måste utformningen av 
aktionsforskningsprojekt ske gradvis över tid, utifrån vad deltagarna genom gemensamt 
handlande, observation och reflektion kommer fram till är viktigt. Reason uttrycker sig på 
följande vis: 

Good action research emerges over time in an evolutionary and developmental process, as individuals 
learn skills of inquiry, as communities of inquiry develop, as understanding of the issues deepens, and as 
practice grows and shifts changes over time. Emergence means that the questions may change, the 
relationships may change, the purposes may change, and what is important may change. This means 
action research cannot be programmatic and cannot be defined in terms of hard and fast methods. 
(Reason, 2006)
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 Som exempel nämner Reason en studie av Carlis Douglas (1999) som till en början ställde 
frågan ”varför organisationer formulerar visioner kring likabehandling men inte gör något åt 
det i praktiken”. I takt med att studiens dialogiska processer fortskred insåg Douglas att den 
mer aktuella frågeställningen för deltagarna var av betydligt bredare art, varför den 
övergripande frågan istället blev ”hur svarta kvinnor ska kunna trivas (thrive) snarare än bara 
överleva (survive) i arbetslivet”. Här kan lätt uppstå en känsla av godtycklighet och bristande 
kontroll över forskningsprocessen; för att undvika detta krävs att man som forskare är tydlig 
med vilka valsituationer som uppstår under forskningsprocessen och varför man gör de val 
man gör (Reason, 2006). 
 I föreliggande projekt har visserligen på förhand tagits ställning till vilka bakomliggande 
demokratiska principer som bör konstituera ”ett gott interkulturellt musikmöte”. Däremot 
förutsätter just dessa principers betonande av demokratisk delaktighet att jag inte på förhand 
kan bestämma hur de ska omsättas praktiskt, t ex kring vilka musiktraditioner som ska 
representeras, hur projektet ska läggas upp, var det ska äga rum, antal deltagare eller vilken 
typ av repertoar som ska användas. De samtalsämnen som tas upp till dialog under projektets 
gång kan inte heller specificeras på förhand. Eftersom jag i uppsatsens första del har 
argumenterat för att mångfaldsarbete vid musikinstitutioner bör utgå från en kontinuerlig 
interaktion med omgivande samhälle, blir kvalitetskriteriet ”framväxande form” ett fjärde 
argument för att anta just aktionsforskning som metod.

Genomförande 

I följande avsnitt beskrivs kriterier för vilka som fått tillträde till projektet, etiska 
överväganden utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, hur jag samlat in data, samt 
hur forskningsprocessen gått till. 

Urval av projektdeltagare 

Att upprätta kriterier för vilka som ska deltaga i projektet är komplicerat och leder lätt ut i 
etiska dilemman. Frågor som reser sig är: Måste några deltagare vara födda i ett annat land? I 
så fall: hur långt bort, räcker det med t ex Danmark som jag själv eller måste det vara till 
exempel  ”icke-västeuropeisk”.  I  så  fall,  hur  skulle  jag  ställa  mig  till  någon  ur  Sveriges 
nationella  minoriteter,  exempelvis  samer?  Ska  det  istället  vara  människor  från  så  kallade 
”utsatta grupper”? Hur avgör man i så fall vilka som innefattas i en sådan kategori? Är det ett 
krav att man ska identifiera sig med en viss "kultur" för att få tillträde till projektet? Vari 
ligger i så fall rättvisan i att jag själv inte har det kravet på mig? 

I värsta fall kan ogenomtänkta beslut leda till att projektet reproducerar essentialistiska 
föreställningar  om kultur  som snarare  "låser  in"  deltagarna i  etniska kategorier  än verkar 
frigörande (Jfr Motturi, 2007). Ytterligare frågor gäller grad av professionalism; ska det vara 
människor  som  är  utbildade  inom  musik?  Hur  blir  det  i  så  fall  med  kvalitetskriteriet 
”mångfaldigt  kunnande”  (se  s  31-32)?  Utbildningssystem ser  ju  väldigt  olika  ut  på  olika 
platser i världen, likaså förutsättningarna att kunna leva på musik.

Här  måste  prioriteringar  göras  utifrån  uppsatsens  problemformulering.  I  problem-
formuleringen beskrivs segregeringen i det svenska samhället mellan etniska minoriteter och 
etniska svenskar samt den eventuella strukturella diskrimineringen i kulturlivet, vilket i sin tur 
avspeglas i musikhögskolemiljön. På grund av detta är mitt första kriterium att gruppen bör 
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bestå av människor från båda dessa grupper, hur konstruerade och generaliserande de än må 
vara som kategorier. 

Ett andra nödvändigt kriterium är att deltagarna förstår uppsatsens problembeskrivning 
och sympatiserar med uppsatsens syften och frågeställning, eller enklare uttryckt att de håller 
med  om  att  det  är  eftersträvansvärt  med  interkulturella  mötesplatser  för  samtal  och 
musicerande. 

Ett tredje "praktiskt" kriterium är att deltagarna kan musicera på en så pass hög nivå att 
ett samspel blir möjligt, jag ska alltså inte behöva gå in i någon undervisande lärarroll.

Etiska överväganden 

Förutom de olika etiska dimensioner kring demokratiska processer och interkulturell dialog 
som  beskrivits  genomgående  i  uppsatsen  hittills,  tillkommer  Vetenskapsrådets  fyra 
forskningsetiska huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens  syfte”  (Vetenskapsrådet,  2016).  Varje  deltagare  har  informerats  om 
projektets problemformulering och syften i enskilda samtal innan några möten har anordnats. 
Jag har dessutom upprepat denna information för gruppen innan någon dokumentation av 
mötena tagit vid.
Samtyckeskravet:  ”Deltagare  i  en  undersökning  har  rätt  att  själva  bestämma  över  sin 
medverkan” (Ibid, 2016). Alla deltagarna har informerats om att det är frivilligt att delta i 
projektet, men även om rätten att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter  om  alla  i  en  undersökning  ingående  personer  skall  
ges  största  möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga  inte  kan  ta  del  av  dem” (Ibid,  2016).  Alla  deltagare  har  gett  mig  tillåtelse  att 
använda deras fulla namn i uppsatsen. Dessa medgivanden är värdefulla pga den deliberativa 
demokratisynens princip om offentlighet, dvs att deltagande parter ska vara beredda att stå för 
sina åsikter även i offentligheten. Jag har slutligen ändå valt att skriva ut fingerade namn för 
att göra deltagarna mindre ”sökbara” på nätet, framförallt på grund av att två av deltagarna 
befinner  sig  mitt  i  en  asylprocess  och  därför  kan  ses  som särskilt  utsatta.  Här  bör  dock 
poängteras att det inte är tal om någon anonymisering, för den som skulle vilja går det relativt 
lätt att spåra vissa av deltagarna.
Nyttjandekravet:  ”Uppgifter  insamlade  om  enskilda  personer  får  endast  användas  för 
forskningsändamål”  (Ibid,  2016).  Detta  krav  innebär  t  ex  att  inte  använda  resultaten  för 
kommersiellt bruk eller att inte använda resultaten som underlag för exempelvis vård eller 
tvångsintagning.  För  projektets  del  betyder  detta  t  ex  att  jag  inte  får  använda  någon  av 
projektdeltagarnas namn för att marknadsföra mig själv.

Datainsamling 

”Allt är data”. Så lyder Barneys Glasers viktiga devis inom så kallad grundad teori. Utan att 
på något använda mig av grundad teori som metod i denna uppsats tar jag ändå till mig av 
devisen, då jag utifrån den deltagande aktionsforskningens principer har valt att ha ett väldigt 
öppet förhållningssätt till hur arbetsprocessen ska se ut. Data kan alltså t ex vara en mening 
som någon säger, en musikalisk fras eller en gest, men också mina egna fortlöpande 
reflektioner över processen eftersom dessa ligger till grund för hur jag fortsatt agerar. 
 Samtidigt med detta öppna förhållningssätt till data kan någon form av strukturerad 
datainsamling ändå vara motiverad för att tydliggöra arbetsprocessens gång. De vanligaste 

�34



datainsamlingsmetoderna inom aktionsforskning är intervjuer och fokusgruppsamtal (Bergold 
& Thomas, 2012), vilket också närmast liknar det tillvägagångssätt jag använt mig av.  
 Jag har träffat varje deltagare innan de gemensamma mötena ägt rum för ett öppet samtal 
om deras respektive musikaliska och kulturella erfarenheter, projektets syften och 
frågeställning, samt deras förväntningar på projektet. Ibland har mötena även innefattat 
musicerande. Några deltagare har jag av praktiska skäl träffat i grupp. Jag valde att inte spela 
in några av de inledande mötena för att minska deltagarnas känsla av att vara ”beforskade” 
och kunna fokusera mer på att knyta en mer personliga relationer. Istället har jag direkt efter 
varje möte skrivit ned en sammanfattning vilken i efterhand stämts av med respektive 
deltagare. De har i denna avstämning haft möjlighet att förtydliga eventuella missförstådda 
uttalanden samt haft möjlighet att ändra val av namnpseudonym. 
 Musikmötena har spelats in på film för att även kunna utläsa ansiktsuttryck, musikalisk 
gestik, m.m. Eftersom mötena med projektdeltagarna haft karaktär av såväl samtal som 
praktiskt musicerande och musiklyssnande, har de tagit betydligt längre tid än t ex en vanlig 
intervju (en musikalisk repetition med obekant repertoar tar gärna 2-3 timmar eller mer även 
om det bara rör sig om instudering av ett par låtar), varför jag inte sett det som praktiskt 
hanterbart att transkribera allt vi gjort. Istället har jag transkriberat de händelser som jag 
bedömt vara av relevans för uppsatsens forskningsfråga och skrivit ned omkringliggande 
händelser i mer sammanfattande ordalag.

Projektets forskningsprocess  

Aktionsforskningsprocessen beskrivs ofta efter "grundaren" Kurt Lewin som en 
"aktionsforskningscykel" av planering, handling, observation och reflektion (Kemmis et al, 
2014): 

Handling 

     Planering        Observation 

Reflektion 

Under planeringen bestäms vilken handling som ska göras för att förbättra de omständigheter 
som projektet avser förbättra. Under handlingen genomförs förbättringsåtgärderna och dess 
effekter observeras. Utifrån observationerna reflekteras över handlingens utfall, vilket i sin tur 
ligger till grund för planeringen av nästa cykel, osv.  
 Eftersom framsteg förväntas uppnås efter varje genomförd cykel, beskrivs processen 
ibland som en aktionsforskningsspiral (ibid, 2014). Kemmis et al (2014) betonar dock att 
båda modellerna till viss del är missvisande, de fyra stegen är i praktiken inte tidsmässigt 
isolerade företeelser utan sker parallellt hela tiden. 

Aktionsforskningscykeln gör sig gällande i mer eller mindre grad under det projekt som 
genomförts inom ramen för denna uppsats. I projektets första fas är processen inte så påtaglig, 
här kan närmast talas om ett slags knytande av personliga relationer och "sondering av tankar" 
hos projektdeltagarna. Här sker viss gemensam planering av projektet utifrån observationer 
och reflektioner av mig och mina informanter kring företeelser som relaterar till uppsatsens 
problembeskrivning, t ex segregation eller bristande kulturell mångfald vid musik-
utbildningar. I vissa fall sker också handling, då jag t ex spelar tillsammans med några av 
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deltagarna eller när vi gemensamt involverar nya deltagare till projektet. Däremot är 
samspelet mellan aktionsforskningsspiralens olika delar inte så påtagligt. 
 I projektets andra fas (musikmötena) återspeglas "aktionsforskningsspiralen" desto 
tydligare. Grovt sett sker den första planeringen utifrån de enskilda mötena i fas 1, handling 
sker under själva musikmötet, observation och reflektion sker genom gemensamma 
utvärderingar efter mötet, vilket ligger grund för planeringen av nästa möte, osv. Här blir det 
dock tydligt hur liknelsen vid en ”cykel” eller ”spiral” rör sig om en grov förenkling av 
verkligheten (Jfr Kemmis et al, 2014). Planeringen påverkas t ex ibland av handlingar mitt 
under mötena pga lyhördhet för den demokratiska processen, vilket kan leda till andra 
handlingar än vad som förväntats. Det kan röra sig om något så enkelt som att en musiker 
börjar spela något som övriga fattar intresse för, vilket innebär att mötet tar en annan 
vändning än var som var planerat. Observation och reflektion är i sin tur ständigt pågående 
processer som påverkar mötets planering såväl i stunden som mellan mötena. Följande figur 
skulle kunna illustrera processen tydligare: 
 

Handling 
 
     Planering        Observation 

Reflektion 

Analysförfarande 
Bergold & Thomas (2012) betonar att även analysen i deltagande aktionsforskning bör vara 
en kollektiv process, för att säkerställa att även perspektiv från ”lekmän” tillförs i tolkningen 
av data: 

As far back as 1967, GLASER & STRAUSS (1967) stressed the desirability of conducting data 
analysis in groups that include lay people. This applies particularly to participatory research 
because it ensures that the various perspectives flow into the interpretation during the data analysis 
process and that the research partners gain an insight into the background to their own viewpoints 
and that of the other members. (Bergold & Thomas, 2012) 

Under föreliggande projekt förs många samtal av reflekterande och analyserande karaktär, 
exempelvis när vi talar om hur vi uppfattar olika musikexempel och varför vi gör det. I 
samtalen handlar det främst om en analys av intuitiv karaktär, då övriga projektdeltagare inte 
är insatta i uppsatsens teoretiska och etiska resonemang på samma sätt som jag själv (även om 
jag delgett dem det muntligt med enklare ordval). Min roll utöver den som projektdeltagare 
blir därför även att ställa gruppens intuitiva analyser i relation till uppsatsens teoretiska och 
etiska ramverk. Om deltagarna exempelvis förklarar kulturella fenomen i statiska eller 
generaliserande termer (”så gör vi i vår kultur”), kommer det an på mig att reflektera kring 
och analysera vad en sådan förståelse av begreppet kultur innebär för den dialogiska 
processen under musikmötet. 
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DET GODA INTERKULTURELLA MUSIKMÖTET - I PRAKTIKEN 

I följande kapitel beskrivs genomförandet av ett aktionsforskningsprojekt som gått ut på att 
skapa interkulturella musikmöten vid Musikhögskolan vid Örebro Universitet och därmed  
bidra till större praktiskt, presentationellt och erfarenhetsmässigt kunnande (Jfr Reason, 2006) 
kring uppsatsens forskningsfrågor: 

• Hur kan interkulturella mötesplatser skapas inom den högre musikutbildningsmiljön utifrån 
principer om demokrati och interkulturell dialog? 

• På vilka sätt kan interkulturella musikmöten leda till interkulturell förståelse och ny 
kunskap?  

Projektets fortskridande beskrivs i två faser: 1) Att hitta projektdeltagare och 2) 
Genomförande av musikmöten. För att så tydligt som möjligt åskådliggöra projektets 
framväxande form (Reason, 2006) redovisas parallellt med empirin också reflektioner, initiala 
analyser, samt dessas betydelse för den fortsatta planeringen av projektet. Reflektion och 
analys sker dels kollektivt i samspel med projektdeltagarna utifrån ett spontant och intuitivt 
perspektiv, dels individuellt utifrån mitt eget ”forskarperspektiv”. Mina egna reflektioner kan 
också vara av intuitiv karaktär, men när det gäller analys är det främst det teoretiska och 
etiska ramverk som framlagts i kapitlet Det goda interkulturella musikmötet - i teorin som 
ligger som referensram (enstaka ”nya” källor förekommer). 
 Kursivtext har använts för att markera vad som är mina egna reflektioner och analyser.  
Denna presentationsform avser att göra det lättare för läsaren att följa huruvida och på vilket 
sätt mina teoretiska och etiska utgångspunkter (propositionellt kunnande) tar sig uttryck i 
praktiken (presentationellt, praktiskt och erfarenhetsmässigt kunnande), eller vice versa: 
huruvida och på vilket sätt de praktiska erfarenheterna från mötena påverkar min teoretiska 
och etiska förståelse av Det goda interkulturella musikmötet. 

Fas 1: Att hitta projektdeltagare 

I egenskap av lärare i världsmusik och sedan länge intresserad av kulturell mångfald inom 
musik har jag dels kännedom om studenter som kan tänkas vara intresserade av projektet, dels 
har jag redan ett befintligt kontaktnät av musiker som kan sägas representera etniska 
minoriteter. Dessa personer skulle tillsammans med råge räcka till för att kunna bilda en 
projektgrupp. Av flera anledningar anser jag ändå att ett dylikt upplägg skulle vara 
otillräckligt ur vetenskaplig synvinkel. Dels anges i uppsatsens problemformulering en 
uttrycklig målsättning att ”interagera med mångfalden i samhället omkring oss”, dels har vi 
min tolkning av reliabilitetsaspekten: en annan forskare bör kunna upprepa ett liknande 
projekt utan att redan ha ett befintligt kontaktnät av det slag jag själv har. I följande avsnitt 
beskrivs den lärorika men också mödosamma vägen att hitta projektdeltagare. Det rör sig inte 
om intervjuer, snarare är det sammanfattningar av de olika informella möten som ägt rum 
under sökandets gång. 

Arbetsförmedlingen 
Via arbetsförmedlingens lokalkontor kommer jag i kontakt med Caroline vid ”Avdelningen 
för kultur och media väst”. Initiativet välkomnas varefter möte avtalas och jag blir väl 
mottagen. Jag får beskrivet för mig hur invandrade kulturutövare blivit överraskade över hur 
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svårt det är att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och hur de flesta professionella 
musiker som Caroline stött på under sitt arbete fått ge upp sin musikkarriär för att i stället 
ägna sig åt enklare arbeten. Caroline berättar att hon uppfattar en slutenhet vid konstnärliga 
institutioner som hon menar leder till att kulturlivet går miste om stor kompetens, till exempel 
nämns en nyanländ syrisk konstnär med internationell erfarenhet som nyligen lämnat Örebro 
för USA på grund av att han uppfattat möjligheterna för honom att kunna ställa ut på 
konsthallen som stängda. Samtidigt beskrivs också hur det brukar uppskattas oerhört när man 
som arbetsförmedlare intresserar sig för arbetssökande kulturutövares konstutövning som 
kontrast till det vanliga talet om arbete, språkkurser och bostad. Eftersom Caroline i nuläget 
inte handlägger några ärenden med arbetssökande musiker, bestäms att min förfrågan skickas 
vidare upp i organisationen samt till lokalavdelningar i kringliggande kommuner där ett större 
antal nyanlända finns. När jag frågar om jag kan få några namn på musiker som hon tidigare 
varit handläggare åt går det inte, eftersom regelverket är sådant att dessa först själva måste 
informeras innan någon kontakt kan tas. Efter ca tre veckor har ingen återkoppling skett, 
varför jag skickar en påminnelse som dock inte leder till någon direkt respons. Efter 
ytterligare två veckor kommer dock svaret att etableringen har ”några på gång” och att de har 
fått i uppdrag att snarast kontakta mig. Detta meddelande blir det sista jag hör från 
arbetsförmedlingen under projektets genomförandeperiod. 

Min kontaktperson på arbetsförmedlingen beskriver strukturella hinder för invandrade 
kulturutövare att ägna sig åt sin konstnärliga praktik, dels i form av slutenhet inom de 
konstnärliga institutionerna (Jfr Pripp, 2006) men även på grund av att så mycket fokus 
behöver läggas på mer direkta behov som försörjning, bostad, etc. Jag tänker att denna 
situation gäller för många kulturutövare oavsett ursprung, men att ett fortsatt musicerande 
borde kunna fungera som en motiverande faktor i tillvaron oavsett om det leder till någon 
försörjning. Tidsaspekten framstår här som viktig; eftersom musikaliskt kunnande är något 
som ständigt behöver hållas i trim är det viktigt att tillvaratagandet av kompetenser sker fort 
innan annat arbete tar över och "identiteten i musiken" försvagas (jfr Hargreaves, Miell & 
MacDonald, 2002). Sammantaget är mitt intryck att initiativet varit välkommet, men att den 
administrativa trögheten inom arbetsförmedlingen själv blir en del av de strukturella hindren. 
Det räcker med att en av de många mellanhänderna i organisationen brister i kommunikation 
för att informationskedjan ska brytas. 

Långt efter att projektgruppens sammansättning bestämts och jag för länge sedan avskrivit 
möjligheterna att hitta någon kontakt via Arbetsförmedlingen, berättar en av deltagarna, 
Babak, för mig att han blivit informerad av arbetsförmedlingen om att det finns ”någon som 
har ett projekt i gång på Musikhögskolan”. Eftersom vi är bekanta sedan tidigare och han är 
insatt i mitt arbete, har han vid tillfället frågat sin kontaktperson om det är jag och fått veta att 
så är fallet. 

Denna korta episod visar att kontakten med Arbetsförmedlingen inte varit helt utan resultat. 
Det kan finnas goda skäl att följa upp kontakten. 

SFI  (Svenska för invandrare) 
Ett mail skickas till rektorerna vid SFI-utbildningarna med förfrågan om ifall några musiker 
finns bland de studerande som skulle kunna vara intresserade av att delta i ett interkulturellt 
musikprojekt vid musikhögskolan. Jag frågar också om ett sådant projekt eventuellt skulle 
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kunna ses som praktik. Via en mailkopia informeras jag senare om att frågan skickats vidare 
till all personal vid de olika SFI-utbildningarna. Sex dagar senare får jag ett svar från Hayan 
som är mycket intresserad av att träffas. Vi ses en vecka senare på ett café, varefter vi tar oss 
till musikhögskolan och pratar och spelar ihop en stund. Hayan berättar att han kom till 
Sverige från Syrien för två år sedan och nu är på sluttampen av SFI-utbildningen, samtidigt 
som han arbetar deltid inom restaurangbranchen i Örebro. Musicerandet bedömer jag vara på 
amatörnivå men med stort engagemang och musikglädje. Hayan anger först några 
amerikanska popartister som favoriter, men även arabiska och ryska popartister. Jag upplever 
att han är mån om att framhäva sitt intresse för de amerikanska artisterna, men något mer 
avvaktande när det kommer till framförallt de arabiska. När jag svarar att jag uppskattar den 
arabiska musiken mycket blir jag förevisad ett antal intressanta exempel som vi provar att 
spela. När jag frågar om han skulle kunna tänka sig att t ex lära ut en sång på arabiska svarar 
han att han gör vad som helst för att få sammanhang att musicera i. Min informant berättar att 
han också är förtjust i "rysk musik" och visar några exempel på detta. Jag kollar om han kan 
en berömd rysk låt som jag känner till, vilken dock visar sig vara lite "gammalmodig", varför 
vi letar fram något nyare som vi spelar tillsammans. Som avslutning önskar han att få sjunga 
Whitney Houstons I will always love you när jag kompar på piano och han spelar på 
darbouka, vilket trots en del musikaliska "krockar" ger oss en trevlig musikstund. I vårt möte 
finns definitivt utrymme för ömsesidigt musikaliskt lärande. Dagen efter skickar han en 
inspelning på oss när vi spelar, men när jag en tid senare via flera mail försöker kontakta 
honom igen för att föreslå ytterligare en träff får jag inget svar. 

Hayan kan betraktas som amatörmusiker, vilket förmodligen är orsak till att hans bild av ett 
samarbete framförallt är i form av att ta instrumentallektioner snarare än att t ex utveckla en 
särskild genre eller utöka sina musikaliska horisonter. Hans konkreta förslag till samarbete 
rör intresse för att ta pianolektioner, gärna mot ekonomisk ersättning. Själva syftet med 
projektet har uppenbarligen inte framgått, vilket kan bero såväl på språkliga hinder som att 
informationen gått via flera mellanhänder. Jag tänker att det ändå är modigt av honom att 
våga ta kontakt och hoppas kunna hitta en roll åt honom i projektet. När jag inte får svar på 
mina kontaktförsök reflekterar jag över om detta kan bero på att jag föreslagit att han ska 
lära ut en sång på arabiska och därmed har utsett honom som representant för en musikkultur 
när han uppenbarligen identifierar sig med ett betydligt bredare kulturellt spektrum än så.  
Om detta är fallet har jag inte i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till kriteriet om "frivillig 
självtillskrivning" som Benhabib (2002) föreslår för god interkulturell dialog. Det kan också 
helt enkelt bero på att han känner för stor press från min sida och önskar en mindre 
betydelsebärande roll i projektet, att han t ex mer identifierar sig som "musikälskare" än 
"sångare" (jfr Hargreaves, Miell & MacDonald, 2002). Trots att kontakten avbryts uppstår 
tack vare detta möte en idé hos mig själv om att erbjuda SFI-elever lektioner med 
musikstudenter som integrationsåtgärd och möjlighet till lärande för studenterna. 

"Etniska kulturföreningar" 
Jag skickar mail till de kulturföreningar bildade på etnisk grund som jag hittar mailadresser 
till via Örebro kommuns föreningsregister, där jag använder mig av sökorden "musik" och 
"kulturverksamhet".  Förfrågan  skickas  till  sexton  föreningar,  varav  två  svarar.  En 
kulturförening  svarar  att  ingen  sådan  musiker  finns  inom föreningen,  medan  en  förening 
svarar att de gärna vill samarbeta och förmedlar namn och telefon till en musiker som är aktiv 
inom föreningen. Jag hör av mig till denna kontakt och bestämmer träff trots att hen har ett 
pressat arbetsschema. Mötet avbokas dock via ombud med hänvisning till personliga skäl.
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Under ett senare skede av projektet får jag via kontakter numret till en person i en av de 
föreningar  som tidigare inte  svarat.  Kontaktpersonen berättar  om en musikverksamhet  för 
barn under uppbyggnad och spekulerar i om jag kunde kopplas in där. Vi bestämmer ett datum 
för att träffas men även detta möte avbokas. Vi bestämmer att vederbörande ska höra av sig en 
vecka senare i stället, men ingen sådan kontakt tas.

Det går inte  att  avgöra om det  svaga gensvaret  från de "etniska föreningarna" beror på 
praktiska  omständigheter  som  exempelvis  inaktuella  mailadresser  eller  språkliga  hinder 
(syftet  med projektet  var  dock  formulerat  på  förenklat  vis),  eller  om det  kan vara andra 
orsaker som t ex den pressade livssituation som en informant beskriver. En fråga som först 
väcks hos mig efter det mycket begränsade gensvaret är ifall det hos föreningarna finns en 
motvilja mot att vända sig utåt, och om en sådan slutenhet kan få till följd att musikutövandet 
i ”det nya landet” inte fortsätter att utvecklas i samspel med omgivande samhälle och ”fryser 
i tiden” (jfr Schippers, 2010; Lundberg & Ternhag, 2002). I ett större perspektiv kan frågan 
väckas  om detta  i  så  fall  speglar  en  ”etnisk  enklavisering” i  det  svenska  samhället  (Jfr 
Carlbom, 2005). I det senare samtalet med representanten för en av föreningarna får jag dock 
inte det intrycket,  däremot uppfattar jag att min (pga demokratiska hänsyn) relativt öppet 
ställda  förfrågan inte  är  tillräckligt  konkret  för  att  väcka intresse.  Ambitionen att  arbeta 
demokratiskt leder också till osäkerhet.

Webbaserade kontaktförmedlingar 
”Welcome” är en app för smartphones släppt i december 2015 för att förmedla kontakt mellan 
nyanlända och lokalbefolkning.  Här  hittar  jag en annons från rapparen,  ljudteknikern och 
kompositören  Samir  som söker  såväl  flyktingar  som svenskar  för  att  genomföra  ett  eget 
projekt.  Jag blir  nyfiken på vad hans projekt går ut på, hör av mig snarast och får snabb 
återkoppling. Vi inleder med ett kort Skype-samtal för att så småningom träffas in persona för 
ett  längre  möte.  Samir  bor  för  närvarande  på  en  flyktingförläggning  i  en  mindre 
"avfolkningsort"  i  Bergslagen,  vilket  är  en  stor  kontrast  mot  hans  tidigare  tillvaro  i 
storstäderna Aleppo respektive Istanbul. 

Jag prövar även den nystartade förmedlingstjänsten ”Kompisbyrån”, vilken har som syfte 
att skapa kontakt mellan ”dig som är ny i Sverige och dig som bott i Sverige länge”. Här 
lägger  man  inte  ut  egna  annonser,  istället  väljer  man  att  anmäla  sig  till  alternativen 
”fikakompis” eller ”musikkompis” varefter matchningen sker via tjänstens administratörer. 
Jag väljer ”musikkompis”, anger mina intressen och skickar iväg en anmälan. Efter en månad 
får  jag ett  meddelande om att  det  för  närvarande är  ”många som också vill  träffa  en ny 
Fikakompis eller Musikkompis. Vi vill informera dig om att vi jobbar så snabbt vi kan och 
kommer att höra av oss till dig så fort vi har hittat en ny kompis som matchar din profil.”. Jag 
tänker att detta nog betyder att försöket inte kommer att leda till något, men endast två dagar 
efter detta blir jag matchad med oud-spelaren Elyas. Jag mailar honom och vi bestämmer att 
träffas för att prata och spela en stund tillsammans.

Snabbheten och effektiviteten i  kontakterna mellan mig och Samir resp Elyas är påtaglig 
jämfört  med den mycket  långsamma och tämligen resultatlösa processen att  gå via  olika 
institutioner. Det nya informationssamhället erbjuder vägar till direktkontakt på sätt som inte 
var möjliga för tjugo år sedan. Ständigt nya kanaler uppstår och det blir uppenbart att det 
inte bara är givande men kanske också helt nödvändigt att hålla sig uppdaterad. Även ur 
demokratisynpunkt  är  denna  process  mera  jämlik,  då  båda  parter  aktivt  sökt  sig  till 
kontaktförmedlingarna på mer lika villkor.
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Samirs egen flykt orsakades mycket av kontroversiella texter som han skrivit angående vad 
han  kallar  ”big  cases”,  exempelvis  kvinnors  och  barns  rättigheter,  texter  som  också  har 
resulterat i många ”hatare” på nätet. I Syrien fängslades Samir för sina texter och tvingades 
delta i träningsutbildning för regeringsstyrkorna för att slippa ur fångenskap. Han beskriver 
hur han för att slippa delta i dödandet först flydde till en relativt lugn stadsdel i Aleppo där 
många politiska aktivister var bosatta, men när IS tog sig till denna del av staden flydde han 
istället vidare och lyckades så småningom ta sig till Sverige, där han värdesätter rätten till 
åsikts- och yttrandefrihet och anser att de ”bästa människorna finns”. Samtidigt utrycker han 
frustration över att han efter sju månader i landet ännu inte fått någon utbildning i Svenska 
eller i svensk samhällsinformation. Mitt i krigets tragedi menar Samir att vissa saker blivit 
bättre för Syrierna, han berättar att många nu sätter mer värde på livet och att man i allmänhet 
vågar prata mer om saker som man inte tidigare vågat prata om. 

Samir  framstår  under  vårt  möte som en mycket  initiativrik person med många järn i 
elden. Hans ena aktuella projekt går ut på att skildra flyktvägen från Syrien genom Europa 
uttryckt i "episk musik" med folkmusikinfluenser från de olika länder som passerats under 
hans flyktväg genom Turkiet och Europa. 

Vad som dock beskrivs som mest angeläget är Samirs andra projekt, vilket går ut på att 
genom ett  slags "videodagbok" upplysa andra flyktingar om hur det är att  leva i  Sverige. 
Samir förklarar själv destruktiva beteenden hos enskilda individer vid flyktingförläggningen 
som  en  följd  av  krigstrauman  kombinerat  med  en  bild  av  Väst  som  predikas  av 
fundamentalistiska krafter (t ex IS), där människor och särskilt kvinnor i Europa skildras som 
"moraliskt förfallna" och anses kunna behandlas därefter. Samirs projekt har dock kantats av 
svårigheter, då de flesta flyktingar inte vågat framträda framför kameran av rädsla för att bli 
upptäckta av antingen anhängare till IS eller den syriska regimen, medan infödda svenskar 
visat rädsla och misstänksamhet för att Samir själv skulle vara ”IS-spion”. Vi samtalar i detta 
sammanhang om att unga män med skägg i Samirs ålder nästan bara syns i media i terrorist-
sammanhang och hur detta sannolikt ligger bakom rädslan. Jag lär mig att det är skillnad på 
skägg och skägg: medan han uttrycker att ”vi hatar islamist-skägg” beskriver han det mer 
diskreta  skägget  helt  enkelt  som  ett  mode.  Vi  konstaterar  att  samma  mode  finns  bland 
europeiska unga män men att det då inte upplevs som hotfullt. Förutom att Samir har haft 
svårt att hitta människor ute i staden som vill delta i projektet har han också blivit hindrad 
från att filma på förläggningen för att det kan störa den allmänna ordningen, något som för 
mig  spontant  verkar  kontraproduktivt  med  tanke  på  initiativkraften  och  avsikterna  med 
videoprojektet.

Förutom  de  många  politiska  samtalen,  lyssnar  vi  på  en  mängd  olika  intressanta 
musikexempel. Jag får veta att man i Syrien först lär sig västlig musik för att den med sitt 
begränsade tonmaterial betraktas som enklare, medan den ”orientaliska musiken” med sina 
mikrointervall  anses mer exklusiv och svårare.  Trots att  Samir främst identifierar sig som 
rappare, har han stark känslomässig förankring i mer traditionell arabisk musik då hans far var 
en mycket berömd musiker och bröderna musicerar på akustiska instrument. I sin egen musik 
arbetar Samir i sin tur med att kombinera de olika traditionerna. Avslutningsvis ber Samir mig 
att spela in något "svenskt" som han kan filma, jag tänker instinktivt på en polska som jag 
spelat för många år sen och letar mig något fumligt fram på dragspelet. Ett par dagar efter vårt 
möte dyker klippet upp på Youtube med titeln (översatt) "Gammal svensk folklore med Simon 
Schierup" och gillas och kommenteras på arabiska i kommentarsfälten.

Elyas  är  utbildad vid vad som motsvarar  Musikhögskolan i  Homs,  Syrien,  men har  efter 
studierna arbetat som musiker och musiklärare i Dubai. Han berättar hur han tagit sig vidare 
till Sverige på grund av att man bara har rätt att stanna i Dubai så länge man har arbete, vilket 
innebär att han vid förlorad anställning skulle tvingats åka tillbaka till Syrien. Förutom risken 
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att drabbas av det i skrivande stund pågående krigets uppenbara livsfaror, berättar han hur han 
i egenskap av musiker skulle leva en särskilt osäker tillvaro, med tanke på den "islamistiska" 
synen på musik. Trots att den officiella synen på musik i Dubai är relativt liberal, berättar 
Elyas hur han i egenskap av musiker förutom hotfulla kommentarer om att vara dömd till 
helvetet, till och med blivit erbjuden fast månadslön under tre år för att sluta spela. 

Elyas berättar vidare om livet som musiklärare i Dubai: med tanke på att emiratet är så 
pass  involverat  i  internationella  relationer  måste  också  erbjudas  undervisning enligt  olika 
nationella  läroplaner,  där  Elyas  undervisat  enligt  den  amerikanska  delstaten  Virginias 
läroplan. På grund av det ämne han undervisar i har han stött på mycket misstro från starkt 
religiösa grupperingar. Han beskriver sig själv som ateist och ser detta som en anledning till 
att  välja att  bosätta sig i  det  sekulära Sverige.  Mötet  med Sverige har inneburit  blandade 
känslor; han är påtagligt entusiastisk inför det nya landet men beskriver också hur han finner 
det obehagligt att i den svenska gatubilden observera likartade religiösa yttringar som han 
sökt sig bort ifrån. Som exempel nämner han ”islamistskägg” på män och hur han observerat 
kvinnor i heltäckande slöjor se snett på svenska kvinnors mer frigjorda livsstil. Han tycker att 
Sverige är beundransvärt tolerant i sitt flyktingmottagande, men att vi borde vara noggrannare 
med vilka vi släpper in. Han har redan efter två månader hört talas om ytterområdena och 
blivit varnad för att till exempel vistas i Vivalla.

När vi väl tar oss till  Musikhögskolan undrar Elyas om vi verkligen befinner oss vid 
musikinstitutionen, eftersom han inte hör någon musik. Från sin utbildningstid är han van vid 
att  det  sitter  folk  överallt  och  spelar,  både  utanför  byggnaden  och  inne  de  allmänna 
utrymmena. Jag förklarar att den rådande tystnaden är det normala, om man ska spela i något 
av de allmänna utrymmena behöver man ha bokat en konsert. Vi är överens om att denna 
ordning är något kontraproduktiv vad gäller möjligheter att mötas och lära av varandra. Jag 
berättar om min syn på hur vi i musikhögskolemiljön lätt glömmer bort varför vi  egentligen 
musicerar, hur utbildningen i många fall antar en form av färdighetsträning utan förankring i 
kultur. Han känner igen detta från sin egen utbildningstid och anger det som en förklaring till 
att han valt att ägna sig åt musicerande ute i "verkligheten" snarare än att vidareutbilda sig på 
masternivå. En annan anledning är att han velat bidra till familjens försörjning och även bidra 
till  finansieringen  av  syskonens  studier,  varefter  jag  förklarar  att  en  sådan  syskonlojalitet 
skulle  vara  ovanlig  i  Sverige.  Vi  spelar  tillsammans  en  stund,  vilket  förutom  en  massa 
intressant information kring diverse musiktraditioner i mellanöstern även ger mig möjligheten 
att ta del av ett inspirerande oud-spel. Elyas är mycket intresserad av att delta i projektet, både 
för att han vill veta mer om det svenska musiklivet i stort och för att träffa andra musiker att 
spela med. Han är även mycket intresserad av att lära sig om ”svensk musik”. Lite för att 
provocera frågar jag om han då t ex syftar på ABBA, men han förtydligar då med att det är 
den "traditionella"  musiken han är  nyfiken på.  Han blir  förvånad när  jag berättar  att  den 
svenska  folkmusiken  inte  är  någon  stark  musikgenre  hos  gemene  man  utan  snarare  ett 
specialintresse  hos  ganska  få.  Som samarbetsform berättar  Elyas  spontant  att  han  när  en 
önskan om att åka till flyktingförläggningar för att konsertera, något hans vänner i Tyskland 
redan håller på med. Här tycker han att det är viktigt att inte bara fokusera på det tragiska i 
den nuvarande situationen i  Syrien,  utan även att  framhäva allt  det  positiva och vackra i 
Syriens och angränsande länders kulturella rikedom. Han ser det som viktigt att deltagande 
musiker består av såväl flyktingar som svenskar för att vara en förebild och visa att vi "kan 
göra bra saker tillsammans".

I TV-serien "Känn dig som hemma" har vi under våren 2016 kunnat följa hur eldsjälarna i 
verksamheten "Hej främling" har arbetat för positiv integration vid boendet Grytan utanför 
Östersund. Verksamheten är framgångsrik och uppskattad men det framgår också av serien 
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hur de drivande personerna (som arbetar ideellt) får göra stora personliga uppoffringar och 
ändå inte känner att de räcker till. 

"Hej främling" kan ses som exempel på en förebild för de som undrar vad vi kan göra för 
de flyktingar som kommer till Sverige. Inte lika många ställer sig frågan vad de människor 
som flytt hit själva kan eller vill göra för att bidra till en mer meningsfull tillvaro och positiv 
integration under den ofta långa tid det innebär att vänta på ett besked om uppehållstillstånd. 
Ett uppmärksammat exempel är gruppen ”Supportgroup Restad gård”, en volontärgrupp som 
arbetar  främst  med  att  kartlägga  flyktingars  utbildning  och  yrkeserfarenhet  och  stödja 
nyanländas egna initiativ.  Initiativtagaren Adnan Abdul  Ghani,  själv  asylsökande flykting, 
menar  att  volontärer  inte  behöver  se flyktingar  som  offer  och  ”barnvakta  dem”,  det  de 
behöver är framförallt språk och kontaktnät (Persson, 2016).

I tider då det debatteras i svenska tidningar huruvida obligatoriska kurser för flyktingar i 
"svensk kvinnosyn" borde vara en självklarhet eller tvärtom speglar en alltför generaliserad 
bild av "män från Mellanöstern", framstår Samirs projektidé som ett intressant perspektiv som 
vi sällan får ta del av i offentligheten. I sina ansträngningar att göra sin röst hörd misstänks 
han istället för att själv stå bakom samma värderingar som han flytt ifrån. Genom att ta till 
vara på initiativkraften hos idérika människor som kommer hit borde vi kunna få till stånd en 
mer nyanserad bild av t ex "nyanländas kvinnosyn" än den som tecknas upp av olika parter i 
vad jag uppfattar som en onyanserad och starkt polariserad debatt i media.

Vid några snabba webbsök efter kulturprojekt med "flyktinganknytning" hittar jag ett och 
annat exempel på samarbeten, t ex en konstnär som upplåter sin ateljé för flyktingar att själva 
skapa konst, eller en volontärgrupp som möjliggjort för en grupp flyktingar att själva sätta 
upp en teaterföreställning om sina erfarenheter. Överlag består majoriteten träffar dock av 
evenemang  där  etablerade  svenska  kulturövare  ordnar  exempelvis  insamlingsgalor  till 
förmån för  flyktingar eller  föreställningar som handlar om  rådande flyktingsituation (Jfr 
Pripp, 2009). Elyas' projektidé liknar denna typ av initiativ till viss del, dock med den viktiga 
skillnaden att initiativet här tagits av en som är väl bevandrad inom repertoaren, vet vilka 
sånger som är populära i arabvärlden och dessutom själv innehar flyktingstatus. Syftet är mer 
än bara förströelse och ”aktivering”, det är också att inspirera och motivera andra flyktingar 
till att anstränga sig för att få kontakt och samarbeta med svenskar och därmed bli aktivt 
delaktiga i det svenska samhället.

När såväl Samir som Elyas visar stor nyfikenhet kring "Svensk musik" syftar de på den 
traditionella  folkmusiken  snarare  än  svensk  "klassisk  musik"  eller  populärmusik  och 
förväntar sig att  jag bemästrar denna musik (vilket  jag inte gör i  särskilt  hög grad,  min 
repertoar är mycket begränsad). Jag får uppleva hur det är att förväntas representera det 
”traditionella” i egenskap av ”den andra” och Youtube-klippet befäster detta ytterligare: Jag 
har blivit representant för svensk kultur.

Genom att  delta  i  aktionsforskningsprojektet  erbjuds,  förutom tillfälle  att  uppleva  ny 
musik  och  träffa  svenskar,  möjligheter  för  Samir  att  samla  in  material  till  sina  projekt, 
samtidigt som hans kunskaper inom både modern hiphop och traditionell arabisk musik kan 
bidra  till  lärande  för  andra  deltagare.  Elyas  bidrar  å  sin  sida  med  sin  akademiska 
musikutbildning till andra perspektiv på musik och musikliv vilka i vissa delar liknar mina 
erfarenheter men skiljer sig i andra. För hans egen del erbjuder projektet möjligheter att efter 
bara ett par månader i Sverige träffa nya människor att musicera med vilket är något han 
beskriver att han längtar oerhört efter, inte minst för att kunna realisera sin egen projektidé 
och träna svenska språket.

Sammantaget har vägen via webbaserade kontaktförmedlingar varit en mycket fruktbar 
väg för att skapa kontakt och har lett till rekrytering av två projektdeltagare som själva drivs 
av att initiera samhällsförbättrande projekt.
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Musikhögskolan vid Örebro universitet 
Ett mail skickas ut till musikhögskolans programstudenter (118 st) med en beskrivning av 
projektet och uppmaningen att ange om man är ”intresserad” eller om man är ”intresserad 
men inte har tid just nu”. Om man inte alls är intresserad behöver man inte svara på mailet. 
Två  visar  intresse  för  medverkan,  medan  5  st  svarar  att  de  är  intresserade  men inte  har 
möjlighet för tillfället. En påminnelse skickas ut, med några förtydliganden och uppmaningen 
att höra av sig vid ytterligare frågor. Ytterligare två svarar då att de är intresserade men inte 
har tid. Totalt visar alltså 9 av 118 intresse, men bara två har möjlighet. Senare lyckas jag 
värva ytterligare två studenter via direktkontakt, dessa studenter väljer jag dels på grund av att 
jag märkt av deras intresse för att spela varierade genrer och för att de spelar instrument som 
jag tycker passar bra till den övriga ensemble som jag hittills fått tag i. Av schematekniska 
skäl får jag boka fyra korta enskilda möten med varje student för sig.

Precis  som vid  förfrågan till  de  "etniska föreningarna" reser  sig  frågan om varför  så  få 
svarar.  En  trolig  förklaring  är  att  projektet  genomförs  i  maj,  dvs  samtidigt  som 
färdigställande av uppsatser, examenskonserter och liknande duggar tätt. Trots detta frågar 
jag mig hur studenter prioriterar under sin utbildning, och hur stark viljan egentligen är att 
integreras med samhället utanför musikhögskolans skyddande väggar. Samtidigt blir det en 
tydlig  skillnad  när  jag  tar  direktkontakt  med  två  av  studenterna  (som  också  fått 
massutskicket). Den personliga kontakten ansikte mot ansikte bryter den anonymisering som 
är  en  sida  av  informationssamhällets  nya  kommunikationsformer,  dessutom  ger 
direktkontakten  möjlighet  att  tydligare  förklara  mina  avsikter  med  ett  situationsanpassat 
språk (Jfr Reason, 2006, om presentationellt kunnande). Känslan av att vara ”utvald” ska 
inte heller underskattas.

Den första student jag träffar är Carl, som är i slutskedet av sin utbildning till musiklärare. 
Han  har  en  bakgrund  i  popsammanhang där  han  varit  van  att  traktera  alla  rockgruppens 
instrument, för att under utbildningen mer ha fokuserat på piano i jazztradition. Carl beskriver 
sin musikaliska identitet som mångfacetterad: han ”är många saker samtidigt”, samtidigt som 
det  också  finns  ”saker  han  inte  är  men vill  vara”.  Under  utbildningstiden  har  han  också 
kommit att intressera sig mer och mer för filosofiska och sociologiska frågeställningar. Carl 
berättar att han är intresserad av musikens kulturella aspekter, som något som ”för människor 
samman” och även av musikens potential som politisk kraft. Han förhåller sig kritisk till vad 
han uppfattar som en dominerande syn på musicerande vid musikhögskolan att ”odla sitt eget 
geni”  (något  som  han  ser  som  ett  arv  från  romantikens  tankevärld),  samtidigt  som  han 
uttrycker att han också själv blivit påverkad av ett sådant synsätt under utbildningen. Kritiken 
gäller främst de rena musikkurserna, medan han beskriver pedagogikdelen av utbildningen 
som mer  kulturorienterad.  Carls  motivation  för  att  delta  i  projektet  är,  i  linje  med  hans 
beskrivna musiksyn, att han ser det som ett sätt att få ”olika tankar att mötas”.

Andra studentmötet sker med Charlotta, som berättar om sin väg från sångare i olika barn- 
och ungdomskörer till saxofonist under tonåren, då hon under fem års tid var med och drev ett 
musikcafé. Caféverksamheten innebar möten med en mängd olika musiker och musikgenrer, 
vilket  beskrivs  som  avgörande  för  Charlottas  musikaliska  och  personliga  utveckling. 
Erfarenheterna beskrivs som ett informellt lärande mellan likar, som ledde till att hon från att 
först ha upplevt sig som ”en av de sämsta”, efter de fem åren kände sig som ”en av de bästa”. 
Tiden på musikfolkhögskola blev en skarp kontrast: det enda som räknades var jazz, skolan 
präglades av en elitistisk atmosfär och de musikaliska intrycken var inte särskilt blandade. 
Musikhögskolans  jazz-  och  rockutbildning  beskrivs  som  något  bredare,  men  Charlotta 
berättar hur det som "räknas" ändå är ”funk, fusion, jazz och lite pop”. Andra musikaliska 
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sammanhang än dessa har hon fått skapa själv eller tillsammans med andra, bland annat har 
hon varit med och startat ett balkan-band, åkt ett år till Brasilien på utbytesstudier, samt varit 
med  att  starta  gruppen  Sambarevolutionen  tillsammans  med  några  andra  musikhögskole-
studenter och människor utanför Musikhögskolan. Den sistnämnda konstellationen har arbetat 
utåtriktat med projekt och workshops bl a för nyanlända. Motivationen för Charlotta att delta i 
projektet är att få utlopp för sin nyfikenhet på nya musikaliska intryck samt att knyta nya 
musikerkontakter, något som hon upplever som svårt i dagens segregerade samhälle.

Vid tredje studentmötet träffar jag Linnea. Hennes musikstudier inleddes redan vid sex ålder 
inom ramen för suzukipedagogiken, gick via Faluns musikkonservatorium och en av landets 
mer  välrenommerade  musikfolkhögskolor,  för  att  sedan  leda  vidare  till  Örebro 
Musikhögskolas kammarmusikprogram. När hon kom till musikhögskolan slogs hon av hur 
lite folk befinner sig i lokalerna för att spela och umgås, en stark kontrast till den intensiva 
verksamhet som präglade musikkonservatoriet. Linnea beskriver hur hon, trots förväntningar 
från både sig själv och andra att främst vara intresserad av klassisk musik, alltid varit nyfiken 
på andra musikaliska uttryck. Sin relation till klassisk musik beskriver Linnea som tudelad; 
Hon trivs mindre bra i orkestersammanhang, där hon inte är så förtjust i de ”militäriska” och 
”pampiga” elementen i  den symfoniska repertoaren eller  den starkt  hierarkiska ordningen 
inom orkestern, samtidigt som hon älskar den intimitet och möjlighet till individuellt uttryck 
som  återfinns  inom  kammarmusiken.  En  särskild  upplevelse  under  tiden  vid  Faluns 
musikkonservatorium beskrivs  som avgörande:  som stark kontrast  till  en annars  hård och 
konkurrenspräglad atmosfär berättar hon om en lektion med en gästlärare som genom sitt 
livsbejakande och kommunikativa uttryck väckte ett starkt intresse hos Linnea för musikens 
förmåga att skapa kontakt människor emellan. Detta kommunikativa fokus är också vad som 
främst motiverar henne till att delta i projektet. Hon beskriver i detta sammanhang även hur 
hon genom att utforska nya sammanhang som violinist också "tvingas" utveckla sin teknik 
och musikaliska uttrycksförmåga. Linnea betonar avslutningsvis att hon helst inte vill se sig 
som ”representant” för någon särskild musik.

Den sista student jag träffar är Lauri, basist på programmet för jazz-och rockmusik. Lauri 
började  spela  bas  relativt  sent,  det  var  först  vid  gymnasiets  Estetiska  program som han 
började  musicera  i  större  omfattning.  Han  hade  inledningsvis  ett  mer  allmänt  estetiskt 
intresse, men beskriver hur inspirerande musiklärare och bra improvisationskurser fick honom 
att mer och mer fokusera på musiken. Efter gymnasiet varvade Lauri frilansmusicerande med 
folkhögskolestudier, för att sedan söka sig till Örebro musikhögskola. En orsak till att han 
sökte sig till högre musikutbildning var även för att spela mer klassisk musik. Vi diskuterar 
det problematiska i att man mer eller mindre uttalat förväntas hålla sig inom en genre när det 
till syvende och sist är musik det handlar om. På Musikhögskolan menar Lauri att det som 
framförallt spelas är rock, soul och funk av den tekniskt avancerade sorten, och ifrågasätter 
nödvändigheten i att ägna sig åt denna typ av musik i den omfattning man gör, då teknisk 
svårighetsgrad inte automatiskt är lika med bra musik. Orsaken till att han är intresserad av 
detta projekt är att han sedan länge funderat över varför det inte finns fler möjligheter att 
träffas över kulturgränser och musicera. Han nämner festivalen Folk at Heart som brukar gå 
av stapeln i Örebro under januari månad som ett exempel där kulturmöten skulle kunna äga 
rum, men han är inte så säker på att det verkligen gör det. Lauri eftersöker i stället mindre 
påkostade men desto mer kontinuerliga sammanhang för möten än enskilda punktinsatser.

Jag uppfattar alla fyra studenter som "sökare" och som sådana intresserade av musikaliska 
möten.  Carl ser musik som ett sätt för "olika tankar att mötas", Charlotta är redan aktiv 
världsmusiker och söker efter nya människor att spela med, Linnea är fascinerad av musikens 
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möjlighet att skapa kontakt, Lauri har länge gått i egna tankar som påminner om uppsatsens 
frågeställning.  Gemensamt  för  alla  fyra  studenter  är  också att  de  inte  beskriver  sig  som 
representanter för någon viss musikgenre, någon uttrycker till och med ordagrannt att hon 
inte  vill  ses  som  det.  De  fyra  beskriver  på  olika  sätt  genremässiga  låsningar  inom 
institutionen  vilka  verkar  begränsande  i  utforskandet  av  olika  identiteter  i  musik  (Jfr 
Hargreaves et al, 2002). Linnea ser därför också projektet som en möjlighet att utforska nya 
innebörder  av  vad  det  är  att  vara  "violinist";  Lauri  är  van  att  räknas  som  "basist"  i 
afrosammanhang men inte på samma sätt i klassiska sammanhang eftersom han inte går den 
klassiska linjen. Han tilltalas därför av det mer förutsättningslösa musicerande som präglar 
”världsmusiken”. 

Några beskriver också hur de betraktar mycket av den musik som spelas på institutionen 
som mindre kulturellt meningsfull (Jfr Nettl, 2005; Wiggins, 2005). 
”Institutionsmusicerandet” kritiseras även ur andra aspekter:

• Moraliska/politiska: överdrivet individfokus, "odling av det egna geniet" i stället för fokus 
på det kollektiva i musik som "för människor samman"

• Estetiska: "En tekniskt svår låt är inte nödvändigtvis bra"
• Demokratiska: Brist på demokratisk delaktighet i konstnärliga processer, längtan bort från 

elitism och mot ett mer informellt lärande mellan likar, brist på kontinuerliga sammanhang 
att träffa musiker med andra kulturella bakgrunder

Överlag kan studenternas motiveringar till deltagande tolkas som att de söker alternativ till 
det  musicerande  de  har  tillgång  till  för  tillfället.  Studenternas  incitament  för  deltagande 
sammanfaller visserligen delvis med de större samhälleliga brister som redogörs för i denna 
uppsats problembeskrivning, men framförallt i upplevda brister i den egna utbildningsmiljön.

Vivalla fritidsgård 
Det  som i  media  framstår  som sinnebilden av  "det  mångkulturella  Örebro"  är  stadsdelen 
Vivalla. Genom en enkel sökning på ”Vivalla musik” når jag fram till Karim, kulturprofil i 
Vivalla som bl a arbetar med ungdomsverksamhet vid stadsdelens fritidsgård. Jag besöker 
Vivallaskolan och får träffa både honom och chefen för fritidsgården. Jag beskriver vad jag 
ser som min problemställning och får i min tur en beskrivning av Karim och chefens syn på  
det  segregerade  Örebro.  Vivalla  beskrivs  som integrerat  i  sig,  här  har  man  ”vänner  från 
massor av länder och kulturer”, däremot anser de att politikerna i staden inte gör tillräckligt 
för att få de "svenska" delarna av Örebro att delta i integrationen. Till exempel beskrivs att 
personer med invandrarbakgrund inte uppfattas som välkomna i "svenska" delar av Örebro 
som Rynninge  och  Adolfsberg,  för  att  dessa  områden skulle  bli  mindre  attraktiva  om de 
innefattade  en  mer  blandad  befolkning.  Vi  konstaterar  att  integration  måste  innefatta  en 
tvåvägskommunikation för att fungera. 

Vi talar vidare om musiklivet i Vivalla och jag frågar bl a om ungdomarnas syn på sina 
föräldrars musik, där jag får svaret att det med få undantag inte upplevs av ungdomarna som 
”deras” musik, det är ”föräldrarnas musik”. Chefen för fritidsgården berättar att fritidsledarna 
ibland ändå väljer att sätta igång t ex en somalisk eller arabisk poplåt, vilket som regel är 
uppskattat, med spontandans eller liknande som följd. Vi talar om hur Hiphopen fungerar som 
en enande kraft inom Vivalla som "samhälle i samhället". Karim berättar hur han, förutom att 
själv skriva många egna texter och låtar, även vägleder barn och ungdomar i hur man skriver 
texter och producerar. Han uppmanar eleverna att skriva berättelser om sina liv istället för att 
försöka leva upp till de delar av Hiphopkulturen som glorifierar droger och kriminalitet, eller 
den "skryt-rap" som hyllar ett liv med obegränsade mängder pengar, bilar och kvinnor. Vad 
gäller ämnen för textskrivande brukar Karim fråga den unge textförfattaren (vilken oftast är 
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en kille), om denne skulle kunna spela sin musik för sina föräldrar och stå för det. I början 
gäller nolltolerans mot svordomar, men när ungdomarna blir lite äldre kan de få skriva in 
svordomar om det är välmotiverat. Jag tänker för mig själv att vi som utbildningsinstitution 
skulle kunna lära oss mycket av fritidsledarnas sätt att arbeta, och frågar därför om Karim 
tycker hiphopen bör hållas utanför skolans värld eller om det passar att ta in musikstilen i 
utbildningen. Han ser inte alls detta som något problem, utan vill i stället uppmuntra oss att 
göra det och lära oss mer. 

När  jag frågar  om utvecklingsområden för  Hiphopen och vad musikhögskolan kunde 
bidra med i ett eventuellt samarbete, önskar Karim att ungdomarnas musikskapande inte var 
så alltigenom datoriserat, att de lärde sig spela riktiga musikinstrument eller t ex sjunga kör 
för att vidga sina musikaliska vyer och utveckla genren. Själv när han en dröm om att rappa 
till ett riktigt band eftersom han tycker musiken blir ännu mer levande då, och berättar vidare 
att de unga musikskaparna nu för tiden nästan bara använder "free beats" från Youtube i stället 
för att  göra sina egna musikbakgrunder.  Ibland ligger väl mycket fokus på attityd och att 
synas än på själva musiken och det man vill förmedla. Jag frågar vidare om det finns många 
tjejer som rappar och får som svar att det går lite upp och ned, men att tjejerna som regel 
sjunger och framförallt dansar. När jag frågar om han ser det som ett problem att det mest är 
killar som rappar, tycker han inte det. Det viktiga är att tjejerna gör något, det som gör honom 
oroad är de ungdomar som inte har något intresse som upptar fritiden.

Jag frågar vidare om det finns fler intressanta musiker i Vivalla som verkar inom andra genrer. 
Svaret blir att det finns det absolut, bl a berättas om Ekele från Nigeria. Vi ringer honom 
direkt  och  han  kommer  inom fem minuter.  Ekele  spelar  flera  stilar  och  instrument;  han 
berättar att han brukar varva ett år i taget där han ena året spelar i band och andra året arbetar 
med att  utveckla sitt  musicerande i  nya riktningar.  När jag beskriver projektet låter Ekele 
entusiastisk men betonar det praktiska musicerandet som kommunikationsform snarare än att 
sitta  och  samtala.  Även  om  han  identifierar  sig  mest  med  musikgenren  Afrobeat  som 
förknippas med hans födelseland Nigeria,  har Ekele på senare tid börjat intressera sig för 
Hiphop på grund av att han känner att han har ”mycket mer att säga” än vad som får plats i en 
vanlig  vers-refräng-form.  Han  ser  även  likheter  med  Afrobeat  i  Hiphopens  repetitiva, 
ostinatobaserade karaktär. Ett annat intresse är att integrera förinspelad musik med livemusik, 
som ett slags förbindelse mellan människa och teknologi.

Vid  ett  senare  besök  till  fritidsgården  bjuder  jag  även  med  de  deltagande 
musikhögskolestudenterna, men ingen har möjlighet att komma. Vid detta möte träffar jag 
även Amanda, som vid sidan av sin lovande karriär som artist även arbetar med rapkurser vid 
fritidsgården och blivit rekryterad till projektet av Karim. Under mötet är hon delvis upptagen 
med att gå runt till olika smågrupper och hjälpa dem med textskrivandet, men får ibland en 
stund  över  att  sätta  sig  med  oss  andra  för  att  diskutera.  Liksom Karim  önskar  Amanda 
närmare  samarbeten  med  livemusiker  för  att  levandegöra  och  utveckla  hiphopen  samt 
inspirera de ungdomar hon arbetar med till att även lära sig spela instrument och göra egna 
beats, för att på så vis ta mer kontroll över sitt musikskapande. Hon föreslår att vi som ett led i 
detta gör en akustisk version av en ny låt som en av ungdomarna på fritidsgården just spelat 
in, vilken eventuellt skulle kunna användas som musikvideo.

Människorna  vid  och  omkring  fritidsgården  drivs  av  stort  engagemang  för  området  och 
ungdomarna  som  bor  där.  Vad  gäller  hiphopen  som  musikgenre  verkar  dels  finnas  en 
öppenhet inför musikaliska influenser, men framförallt en stark övertygelse om dess potential 
till  social  förändring.  Tydliga  strategier  verkar  också  finnas  för  hur  man  främjar 
musikskapandet konstruktivt i denna riktning. Några beskriver en strukturell diskriminering i 
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staden  Örebro  (Jfr  Kamali,  2006).  Kategoriseringen  av  andra  områden  som  ”svenska” 
befäster i sin tur bilden av Vivalla som ett "icke-svenskt samhälle i samhället" (Jfr Carlbom, 
2005). 

Inledningsvis upplever jag att frågeställningens sökande karaktär upplevs lite otydlig och 
gör mina samtalspartners något osäkra, men efter en stund lossnar samtalet och vi får massor 
att prata om.

Hiphopens  roll  som  arena  för  politisk  diskussion,  muntligt  berättande,  samt  som 
identitetsskapande och förenande kraft i  en påtagligt mångkulturell miljö framhålls. Att få 
ungdomar att delta i någon form av aktivitet anses viktigare än att försöka få till stånd en 
jämnare  könsfördelning  i  hiphopgrupperna,  min  ansats  till  genusperspektiv  framstår  i 
sammanhanget  lite  som  ett  "lyxproblem".  För  mig  själv  tänker  jag  att  det  ändå  vid  en 
jämförelse mellan dans och rap är i rappen vi får höra livsberättelserna, och att det borde 
vara angeläget att ta del av flickors livsberättelser i lika hög grad som pojkarna. Här kan 
skolan ha en viktig roll: exempelvis Robert Kwami framhåller fördelar med det "inautentiska" 
i  skolmiljön;  i  och  med  den  rekontextualisering  som  sker  i  klassrummet  finns  också 
möjligheter för t ex flickor att delta i musicerande som endast eller företrädelsevis utövas av 
män (Kwami, 2001). På samma sätt bör skolan erbjuda tillfällen för pojkar att t ex dansa.

Att ta in hiphopen i utbildningsmiljö ses inte av Karim som att "beslagta" musiken (jfr 
Ongati, 2005) utan uppmuntras snarare, och initiativ till samarbete välkomnas. Åtminstone 
under våra samtal visar såväl Karim som Ekele en "öppen respons" (Jfr Lundberg & Ternhag, 
2006) inför att ta in olika influenser och blanda musikstilar. Idéer kommer på löpande band 
under  våra samtal:  om möten mellan olika  musikstilar,  om möten mellan förinspelat  och 
improvisation, om möten mellan teknologi och akustiska instrument, men kanske framförallt 
om möten mellan människor från olika delar av staden.

Motiven  från  Karim och  Amanda  för  ett  eventuellt  samarbete  handlar  delvis  om att 
utveckla hiphopen musikaliskt, men bottnar främst i en strävan att ge de ungdomar som de 
arbetar  med  en  meningsfull  fritid.  Karim  och  Ekele  ser  också  en  potential  att  genom 
musikmöten bidra till ökad integration och dessutom skapa ny musik.

Att  ingen  musikhögskolestudent  har  möjlighet  att  komma  till  det  andra  mötet  på 
Vivallagården är beklagligt, då jag finner det viktigt att de olika gruppdeltagarna får uppleva 
varandras olika miljöer. Jag funderar på om det bara är praktiska omständigheter, om det kan 
bero på bekvämlighetsfaktorer eller t o m en viss osäkerhet inför att åka ut till ytterområdena. 
Kan vi här tala om en ”institutionell” enklavisering (Jfr Carlbom, 2005)?

Egna kontakter 
Jag  har  tidigare  resonerat  kring  hur  jag  ur  reliabilitetssynpunkt  bör  gå  utanför  mitt  eget 
nätverk för att hitta projektdeltagare, men under slutskedet av projektets första fas frångår jag 
delvis  den  principen.  Jag  gör  detta  utifrån  bedömningen  att  reliabilitetskriteriet  (s  29)  är 
mindre  angeläget  än  kvalitetskriteriet  att  aktionsforskning  ska  arbeta  för  att  främja 
eftersträvansvärda ändamål (s 30). Dessa ”eftersträvansvärda ändamål” är i detta fall dels att 
bereda möjligheter till  musicerande för personer som jag vet letar efter detta, och dels att 
”matcha”  musiker  som spelar  samma instrument  med  varandra  för  att  stimulera  till  mer 
lärande.

Sedan ett par år tillbaka träffar jag regelbundet min vän Babak för att spela, fika, samtala och 
utbyta erfarenheter. Han kommer ursprungligen från Afghanistan, men har växt upp och fått 
sin huvudsakliga musikaliska skolning i Iran. Babak’s huvudinstrument är tonbak, en trumma 
som räknas som det viktigaste instrumentet inom klassisk persisk slagverkstradition.  Förutom 
tonbak  spelar  han  även  Daf  (en  sorts  ramtrumma med  vidhängande  metallrassel).  Babak 
kommer från en familj  med konservativa och religiöst färgade värderingar,  men har alltid 
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velat  gå  sin  egen  väg  och  söka  sig  utanför  givna  ramar.  Hans  starka  intresse  för  musik 
ifrågasattes av familjen, men i och med att han genom enträgen övning uppnådde en hög 
teknisk och musikalisk nivå och fick tillfälle  att  spela  i  mer  exklusiva sammanhang blev 
musicerandet accepterat och slutligen också uppmuntrat av familjen. Efter att Babak kom till 
Sverige har det varit svårt att hålla igång spelandet, dels på grund av den stora arbetsbördan 
med studier och arbete, dels på grund av att det saknas sammanhang att musicera i. När jag 
frågar om han spelat på fester inom Iranska föreningen eller liknande säger han att det inte 
lockar  honom,  då  han  föredrar  sammanhang  där  publiken  lyssnar  mer  koncentrerat  till 
musiken.  Babak  jämför  med  det  befolkningsrikare  Tyskland,  där  han  menar  att  större 
möjligheter finns för invandrade musiker att hitta spelmöjligheter och konsertera. Han säger 
att han tycker mycket om Sverige som land men att det ofta är lite "fyrkantigt", man måste ha 
gått en viss väg för att passa in i systemet. Exempelvis har han i Iran inte kunnat utbilda sig 
inom musik på ett sätt som motsvarar våra musikhögskolor, varför han upplever att han här 
inte "räknas" som musiker på samma sätt. Anledningen att Babak vill vara med i projektet är 
att han har en stark tro på musiken som något som förenar människor, men också som en ”god 
och läkande kraft”, därav har han också ett stort intresse för musikterapi. 

Eftersom jag hittills kommit i kontakt med både olika rappare och olika saxofonister, vill jag 
undersöka  möjligheterna  att  även  matcha  ihop  violinister  med olika  bakgrunder.  Tidigare 
under  2016  deltog  jag  som musiker  i  en  insamlingsgala  för  barn  i  Kobane  anordnad  av 
Kurdiska föreningen i Örebro, där jag hade förmånen att få träffa flera andra inspirerande 
musiker. Bland dessa fanns Karwan,  som förutom sitt arbete som maskinoperatör även är 
självlärd på violin. Jag upplevde en god musikalisk kommunikation med Karwan, varför jag 
frågar via Facebook om han vill vara med i projektet och får positivt gensvar. När vi träffas 
för ett samtal över nätet berättar Karwan om hur allting gjordes till politik i 80-talets Irak där 
han växte upp. För att få rätt att studera inom vad som motsvarar våra musikgymnasier var det 
ett krav att gå med i Saddam Husseins Baathparti, något som den  då 15-årige Karwan inte 
kunde förmå sig att göra. Musiken fick bli ett fritidsintresse, men Karwan berättar att han 
gärna tar varje chans att träffa andra musiker att musicera med, något som dock inte varit 
särskilt lätt att åstadkomma. Han berättar vidare att det är särskilt svårt att hitta musiker från 
andra kulturer än "den egna" att spela med, vilket också är en anledning att han är intresserad 
av att delta i detta projekt. Karwan beskriver hur den musik han spelar främst är ”orientalisk 
folkmusik”,  men  att  han  t  ex  införskaffat  en  bok  med  svenska  barnlåtar  för  att  försöka 
förkovra  sig  i  svensk  musiktradition.  Han  är  också  intresserad  av  att  lära  sig  mer  om 
västerländsk klassisk musik, vilket dock inte blivit av på grund av att han aldrig lärt sig noter. 
Han eftersöker därför fler möjligheter till instrumentalundervisning för vuxna.

Det kan ligga nära till hands att jämföra Babak med en "trummis" i Sverige och därför 
koppla hans musikerskap till populärmusikaliska genrer som är vanliga i mer informella 
sammanhang (vilket jag gör när jag frågar om han spelat på "Iranska fester"). Här bör dock 
poängteras att den persiska slagverkstraditionen är mycket mer uppbyggd kring "melodiskt" 
spel än groove, varför en jämförelse med den västerländska klassiska traditionen egentligen 
ligger närmare till hands. Till saken hör också att Babak är väldigt mån om att göra vad som 
förväntas av honom för att "förtjäna" sin plats i det svenska samhället, varför han är mer 
fokuserad på att försöka skaffa sig "svenska" vänner än att träffas i t ex Iranska föreningen. 
Hans idoga ansträngningar att bli en del av det svenska samhället har sitt pris i form av att 
den musikaliska identiteten blir lidande, han har svårt att hitta tid och sammanhang för 
musicerande och övar därför inte så mycket som han tycker att han borde för att hålla uppe 
sin speltekniska nivå. Situationen blir inte lättare av att utbildningsvägarna inom musik är så 
omfattande och specificerade att han upplever dem som stängda för honom.  
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 Även Karwan  beskriver olika faktorer som förhindrat honom i att utöva musicerande i 
den grad han hade önskat. I Irak hade det med politiskt åsiktstvång att göra, i Sverige rör det 
sig mer om svårigheter att hitta andra, speciellt "svenskar", att spela med. Eftersom han varit 
längre tid i Sverige än Babak har han dock hunnit skapa sig ett något större nätverk för 
musicerande, men då har det ändå rört sig om sammanhang knutet till vad han beskriver som 
"sin kultur", vilket kan ses som ett strukturellt begränsande av den musikaliska identiteten 
eller kanske ett slags "kulturell inlåsning" (Jfr Benhabib, 2002). Att Karwan  själv försökt 
sätta sig in i svensk barnvisetradition kan ses som ett sätt att i större grad bli en del av 
"svensk kultur", något som dock kan vara svårt dels med tanke på att han inte bemästrar 
notläsandet och dels att notskriften har sina begränsningar vad gäller musikaliskt uttryck. 
Ansträngningarna framstår som en omväg när det högst sannolikt finns folk "runt knuten" 
som känner till repertoaren och dess kulturella sammanhang (Jfr Schippers, 2010).  
 Svårigheterna att hitta "svenskar" att spela och umgås med bottnar till syvende och sist i 
segregation. Då både Babak och Karwan  bor i "blandade bostadsområden" är det här 
snarare tal om en mental, social eller strukturell segregation än en geografisk. Ingen kan 
anklaga dem för att inte vilja ”integrera sig”, de arbetar båda, lever moderna sekulära liv 
och vill gärna ha kontakt med "svenskar". Om Babaks och Karwans  erfarenheter bör kallas 
"strukturell rasism", "strukturell diskriminering" (Jfr Kamali, 2006) eller bara "strukturella 
hinder" må det finns olika åsikter om, men för mig framstår dessa två musiker som exempel 
på en viktig målgrupp att ha i åtanke inför eventuella framtida interkulturella musikmöten vid 
musikhögskolan.

Några dagar  innan vårt  planerade första  möte kontaktas  jag av Sara,  tidigare violin-  och 
musiklärarstudent  vid  musikhögskolan  men  numera  frilansmusiker  och  musiklärare  vid 
Waldorfskolan i Örebro. Sara och jag känner varandra sedan tidigare, hon har hört talas om 
projektet via andra och visar intresse för att delta. Jag förklarar att jag hittills endast hört mig 
för bland musikhögskolestudenter men att jag uppskattar hennes initiativ, varför vi träffas för 
ett samtal över nätet. Sara beskriver hur hennes folkmusikaliska bakgrund gått som en röd 
tråd  genom  hennes  musikaliska  liv.  Föräldrarna  spelade  själva  som  amatörmusiker  inom 
”progg- och folkmusiksvängen”, men inom musikskolan sökte Sara sig så småningom mer 
mot den klassiska musiktraditionen på grund av att läraren med klassisk inriktning hade "mer 
att lära ut" än folkmusikläraren. Efter gymnasiet sökte hon sig vidare tid Lunnevads klassiska 
musiklinje,  där  hon hittade flera andra  studiekamrater  som delade intresset  för  folk-  och 
världsmusik.  Det  fanns  inga  kurser   med  denna  inriktning  inom  utbildningen,  däremot 
uppmuntrades  elevernas  egna  initiativ  av  lärarna.  Vid  Örebro  Musikhögskola  blev  Sara 
inledningsvis  besviken  på  att  det  inte  fanns  så  många  andra  med  liknande  intresse  och 
erfarenheter, samt att utbildningen innehöll ett väldigt litet utbud av folk- och världsmusik. 
Dock har hon genom utbildningen så småningom haft möjlighet att hitta andra likasinnade 
och  starta  egna  musikaliska  projekt.  Hon  har  även  åkt  iväg  på  det  internationella 
sommarlägret ETHNO vid flera tillfällen för att träffa andra unga folkmusiker. I folkmusiken 
tilltalas Sara framförallt av den "improvisatoriska inställningen" till musicerande och vad hon 
upplever  som större  möjligheter  till  personligt  uttryck  och  "musikaliskt  flöde".  Inom den 
klassiska musiken beskriver hon att det i stället kan ta flera års övning på ett stycke innan det 
känns som att musiken "kommer från henne själv". Samtidigt är hon också medveten om att 
det finns massor av regler och konventioner inom alla de musikgenrer som hon "gästspelar" i.

Sara har på flera sätt arbetat med utåtriktad verksamhet i syfte att skapa mänskliga och 
musikaliska  möten.  Hon  är  övertygad  om  att  sådana  möten  måste  till  för  att  bryta  ned 
föreställningar om "vi och dom". Även om sådana möten kan kännas "konstruerade", menar 
hon att det kanske måste till: ”främlingsskapet är ju också konstruerat” . Tillsammans med bl 
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a Charlotta (se s 44) är Sara en av grundarna till gruppen Sambarevolutionen,  som på sin 
Faceboksida  beskrivs  som  en  ”Musikalisk,  politisk  och  social  plattform  i  Örebro”.  Hon 
berättar  om  hur  det  trots  idogt  marknadsföringsarbete  varit  svårt  att  väcka  intresse  för 
gruppens verksamhet i Örebros ytterområden. Däremot beskriver hon mötet med nyanlända 
vid flyktingförläggningar som mycket positivt och givande, även om hon tänker att det kan 
tyckas konstigt att ”vi ska komma där som svenskar och spela samba med med flyktingarna”. 
Sara har även under några terminer drivit världsmusikkurser i ABF:s regi: förhoppningen har 
här varit att hitta deltagare med olika kulturella bakgrunder, men deltagarna på kurserna har 
främst  varit  vad  hon  beskriver  som  ”Waldorf-föräldrar”  med  svensk  bakgrund. 
Sammanfattningsvis konstaterar Sara och jag att det är svårt att åstadkomma de möten som vi 
båda eftersträvar, inte minst blir det svårt när väl arbetslivet sätter igång och det är lätt att bli 
bekväm av sig. Saras motiv för att delta i projektet grundar sig delvis i personlig nyfikenhet 
på  olika  folkmusikstilar,  men  är  framförallt  av  demokratisk  karaktär:  hon  tycker  att 
musikutbildningarna i högre grad måste göras tillgängliga för alla oavsett bakgrund, i detta 
större sammanhang anser hon att vilken musik som spelas är av underordnad betydelse.

Sara beskriver tydligt en "folkmusikidentitet" som följt henne genom hela hennes musikaliska 
liv men som inte riktigt passat i rådande utbildningssystem, varför hon delvis tvingats in i den 
klassiska traditionen som hon inte känner sig lika bekväm med. Hon har tagit tillvara varje 
tillfälle som har getts till musicerande inom folk- och världsmusik, trots att kursutbudet på de 
olika skolorna har erbjudit det i mycket begränsad omfattning. Jag uppfattar att Sara dras till 
det som är ”annorlunda”, men samtidigt söker det ”gemensamma” genom olika länder och 
regioners folkmusiktraditioner. Liksom studenterna jag träffat tidigare, beskriver hon vad hon 
ser som en genremässig enkelspårighet vid musikutbildningen, men betonar mer än de andra 
projektets demokratiska och inkluderande ambitioner. 

Sara egna arbete med att åstadkomma interkulturella musikmöten har vid flera tillfällen 
inte fallit ut som hon har tänkt. När Sara berättar om "Waldorf-föräldrarna" som sökt sig till 
hennes  världsmusikkurs  reflekterar  jag  över  att  Örebros  Waldorfskola  ligger  i  "övre-
medelklass-området" Adolfsberg, ett  av de mest ”svensktäta” områdena i  staden. När jag 
undersöker siffrorna närmare på Örebro kommuns statistikdatabas läser jag att Adolfsbergs 
befolkning består av ca 10 % invånare med utländsk bakgrund, att jämföras med Örebro citys 
dryga 20% eller  Vivallas ca 80%. ”Waldorfdiskursen” kan sägas delvis  innesluta samma 
strävan efter att vara ”icke-mainstream” och bejaka ”andra kulturer” som också associeras 
till  världsmusikdiskursen (Jfr Kirkegaard, 2011), samtidigt ligger skolan i ett  område som 
precis som Vivalla förkroppsligar segregationen i staden. Här kan dras paralleller till Maja 
Liljas  doktorsavhandling,  där  hon  intervjuar  nyblivna  småbarnsmammor  vilka  uttrycker 
önskan att deras barn ska möta människor med olika kulturella bakgrunder för att lära sig 
tolerans  gentemot  olikheter,  samtidigt  som de  i  sina  faktiska  val  söker  sig  till  homogena 
”etniskt svenska” områden för att barnen ska ges förutsättningar att växa upp till ett gott 
medelklassliv (Lilja, 2015). 

”Sambarevolutionens”  begränsade  framgångar  i  att  locka  folk  från  ytterområdena 
speglar  eventuellt  en  diskrepans  mellan  vilken  musik  initiativtagarna  tänker  kan  fungera 
”enande” (samba) och vilken musik som faktiskt gör det i områdena (främst hiphop). Jag 
känner  igen  egna  upplevelser  i  Saras  beskrivningar  och  tänker  att  våra  gemensamma 
erfarenheter visar på vikten av större demokratisk dialog med de tilltänkta målgrupperna 
innan integrationsfrämjande initiativ tas (Jfr Motturi, 2007).
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Sammanfattning av Fas 1 

De olika vägarna för att uppsöka projektdeltagare kan grovt delas in i två kategorier: formella 
och informella. De formella vägarna är arbetsförmedlingen, SFI, de etniska föreningarna, 
samt massmailet till musikhögskolestudenterna. Gensvaret är påtagligt magert, 2 studenter 
(Linnea och Carl) av 118 tillfrågade anmäler intresse och en intresserad SFI-elev (Hayan) hör 
av sig. Den sistnämnde har, förmodligen pga brister i informationskedjan och eventuella 
språkliga problem, inte riktigt tillgodogjort sig vad projektet handlar om och faller ifrån. De 
informella vägarna är via webbaserade kontaktförmedlingar, direktmail till Karim som i sin 
tur kopplar in Ekele och Amanda, samt direktförfrågan till Charlotta, Lauri, Babak och 
Karwan. Ryktet har sedan spridit sig till Sara som självmant hör av sig. 

De olika projektdeltagarna har väldigt olika livserfarenheter. En del har flytt från sina 
födelseländer, vissa har till och med varit direkt involverade i krigssituationer, medan andra 
har erfarenheter av starkt politiskt förtryck. Vissa har levt hela sina liv i Sverige, vissa har levt 
en längre tid i Sverige, medan vissa är helt nyanlända. Några har fått formell musikalisk 
skolning via musikskola, folkhögskola, musikhögskola etc, medan vissa har informell 
musikalisk skolning via praktiskt musicerande. 

Motiven för deltagande skiljer sig en del från varandra:  
 Samir och Elyas, som är nyanlända  flyktingar och lever i en tillvaro av ofrivillig väntan, 
ser båda projektet som en möjlighet att få träffa svenskar och ta del av svenskt musikliv och 
samhälle samt att förebilda för andra flyktingar att göra samma sak.  
 Liknande motiv gäller för Babak, som levt längre tid i Sverige och haft svårt att 
upprätthålla sin musikaliska nivå pga intensiva studier och arbete. Karwan, som levt ännu lite 
längre i Sverige, uppskattar att få tillfällen för musicerande trots att han är outbildad. 
Gemensamt för dessa två är att de betonar själva möjligheten att få tillfälle att spela med 
andra. 
 Musikhögskolestudenterna Carl, Linnea, Charlotta och Lauri drivs inte på samma sätt av 
möjligheten att få spela med andra, speltillfällen finns det gott om vid institutionen. Däremot 
söker de sig mot nya former för musicerande och nya människor att spela med, till följd av 
brister som de upplever i musikinstitutionens utbildningsmiljö. Lauri nämner även mer 
övergripande brist på mötesplatser för ”musicerande över gränserna”. Sara, som har några års 
yrkeserfarenhet, beskriver liknande problematik, men betonar i högre grad segregation och 
diskriminering i samhället som motiv till sitt deltagande. 
 Karims utgångspunkt bottnar i sin tur i politiskt engagemang utifrån hiphopens diskurser, 
medan Amanda framförallt fokuserar på hur projektet kan vara till glädje för ungdomarna på 
Vivallagården. Ekele nämner å sin sida mest nyfikenhet på musikaliskt nyskapande genom 
musikaliska blandningar. 
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Fas 2: Genomförande av musikmöten 

I följande avsnitt beskrivs tre musikmöten som planerats och genomförts utifrån hänsyn till 
deltagarnas och mina gemensamma reflektioner och önskemål, teoretiska utgångspunkter vad 
gäller demokratiska processer, kultur, och interkulturell dialog, samt den deltagande 
aktionsforskningens kvalitetskriterier och principer. I stora drag följer projektet  
"aktionsforskningsspiralen" (se s 35-36), men ibland frångås det kollektiva planerandet när 
jag utifrån min position som initiativtagare och inofficiell ledare fattar beslut för att påverka 
den demokratiska processen i en viss riktning.  
 I texten är mötena ”uppstyckade” efter teman som i vissa fall relaterar direkt till 
frågeställningar som tagits upp i teorikapitlet (exempelvis autenticitet), och ibland har 
uppstått under projektets gång (exempelvis improvisation).  

Musikmöte 1 

Planering inför musikmöte 1 
Flertalet deltagare har uttryckt entusiasm inför idén att skapa ny musik genom att utgå från en 
”loop-modell”,  där  tanken är  att  någon börjar  med ett  riff,  ett  trumbeat,  ett  ostinato eller 
liknande,  varefter  övriga  deltagare  fyller  på  med  de  idéer  som  dyker  upp.  Andra  är 
intresserade av att ta del av obekanta musiktraditioner. Jag tänker att en konkret "uppgift" kan 
vara bra att börja med för att lära känna varandra, varför jag väljer att planera in Amandas idé 
om att göra en akustisk version av ett färdigt beat först. Efter detta planerar jag in ”loop-
jammet", för att fokusera på mötet mellan individer (Jfr Daly, 2005; Tiderman, 2002). Om tid 
blir  över  tänker  jag  att  deltagarna  kan  ha  blivit  nyfikna  på  varandras  huvudsakliga 
musiktraditioner  och  då  kan  träffas  i  konstellationer  som  bygger  på  deltagarnas  egen 
nyfikenhet på varandra snarare än något ovanifrån föreskrivet möte mellan "olika kulturer". 
För  att  vi  även  ska  ta  del  av  varandras  olika  musikmiljöer  planerar  jag  att  förlägga 
förmiddagen  på  Musikhögskolan  och  eftermiddagen  på  Vivalla  fritidsgård.  Nedan  följer 
planeringen i kortfattad punktform:

• Förmiddag: Musikhögskolan, akustisk version av ett färdigt beat
• Lunch, sedan gemensam avfärd till Vivallagården
• Eftermiddag: Vivallagården, ”Loop-jam"
• Om tid över: mindre grupper för mer fokus på specifika musikstilar. Om det drar ut på tiden 

flyttas detta moment till nästa gång och planeras endast nu

Jag lägger upp planeringen på Facebook och deltagarna bekräftar med gilla-markeringar och  
entusiastiska kommentarer.

Förhinder [1]
Kort före första musikmötet får jag veta att Karim har lovat att delta i en välgörenhetsaktivitet 
och inte kan närvara. Ekele har oregelbundna arbetstider och kan inte heller komma. Amanda 
har i sin tur för mycket att göra med att förbereda aktiviteter för ungdomarna på fritidsgården. 
Eftersom planeringen till stor del bygger på deltagande från personerna bosatta i Vivalla och 
ingen av dem kan närvara, måste jag alltså planera om första träffen med mycket kort varsel, 
närmare bestämt samma morgon som vi ska träffas. Tillgängliga finns jag själv, Sara, Linnea, 
Lauri, Charlotta, Babak, Samir och Karwan, varför den inriktningen som jag intuitivt finner 
ligga närmast till hands istället blir ett musikmöte mellan "Svensk musik" och "Mellanösterns 
musik". Samtidigt vill jag också se det som ett möte mellan musiker med olika erfarenheter av 
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”klassisk”  musik  från  olika  områden,  olika  folkmusiktraditioner,  populärmusik  respektive 
jazz.

Vi träffas och fikar, var och en får presentera sig, varefter jag berättar lite om på vilket 
sätt  jag  träffat  respektive  musiker.  Jag  informerar  också  ännu  en  gång  om  vad 
aktionsforskning går ut på och varför jag genomför projektet, samt ber återigen om tillåtelse 
att  filma mötet  för  att  kunna  skriva  om processen.  Samtidigt  passar  Samir  på  att  be  om 
tillåtelse att filma för sitt  projekt. Huvudspråket för våra samtal blir engelska, men ibland 
glider någon över i svenska eller arabiska beroende på vilka som talar med varandra.

Ovan refererade episod stärker bilden av Vivalla som ett ”samhälle i samhället” (Carlbom, 
2005). Däremot tolkar jag inte episoden som ”etnisk enklavisering”: mina informanter är 
ofta involverade i insatser som görs i stadsdelen för att främja integration och medborgarnas 
demokratiska  deltagande,  men  att  härifrån  överbrygga  avståndet  mellan  de  olika 
stadsdelarna framstår som en mycket svårare uppgift trots att det rent geografiska avståndet 
bara rör sig om tjugo minuter i bil eller en dryg halvtimme med buss. Detta kan jämföras med 
Samir som åker en och en halv timme med tåg för att komma till vårt första möte. Han har 
ingen eller mycket liten kontakt med världen utanför flyktingförläggningen, varför chansen att 
överhuvudtaget  mötas  med  andra  människor  i  musikaliska  sammanhang  naturligtvis  är 
lockande. 

I efterhand tänker jag att min snabbt påtänkta nyplanering inte är helt oproblematisk. 
Dels är "Mellanösterns musik" en mycket större geografisk generalisering än "Svensk musik", 
dels  kan  jag  inte  ta  för  givet  att  musikerna  är  bekväma  med  att  representera  dessa 
repertoarer. Till exempel har Linnea uttryckligen sagt att hon inte  vill representera någon 
speciell  musik.  Det jag tänker talar för  upplägget är att  Samir behöver en inspelning av 
svensk folkmusik till  sitt  eget  musikprojekt,  samt att  han och flera andra deltagare också 
uttryckt nyfikenhet inför ”andra” musikstilar. Jag tänker att det vid ett sådant upplägg är 
viktigt att ge en nyanserad bild av detta ”andra”.

Improvisation [1]: Improvisation utan uttalade regler
När vi väl kommit på plats i en ensemblesal, ställer jag frågan hur deltagarna tycker att vi ska 
börja. Karwan har tagit med sig en bok med kurdiska folksånger för att han tänker att det blir 
lättare för oss att utgå ifrån noter. Eftersom att han inte själv läser noter, hjälper jag till och 
”hummar” några låtar varefter vi hittar en som han känner till väl men aldrig spelat på fiol. 
Sara föreslår dock att vi börjar med att bara jamma fritt till någon rytm, varefter Samir sätter 
igång  en  trumrytm från  datorn  och  Babak  snabbt  faller  in  i  vad  som förefaller  vara  en 
välbekant stil för honom. Samir spelar därefter en synthstråkslinga som etablerar ett modus 
som vi kan kalla "E frygisk", Linnea och Karwan smyger in klangen och svarar med små 
melodifragment.  Jag och Lauri faller in i  kompet medan Charlotta och Sara avvaktar och 
känner in stämningen. Snart bidrar alla till ljudbilden, Sara hittar på ett komp som Karwan är 
snabb att ansluta sig till. Linnea och Charlotta som sitter bredvid varandra har en liten intern 
musikalisk dialog.  Stämningen är  lite  trevande och försiktig,  ingen tar  plats  i  förgrunden. 
Efter en stund sätter Samir igång ett nytt, lite modernare beat, Babak ansluter återigen snabbt, 
varefter  Linnea och Charlotta  ungefär  samtidigt  etablerar  efterslag på tonen B som Lauri 
plockar upp i basen. Sara skapar först  några ljudeffekter och går sedan in ett medelsnabbt 
ostinato, medan Samir spelar en melodi av långa toner som jag ”plockar upp” och gör till ett 
långsammare  ostinato.  Karwan  håller  sig  lite  i  bakgrunden  medan  Linnea  skapar  långa 
melodilinjer och Charlotta kortare och mer rytmiska improvisationer. Precis som i vår första 
improvisation är spelandet i andra improvisationen överlag ganska trevande och försiktigt. 
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Utifrån  demokratiska  hänsyn  frångås  planeringen  med  en  gång,  eftersom  att  ivern  att 
improvisera  tillsammans  verkar  stark.  Tanken  om att  deltagarna  ska  uppfatta  mötet  som 
meningsfullt (Tiderman, 2002) samt att låta individer mötas snarare än kulturer (Daly, 2005) 
ligger också kvar i bakhuvudet.

Tolkat som demokratiskt samtal kan våra improvisationer beskrivas som ett inledande 
möte där ingen riktigt vågar presentera sina egna ståndpunkter, utan snarare i artig strävan 
efter konsensus försöker utröna vad andra tycker och tänker. Samtidigt händer inte så mycket 
när strävan efter konsensus blir så stark att ingen vågar utmana den rådande jämvikten (Jfr 
Mouffe, 1999).

Autenticitet [1]
Den inledande blygheten i improvisationerna får mig att känna att det är tid att gå vidare med 
den tänkta planeringen. När Samir spelar en kort slinga med en kvartston i, glider jag över i 
min  lärarroll,  avbryter  musicerandet  och  passar  på  att  uppmärksamma  studenterna  på 
kvartstonen som ett naturligt sätt att leda över till sången som vi hittat i boken som Karwan 
haft med sig (där en kvartston ingår i notbilden), och frågar om han vill lära ut sången. Han 
poängterar att han inte läser noter och att han inte spelat låten förut, men hittar ändå snabbt 
melodin på fiolen varefter Linnea, Sara och Charlotta provar svagt på sina instrument. Karwan 
säger att man inte måste spela med kvartston, men jag svarar entusiastiskt att jag tycker vi ska 
prova med kvartston. I  slutänden bestämmer vi ändå att  spela utan kvartston då det är så 
Karwan mer känner igen låten. Efter att vi spelat igenom låten några gånger glider Karwan så 
småningom över i sång, vilket Sara poängterar att hon uppskattar mycket för att det förmedlar 
känslan ännu mer, vilket andra håller med om. Vi börjar samtala och gruppen får veta att 
sången heter Barda och är skriven på 60-talet av musikern Shamal Saib. Karwan förklarar att 
titeln betyder ”släpp mig” och handlar om en kärleksrelation som inte fungerar längre. Jag 
frågar om han ser musiken som popmusik eller folkmusik, och Karwan förklarar att det är ett 
slags blandning som kommit av att kompositören ville modernisera kurdisk musik. Linnea 
frågar om man dansar  eller  lyssnar till  musiken,  varefter  Karwan svarar  att  det  främst  är 
lyssningsmusik, men demonstrerar med rörelser att den också kan vara dansmusik. Vidare 
berättar han att rytmen kallas malfuf och är vanlig i mellanösterns musik. 

I denna scen kan uppmärksammas hur jag i min iver att ”göra rätt” och medelst kvartstoner 
skapa nya lyssningssensationer, samtidigt antar ett  synsätt  på autenticitet  med innebörden 
”trogen originalet”. Det som framförallt får mig att framhärda är förmodligen att kvartstonen 
står  skriven  i  noterna.  Både  det  skrivnas  auktoritet  och  min  auktoritet  i  egenskap  av 
notkunnig blir i denna situation till maktmedel även om mitt agerande bottnar i välvilja och 
nyfikenhet.  En  parallell  kan  här  dras  till  Kirkegaards  (2011)  beskrivning  av  hur 
världsmusikindustrins  krav  på  autenticitet  (i  meningen  "trogen  originalet")  kan  hindra 
musiktraditioners  utveckling  i  mer  populärmusikalisk  riktning.  Vad  som  kanske  borde 
intressera mig mer är Karwans syn på autenticitet, vilken framstår som mer flexibel än min 
vad  gäller  denna  sång.  Här  verkar  det  röra  sig  om  ”öppen”  eller  ”selektiv”  respons 
(Lundberg & Ternhag, 2009), eller en syn på autenticitet som att musiken är öppen för att 
anta nya former (Jfr Schippers, 2010). Även Karwans beskrivning av sången ”Barda" som en 
blandning mellan folk- och populärmusik talar för detta. De senare nyfikna frågorna från 
såväl Linnea som mig själv kanske i själva verket leder till större interkulturellt lärande än 
den musikaliska sensationen av att få spela kvartstoner. Genom att övergå i sång presenterar 
Karwan  musiken  på  ett  sätt  som uppfattas  som mer  ”autentiskt”  i  kontrast  till  det  mer 
abstrakta instrumentala musicerandet. 
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Musik och identitet [1]: Individuell kontra kollektiv identitet
Efter att vi spelat Barda, vilken uttryckligen beskrivs av Karwan som "kurdisk musik" säger 
jag  att  jag  tycker  det  är  svårt  att  definiera  vad  som  är  "svensk  musik"  och  kastar  ut 
frågeställningen till övriga deltagare. Sara förklarar att det för henne definitivt är polskan. Jag 
reflekterar  för  mig  själv  över  att  den  svenska  folkmusiken  är  en  relativt  marginaliserad 
musikgenre och frågar för jämförelsens skull Karwan om den kurdiska låten Barda är något 
som gemene man känner till,  vilket  han svarar att  det  är.  Jag berättar  då att  den svenska 
folkmusiken inte är något som folk i allmänhet har kännedom kring och Sara fyller i:

Sara: Yeah, it's not folk music anymore, it's like a subculture
Linnea: Maybe Evert Taube?
Simon: Yeah, Taube, that's typically Swedish, what we call ”visor”, songs about life, right?
Lauri: Yeah
Charlotta [sjunger]: Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng… [flera småfnissar]
Sara [fyller i]: Daj da da da daj daj daj…

Taubes melodi får oss "svenskar" att dra lite osäkert på smilbanden, vilket jag i stunden tolkar 
som att den upplevs lite fånig och kanske inte är det som vi närmast vill identifiera oss med. 
Med ambition att vara lyhörd för dessa reaktioner föreslår jag att vi följer Saras förslag om att 
spela en polska och frågar om hon har någon på lager. Sara nämner en låt som Charlotta redan 
kan,  Charlotta  skojar  om att  "då  får  ju  inte  jag  lära  mig  nån".  Medan  det  (på  svenska) 
diskuteras  vilken  polska  vi  ska  spela,  letar  Samir  upp  ett  ljudexempel  med  en  turkisk 
klarinettist som spelar i den stil som han uppfattar kan passa till Barda. Under tiden har Sara 
och Charlotta bestämt sig för Köttpolskan, en låt av folkrockbandet Hoven Droven. Sara tar 
ledningen och lär ut låten bit för bit på gehör tills vi kan spela alltihop i relativt snabbt tempo. 

I  efterhand  reflekterar  jag  över  att  Karwan  lärt  ut  en  låt  som han  beskriver  att  många 
människor känner till, medan Sara (utifrån min uppmaning) har valt en låt som ytterst få 
känner till. I detta faktum speglas hur världsmusikdiskursens betoning av det "alternativa" 
och "icke-mainstream" (jfr Kirkegaard, 2011) får oss "svenskar" att i viss mån ta avstånd från 
musikrepertoar som i själva verket är typisk för svensk kollektiv identitet (Taube) till förmån 
för  repertoar  som  speglar  en  mer  individuell  och  exklusiv  identitet  (Svensk  folkmusik). 
Samtidigt tar vi kanske mer för givet att "de andra" (i detta fall Karwan) representerar större 
kollektiva identiteter. Jag tänker att vi inom gruppen även måste kunna ta upp och "bjuda på" 
på musik från Sverige som är mera "allmängods" även om vi inte identifierar oss till fullo med 
den.

"Musiken som universellt språk" [1]
Efter att vi spelat färdigt Köttpolskan frågar jag hur de som inte hört eller är ovana vid svensk 
folkmusik uppfattar musiken. Samir tycker rytmerna är svåra, jag frågar också Karwan om 
han tycker att musiken är märklig:

Karwan: Nej, det påminner mig mer om… lite militäriskt, typ…
Sara: Ja… Ja, det blir ju lite…
Karwan: Lite marsch… [demonstrerar med bestämda gester] eller?
Sara: Ja, när det går så sakta så blir det väldigt tungt liksom… men, man ska ju dansa till den, den 
ska ju gå lite [visar med mer svävande gester]
Simon: hur blir den om du skulle visa mer hur den ska vara?

Vi spelar Köttpolskan igen, nu lite snabbare men framförallt luftigare och mer dansant.
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Simon: Känns det likadant såhär också? 
Karwan: Nä! Nu känns den mer, dansande… [skratt]

Jag vänder mig nu till Samir och frågar hur han uppfattar musiken:

Samir: Well, it's the first time I [have] heard this rhythm and… 
Simon Well, thats interesting! How do you find it, is it just strange or…?
Samir: Yeah, a bit
Simon: Yeah?
Samir: I think it's like, when I heard it for the first time, I think like, I can say… like flamenco 
[nynnar musiken], something like that [skratt]
Simon:  For  us  that  sounds  weird,  we  don't  think  there's  any  flamenco  about  it  [studenterna 
instämmer], but I mean…
Samir: Yeah, it's not like flamenco, but the first time I heard that
Simon: That's interesting anyway, because for me this [visar mot Karwans låt] this sounds more 
like flamenco
Samir: No, it's not! [skratt] It's because it's your culture, so…
Simon: Yeah, you find something to hook it up upon… Could you find a beat to this? [polskan]
Samir: No. I cannot [skratt] now, no…
Babak: I think it's not impossible, but it's very difficult to find something
Samir: Yeah, exactly
Lauri: Not many beats are in waltz
Sara: You'll have to go count one-two-three, one-two-three for some weeks, and then… [skratt]

Jag frågar Lauri om han har spelat mycket svensk folkmusik, men det säger han att han inte 
har. Han förklarar att han däremot spelat en del ”västkustvisor”, vilket gör Samir nyfiken och 
för in samtalet på olika regionala varianter av svensk folkmusik. Vi demonstrerar kort med en 
slängpolska i dur, Polska efter Byss-Kalle, för att visa på variationen.

Samir: It's flamenco also [alla skrattar]
Charlotta: But you feel the difference between those two…?
Samir: Yeah yeah… But for me the Swedish folk music and the flamenco, it's like, not my culture, 
so it's the same, like… other culture, you know…
Simon: It's european
Samir: Yeah, yeah
Lauri: You also see everything the same colour? [skratt]
[…]
Simon: Does it [den svenska folkmusiken] sound like, happy or sad?
Samir: It's happy
Sara: Oh?
Samir: Yeah, you can say, it's like a ”victory music"
Sara: Ok…?
Lauri: I think it's sad
Linnea: Yeah
Samir: It's sad?
Sara: not the second one
Samir: I must cry now? [skratt]
Lauri: Not on the second one
Samir: I can hear this music like in a party or something like that, everyone dance or, you know? 
Not like a sad song
Sara: Yeah, it really is dance music, not like… sitting feeling lonely [skratt]
Simon:  I  get  a  lot  of  associations  with  nature  and the  old  society… because it's  not  so  used 
anymore… it's not so used in film or television
Samir: Yeah, I think that's why I didn't hear it before
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Jag föreslår  att  vi  innan lunch återigen spelar  den kurdiska låten Barda  och resonerar  på 
samma sätt kring hur de som är mindre vana vid musiken uppfattar den. Karwan föreslår att vi 
arrangerar den lite mer så det inte blir för enformigt, t ex att saxofonen får ta första delen av 
en fras  och att  resten fyller  i.  Charlotta  frågar  om det  finns utrymme för  improvisation i 
musiken, Karwan svarar att det finns det absolut.

Simon: För mig låter det här lite sorgligt, jag vet inte…
Sara:  Ja,  jag tänker  lite  såhär  sensuellt… lite  flirt… eftersom rytmen är  lite  såhär  [visar  med 
gester], till det här allvarliga liksom
Karwan: Mmm, jaa… Den här lite sorgliga känslan får du i den mesta orientaliska musiken, det är 
så… jag tror det, i alla fall för er…
Simon: Ja för oss… men inte för dig eller?
Karwan: Nej inte i den här låten, inte så mycket i alla fall
Simon: Det är ju intressant… men hur tycker du att den här låten är då?
Karwan: Egentligen, texten… han klagar mycket… han klagar mycket på sin kärlek… 

Jag konstaterar att vi nu samtalar på svenska och byter till engelska igen för Samirs skull, men 
då blir det istället svårare för Karwan som har lättare för svenska.

Simon: So is he like angry…?
Karwan: no…
Simon: Arg?
Karwan: Ja, typ! Eller frustrerad…
Linnea: Maybe it's because we played them [de två sångerna] after each other, but I felt like the 
same, the same kind of trees, and… nature and sadness… it was really similar in the feeling…

De återgivna konversationerna visar tydligt att en mottagare utan adekvat förförståelse kan 
uppfatta musik på ett sätt som inte alls överensstämmer med den musikaliska avsikten hos 
avsändaren, eller med andra ord att vissa aspekter av musikens språk inte alls är universella 
(Jfr Nettl, 2005). 

Karwans uppfattning av ”Barda” bygger på en tillhörande text som vi inte ens framför. 
Den ”arga” och ”frustrerade” känslan bygger m a o inte  främst  på musikens toner och 
rytmer, istället är den kulturella förförståelsen viktig för att kunna uppfatta musikens mening.
När Karwan å sin sida beskriver den svenska folkmusiken som "militärisk" blir flera av de 
"svenska" deltagarna lite obekväma och desto mer måna om att spela musiken så att den 
dansanta karaktären framgår bättre.

 Om det stämmer att Karwan nu uppfattar musiken mer "som det var tänkt", kan detta 
bero  på  att  de  "svenska"  musikerna  med  större  tydlighet  i  spelet  gjort  det  musikaliska 
uttrycket mer universellt, men det kan också bero på att de delat med sig av den förförståelse 
som krävs för att uppfatta musiken på "rätt" sätt. Huruvida detta verkligen är ”rätt sätt” kan i 
sin tur diskuteras: Min beskrivning av svensk folkmusik med associationer ”Nature and the 
Old society” är snarare vår tids  nostalgiska uppfattning av musiken än dess ursprungliga 
kulturella sammanhang. Dessutom är ”Köttpolskan” en relativt nyskriven låt.

En nyckel till större förståelse av musiken kan också vara de "militäriska" gester som 
Karwan använder för att beskriva musiken och Saras mjukare och mer dansanta gester till 
svar.  Enligt Hatten (2004) speglar musikaliska gester ett slags  grundläggande mänskliga 
emotionella uttryck, vilka är kulturoberoende och därmed universella. 

Samirs  erfarenhet  av  svensk  folkmusik  är  ännu  mindre  och  hans  förförståelse  av 
polskorna är snarare "europeisk musik" och den "segerkänsla" han kopplar samman med 
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"Europeisk  kultur" .  I  detta  fall  är  vi  "svenskar"  "de  andra"  och buntas  ihop med övrig 1

europeisk musikkultur på ett sätt som verkar märkligt för oss, men ger en insikt om Samirs syn 
på européer  som militärt  framgångsrika och hur  detta  påverkar  hans  uppfattning av  vår 
konstnärliga produktion. Genom att bl a samtala om och exemplifiera med olika typer av 
polskor, visar vi upp en betydligt mer nyanserad bild av den svenska folkmusiken. 

Mina egna och kanske framförallt  Saras  beskrivningar av sången "Barda" speglar  å 
andra  sidan  typiska  "orientalistiska"  föreställningar  om  Mellanöstern,  dvs  att  associera 
området till dels det barbariska och ociviliserade, men också det exotiska och erotiska vilket 
här  kan  sägas  vara  fallet.  Linnea  letar  i  stället  efter  gemensamma  uttryck  i  de  olika 
musikexemplen, kanske som ett led i ett sökande efter "musikens universella språk". Tydligt är 
i alla fall att vår uppfattning av musik påverkas i hög grad av våra föreställningar om de 
kulturella sammanhang vi associerar till den. Genom att samtala om våra uppfattningar om 
musik lär vi oss mer om våra kulturella föreställningar om oss själva och andra, samtidigt 
som vi tvingas reflektera över hur vi kan bli tydligare i vårt musikaliska uttryck.

Improvisation [2]: Improvisation och regler 
Efter lunch spelar vi in Barda och Köttpolskan, varefter jag inleder en utvärdering av dagens 
möte med att fråga om någon är nyfiken på något mer som vi inte hunnit tala om. Sara säger 
att  hon är  nyfiken på att  improvisera mer och konstaterar  att  vi  bara gjorde väldigt  lite  i 
början, men att det också tar tid att lära känna varandra. När jag efterfrågar förslag på hur man 
kan lägga upp den sortens improvisationer, säger Charlotta att hon tror att det skulle vara 
mycket enklare redan nu efter att vi lärt känna varandra och spelat två låtar tillsammans. Sara 
föreslår  vidare  ett  ”utbytande  av  fraser”  och  andra  ”improvisationsövningar”.  Jag 
sammanfattar dessa resonemang med att våra improvisationer kan behöva organiseras lite mer 
strukturerat. 

Att upprätta regler för improvisation kan tyckas motstridigt mot dess väsen, vilket leder mig 
vidare till funderingar över vad improvisation egentligen är. Frågan har inget enkelt svar. 
Musikimprovisatören  Johannes  Bergmark  beskriver  i  ett  nedtecknat  föredrag  två 
ytterpositioner: allt är improvisation eller inget är improvisation. Den som argumenterar för 
den första positionen menar att ingen situation egentligen är kontrollerbar: hur detaljerade 
noter vi än skriver eller hur välkalibrerad och välstämd utrustning vi än har finns det faktorer 
som ligger utanför vår kontroll. Företrädare för den andra positionen menar att vi egentligen 
inte kan improvisera fram något eftersom att  vi  är produkter av historien och våra egna 
tidigare  kulturella  erfarenheter  (Bergmark,  1999).  Jag  ser  själv  inte  att  dessa  positioner 
utesluter varandra. Vi improviserar oss igenom snart sagt varje situation i livet, däremot så 
är improvisationen aldrig fullständigt fri: de olika valmöjligheter vi ser i en given situation 
springer ur tidigare erfarenheter. Vilken av dessa valmöjligheter vi sedan väljer är i sin tur 
beroende av t  ex  humör,  koncentration,  personlig smak och ett  visst  mått  av slump.  I  ett 
interkulturellt musikmöte har vi olika improvisationserfarenheter; vissa har mycket erfarenhet 
medan  andra  har  lite,  vissa  har  "jazzchoruset"  och  "bluestolvan"  med  sig  medan  andra 
kanske har den arabiska maqam- och ertejaltraditionen med sig. För att i demokratisk anda 
skapa en jämlik arena för improvisation tänker jag att vi kanske behöver utarbeta våra egna 
"regler" att utgå ifrån.

 Vid ett senare samtal förtydligar Samir detta resonemang och berättar att han associerade musiken till en TV-1

serie om vikingar som han nyligen sett.
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Autenticitet [2]
Jag tar själv upp ett mer musikteoretiskt spår med att fråga hur jag bör förhålla mig till ackord 
när  vi  spelar  t  ex  Barda,  eftersom  jag  läst  mig  till  att  mycket  av  mellanösterns  musik 
traditionellt spelas utan ackord. Jag frågar även Lauri hur han tänkte kring detta, och han 
svarar att han letade efter ackord men var lite osäker på vilka ackord han skulle spela. Först 
förstår inte Samir begreppet ”chords”, men när jag demonstrerar med instrumentet tycker han 
att det definitivt ska vara ackord. Jag provar att medvetet harmonisera en del av melodin på ett 
sätt som jag själv tycker drar för mycket åt västerländsk funktionsharmonik, men både Samir 
och Karwan tycker att det är bra. Sara föreslår att man gärna kan göra båda som variation. 
Vidare diskuterar vi huruvida ackord fungerar med kvartstoner. Karwan säger att man inte 
behöver spela kvartstoner i ackord, Linnea tänker att meningen kanske är att det ska skära sig 
lite  och  Charlotta  jämför  det  med  spänning  och  avspänning,  ”tension  and  release”,  i 
västerländsk musik.

Återigen kontrasterar min relativt strikta syn på autenticitet (i avsikt att respektera musiken vi 
spelar) mot Karwans och Samirs mer förändringsbenägna inställning (Jfr Schippers, 2010). 
Till och med när jag medvetet försöker harmonisera "för mycket" tycker båda att det är bra. 
Vad  gäller  själva  frågan  om  kvartstonernas  kompatibilitet  med  ackord  beskriver  och 
legitimerar de olika deltagarna sina respektive synsätt  utifrån sina egna erfarenheter och 
musikteoretiska referensramar.

Musikhögskolan som plats för nyskapande
Vidare frågar jag om någon har synpunker på hur framtida träffar skulle kunna utformas. Jag 
förklarar att jag medvetet har hållit det löst i konturerna för att vi gemensamt ska jobba fram 
en modell, men undrar om de andra tycker att liknande träffar i framtiden ska struktureras mer 
och i så fall hur: ska någon särskild hålla i det, ska man fokusera på en viss musikstil, etc. 
Charlotta tycker att det kan vara en bra idé att börja på det sättet, att jag som initiativtagare 
sätter ramarna för hur mötena går till, men att det i förlängningen kan komma att ”reda ut 
sig”. Vidare tycker hon att det borde finnas en plats utanför skolan där man kan träffas och 
jamma t ex en gång i månaden, men där man är tydlig med att det inte finns någon bestämd 
genre som gäller. Jag undrar om jag förstått det rätt att skolan kanske inte är den rätta platsen 
för dylika jam, och Sara konstaterar att platsen är väldigt stängd, speciellt på lördagar. 

Babak frågar vad målet med just detta projekt är, och jag förklarar att målet är att öppna 
upp skolan för samhället runtomkring oss, jag formulerar mig ungefär som att världen inom 
skolans  väggar  är  liten  vad  gäller  stilmässig  variation,  medan världen  omkring  oss  är  så 
mycket större, vilket också borde avspegla sig i verksamheten. Babak undrar om tanken med 
jammen är att bara inbjudna musiker ska delta, eller om vem som helst ska vara välkommen. 
Jag säger att jag tycker det bör vara ett forum för såväl professionella som amatörer, och 
frågar återigen om deltagarna tycker att någon ska vara ansvarig eller om det ska vara helt 
öppet för fria möten. Sara föreslår att man utser någon till att vara ”jam opener”, alltså någon 
som lär ut en sång och så ser man vart det tar vägen efter det. Charlotta berättar hur det brukar 
vara på jazzjam: husbandet spelar tre låtar, sen sätter man igång ett groove och bjuder in andra 
till deltagande. Babak berättar att han är van vid liknande upplägg från ett uteställe i Iran, där 
man varje torsdag samlas och spelar flera timmar långa pass där vem som helst kan vara med 
och spela. Han berättar vidare hur denna plats givit honom själv stora möjligheter att träffa 
andra musiker. Gruppen kommer fram till att ett sådant ställe borde vara i stan, för att också 
ge  möjligheter  för  utomstående  att  komma och  ”ta  en  kaffe  och  bara  lyssna”.  Charlotta 
framhäver också fördelen i att inte vara begränsad av ett visst klockslag för att kunna komma 
och delta och att man inte ska behöva känna någon press att det ska vara fullspäckat program 
med många deltagare, ”kommer det tre personer och spelar så är det också bra”. Charlotta 
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undrar om jag vill öppna upp projektet för fler deltagare eller om jag vill hålla projektet stängt 
för att det är mitt projekt. Jag förklarar att syftet med projektet är att just få sådana idéer som 
nu kommer fram, men att jag också i egenskap av lärare vid musikinstitutionen skulle vilja 
göra  denna typ av möten tillgängliga  och eventuellt  obligatoriska  för  alla  studenter.   Jag 
reflekterar  över  att  det  i  dessa  fall  kanske måste  organiseras  ytterligare  sätt  än  bara  som 
jamklubb. 

Vidare frågar jag om det finns några jamklubbar i stan och får lära att sådant finns, men 
att det bara är fokuserat på blues. Sara föreslår att man kan styra en eventuell jamklubb t ex 
mot att det ska vara ”akustiskt” eller ”varierat”. Linnea menar att man i så fall måste se till att 
aktivt bjuda in musiker med olika bakgrunder, så att möten verkligen uppstår och det inte blir 
fokus på bara en musikstil med ett visst tillhörande klientel. Om man istället vill fokusera på 
en viss musikstil och hur den verkligen spelas (t ex vår diskussion kring huruvida ackord kan 
användas  till  kvartstoner),  menar  hon  att  det  bör  ske  inom  en  mer  organiserad  ram  på 
musikhögskolan.

Den (medvetet) ostrukturerade formen på både musikmötet och utvärderingen genererar här 
en konkret idé. Alla deltagare visar stor entusiasm inför idén att ha återkommande jam, men 
det verkar viktigt för de flesta att dessa inte  försiggår inom musikhögskolans väggar. Jag 
tolkar  gruppens  uttalanden  som  att  platsen  upplevs  som  något  stängd  och  otillgänglig. 
Däremot  lyfts  musikhögskolans  roll  fram  när  det  gäller  att   lära  sig  om  tradition  och 
autenticitet i bemärkelsen "trogen originalet". Musikhögskolans roll blir den reproducerande 
medan nyskapandet förläggs i den "verkliga världen", en jamklubb. Jag spekulerar i om man 
kan arbeta på två fronter, en mer öppen i form av någon scen i stan och en mer specifik i form 
av t ex workshops på musikhögskolan. Eventuellt kunde dessa två kombineras med varandra 
under samma dag. I förlängningen finns dock skäl att fundera över om institutioner för högre 
musikutbildning i  högre grad också borde göras till  en plats för nyskapande,  och hur ett 
sådant förändringsarbete i så fall kan gå till. 

Musikmöte 2 

Planering inför musikmöte 2
Då jag uppfattat en allmän konsensus kring önskan om att improvisera mer, bedömer jag det 
vara  demokratiskt  legitimt  att  planera in  detta  som nästa  mötes  huvudfokus.  Utifrån våra 
gemensamma samtal och mina egna reflektioner kring "improvisation och regler" bestämmer 
jag mig för att strukturera upp improviserandet lite mer än under första mötet. Eftersom att vi 
inom gruppen dels har olika stora erfarenheter av improvisation och dels verkat inom olika 
improvisationstraditioner tänker jag mig att vi får skapa oss våra egna regler till att börja med. 
Utifrån tanken om ”akustiska loopar” som uppstått under samtalen med Karim och Ekele samt 
Saras förslag angående ”improvisationsövningar”, tänker jag mig en modell där en musiker 
utses till att spela en loop på ca fyra takter, varefter övriga kompletterar med sina idéer. Detta 
ska förhoppningsvis generera ny musik där alla bidrar med sin erfarenheter utifrån den första 
inledande musikerns grundidé.

Förhinder [2]
Sedan tidigare vet jag att Samir inte kan komma denna gång. Däremot bestämmer jag mig för 
att återigen bjuda in mina kontakter i Vivalla, varför jag skriver till Karim och Amanda och 
frågar om det finns någon annan dag då vi kan komma ut och göra akustiska versioner av 
beats  tillsammans  med några  av  ungdomarna  vid  fritidsgården.  Jag  går  i  första  hand via 
Facebook eftersom jag observerat att de är aktiva där, men får inga svar. Jag provar även att 
ringa men får inte heller här något svar. Jag tolkar tystnaden som att ingen av dem anser sig ha 
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tid att delta eller att de kanske inte känner sig hemma i projektet så som det utvecklats. Jag 
skriver ytterligare ett meddelande till de två där jag ventilerar dessa tankar och frågar om jag 
tolkat det rätt, men får inte heller här något svar. Jag provar även nu en sista gång via telefon 
men får inte heller här kontakt. 

Jag får tag i Ekele på telefon och frågar om han har möjlighet att delta. Han blir glad över 
att jag hör av mig, han uttrycker dock en viss osäkerhet och vill poängtera att han inte har 
någon musikalisk skolning. Han tror att det kan vara möjligt att delta men att det kan bli svårt, 
och frågar om mötet kommer att föregå i Vivalla. När jag berättar att det kommer att vara på 
musikhögskolan säger Ekele att det blir svårt att få in i schemat och avböjer att delta. Tiden 
rinner iväg och jag känner mig tvungen att koppla bort ”Vivalla-delen” från projektet.
Jag  räknar  nu  med  att  vi  ska  vara  6  personer,  men  vi  blir  slutligen  bara  4  till  följd  av 
avbokningar av Charlotta och Lauri i sista minuten.
 
Bristen på gensvar från mina kontakter i Vivalla är ett bakslag. Vi har haft många intressanta 
samtal och flera intressanta idéer har vuxit fram under mina besök på fritidsgården, men 
antingen  av  praktiska  skäl  eller  någon  annan  anledning  är  inte  incitamenten  tillräckligt 
starka för dessa gruppmedlemmar att delta vid mötena. Eventuellt kan det också ha att göra 
med ett  visst  svagt självförtroende eller förutfattade meningar gentemot det  "akademiska" 
musicerandet. Sannolikt är att det tidskrävande (Jfr Reason, 2006) upplägget med fokus på 
demokratisk dialog framstår som mindre givande än det ytterst konkreta arbete som görs med 
ungdomarna i den dagliga verksamheten. 

Jag funderar på om de två sena avbokningarna från musikhögskolestudenterna också kan 
vara uttryck för en viss brist på engagemang till följd av mötenas något obestämda karaktär. 
Sannolikt  hade  ett  mer  konkret  och  välbekant  upplägg,  exempelvis  en  repetition  inför  en 
konsert, lett till större pliktmedvetenhet och därmed större uppslutning.

Interkulturellt lärande [1]
På plats är Elyas, Babak, Linnea och jag själv, och jag drar en sammanfattning av vad vi 
kommit fram till under förra mötet. När jag refererar våra samtal kring behovet av publika 
utrymmen för spontanmusicerande, berättar Babak och Elyas om sina respektive erfarenheter 
av dylika platser. Båda minns med glädje återkommande gatufestivaler med stora möjligheter 
att  musicera  för  vem  som  än  var  intresserad,  men  förklarar  vidare  hur  det  talibanska 
maktövertagandet i Afghanistan resp den nuvarande syriska regimens restriktioner nu sedan 
länge har strypt sådana möjligheter.

Vi  talar  vidare  om  förra  mötets  improvisationsexperiment,  och  jag  spekulerar  i  om 
anledningen till att musicerandet stannade på en ganska tillbakahållen nivå kan vara att vi var 
allmänt  blyga  eller  om  det  har  att  göra  med  att  vi  förhåller  oss  till  olika  ”regler  för 
improvisation”. Jag nämner jazz och blues som typiska västerländska genrer som har sina 
etablerade improvisationsstrukturer och säger att jag antar att sådana även finns inom t ex 
arabiska musiktraditioner. Elyas håller med mig och förtydligar:

Elyas: It's kind of habits, and later these old things, became rules. But they're not actual rules.

Jag nämner vidare idén som kommit ur samtalen med Karim och Ekele att skapa ”akustiska 
loopar” och föreslår att det skulle kunna vara en idé att börja med som ett sätt att skapa våra 
egna regler för att komma igång. Under det att vi kopplar upp utrustningen börjar Linnea 
spela på Värmlandsvisan och Babak faller snabbt in i en rytm på Daf-trumman. Elyas lyssnar 
in melodin och fyller i med små fraser i pauserna. När jag kopplat klart fyller jag i med ackord 
på dragspelet. Efter att melodin är klar ligger vi stilla på ett ackord och improviserar för att 
diminuera till tystnad. Jag berättar om sången och vad den handlar om, var Värmland ligger 
och att sången för många värmlänningar är betydligt viktigare än nationalsången. Vi skojar åt 
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det  lokalpatriotiska  i  att  veta  man  inte  kommer  ångra  sig  om man  väljer  en  flicka  från 
Värmland, varefter jag föreslår att vi börjar vårt mer strukturerade jam. 

Under den korta tid vi kopplat upp oss och börjat känna på instrumenten har mötet redan lett 
till associationskedjor där vi hunnit samtala och lära varandra saker kring: 1) den politiska 
situationen för musiker i  Afghanistan och Syrien förr och nu, 2) hur musikaliska "regler" 
växer  fram ur  vanor  snarare  än  att  någon  bestämmer  dem,  3)  lite  allmänbildning  kring 
Sveriges geografi, samt 4) reflektioner kring regional kontra nationell identitet i Sverige. Om 
vi jämför detta med en typisk situation där jag i stället hade suttit med några studenter och 
spelat "låtar från andra länder", blir det tydligt hur mötet med musik och människorna som 
utövar den bereder mycket större möjligheter till interkulturellt lärande och förståelse än om 
vi befattar oss bara med musiken (jfr Wiggins, 2005). Här uppstår en egen idé om att upplåta 
plats för en nyanländ musiker som praktikant vid Musikhögskolans världsmusikkurs som jag i 
skrivande stund själv ansvarar för. 

Improvisation [3]: "Regler är till för att brytas"
Omedelbart efter jag avslutat meningen spelar Elyas en melodi i tydlig G-moll på sin oud, och 
efter en takt har både Linnea och Babak fyllt i med komp på Daf-trumma och pizzicatoviolin. 
två takters G-moll byter till C-moll under två takter och återgår tillbaka till G-moll. Under 
nästa vända börjar jag själva kompa ackord och Linnea härmar fragment ur melodin som 
Elyas just spelat. Vi fastnar en stund på G-moll, jag improviserar några melodier vilket får 
Linnea  att  tystna  med  sina  improvisationer,  jag  träder  då  tillbaka  och  Linnea  får  överta 
improviserandet igen. Jag introducerar ett nytt rytmiskt motiv,  stämningen blir lite osäker och 
avvaktande, Babak byter instrument till tonbak, någon ny idé glimtar till, men musiken ”står 
still”. En glappande kabel blir en yttre anledning att avbryta, varefter jag ber Elyas spela igen 
och förklara mer hur han tänker sig melodin. Han spelar igen men nya idéer har tillkommit 
som inte var med i den ursprungliga versionen, en längre melodi växer fram som inbjuder till 
mer utvecklad harmonisering. Den nya formen stimulerar till överstämmor av långa toner i 
Linneas fiol och en ny komprytm av Babak. Det rytmiska samspelet haltar lite överlag och 
musiken avbryts igen. Jag frågar om Elyas hittade på melodin nu eller om han spelat den 
tidigare:

Simon: It's a very nice melody, did you make it up now or was it something in…? [visar mot 
huvudet]
Elyas: No, just now. We were talking about Hungarian Dance [nr 5]… that kind of got stuck in my 
head, so a G minor [nynnar Brahms melodi och spelar en bit av den vi improviserat fram]

Efter denna improvisation ber jag att få prova en idé som jag säger inte tillhör någon speciell 
genre,  men  i  efterhand  kanske  kan  kategoriseras  som  ett  slags  typisk  ”filmmusik”  av 
amerikansk ”minimalistisk” modell. Jag spelar ackordrundan Am-F-Dm-Esus i 6/8-takt och 
med  lite  hypnotisk  karaktär,  Linnea  svarar  snabbt  med  långa  toner  som  ömsom  följer 
ackordtonerna och ömsom bildar intressanta färgningar mot ackorden. Babak förhåller sig 
avvaktande tills han fått grepp om rytmen. Elyas spelar kortare fraser som kommentarer till 
Linneas melodier. Ibland växer de två instrumentens melodier ihop till gemensamma böljande 
crescendon och diminuendon. På ett ställe håller musiken på att ebba ut, men då tar Linnea ett 
plötsligt initiativ som leder till ytterligare en stark crescendovåg för att så småningom ebba ut 
till intet. Efter säger Linnea att hon inte hörde Elyas så mycket, han säger då att han spelade 
lite pianissimo för att han försökte följa och härma Linneas melodier. 

Elyas: What do you think? I like that [which] we do, it's kind of challenging, she played something 
and I tried to play the same, just to add something and then she did the same… 
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Simon: Yeah, I think there were some very nice things happening, like when you had that [visar 
tremolo], were very dramatic… I really liked when (…) we were fading out, then you [pekar mot 
Linnea] took an initiative and everybody joined in to that, I really liked that.
Elyas: It's like… crescendo
Babak: Like a wave [visar med handrörelser]
Linnea: I like this ensemble [visar mot instrumenten och övriga instämmer]

Medan Elyas småspelar lite på sin Oud, säger Babak att han tycker mycket om instrumentet 
och tipsar om en skiva han brukar lyssna på för att somna, vilken visar sig vara med Elyas' 
gamla lärare. Elyas tipsar om andra bra, mer improvisationsfokuserade musiker och berättar 
vidare  om  den  turkiska  traditionen  med  uppdelningen  av  skalan  i  ännu  mindre  steg  än 
kvartstoner. Babak säger att han tycker ännu mer om akustisk än elektrisk oud, och skämtar 
lite om att Elyas tagit med sig den elektriska för att den är lättare att spela på. Elyas spelar 
vidare med än större inlevelse, kanske för att övertyga oss om att den elektriska ouden också 
kan låta bra, vi andra sitter och lyssnar. Stämningen blir inspirerad och jag fyller i på piano 
med en bordun på tonen C. Babak uppmanar med en gest Linnea att också spela, hon lägger 
ett fragment av Bachs berömda Toccata och fuga för att demonstrera likheter med en fras som 
Elyas nyss spelat. Vi konstaterar likheten, men avbryter inte musicerandet. Elyas spelar en ny 
fras, Linnea svarar nu mer i linje med hans melodier. Denna musikaliska dialog fortsätter 
någon minut innan de två musikerna byter roller och det blir Elyas som svarar Linnea. Babak 
sitter och lyssnar uppmärksamt, men har ännu inte spelat något. Efter sex minuter utan fast 
tempo  börjar  en  puls  så  sakteliga  ta  form i  Elyas'  oudspel,  jag  plockar  upp  pulsen  och 
etablerar en repetitiv puls i C-moll, Babak smyger in kort därefter. Improvisationen fortsätter i 
8 minuter till utan att någon säger något. Efter totalt en kvarts gemensamt musicerande ebbar 
musiken ut.

Elyas: I like that. That's very nice
Simon: Yeah, powerful, right?
Elyas: It's been a long time [since] I played like, real music. It's very nice, thank you
Babak: Thank you
Simon: You really don't know from where it came
Elyas: Yeah, this is the music, just let your fingers and soul play. You don't think about it
Babak: What do you say in arabic, your language? Playing just like this?
Elyas: Ertedjal
Babak: We say Bedahe. It means you just sit and start something. You don't think
Elyas: What do you think? (vänder sig till Linnea)
Linnea: It's fun
Simon: Yeah, we don't do that so much here [på musikhögskolan] right
Linnea: No
Elyas: Yeah, play a long time without feeling that you are bored or something
Simon: Yes, you feel that you kind of, lose the feeling of time
Linnea: Yeah
[…]
Linnea: Some times you focus on [visar på oss andra]… and sometimes you just don't even listen 
to anyone, and then you go back to… ”oh, was it that we were playing”? 
Elyas: Yes that's cool, you go away and then you come back

Ovan har beskrivits tre kollektiva improvisationer. Den första liknar delvis improvisationerna 
under Musikmöte 1, men kan ändå betraktas som något mer sammanhållen i och med att 
Elyas presenterat en tydlig idé att utgå ifrån. En melodi växer fram som med rätt textsättning 
och lite mer strukturerad form skulle kunna bli en vacker sång. Som improvisationsmaterial 
uppfattar jag det ändå som att musiken gör oss alla lite begränsade. Detta kan eventuellt bero 
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på  de  täta  ackordbytena  vilka  sätter  relativt  fasta  ramar  för  det  melodiska  skapandet. 
Intressant är att Elyas berättar hur idén till melodin kom ifrån Brahms ungerska dans nr 5. 
Ramen för detta möte är inte ”kultur möter kultur”, vilket innebär större svängrum för de 
enskilda musikerna att i sitt musikutövande identifiera sig med vilken musik de vill.

Improvisation nr 2 är den som tydligast utgår från "loop-idén", resultatet blir intressant 
och vi är överens om att det varit givande. Loopen har jag förberett på förhand med tanken 
att den inte ska vara typisk för någon speciell "musikkultur", men jag tolkar ändå Elyas' och 
Babak relativt avvaktande spel som att de uppfattar den som lite ovan, medan Linnea tar för 
sig  desto  mer.  Jag  uppfattar  ändå  att  den  tydliga  strukturen  har  varit  nyttig  för  det 
musikaliska samspelet. Musiken befinner sig hela tiden i samma modus, vilket också kan vara 
en anledning till att vi upplever större frihet. Ale Möller kallar modalt musicerande för den 
”frivilla enformighetens princip” och menar att  detta sätt  att  musicera är det ”normala” 
globalt och historiskt sett, medan västerländsk funktionsharmonik egentligen är det”exotiska” 
(Tiderman, 2002). Den andra improvisationen är i högre grad repetitiv än den första både 
vad gäller harmoni och rytm, vilket kan vara en förklaring till större samstämmig upplevelse.  
Detta styrker Nettls tes om repetition som ett universellt musikaliskt fenomen (Jfr Nettl, 2005) 

Den sista improvisationen uppstår utan att vi ens bestämt oss för att  spela något, ett 
vanligt samtal glider gradvis över i kollektivt musicerande. Det är uppenbart att denna sista 
improvisation är den som gjort det starkaste intrycket på alla, trots att vi inte haft någon  
förutbestämd struktur att  utgå ifrån. Delvis börjar vi  dock enligt tradition som Elyas och 
Babak är  van vid,  att  en  person sitter  och "känner  på skalan"  en  god stund innan hela 
ensemblen stämmer in. Babak känner igen detta och uppmanar Linnea att spela även om han 
inte själv har börjat.  Musiken som uppstår är dock svår att  placera inom någon speciell  
"musikkultur", det är snarare en produkt av fyra individers samspel. Hela situationen präglas 
av ett intensivt lyssnande, deltagarna beskriver på olika sätt transcendentala kvaliteter som 
att "inte tänka",  "förlora känslan för tid", eller att "försvinna iväg och komma tillbaka" (Jfr 
Ruud, 1997). 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tydligare strukturen kring vårt improviserande har 
varit  givande  till  att  börja  med,  men att  en  mer  informell  situation  utan  uttalade  regler 
slutligen  lett  till  det  mest  hängivna  musicerandet  och  därmed  den  mest  intressanta 
upplevelsen. 

Interkulturellt lärande [2]
Efter improvisationerna är Linnea nyfiken på en gammal arabisk folkmelodi som Elyas har 
lovat att lära ut, och undrar om vi hinner med den innan lunch då hon måste avvika. Elyas 
förklarar att det är en väldigt gammal sång, samt att den går i 10/8-takt och därför är lite svår 
rytmiskt, ”även för araber”. Han frågar om han ska sjunga sången i solfège och undrar om vi 
också använder den metoden. Linnea och jag förklarar att vi förstår systemet men inte kan 
omsätta det så fort, och att vi föredrar att lära oss bara på gehör. När vi spelat igenom sången 
förklarar Elyas att det är en ”religiös skala”, Hijaz, samma skala som används vid böneutrop. 
Han spelar skalan och beskriver en bild av ”magdansöser, tält och kameler”. Linnea frågar 
vad texten handlar om, men Elyas berättar att han bara vet att sången heter Lamma bada 
yatathanna och att det handlar om kärlek och skönhet, i övrigt är språket så ålderdomligt att 
han inte förstår orden. Sången kommer från Andalusien under tiden då iberiska halvön var 
arabiskt och islam hade en mycket mer liberal attityd till musik än idag. Elyas berättar att de 
islamiska ledarna var väldigt flexibla under den tiden, men att det nu är något helt annat. Nu 
för tiden predikas ”den rätta vägen”, och om man inte följer den bokstavligt betraktas man 
som "fiende",  den  som spelar  musik  kommer  ”till  helvetet”.  Han  berättar  vidare  att  alla 
musikinstrument är förbjudna, förutom vissa trummor som några ledare kan tillåta i  vissa 
sammanhang. Elyas reflekterar över det absurda och omöjliga i att förbjuda musik, eftersom 
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att böneutrop och koranläsning i sig genomförs enligt musikaliska regler. Babak bekräftar och 
berättar hur han under uppväxten förväntades lära sig sjunga varenda koranvers. Jag frågar då 
hur denna strikta reglering går ihop med TV-shower som Arab's got talent eller Arab's Idol. 
Elyas  förklarar  då  att  denna  typ  av  underhållning  bara  finns  i  två  mer  liberala  länder  i 
Mellanöstern, närmare bestämt Libanon och Förenade Arabemiraten. Medan t ex kvinnor kan 
gå i bikini på gatan i Dubai, får de i grannlandet Saudiarabien inte ens köra bil. Han menar att 
även regeringen i Saudiarabien försöker vara mer liberala, men att folk i gemen motsätter sig 
detta. Elyas berättar vidare om vad han ser som en utbredd ”hatmentalitet” även i Förenade 
Arabemiraten, vilken han och andra lärare försökt motverka genom att t  ex undvika ordet 
”hat”,  men  att  dessa  ansträngningar  ofta  blir  motarbetade  av  föräldrarna  så  snart  barnen 
kommer hem från skolan. Han berättar vidare om allmänt förekommande föreställningar att 
Sverige tar emot så många flyktingar med det dolda syftet att ”kristna muslimer”. Däremot 
menar han att den yngre generationen till följd av internet och högre utbildningsgrad alltmer 
börjar anamma liberalare värderingar.

Ovanstående scen visar återigen hur mötet med musik och människor leder till interkulturellt 
lärande i en helt annan grad än om vi bara befattar oss med själva musiken. Jag hade kanske 
själv kunnat leta upp sången "Lamma bada yatathanna" och lärt mig spela den någorlunda 
likt originalet, men då hade jag förmodligen missat 1) Hijaz-skalans religiösa koppling, 2) att 
gammalarabiskan i sången inte förstås av de flesta arabisktalande idag, 3) att Islam betraktas 
som mindre liberal idag än under det vi kallar "medeltiden", 4) att Libanon och Förenade 
Arabemiraten sticker ut vad gäller officiella attityder till musik, 5) resonemang om lärares 
situation i Förenade Arabemiraten vad gäller förmedlande av liberala värderingar, samt 6) 
information kring konspirationsteoretiska föreställningar om Sveriges underliggande motiv 
till sitt stora flyktingmottagande. 

En  annan  intressant  iakttagelse  är  att  Elyas'  associationer  till  den  gamla  arabiska 
musiken  sammanfaller  starkt  med  de  orientalistiska  beskrivningar  ("magdansöser  och 
kameler") som annars brukar tillskrivas västvärldens föreställningsvärld om Mellanöstern.

"Musik som universellt språk" [2]
Efter lunchpaus är bara jag själv, Babak och Elyas kvar. Vi spelar en polska som jag lovat att 
lära  ut  och  kommer  åter  in  på  vad  som  är  "sorgligt"  respektive  "glatt"  i  musik.  Elyas 
instämmer i att den mesta musiken i mellanöstern har en anstrykning av sorg, men när jag 
frågar  om ett  exempel  på ”glad” musik demonstrerar  han ett  sådant.  Exemplet  har  tydlig 
durkänsla och han förklarar också det ”glada” utifrån dessa termer. Han tolkar också polskan 
som går i moll som sorglig för att den går i moll. Jämfört med de olika sätt att uppleva musik 
som konstaterades under första mötet råder här en betydligt större överensstämmelse mellan 
mig och Elyas kring vilken musik som uppfattas på vilket sätt.  Babak deltar inte i  någon 
högre utsträckning i denna konversation. Som avslutning på mötet fortsätter vi att söka efter 
eventuell  gemensam repertoar  och  hittar  t  ex  Besame mucho  och  Conzierto  de  Aranjuez 
(vilken bl a tolkats som Le Beirut av den libanesiska superstjärnan Fairouz). 

Att konsensus kring musikens mening verkar råda i betydligt högre grad här än under första 
mötet  skulle  kunna tolkas  som att  musikens  språk  kanske  är  universellt  när  allt  kommer 
omkring. Här bör dock poängteras att detta samtal kring musikens mening i stort sett saknat 
alla kulturella kopplingar, något som jag och Elyas i samförstånd har kritiserat under vårt 
första möte. Det faktum att både jag och Elyas har långa musikutbildningar bakom oss talar 
för att det snarare är ett visst musikteoretiskt språk som är ”universellt”.  Utifrån allmänt 
vedertagna  teorier  om  olika  skalors  emotionella  innebörd  kan  vi  sluta  oss  till  musikens 
känslomässiga innehåll utan att ens uppleva den klingande.
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Omedelbart  tänker  jag  att  detta  kan  vara  en  följd  av  "västlig  kulturimperialism",  i 
meningen att dur- och mollbegreppen har haft starkt inflytande över stora delar av världens 
musikutbildningar. Att se det musikteoretiska språket kring dur och moll som universellt skulle 
i så fall bottna i etnocentrism (Jfr Taylor, 1994). Vid närmare reflektion tänker jag att vår 
gemensamma uppfattning av musiken  kan bero på att teorier kring betydelsen av "dur och 
moll" i själva verket är något som växt fram till följd av interkulturell  dialog (eller kanske 
"intermusikalisk  dialog")  under  långa historiska perioder  av  tätt  Arabiskt  och Europeiskt 
kulturutbyte (Jfr Benhabib, 2002). 

Jag  frågar  mig  om  klyftan  mellan  icke-akademisk  och  akademisk  musikuppfattning 
kanske kan vara minst lika stor eller större än den mellan olika "kulturer". Babaks tystnad 
blir i sammanhanget talande: han bemästrar inte begreppen dur och moll och hamnar därför 
lite utanför samtalet.

I  egenskap  av  lärare  i  musikteori  och  komposition/arrangering  tänker  jag  att  den 
särskilda  gruppen  "nyanlända  med  musikakademisk  bakgrund"  skulle  kunna  anlitas  för 
kompositionsprojekt inom musikhögskolans ram och bidra till mycket lärande för inblandade 
parter. 
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Musikmöte 3 

Planering inför musikmöte 3

Det  sista  mötet  tar  utgångspunkt  i  Elyas'  idé  om  att  skapa  konserter  för  boende  på 
flyktingförläggningar  där  nyanlända  musiker  med  flyktingstatus  samarbetar  med  svenska 
musiker. Elyas har själv aldrig besökt en flyktingförläggning, då han (som han själv beskriver 
det) lever under bättre omständigheter än många andra och därför har större möjligheter att 
ordna med boende och liknande. Repertoaren tänker han framförallt ska bestå av musik som 
ligger nära den tilltänkta publiken, men också innefatta viktig musik från Sverige. Han ser 
flera syften med de tänkta konserterna: 1) dels som ett sätt att erbjuda en ”hemkänsla” i det 
nya landet, 2) dels som lite folkbildning kring Sveriges musikkultur, men kanske framförallt 
3) att vara en förebild för positiv integration genom att musicera tillsammans med svenskar 
och därmed visa hur vi kan åstadkomma bra saker tillsammans. Jag och Elyas är överens om 
att  projektets  sista  träff  inte  är  rätt  forum  för  att  arbeta  direkt  med  repetition  av  ett 
konsertprogram, utan att detta i så fall får bli ett arbete som kan ta vid efter projektet som ett 
konkret resultat. Fokus för mötet rör snarare vad som är ”viktig repertoar”.

Som en förberedelse har jag lagt ut ett antal poster på vår slutna Facebook-grupp med 
olika teman: 1) Barnsånger/vaggvisor, 2) sånger om krig och fred, 3) musik om kärlek, 4) 
politiskt viktig musik, 5) musik som "får folk att  dansa" och 6) en öppen kategori.  Innan 
mötet är det dock bara jag som postat förslag under de olika kategorierna, förutom en sång av 
Linnea och en av Lauri under kategorin Barnsånger/vaggvisor.

Med  en  känsla  av  att  inte  ha  varit  tillräckligt  konkret  i  uppläggen  av  de  första  två 
musikmötena har jag nu tagit kommandot i högre grad. Anledningen att jag förberett med 
kategorier är även för att undvika att de repertoarer som tas upp för jämförelse ska bli för 
olika vad gäller kulturellt sammanhang, vilket var fallet under första musikmötet. Valet av 
kategorier utgår från vad jag ser som mer eller mindre universella funktioner  av musik. 
Syftet med upplägget är också att utmana deltagarna lite genom att eventuellt uppmärksamma 
eventuella  skilda  förhållningssätt  till  de  olika  temana.  Ur  demokratiperspektiv  kan  det 
uttryckas som att jag vill  bereda en arena för mer motstridiga ståndpunkter, eller en mer 
”radikal” demokratiprocess (Jfr Mouffe, 1999). Exempelvis har jag postat sången ”Trubbel” 
under temat ”Kärlek” av intresse för ett samtal kring otrohet och förlåtelse, då jag vet att 
otrohet räknas som ett brott i vissa islamiska länder i mellanöstern. Tanken är här inte att 
konfrontera deltagarna med kulturell bakgrund från länder i Mellanöstern kring deras åsikter 
i  frågan; snarare är jag nyfiken på om de känner till  någon liknande repertoar från sina 
hemländer eller om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att framföra en liknande sång där.

Interkulturellt lärande [3]
Jag inser att vi inte kommer att hinna avhandla alla de föreslagna temana, men börjar med att 
ta  upp  temat  vaggvisor/barnsånger  för  att  jag  ser  den  kategorin  som relativt  neutral  och 
självklar.  Vi  börjar  med att  tala  om Vargsången  ur  filmen Ronja  Rövardotter  efter  Astrid 
Lindgrens bok med samma namn som Linnea har postat på Facebook och förklarar berättelsen 
och sångens sammanhang. Elyas undrar om det är från Pippi Långstrump, som han känner till 
sedan tidigare och uppskattar mycket, men vi förklarar att det är en annan stark flickkaraktär 
av samma författare. Elyas undrar varför vi svenskar är så fokuserade på flickor och undrar 
om det inte finns några motsvarande pojkkaraktärer. Vi nämner bl a Emil i Lönneberga och 
jag frågar om det inte finns starka flickkaraktärer inom arabvärldens barnkultur. Elyas säger 
att det är ovanligt men att det finns, varefter han nämner TV-serierna Lobna och Lady Oscar 
som exempel.
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Efter  att  vi  spelat  igenom vargsången  frågar  jag  om Elyas,  Babak  eller  Karwan  har 
motsvarande sånger som de minns från sin barndom men ingen av dem kan komma på någon. 
Elyas berättar om en känd sång, Yalla tnam, men att den är väldigt allvarlig och inte skulle 
passa särskilt bra för en konsert här, då texten delvis handlar om hämnd på de som ger sig på 
ens barn. Han säger att det inte skulle fungera i Sverige men däremot inte vara något problem 
i Mellanöstern. Linnea frågar vidare:

Linnea: But, when you were really small, did no-one sing for you?
Babak: no
Karwan: no
Elyas: …We don't have this habit in our… My mom used to do it, but normally… Cause we love 
music and we [Elyas' familj] are all musicians, but it doesn't mean that all moms or dads sing to 
their  children  to  sleep…  No,  just  [knäpper  med  fingrarna]  ”Sleep!”  Just  like  that!  It's  a  bit 
different, they don't sing.

Babak berättar att hans mor improviserade fram melodier till äldre dikter, där hon bytte ut 
namnen  på  karaktärerna  till  sina  egna  barns  namn  och  jag  berättar  att  jag  har  liknande 
erfarenheter  från  min  uppväxt.  Jag  berättar  om den  starka  svenska  barnkulturen  och  hur 
många sånger blivit sådant som var och varannan känner till. Elyas berättar att sådant finns till 
viss del, men att det i så fall är sådant som hans egen generation känner till men inte dagens 
barn.  Då han själv var liten fanns det  bara en TV-kanal,  vilket  innebar att  alla kände till 
samma saker, men idag är utbudet så stort att alla tittar på olika saker. Elyas menar att barn av 
idag inte längre uppskattar den sortens sånger som barn gjorde i hans generation, och att om 
man ska göra något för barnen på flyktingförläggningarna är det snarare att bygga instrument 
och spela tillsammans till exempelvis nationalsången. Charlotta berättar att hon gjort liknande 
aktiviteter när hon besökt flyktingförläggningar med sin grupp Sambarevolutionen och Elyas 
uttrycker att han gärna skulle vilja följa med om de gör något liknande igen.

I valet av temat "Barnmusik/vaggsånger" har jag antagit att denna typ av repertoar är en 
beståndsdel inom alla kulturer på samma sätt som den varit det för mig. Det verkar som att så 
inte är fallet, däremot får vi beskrivningar av hur både Babak och Elyas haft erfarenheter av 
vaggsånger  från  sin  uppväxt  trots  att  de  inte  kan  identifiera  någon  given  repertoar  som 
motsvarar den starka musikproduktion för barn som finns i Sverige. Därmed inte sagt att barn 
i Mellanöstern inte får ta del av kultur: det kan lika gärna innebära att barn i högre grad 
tagit del av "vuxenkulturen" än här, något som Babaks beskrivning av sin mors improviserade 
texter till klassiska dikter skulle kunna vara exempel på. Man kan också fråga sig om det är 
så självklart att alla i Sverige verkligen sjunger för sina barn, eller om vi återgett en något 
skönmålad bild av verkligheten. Musikrepertoaren för barn är onekligen stor i Sverige, men 
frågan  är  huruvida  den  brukas  av  folk  i  allmänhet  eller  om många snarare  litar  på  att 
barnprogram och skola ska stå för sjungandet. 

En annan skillnad som kommer upp till samtal är vad som uppfattas som ett starkare  
fokus på kvinnliga förebilder i svensk barnkultur jämfört med arabisk. 

Vi konstaterar även gemensamma erfarenheter, främst av det nya informationssamhällets 
påverkan på barns kulturkonsumtion.  Idag kan vi  inte på samma sätt  som under tidigare 
generationer ta för givet att alla barn i ett land har tagit del av ungefär samma kulturutbud, 
dessutom är utbudet betydligt mer internationellt nu än förr. 

Musik och identitet [2]: Nationell identitet
Eftersom  Elyas  nämner  nationalsången  (han  har  även  tidigare  föreslagit  den  svenska 
nationalsången som gemensam repertoar), blir jag lite nyfiken på att tala mer om denna lite 
speciella sångkategori. Linnea invänder att Den blomstertid nu kommer egentligen borde vara 
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mer av nationalsång då den är mer använd. Elyas är dock nyfiken på Du gamla, du fria och 
vill veta vad texten betyder. Jag förklarar att många har lite dubbla känslor inför sången och 
frågar Linnea och Charlotta hur de känner för den:

Charlotta: I don't feel very good about it
Simon: And why is that?
Charlotta: I think I don't feel connected to the lyrics, the lyrics of the song… I just remember one 
time in my life, that we sang the national anthem in school when I was very small, at the day of 
Sweden [nationaldagen], that's the only time I remember using it…
Simon: It's not so [common]… it's mainly used in sports…
Elyas:  I  know, I  saw it.  But,  I've  played many national  anthems for  many countries,  and the 
Swedish one is one of the best I've heard in my whole life! Because if you hear the other ones, you 
just, ohh… [skakar på huvudet], this is not a national anthem… But if you hear this one, you're old 
you're free, something like that, you are the North… This is one of the best national anthems as of 
ratings in the world.

Efter detta spelar jag igenom Du gamla, du fria och Elyas nynnar entusiastiskt med. Charlotta 
och Linnea sitter märkbart tysta och stämningen känns lite generande. Jag resonerar kring att 
dubbelheten  som  vi  kan  känna  inför  Nationalsången  också  beror  på  att  den  kan  ge 
associationer  till  främlingsfientliga  krafter,  trots  att  texten  inte  direkt  uttrycker 
främlingsfientlighet. När jag frågar hur Elyas ser på den syriska nationalsången skakar han på 
huvudet och säger att den är helt förfärlig och beskriver att folk hatar den för närvarande 
eftersom den hyllar en armé som dödar oskyldiga människor i detta nu.

Elyas: (…) Forget to play it, cause people hate it right now. It's like… even the school songs, I 
wanted to mention this… in Syria, it's all talking about ”the one president”, which is like a God, 
"the one army", and "the one political party" which is controlling the country. All the culture, since 
you were about four years, just about this one thing you know… Even the national anthem, it's in F 
major [spelar en fras ur den syriska nationalsången och skakar på huvudet], it's crap.

Jag frågar hur Karwan ser på den kurdiska nationalsången:

Karwan: Det är samma sak [visar mot Elyas, som nyss spelat den syriska nationalsången] Den är 
lite militärisk, det speglar situationen liksom… att man ska kämpa, det förhöjer nationen… Kurder 
har behövt den där, egentligen… för att kunna överleva
Simon: Så den har en betydelse, ganska stark…?
Karwan: Ja, precis… […] den handlar om att vi finns, att vi ska överleva

Jag berättar att den svenska nationalsången i andra versen innehåller text som hyllar militära 
storhetstider och att sången inte är helt så fredlig som den relativt mjuka melodin kan få en att 
tro. Jag berättar vidare att jag även vid andra tillfällen har varit med om att människor som är 
nyinflyttade  till  Sverige  har  visat  stor  entusiasm  för  att  sjunga  nationalsången  och  fira 
nationaldagen.  Vi  jämför  det  relativt  svala  intresset  för  svenskt  nationaldagsfirande  med 
festligheterna i grannlandet Norge:

Elyas:  But  I  feel  that's  supposed to  be more,  you know… people need to  celebrate,  this  is  a 
national thing
Linnea: But can't you celebrate other things?
Elyas: Yeah, but this is a national thing, which is something that all the countries all around the 
world they do… as I travelled to many countries and I lived there, I saw that… for example in 
Dubai,  I  was  there  and  I  could  see  the  national  day,  everybody  is  waiting  for  this  day  to 
celebrate…
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Linnea: But maybe our ”midsommar” is more like… in my family we never put a flag on the 6th 
of June, but on midsummer my grandma put a flag…
Elyas: Midsummer?
Linnea: Yeah, and that was more a thing you do… 
Elyas: Yeah, but this is like social days… it's like tradition things 

Efter ha berättat lite mer om de svenska midsommartraditionerna undrar Linnea om vi inte 
ska spela lite mer. Jag föreslår att vi går vidare med temat kärlek och berättar om exemplet 
Trubbel som jag postat. Samtalet "dör ut" lite och mynnar ut i ett konstaterande att väldigt 
mycket musik handlar om kärlek. 

Efter  detta  visar  Elyas oss låten Mawtini  (mitt  hemland) och lär  ut  den till  oss.  Han 
berättar  att  sången  är  välbekant  bland  alla  araber  och  alltid  brukar  ge  väldigt  stark 
känslomässig respons, och att det är denna sång snarare än nationalsånger man ska spela för 
att ge människor "hemkänsla". Han föreslår också att vi översätter en vers till svenska, men 
Charlotta säger hon gärna sjunger på arabiska.

Vi förhåller oss väldigt olika till nationalsångerna. Elyas betonar vad han ser som ett högt 
musikestetiskt  och poetiskt  värde i  Du gamla,  Du fria.  Framförallt  Charlotta  och Linnea 
verkar oberörda eller till och med lite obekväma inför den svenska nationalsången, medan jag 
själv  har  börjat  vänja  mig  efter  att  ha  arbetat  i  grundskolan  där  läroplanen  numera 
uttryckligen  specificerar  att  nationalsången  ska  ingå  i  repertoaren  (Skolverket,  2011). 
Däremot känner jag inte att sången är viktig för min nationella identitet. Elyas visar tydligt 
att han blir illa berörd av den syriska nationalsången, däremot tycker han mycket om den 
svenska och har svårt att förstå de "svenska" deltagarnas skepsis till nationalistiska känslor. 
Elyas'  formuleringar  drar  åt  ett  nationalistiskt  håll  som  verkar  främmande  i  den 
mångkulturella diskurs i Sverige som sannolikt influerar de som söker sig till ett projekt som 
detta. Karwan är i sin tur kluven till den kurdiska nationalsången, han verkar inte överförtjust 
i själva musiken men ser ett nödvändigt symbolvärde i sången eftersom kurderna inte har ett 
eget land. Den återgivna episoden är vad som närmast skulle kunna kallas en "kulturkrock" 
under våra tre möten.

Hans Ingvar Roth skriver om behovet av mångtydiga och gruppöverskridande symboler i 
mångkulturella samhällen. Sveriges relativt lugna historia under 1900-talet blir här delvis ett 
problem när  det  gäller  att  konstruera en  nationell  identitet  som känns  relevant  för  olika 
grupper: det saknas avgörande fredshändelser att fira eller viktiga tal  att minnas, likt Norges 
självständighet 1905 eller alla berömda politiska tal i USA (Roth, 1998). Den i denna uppsats 
flitigt citerade Ross Daly betonar i en intervju i magasinet Lira att musik är ”regional, inte 
etnisk”  (Volgsten,  1998).  Nationalsånger  framstår  överhuvudtaget  som  en  problematisk 
kategori som inte självklart lämpar sig som spelrepertoar i interkulturella utbyten, däremot är 
dessa sånger intressanta som underlag för diskussioner. Genom att motstridiga ståndpunkter 
kommer upp till ytan lär vi också känna varandra bortom den inledande artigheten. Genom 
samtalet har vi också på var sitt håll lärt oss om annan repertoar som är mer indirekt knuten 
till nationell identitet (”Den blomstertid nu kommer” resp ”Mawtini”).

Min  föresats  att  samtala  om  ämnet  "otrohet  och  förlåtelse"  i  samband  med  sången 
”Trubbel” leder ingenvart  och jag tänker att  jag antingen varit  fördomsfull  som trott  att 
ämnet  för  sången skulle  varit  uttryck  för  någon typisk  "svensk"  tolerans,  eller  att  ämnet 
undviks, inte blivit förstått, eller bara inte engagerar.

En intressant iakttagelse som snarare går in under rubriken "autenticitet" är när Elyas är 
mer benägen att ändra på "sin musik", dvs översätta en vers av "Mawtini" till svenska än vad 
Charlotta  är.  Hon  är  mer  intresserad  av  sjunga  sången  på  arabiska,  dvs  att  göra  det 
"autentiskt"" i meningen "trogen originalet", medan Elyas som är hemma i musikstilen (och i 
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den meningen står för det autentiska) är mer benägen att förändra och anpassa den till nya 
kontexter (Jfr Schippers, 2010; Kirkegaard, 2011).

Utvärdering av projektet 
Vi tar en fika och samtalar kort kring hur mötet varit, varefter jag sätter igång ljudinspelning 
och ber deltagarna i turordning att reflektera över vad som varit mest givande under projektet 
och vad som skulle kunna utvecklas.  
 Babak får börja och berättar att han känner sig glad och uppfylld av ny energi på grund 
av att han fått musicera tillsammans med andra på ett sätt som han inte haft möjlighet till 
sedan han flyttade till Sverige. Här framhåller han särskilt andra mötets improvisations-
session. Han berättar också att den sista träffens "teman" fick honom att återuppliva minnen 
av viktig musik hemifrån Afghanistan och Iran som han glömt bort. Som utvecklingsområde 
föreslår han att vi fortsätter att spela och då även framträder offentligt. 
 Linnea berättar att hon i fallande ordning uppskattade 1) mötet med oss som personer, 2) 
mötet med våra instrument, och sist 3) mötet med våra musiktraditioner. Speciellt 
improvisationspasset från musikmöte 2 upplevde hon som positivt, här fanns utrymme för att 
lyssna och "ta in" de övriga musikerna. När det gäller låtutlärningen föreslår hon att den blir 
mer "uppstyrd", då hon inte tycker att själva läroprocessen är lika musikaliskt stimulerande 
som att t ex arrangera något man redan kan. I övrigt tycker hon också att det hade varit roligt 
att utveckla tanken om "loop-jam" till att gå mer åt den ursprungliga idén om även inkludera 
elektroniska loppar. Hon skulle också haft något konkret mål att arbeta mot, t ex en film, 
konsert, inspelning eller liknande. 
 Karwan är mer allmänt hållen i sin utvärdering, han säger att det varit trevligt att träffas 
och lära känna nya människor och han uppskattar att spela all slags musik. Han betonar att 
han inte har akademisk utbildning och är glad att han trots detta får vara med. Som 
utvecklingsområde nämner han att det vore trevligt att uppträda vid en konsert eller liknande.

Charlotta framhåller främst det personliga mötet och berättar att hon alltid letar efter nya 
människor att spela med och göra crossover-experiment tillsammans med. Hon berättar att 
hon alltid vill lära sig nya saker och även har uppskattat att bara sitta nära de (för henne) nya 
instrumenten och höra ljudet från dem och förstå hur de fungerar.  Hon ser de tre mötena 
endast som en början och första kontakt för att i framtiden ha möjligheten att tillsammans 
skapa nytt.

Elyas nämner först glädjen att träffa oss och få lära sig om "vår syn" på musik, vilket han 
ser som ett bevis på att musik är något universellt och att vi kan göra något tillsammans. Även 
Elyas framhåller särskilt improvisationssessionen under möte 2. På ett personligt plan berättar 
han att mötena varit mycket viktiga då han varken har vänner eller familj i Sverige och därför 
känner sig ensam. Som utvecklingsområde brinner han mycket för sin idé om att konsertera 
på flyktingförläggningar  och menar  att  vi  här  har  möjligheter  att  uträtta  saker  som ingen 
annan kan, musiken når dimensioner bortom orden.

Deltagarnas utvärdering visar en betoning av det personliga mötet snarare än det kulturella 
mötet (Jfr Daly, 2005). Därmed inte sagt att träffarna inte varit "interkulturella möten": som 
Scollon,  Scollon & Jones (2012) påpekar är interkulturell  dialog en mycket  mer komplex 
företeelse än att "kultur X möter kultur Y" . Trots att den yttre inramningen av musikmötena 
kan uppfattas som "västeuropeisk musikkultur möter mellanösterns musikkultur" har mötena i 
realiteten  mer  varit  ett  möte  mellan  ett  antal  komplext  sammansatta  individers  unika 
personligheter, ståndpunkter och erfarenheter. Några "kulturer" som skulle kunna urskiljas i 
detta samspel är svensk kultur, europeisk kultur, arabisk kultur, syrisk kultur, iransk kultur, 
kurdisk  kultur,  popmusikkultur,  icke-mainstreamkultur,  hiphopkultur,  klassisk  musikkultur, 
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akademisk  musikkultur,  icke-akademisk  musikkultur,  gehörstraderad  musikkultur, 
notationsbaserad  musikkultur,  improvisationskultur,  nationalistisk  kultur,  transnationell 
kultur, muslimsk kultur, kristen kultur, ateistisk kultur, barnkultur, ungdomskultur, traditionell 
kultur, etc.  

De  flesta  nämner  en  konsert  eller  annan  typ  av  "musikalisk  produkt"  som 
utvecklingsområde. Jag har själv övervägt den tanken under planeringen av projektet, men 
undvikit det av hänsyn till den demokratiska processen. För att åstadkomma en produkt under 
projektets  korta  tidsram  skulle  krävas  större  effektivitet  och  därför  också  en  tydligare 
ledarroll hos mig. Mindre plats skulle finnas för samtal och experimenterande, eller m a o för 
den deliberativa demokratiprocess som varit utgångspunkt för projektet.

Alla som varit  med under musikmöte 2 (det som främst fokuserade på improvisation) 
framhåller detta som det mest givande. Improviserandet lämnar mer plats för varje musikers 
unika  personlighet  och  ställer  därför  också  mindre  krav  på  kulturell  representation. 
Improvisationsmusicerandet fungerar frigörande. Samtidigt visar Babaks kommentar att det 
att de ”repertoarbaserade” mötena också har haft ett värde genom att de har väckt minnen 
till liv från hans kulturella bakgrund (Jfr Ruud, 1997).

Vissa skillnader kan också utläsas ur  utvärderingen.  Linnea och Charlotta,  vilka har 
större möjligheter att musicera med andra dagligen, nämner förutom de personliga mötena 
även nya musikaliska lyssningssensationer och att dessa kan utvecklas mer. Babak, Karwan 
och Elyas, vilka har mycket mindre möjligheter att musicera med andra till vardags, betonar 
mer glädjen att träffa någon att spela med. Det betonar också tydligare en önskan om att 
fortsätta musicera tillsammans. Skillnaderna känns igen från de motiv som deltagarna hade 
till att delta i projektet, och visar återigen på deltagarnas olika förutsättningar för att hitta 
sammanhang för musicerande (Jfr Pripp, 2006).

De projektdeltagare som endast var med på första mötet kontaktas i efterhand var för sig:
Samir nämner som mest givande att observera hur snabbt musikerna anpassade sig till de 

obekanta  musikstilarna  och  därigenom  skapade  goda  relationer  till  varandra.  Som 
utvecklingsområde eftersöker han fler orientaliska instrument som oud eller kanun, samt att 
musiken antar mer karaktär av ”blandmusik”. Han eftersöker också en konkret produkt som 
en video, singel eller album. I samband med utvärderingen berättar han också att han dragit 
sig för att komma till något mer möte för att han inte ville vara till ytterligare ekonomisk 
belastning då han själv inte har råd med tågbiljetter.

Lauri nämner att det mest givande med mötet var att deltagarna var så olika både vad 
gällde  instrument,  ålder  och  musikaliska/kulturella  bakgrunder.  Han  framhåller  även  det 
sociala som viktigare än vilken teknisk nivå medmusikanterna befinner sig på. Vidare nämner 
Lauri   samtalen kring skillnader  och likheter  som mycket  intressant,  liksom diskussionen 
kring  scener  för  gemensamma  jam  som  fick  honom  att  tänka  mycket  och  gav  honom 
inspiration (eller lust och motivation som han hellre vill kalla det).
Som eventuellt  utvecklingsområde nämner Lauri att  man kanske kunde ”styra upp” första 
mötet med något lite mer konkret för att lättare komma igång.

Sara lämnar ingen  utvärdering.

Utvärderingen från de deltagare som kontaktas i efterhand har en lite annan karaktär än den 
muntliga utvärderingen, vilket kan bero dels på att de bara har första mötet som referens, men 
också på att de inte utvärderar samtidigt och därför inte kan influera varandra. Detta får mig 
att  fundera  på  om en  individuell  skriftlig  utvärdering  hade  varit  bättre  ur  metodologiskt 
hänseende.
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I  dessa  utvärderingar  betonas  det  kulturella  mötet  något  mer,  förmodligen  för  att 
upplägget för musikmötet hade en sådan karaktär. Förbättringar i form av mer konkretion 
föreslås även här. 

Samir tar  fasta på hur kommunikation och förståelse kan uppstå bortom det  verbala 
genom kollektivt musicerande (Jfr Hargreaves et al, 2002). Han visar också typiskt uttryck för 
”selektiv  respons”  angående  mötet  mellan  olika  musiktraditioner:  vissa  instrument  anses 
nödvändiga  för  autenticiteten,  medan  han  samtidigt  uppmuntrar  till  att  ”blanda 
musikstilar” (Lundberg & Ternhag, 2009). 

Lauri  uppmärksammar  mer  den  verbala  interkulturella  dialogen  kring  likheter  och 
skillnader, men nyanserar också med att denna inte bara är ett samtal mellan skilda kulturer 
utan även olika åldersgrupper.

Sammanfattning av Fas 2  

Följande avsnitt sammanfattar de tre ovan beskrivna musikmötena i kortfattad form, dels för 
att påminna om vad som utspelat sig under mötena och dels för att ge en mer övergripande 
bild av hur de olika musikmötena står i relation till varandra. 

Musikmöte 1 
Till följd av snabbt ändrade förutsättningar på grund av oväntade avhopp, kommer musikmöte 
1 att (förutom ett trevande försök till kollektiv improvisation) främst fokusera på utbyte av 
musikalisk repertoar från Mellanöstern och Sverige. Till följd av detta upplägg antar mötet ett 
ganska tydligt ”vi och dom”-perspektiv.

Ingen specifikation har på förhand gjorts av vilken repertoar som ska behandlas, vilket 
också får till följd att de låtar som spelas inte är helt jämförbara vad gäller kulturell kontext. 
Karwan  väljer  en  kurdisk  ”folkpop”-låt  som  vi  dock  spelar  instrumentalt.  De  svenska 
deltagarna har vissa svårigheter att avgöra vad som är ”typiskt svensk” musik, men väljer till 
slut en relativt nyskriven polska som Sara lär ut, dock spelad på mer traditionellt vis än Hoven 
Drovens Original.

Vid flera tillfällen uppstår situationer där jag själv av respekt för ”de andras” musik, visar 
en mer ”konserverande” syn på autenticitet  (i  meningen ”trogen originalet”) än vad dessa 
”andra” själva gör. Bl a ställer jag mig mer tveksam till ”västerländsk” harmonisering av den 
kurdiska låten än vad Karwan och Samir gör, jag är också överdrivet mån om att få med 
kvartstoner. 
 En avstämning kring hur projektdeltagarna associerar runt obekant repertoar, visar att 
uppfattningen av musikexemplen i hög grad hänger ihop med utommusikaliska kulturella 
föreställningar om ”de andra”, vilket visar sig inte stämma särskilt bra överens med dessa 
”andras” egna associationer till musiken. Genom att verbalt förtydliga de två låtarnas 
kulturella kontexter uppstår en större medvetenhet om hur ”kulturella lager” ligger till grund 
för förståelse av såväl ”den egna” som ”de andras” musikkulturer. Genom att i den praktiska 
musicerandesitutationen ytterligare förtydliga med sång eller gester använder grupp-
medlemmarna sitt presentationella kunnande för att förmedla ett musikaliskt uttryck som 
uppfattas mer i linje med de musikaliska intentionerna. 
 I en gemensam utvärdering som ska ligga till grund för fortsatta möten diskuteras 
framförallt hur improvisationsmusicerandet eventuellt kan utvecklas med ett mer strukturerat 
upplägg, vilket leder vidare till konkreta idéer om hur forum för interkulturella musikmöten 
skulle kunna utformas. Musikhögskolan föreslås vara det ställe där fokus mer kan ligga på 
uppförandepraxis, medan en öppen scen utanför musikhögskolan föreslås som plats för mer 
förutsättningslöst musicerande.  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Musikmöte 2 
Efter att ha sammanfattat förra mötet, presenteras dagens fokus på kollektiv improvisation 
som enligt deltagarnas synpunkter under förra mötets utvärdering har strukturerats mer sedan 
första försöket. 
 Efter inledande informativa samtal kring musik och förutsättningar för musicerande 
under förtryck samt en kortare improvisation kring ”Värmlandsvisan” som Linnea har 
initierat, börjar en första strukturerad improvisation. Elyas hittar på en kort melodisnutt som 
gradvis leder till en längre melodi som vi i sin tur arbetar fram en välfungerande 
harmonisering till. Med en tillhörande text skulle melodin kunna bli en fin sång, men som 
underlag för improvisation visar den sig vara begränsad. 
 Nästa improvisation utgår från en fyra takters modal loop i ”minimalistisk filmmusikstil” 
som jag förberett. Improvisationerna blir längre och större musikalisk kommunikation 
uppstår. Vi får tid att lyssna in varandras instrument mer och höra hur de klingar tillsammans. 
 En sista improvisation uppstår spontant ur ett samtal: Babak uppmanar Linnea att börja 
spela när Elyas sitter och improviserar mest för att demonstrera hur hans instrument fungerar. 
Vi improviserar länge och beskriver likartade mer eller mindre transcendentala upplevelser av 
att ”förlora känslan för tid”, ”bara spela utan att tänka”, eller att ”försvinna iväg och komma 
tillbaka”. 
 Improvisationsmusicerandet framstår som ett sätt att utforska för alla ny mark mer 
förutsättningslöst än under musikmöte 1, där vi mer ”representerade kulturer”. Musiken som 
uppstår är något nytt och behöver inte på samma sätt förstås utifrån kulturella kontexter som 
den etablerade repertoaren som behandlades under första mötet. 
 Efter att Linnea lämnat mötet lär jag ut ytterligare en polska, vilket jag lovat Elyas 
eftersom han inte var med vid första mötet. Vi samtalar återigen om musikens mening, vilket 
här antar en annan karaktär än under musikmöte 1, då stora skillnader fanns i hur deltagarna 
uppfattade musikexemplen. Jag och Elyas är båda utbildade vid högre musikutbildningar och 
har förmodligen därför liknande uppfattningar om vilka skalor som står för vilka känslolägen. 
Större enighet råder om musikens mening när kulturella kontexter kring enskilda 
musikexempel skalats bort ur samtalet. 
 Ingen gemensam utvärdering sker efter detta möte, eftersom vi bara är tre deltagare 
närvarande och fokus för nästa möte redan är bestämt utifrån Elyas idé om att skapa konserter 
med ”viktig musik” för boende vid flyktingförläggningar. 

Musikmöte 3 
Det sista musikmötet har förberetts genom att olika teman har lagts upp av mig på vår slutna 
Facebooksida, där deltagarna sedan har kunnat fylla på egna exempel. Endast jag, Linnea och 
Jussi har dock lagt upp exempel innan mötet. Tanken med det tematiska upplägget är att de 
olika repertoarerna ska bottna i samma kulturella kontext och därför kunna jämföras bättre 
sinsemellan än vad som var fallet under musikmöte 1. En idé är också att genom musikalisk 
repertoar kunna introducera teman som ska kunna vara lite kontroversiella. 
 Vi börjar med att diskutera repertoar riktad speciellt till barn, som vaggvisor eller sånger 
ur kända barnprogram eller filmer. Denna repertoar som jag antagit är en förekommande 
repertoar i de flesta kulturer, visar sig inte vara något självklart för varken Babak, Karwan, 
eller Elyas. Sistnämnde säger att han själv har erfarenheter av det, men att det förmodligen 
beror på att han är uppväxt i en musikerfamilj. 
 Utifrån Elyas önskan om att inkludera ”Du gamla, du fria” i programmet på konserter vid 
flyktingförläggningar, kommer vi in på temat ”nationalsånger”. När de ”svenska” deltagarna 
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uttrycker att de inte uppskattar den svenska nationalsången uppstår en viss slitning mellan 
Elyas och dessas syn på nationalism. Samtidigt uttrycker han själv starkt obehag inför den 
syriska nationalsången på grund av att den hyllar den vid tillfället rådande regimen i Syrien 
som han avskyr. Karwan å sin sida betonar vikten av den kurdiska nationalsången som 
motiverande kraft i kampen för kurdisk självständighet. I sammanhanget introduceras också 
alternativa sånger som är viktigare för nationell identitet än just nationalsånger. 

Avslutningsvis utvärderas projektet i sin helhet: 
 Gemensamt för de flesta deltagare är att de betonar det personliga mötet som det mest 
givande i projektet. De som varit med under musikmöte 2 framhåller det kollektiva 
improviserandet som den starkaste emotionella och musikaliska upplevelsen. De flesta 
deltagare framhåller en ”produkt” som utvecklingsområde, närmare bestämt en konsert, film, 
eller inspelning.    
 Vissa skillnader i utvärderingarna kan också observeras: Charlotta framhåller nya 
musikaliska upplevelser och ser mötena som upptakt till mer intressanta stilblandningar, 
Linnea, Lauri och Samir har synpunkter på hur upplägget kunde bli mer musikaliskt 
stimulerande, medan Babak, Karwan och Elyas mer reservationslöst framhåller möjligheten 
att få tillfälle att spela tillsammans. 

Musikmöte  2  resp  3  kan  ses  som resultat  av  att  aktionsforskningens  växelverkan  mellan 
planering, handling, observation och reflektion applicerats på det första mötet. 

Första mötets trevande improvisation leder till planering av improvisationsmusicerande 
med tydligare regler, vilka dock under musikmöte 2 så småningom frångås efter att de uppfyllt 
sin demokratiska funktion. 

Första  mötets  upptäckt  av  den  kulturella  förförståelsens  betydelse  för  deltagarnas 
upplevelser av obekant musik,  leder till  noggrannare omsorg kring repertoarers kulturella 
betydelse i det musikutbyte som sker under musikmöte 3.  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INTERKULTURELLA MUSIKMÖTEN I TEORI OCH PRAKTIK 

I följande kapitel struktureras och sammanfattas tidigare redovisade resultat och analyser och 
ställs i relation till uppsatsens syften och frågeställningar. 
 Inledningsvis görs en avstämning mellan uppsatsens syften och hur arbetet har fortskridit, 
varefter besvarandet av forskningsfrågorna tar vid. 
 Den första forskningsfrågan besvaras först genom konkreta förslag på inkluderande 
mångfaldsarbete vid Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Dessa förslag är bundna till den 
plats- och tidsspecifika kontext där projektet ägt rum, dvs Musikhögskolan vid Örebro 
Universitet och dess omgivande närsamhälle år 2016. Några idéer är dessutom bundna till min 
egen undervisningspraktik. Idéerna är dessutom resultat av ett fåtal individers dialog och 
behöver således inte vara representativt för större grupper. För att uppfattas som relevant bör 
aktionsforskning även kunna bidra med kunskap som sträcker sig utöver det enskilda fallet 
som är föremål för studien (Reason, 2006). Den första forskningsfrågan besvaras därför också 
genom diskussioner kring vilka särskilda utmaningar som föreligger i att få till stånd 
interkulturella musikmöten samt hur de sedan utformas. 
 Den andra forskningsfrågan besvaras genom resonemang kring vilken kunskap som 
genererats ur det genomförda projektets praktiska erfarenheter och teoretiska reflektioner. 

Uppfyllande av uppsatsens syften 

Huvudsyftet med denna uppsats är att ”i teori och praktik undersöka hur principer för 
demokrati och interkulturell dialog kan tillämpas i utformandet av interkulturella musikmöten 
och vidare verka för ett samhällstillvänt och inkluderande mångfaldsarbete vid högre 
musikutbildningar”. 
 I arbetets inledande delar har utifrån teori har redogjorts för principer för demokrati och 
interkulturell dialog, vilka stämts av mot praktik under tre interkulturella musikmöten, samt 
använts för analysera och utvärdera de demokratiska processerna som ägt rum såväl i 
rekryterande av deltagare till projektet som i själva musikmötena. Projektet har varit 
samhällstillvänt såtillvida att jag gått utanför mitt eget nätverk och prövat många vägar för att 
hitta projektdeltagare, och inkluderande såtillvida att de berörda har varit delaktiga i 
utformningen av mötena. 

Ett ytterligare syfte är att ”utifrån praktisk erfarenhet undersöka vad interkulturella 
musikmöten kan generera i form av interkulturell förståelse och ny kunskapsutveckling”.
 Genom att få till stånd tre interkulturella musikmöten och lämna utrymme för såväl 
praktiskt spel som samtal om musik och musikens sammanhang, har beretts möjlighet att 
undersöka om och i så fall hur interkulturell förståelse eller ny kunskapsutveckling har 
uppstått. 

Besvarande av uppsatsens första forskningsfråga 

Uppsatsens första forskningsfråga lyder: ”Hur kan interkulturella mötesplatser skapas inom 
den högre musikutbildningsmiljön utifrån principer om demokrati och interkulturell dialog?”. 

Här kan vi tala om yttre och en inre aspekter av ordet ”hur”: den yttre aspekten är i form av 
konkreta förslag till inkluderande mångfaldsarbete, samt den konkreta processen att nå ut och  
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rekrytera deltagare. Den inre aspekten är snarare hur utformningen av interkulturella möten 
kan ta hänsyn till principer om demokrati och interkulturell dialog. 

Konkreta förslag till utvecklat mångfaldsarbete 

Några väldigt konkreta idéer som uppstått under projektets gång är: 

• att ordna workshops med professionella musiker öppna för allmänheten dagtid på 
Musikhögskolan vid Örebro universitet, ev kombinerat med improvisationsbaserade jam 
sessions på kvällstid i någon offentlig lokal inne i Örebro. 

• att samarbeta med ledare och deltagare vid hiphop-kurser på fritidsgårdar i Örebros 
ytterområden för att ge musikhögskolestudenter bättre insikt i hur man kan arbeta med 
genren, och samtidigt utveckla ungdomarnas förmåga att skapa egna musikbakgrunder och 
även kombinera dem med livemusicerande på akustiska instrument. 

• att anordna konserter vid flyktingförläggningar där svenska musiker (förslagsvis studenter 
och ev lärare vid musikhögskolan) uppträder tillsammans med asylsökande musiker. 

• att fortsätta i liknande konstellationer som under de genomförda musikmötena och med 
dessa uppträda offentligt eller dokumentera arbetet med inspelning eller film. 

• att erbjuda musikundervisning till amatörmusicerande elever vid SFI som möjlig 
utformning av musikhögskolestudenternas praktik. 

• att följa upp kontakten med arbetsförmedlingen så att nyanlända musiker (såväl amatörer 
som professionella) snabbt kan få tillgång till sammanhang för musicerande. 

• att upplåta  praktikplats  på  deltid  för  en  nyanländ  musiker  vid  Musikhögskolans 
världsmusikkurs som återkommande kursmoment.

• att  ordna kompositionsprojekt vid Musikhögskolan tillsammans med nyanlända musiker 
med musikakademisk bakgrund. 

Dessa konkreta idéer kan tyckas som ett väldigt ”enkelt” forskningsresultat, men här kan kan 
påminnas om att deras validitet bör bedömas enligt aktionsforskningens kvalitetskriterier (se s 
28-33); Förslagen lyfter fram såväl ”mångfaldigt kunnande” som ”eftersträvansvärda 
ändamål”, dessutom är de resultat av ”demokrati och delaktighet” eftersom de framförallt är 
sprungna ur dialogiska processer och olika deltagares idéer. 
Vad gäller förslagens reliabilitet är de två sista förslagen knutna till min egen undervisnings-
praktik (världsmusik resp komposition) och hade kanske inte uppstått om t ex en sånglärare 
hade gjort en liknande undersökning. Övriga förslag är dock knutna till ”omgivande 
samhälle” vilket hade varit det samma ifall någon annan forskare genomfört undersökningen. 
Här kan dock påminnas om att jag valt att tolka reliabilitet som att någon annan forskare 
skulle ”kunna göra om ett liknande projekt”. 

Att övervinna strukturella hinder 

Flera av mina kontakter ser strukturella hinder för att interkulturella möten ska kunna uppstå 
(Jfr Pripp, 2006). Karwan och Babak berättar om svårigheter att ta sig in i sammanhang för 
musicerande tillsammans med "svenskar". Hayan från SFI letar febrilt efter sammanhang att 
musicera i. Samir berättar om hur han upplever sig isolerad på flyktingförläggningen och 
möts av misstänksamhet från både flyktingar och svenskar när han söker kontakt för 
genomförande av sina projekt, vilket ytterligare förstärks av att han hindras av personalen på 
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förläggningen. Charlotta och Sara berättar om svårigheter att nå ut och få kontakt med 
musiker med andra kulturella bakgrunder än de själva. På en mer övergripande samhällsnivå 
berättar personalen vid Vivalla fritidsgård om hur de anser att den geografiska segregationen i 
staden förstärks av främlingsrädsla och ekonomiska intressen, medan Caroline på 
arbetsförmedlingen berättar om slutna konstnärliga institutioner som inte förmår ta vara på 
goda konstnärliga kompetenser hos människor som kommer till Sverige.  
Jag får även själv erfara strukturella hinder då jag får mycket svagt gensvar vid de initiativ 
som går via mellanhänder som arbetsförmedlingen och SFI. Utskick genom massmail till 
"etniska föreningar" och musikhögskolestudenter ger också mycket litet resultat. Det blir stor 
skillnad i gensvar när jag istället tar personlig kontakt med utvalda nyckelpersoner ansikte 
mot ansikte eller via sociala medier. Erfarenheten visar vikten av att kunna navigera i vår tids 
kommunikationsmedel för att övervinna den anonymiserande effekt som följer av att bo i en 
modern stad under informationsåldern (Lidskog & Deniz, 2009) och tvärtom utnyttja de nya 
möjligheter att komma nära människor som den nya tekniken erbjuder. Utmaningen framstår 
lika mycket som att överbrygga gränsen mellan ”det institutionella” och ”det personliga” som 
att överbrygga gränser mellan ”kulturer”. 
 I slutänden lyckas jag trots flera intressanta och lärorika förberedande samtal ändå inte få 
med någon person från Vivallagården till första mötet vid musikinstitutionen. Jag har inte 
heller lyckats få med någon musikhögskolestudent till det förberedande mötet i Vivalla. 
Charlotta och Sara berättar om liknande erfarenheter. Såväl ”samhället Vivalla” som 
”samhället Musikhögskolan vid Örebro universitet” kan betraktas som mer eller mindre slutna 
system vilka fungerar utan varandras inblandning. Särskild tid och kraft behöver därför läggas 
på att övervinna praktiska och mentala hinder för att ta sig mellan Musikhögskolan och 
ytterområdena för att etablera personliga relationer. Här reser sig ett demokratiskt dilemma 
om hur mycket som kan byggas på enskilda personers engagemang och deltagande och hur 
mycket som behöver byggas in som obligatoriska moment inom redan existerande strukturer. 
Det ljumma engagemanget inför deltagande i projektet tyder på att någon form av 
obligatorium kan behövas under utbildningen om någon långsiktig förändring ska vara möjlig, 
trots att detta i en mening kan betraktas som ett odemokratiskt förfarande. 

Autenticitet som avspegling av kulturbegreppet 

Vid flera tillfällen under musikmötena är de "svenska" musikerna angelägna om att spela "de 
andras" musik autentiskt (i meningen "trogen originalet"), t ex när jag vill spela Barda med 
kvartston och är tveksam till att harmonisera den med för mycket ackord eller när Charlotta 
vill sjunga Mawtini på arabiska, trots att Karwan resp Elyas föreslår mer "modifierade" 
varianter av respektive sång. Här ser vi eventuellt ett uttryck för en typisk sida av 
världsmusikdiskursen där "exotiska" musikgenrer förväntas förbli "rena och oförstörda" (Jfr, 
Kirkegaard, 2011; Tiderman, 2002), något som ibland går stick i stäv med en öppenhet för 
förändring och nyskapande som många musiker ofta strävar efter i sitt musicerande 
(Schippers, 2010). I ett större perspektiv kan detta spegla en välvillig mångkulturalistisk 
tolerans mot "andra kulturer", där kontentan dock blir att en statisk kultursyn appliceras på 
"de andra" och dessa därmed ses som mer kulturbundna än ”vi” (Motturi, 2007). Hur vi 
förhåller oss till autenticitet i det interkulturella musikmötet kan ses som en avspegling av hur 
vi förhåller oss till kulturbegreppet i praktiskt handlande kontra teori. Om vi accepterar 
påståendet att kultur är något samtidigt statiskt och föränderligt (Benhabib, 2002, Lundberg & 
Ternhag, 2009)  bör motsvarande även gälla autenticitet (Schippers, 2010). 
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Musik och identitet - att representera en kultur 

Ovanstående resonemang leder återigen in på frågan om musik och identitet. Tendensen att se 
"de andra" som mer kulturbundna än sig själv lyser igenom ibland under projektets gång. Ett 
exempel är mötet med Hayan från SFI, jag styr ibland in honom mot att sjunga och lära ut 
något på arabiska, medan han själv verkar mest angelägen om att sjunga amerikansk 
populärmusik. På liknande vis förväntas jag själv kunna representera ”svensk musikkultur” 
för att kunna möta upp Samirs och Elyas' nyfikenhet på svensk musik, detta trots att jag inte 
själv identifierar mig särskilt starkt med den och framförallt inte har så stor erfarenhet av den. 
  Från såväl vänsterorienterade som liberala röster (se t ex Mavi & Strand, 2011 resp 
Eriksen, 1999) kritiseras ofta mångkulturalistisk politik för att ta för mycket fasta på 
skillnader mellan grupper eller likheter inom grupper, vilket blir ett hinder för den enskilda 
människan att erkännas som komplext sammansatt individ med flertalet olika identiteter. 
 I de inledande samtalen gör framförallt de "svenska" deltagarna mer eller mindre explicit 
klart för mig att de inte ser sig som representanter för någon viss musikkultur; mycket i deras 
respektive motiv för att delta i projektet kan tolkas som att de genom sitt deltagande kan få 
tillfälle att utforska sina egna "multipla identiteter” (Jfr Hargreaves et al, 2002; Ruud, 1997). 
Här reser sig frågan om deltagarna med utländsk bakgrund i högre grad ser sig som 
representanter för en kultur, och om detta i så fall beror på att de är vana vid att förväntas göra 
det i egenskap av etnisk minoritet, eller om det är ett behov för att minska rotlöshet och bidra 
till biografisk kontinuitet i en situation då man som migrant lämnat ett land för ett annat. 
Eventuellt ses det som en mindre viktig fråga, då dessa deltagare uppenbarligen inte har 
tillgång till musicerande på samma sätt som de studerande vid musikinstitutionen (Jfr Pripp, 
2006) och därför gläds åt att överhuvudtaget hitta svenskar att spela med som intresserar sig 
för deras kompetenser. 
 När jag i all hast planerar om första musikmötet till ett utbyte mellan "Mellanösterns 
musik" och "Svensk musik" fråntar jag delvis deltagarna rätten till ”frivillig självtillskrivning” 
(Benhabib, 2002), alltså att fritt ta ställning till vilka kulturella identiteter de vill identifieras 
med. Mötets yttre inramning får karaktär av "möte mellan musikkulturer" snarare än möte 
mellan individer" (Jfr Daly, 2005). Ur demokratisk synvinkel kan detta ifrågasättas, speciellt 
med tanke på att den snabba planeringen gjorts utan förankring hos projektgruppen och att 
gruppen "musiker från mellanöstern" är konstruerad utifrån en mycket större geografisk 
generalisering än gruppen "svenska musiker". Det propositionella kunnande (Reason, 2006) 
som jag läst mig till genom litteraturstudier har ännu inte etablerat sig i erfarenhetsmässigt 
kunnande (Ibid, 2006) så att jag kan ta ett snabbt intuitivt beslut enligt mina principer när det 
blir ”skarpt läge”. Å andra sidan kan demokratiska värden ses i att planeringen tar hänsyn till 
bl a Samirs och Elyas’ nyfikenhet på "svensk" musik, men kanske framförallt i att förväntan 
att representera en kultur ligger hos båda de konstruerade grupperna ”musiker från 
Mellanöstern” och ”Svenska musiker”. Mottagandet hos deltagarna är inte på något sätt 
negativt, snarare upplever jag att de ser det som ett självklart upplägg. 
 Trots att Karwan precis lärt ut en låt (Barda) som han beskriver som en del av en 
kollektiv kurdisk musikidentitet, tar vi i den "svenska gruppen" indirekt avstånd från en mer 
kollektiv svensk identitet (Sjösala vals) till förmån för en mer "exklusiv" svensk 
musikidentitet (svensk folkmusik). Situationen skulle kunna tolkas på andra sätt, men den ger 
oss i vilket fall en ökad erfarenhetsmässigt kunnande (Reason, 2006) kring hur det är att 
förväntas representera "sin kultur".  
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En slutsats av dessa iakttagelser är att ett upplägg av interkulturella musikmöten enligt 
modellen ”Er musik möter vår musik” kan vara givande för interkulturell förståelse och 
ömsesidigt lärande; trots att vi främst är individer är vi också färgade av våra kulturella 
erfarenheter vilket det vore underligt att helt bortse från i ett interkulturellt musikmöte. Här 
anser jag dock att några hänsyn behöver tas: dels måste lika förväntningar på kulturell 
representation ligga på alla medverkande, dels bör den kulturella kontexten kring valda 
musikexempel tydliggöras för att inte leda till inadekvata jämförelser och därmed förhastade 
slutsatser kring skillnader eller likheter musikkulturer emellan. 

Kollektiv improvisation som demokratisk arena för nyskapande 

Medan musikmöten utformade kring existerande repertoar framstår som ett effektivt sätt att 
öka interkulturell förståelse och ta tillvara kompetenser och kunskap, ser jag begränsningar i 
detta upplägg vad gäller musikaliskt nyskapande. Här visar erfarenheterna från projektets 
andra möte att den kollektiva improvisationen i stället kan fylla en förlösande funktion.  
 Även vad gäller ”friheten att utträda ur eller fortsatt tillhöra en grupp” (Benhabib, 2002) 
har ”musikutbytesmodellen” sina begränsningar; mycket av diskussionerna under möte 1 och 
3 landar i ”vi och dom”-resonemang. Den kollektiva improvisationen får här ett demokratiskt 
värde: musicerandeformen blir den fristad från förväntningar på kulturell representation som 
exempelvis Motturi (2007) eftersöker: som Linnea antyder i utvärderingen är det påtagligt att 
det här rör sig om möten mellan individer (snarare än ”kulturer”), vilket jag också menar 
avspeglas i musiken som är genremässigt svårplacerad. Naturligtvis är var och ens 
musicerande färgat av tidigare kulturella och musikaliska erfarenheter, men en större frihet 
finns att inte bara hålla sig till sådant som uppfattas som ”ens egen kultur”. De fyra 
deltagande  beskriver  på  olika  sätt  transcendentala  kvaliteter  i  upplevelsen  som  att  "inte 
tänka",  "förlora känslan för tid", eller att "försvinna iväg och komma tillbaka". Ross Daly 
skriver om musicerande "bortom kultur":

We describe our feelings, experiences, thoughts as well as our relationships with people, things, 
ideas, even states of being with this rather abstract language of melodies or, in the case of songs, 
lyrics. To put it concisely, we imagine that it is the events of our lives which give birth to music.
With regards to most of the music which we hear this is probably so. However, there exists another 
dimension to music in which none of this is relevant. The music of this dimension exists prior to 
our feelings, experiences or indeed any of our relationships with anything whatsoever. […] This 
music does not belong to any given civilization, every sound of it simultaneously contains and 
transcends all of the civilisations of all peoples, of all places, of all times. Civilisation belongs to 
the realm of lived experience. Inspiration and initiation (which are our sole points of entry to the 
dimension I am discussing) do not belong to this realm. Instead, they merely leave imprints in the 
world of experience which serve as catalysts for the awakening of the search and the longing for 
the source of inspiration, of music, of experience. (Daly, 2009)

Huruvida musiken som producerats under den sista improvisationen skulle vara särskilt "bra" 
är av ringa betydelse här, det som betyder något är att vi haft en upplevelse som vi beskriver i 
likartade starka ordalag och där kulturella gränser verkar irrelevanta. Situationen kan liknas 
vid ett för alla okänt område där vi upptäcker tillsammans. I The intercultural city - Planning 
for diversity advantages citerar författarna ett tal av dramatikern David Edgar:  

The secret is to create third spaces, unfamiliar to both [sides], in which different groups can share a 
similar experience of discovery. Sometimes such spaces allow people to detach aspects of their 
own identity (cultural, vocational, sexual) from what they have hitherto regarded as its essential 
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and dominating character. It is in such spaces – youth groups, drama workshops, sports teams – 
that some of the most imaginative and successful forms of community healing have taken place 
(Edgar, 2005; citerat i Wood et al; 2008) 

Kollektiv improvisation framstår som en musicerandeform som erbjuder möjlighet att skapa 
ett sådant ”third space” som Edgar talar om. För att bli lyckat kan (förutom ett visst mått av 
förtroende och personlig relation) eventuellt inledande ”kulturneutrala regler” för 
improviserandet vara till hjälp för att undvika att hamna i den eller andra improvisations-
traditionen.  
 I den kollektiva improvisationen ligger också ett lärande om demokratiska processer. 
Från att ha varit trevande och försiktiga under gruppens första improvisationsförsök, likt ett 
samtal där ingen fullt ut vågar uttrycka sina åsikter av rädsla att förolämpa någon annan, blir 
gruppens improvisationer mer vågade i och med att regler införs. Dessa regler skulle kunna 
liknas vid samtalsregler i en debatt där varje talare tilldelas lika mycket talartid. När vi 
improviserar tredje gången har vi inga regler, här kan situationen liknas vid ett förtroligt 
samtal mellan vänner där vi ger varandra den tid vi behöver för att säga det vi behöver säga, 
inte är rädda för att säga "fel" saker, eller kanske bara vill sitta tysta och lyssna till 
konversationen. 

Besvarande av uppsatsens andra forskningsfråga 

Uppsatsens andra forskningsfråga lyder: ”På vilka sätt kan interkulturella musikmöten leda 
till interkulturell förståelse och ny kunskap?”. Svaren på första forskningsfrågan har i viss 
mån föregripit svaren på den andra. Här har nämnts ”ökad erfarenhetsmässig kunskap kring 
hur det är att förväntas representera sin kultur” samt hur kollektiva improvisationer kan leda 
till ny musik utanför givna genregränser, vilket också kan ses som ett slags ”ny kunskap”. 
 Ytterligare kunskap som jag anser har genererats rör sig kring musikens universella och 
icke-universella aspekter, vilket i sin tur kan leda till ökad interkulturell förståelse. 

Musikens språk - icke universellt och universellt 

Tidigare i uppsatsen har skrivits om sentensen "Musiken är ett universellt språk" - ett motto 
som ofta får ligga som motivering för varför olika musikkulturer ska mötas (Williams, 2005) 
trots att musiketnologer sedan länge avfärdat påståendet som alltför svepande (Nettl, 2005). 
Däremot utesluts inte att vissa emotionella element i musikaliskt uttryck kan vara universellt 
identifierbara, vilket också styrks av forskning (Fritz et al, 2009) 
 Resultat från denna uppsats visar att musik kan uppfattas av mottagaren på ett väsensskilt 
sätt jämfört med avsikten hos avsändaren, även när mottagaren är musiker själv. En "arg och 
frustrerad" kurdisk låt uppfattas som "sorglig" eller "flirtig och sensuell"; en "sorglig och 
naturlyrisk" eller "dansant" svensk melodi uppfattas som "militärisk segermusik" besläktad 
med flamenco. Uppenbarligen finns det aspekter i ”musikens språk” som inte kan betecknas 
som universella. Vad som styr deltagarnas upplevelser av obekant musik verkar i stället i hög 
grad vara mytiska och stereotypa föreställningar om egna och andras "kulturer", i det här 
fallet exotiska och erotiska föreställningar om "orienten", respektive tanken om krigiska och 
framgångsrika européer. Genom att samtala om skillnader i musikalisk upplevelse, sker 
framförallt i exemplet Köttpolskan vad som verkar vara en utveckling mot ett tydligare och 
mer "universellt" musikaliskt uttryck hos musikerna, vilket i sin tur leder till ökad förståelse 
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av musiken. Eventuellt beror den ökade förståelsen snarare på att musikens kulturella 
betydelse har klargjorts i dialogen.  
 Om vi tar i beaktning att kulturer är ständigt föränderliga (Benhabib, 2002; Lundberg och 
Ternhag, 2009), bör musikrepertoarers kulturella betydelse också rimligtvis vara ständigt 
föränderliga. Detta kan vi se exempel på när jag beskriver en polska med orden ”Nature and 
the old society” eller när Elyas beskriver en gammal arabisk sång med orden ”Camels and 
dancing ladies”, något som knappast varit de respektive musikexemplens ursprungliga 
kulturella betydelser. 
 Genom att i interkulturella musikmöten lämna tid och skapa förutsättningar för samtal 
om upplevelser av etablerad repertoar på ett mer ingående vis än t ex huruvida vi uppskattar 
musiken eller ej, lär vi oss mer om musikens icke-universella aspekter. 

När musiker i gruppen med större musikteoretiskt fokus samtalar verkar det råda större 
konsensus om musikens innehåll. Detta kan bero på att det musikteoretiska språket i hög grad 
är "universellt" inom högre musikutbildningar, men också på att de kulturella aspekterna kring 
musiken hålls utanför samtalet. Möjligen visar det på att våra respektive erfarenheter och 
musikhistoriska sammanhang är mer inflätade i varandra än vi kan tro, eller det som vi 
uppfattar som universellt i själva verket är en produkt av en kontinuerlig interkulturell dialog 
genom historien (Jfr Benhabib, 2002). 
 Vid ”improvisationsmötet” uppstår under projektet ett musicerande som kan betraktas 
som det närmaste vi kommer ”musiken som universellt språk”, vi beskriver våra upplevelser 
av musiken i likartade ”transcendentala” termer. Detta kan bero på musikens repetitiva 
karaktär (Jfr Nettl, 2005) eller det modala tonspråket (Jfr Tiderman, 2002), men också på att 
det fria improvisationsmusicerandet ställer mindre krav på kulturell representation än vid spel 
enligt etablerade improvisationstraditioner eller av given repertoar, varför det musikaliska 
resultatet inte kräver samma grad av kulturell förförståelse för att bli ”förstått”. Genom att 
hitta samverkansformer ”bortom kultur” (Jfr Daly, 2009), alltså där kulturell representation 
inte förväntas från någon deltagande, kan vi kanske närma oss och ibland fånga det 
universella i musiken. 

Vad är interkulturell förståelse? 

I teorikapitlet har beskrivits hur fascination inför obekanta musikstilar kan leda vidare till 
nyfikenhet på de kulturella sammanhang som dessa musikstilar associeras till (Wiggins, 
2005). För att interkulturell förståelse ska uppstå krävs dock möte med både den nya musiken 
och människorna som utövar den (ibid, 2005). Projektets möten ger oss erfarenhetsbaserat 
kunnande (Jfr Reason, 2006) kring detta genom en mängd olika exempel. Här kan vara 
intressant att belysa vilka typer av förståelse det kan röra sig om. Jag ser tre olika dimensioner 
av interkulturell förståelse uppstå under  projektets gång: 

Att lära sig om varandra: Den mest uppenbara formen av ökad interkulturell förståelse är att 
vi utbyter erfarenheter och kunskaper. Genom samtal delger vi varandra information om 
exempelvis svenska midsommartraditioner, islams historiska utveckling, genusperspektiv på 
svensk barnlitteratur, utbildningssystemet i Dubai, den politiska situationen i våra respektive 
hemländer, för att bara nämna ett fåtal exempel. Genom att spela tillsammans lär vi känna 
obekant musikrepertoar, hur den spelas samt dess kulturella kontext. Sammantaget får vi en 
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betydligt mer nyanserad bild än vi hade innan av varandras kulturella erfarenheter och var och 
ens personliga förhållningssätt till dessa. 

Att lära om sig själv genom andra: Genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter 
tillsammans med andra med skilda kulturella erfarenheter förstår vi mer oss om oss själva. 
Denna form av interkulturell förståelse kan vi t ex uppmärksamma när vi diskuterar 
repertoaren ”vaggvisor” eller när vi tvingas ta ställning till vad som är typiskt ”svenskt” eller 
”arabiskt”.  
 Genom att delge varandra hur vi uppfattar våra respektive musikrepertoarer och därmed 
upptäcka att våra musikaliska avsikter inte självklart framgår, tvingas vi reflektera över hur vi 
kan vara tydligare i vårt musikaliska uttryck. Det interkulturella mötet blir därmed också ett 
sätt att utvecklas i utövandet av de egna musiktraditionerna och vi lär på så vis känna våra 
egna kulturella sammanhang bättre.  
 I tider då ”främmande kulturer" av vissa anses hota ”svensk kultur”, framstår ovan 
beskrivna lärande som ett starkt argument för hur interkulturell dialog kan stärka medvetenhet 
och kunskaper om ”vår egen kultur” snarare än att den konkurreras ut. Den egna identiteten 
definieras genom interaktion med andra (Hargreaves et al, 2002; Ruud, 1997). 

Att lära nytt tillsammans: Genom att stämma av egna uppfattningar av "de andras" musik mot 
dessas uppfattningar av samma musik, upptäcker vi tillsammans hur människors uppfattning 
av musikens mening i hög grad styrs av kulturellt inpräntade föreställningar.  
 Via kollektiv improvisation upptäcker vi former för musicerande som kan lösa upp 
gränserna mellan "kulturer" och leda till ett tydligare möte mellan individer med komplext 
sammansatta identiteter. I detta gemensamma utforskande av obeträdd mark skapar vi med 
våra olika kulturella erfarenheter samtidigt nya kulturella fält genom ny musik och nya 
samarbetsformer. 

Interkulturell förståelse kan alltså vara mycket mer än bara ett utbytande av information och 
kulturella artefakter, vare sig detta tar sig form i exempelvis festivaler med ”musik från olika 
länder”, ”internationella matkvällar”, eller dylika evenemang. Risken blir att ett ensidigt fokus 
på sådana punktinsatser snarare lyfter fram olikheter, reproducerar föreställda kulturella 
gränser och i förlängningen befäster ett statiskt kulturbegrepp (Motturi, 2007). För att 
åstadkomma ett mångfacetterat interkulturellt lärande som tar hänsyn till ett mer dynamiskt 
kulturbegrepp, krävs rimligen mer kontinuerlig och djupgående interaktion och dialog. 
Genom att i det genomförda projektet lämna plats för såväl praktiskt musicerande som samtal 
kring musiken har vi lärt mer om våra respektive kulturella föreställningar och mytbildningar 
kring såväl oss själva som andra. På så sätt kan musikmöten faktiskt leda till ”förståelse av 
kulturer” (Jfr Wiggins, 2005).  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DISKUSSION 

I uppsatsen har redogjorts för övergripande frågor som demokrati, kultur och interkulturell 
dialog, för att gradvis smalnas av mot interkulturella musikmöten, interkulturella musikmöten 
inom högre musikutbildning, och slutligen landa i det aktuella projektet just vid 
Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Inom ramen för detta projekt har skapats en 
interkulturell mötesplats, vilken i linje med en citerad definition av aktionsforskningen kan 
ses som ”en intervention i liten skala i den verkliga världen” (Cohen & Manion, 1994). På ett 
konkret plan har denna interkulturella mötesplats genererat platsspecifika förslag till 
förbättringsarbete vid Musikhögskolan vid Örebro Universitet utifrån dialoger som förts 
under projektets gång. Den har även genererat resultat som belyser särskilda frågor som följer 
med utformandet av interkulturella musikmöten, t ex strukturella hinder för interaktion över 
upplevda kulturgränser, frågor om autenticitet, verkliga och föreställda skillnader kulturer 
emellan, samt former för musicerande med eller utan förväntan på kulturell representation. 
 I ett tidigare avsnitt citerades Ross Daly’s vision om att interkulturella musikmöten 
präglad av god dialog skulle kunna fungera som exempel för ”en liknande dialog relevant för 
frågor som är mer avgörande för vår överlevnad” (se s 21). Utifrån denna utgångspunkt 
breddas perspektivet i följande diskussionsavsnitt åter till resonemang kring de tre modellerna 
aggregativ, deliberativ resp radikal demokrati, och hur jag ställer dem i relation till projektets 
demokratiska processer. Efter detta avsnitt utvärderas valet av aktionsforskning som metod i 
uppsatsen samt i vilken grad jag genomfört projektet enligt aktionsforskningens principer. 
Slutligen ges förslag till ytterligare forskning. 

Demokratiska dilemman i dialogiska processer 

I uppsatsen har beskrivits den aggregativa, den deliberativa och den radikala 
demokratisynen. Under projektet har jag strävat efter att influeras av alla dessa 
demokratimodeller utifrån den nedskalade kontexten "interkulturella musikmöten inom högre 
musikutbildningar". Det går inte att dra några fasta gränser för när en demokratimodell går 
över i en annan, snarare skulle det kunna tecknas som ett kontinuum: 

Aggregativ     Deliberativ     Radikal 
"  
Passivitet       Konsensusinriktade samtal    Konflikt 

Utgångspunkten för projektets demokratiska arbete har varit en deliberativ demokratisyn (se s 
8-9). När projektets demokratiska processer ibland artat sig annorlunda rör det snarare om att 
det rört sig i aggregativ resp radikal riktning utifrån utgångspunkten, snarare än att vi helt bytt 
demokratiskt förhållningssätt.  
 I egenskap av initiativtagare och mer ”påläst” än övriga projektdeltagare har jag haft 
större möjlighet än övriga att agera som ”elit” enligt den aggregativa demokratimodellens 
principer. Ofta erfar jag också att det är denna roll som förväntas av mig snarare än som 
jämbördig samtalspartner, trots att jag flertalet gånger betonar att det är ett demokratiprojekt 
och att jag ser projektdeltagarna som mina medforskare. När jag inleder ett samtal eller möte 
med ett öppnare förhållningssätt, uppstår en osäkerhet som förmodligen inte hade varit fallet 
om vi hade arbetat för att färdigställa en ”produkt” som en konsert eller liknande. 
Sammantaget tolkar jag deltagarnas förväntan på att jag ska vara ledare som att den mer 
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aggregativa modellen är det som projektdeltagarna intuitivt förknippar med demokratiska 
processer.  
 Jag använder min maktposition på olika sätt under projektets gång: När jag avbryter 
musicerandet för att få fram information (kring exempelvis autenticitet) som jag är intresserad 
av och som jag tror är till allas bästa, påverkar jag processen i aggregativ riktning. När jag 
väljer att inte tillgodose flera deltagares önskningar om att arbeta mer mot en färdig produkt, 
eller när jag medvetet underlåter att ventilera mina egna ståndpunkter i någon fråga, gör jag 
det för att vidmakthålla den mer tidskrävande deliberativa demokratiprocessen. När jag 
medvetet försöker locka fram åsiktsskillnader genom att ta upp eventuellt konfliktfyllda 
teman rör sig den demokratiska processen i mer radikal och friktionsfylld riktning. 
 Hur stora föresatserna än är att utgå från ett helt jämlikt demokratiarbete är det svårt att 
undgå att någon part besitter större makt än övriga. Det kan bero på olika faktorer som kön, 
utbildningsnivå, etnicitet och ålder, men också att denna part ”äger situationen” som jag själv 
gör i egenskap av initiativtagare till projektet. Med makt följer ansvar, inte minst i att 
åstadkomma den typ av demokratiprocess som eftersträvas. Kanske måste inget särskilt 
förhållningssätt väljas framför de andra, utan uppgiften blir att avgöra vilken demokratimodell 
som är adekvat i vilken situation. Vi kan ifrågasätta huruvida en tidskrävande deliberativ 
demokratiprocess är att eftersträva när snabba beslut behöver tas i livshotande situationer, 
eller om en radikal, konfliktbejakande demokratiprocess är att föredra i ett klassrum med 
vilda 7-åringar. 
 I en situation som berör människor i socialt underläge och som kräver genomgripande 
långsiktiga förändringar, kan vi i sin tur ifrågasätta en aggregativ demokratiprocess som inte 
inbjuder till deltagande från de som berörs av besluten. I ett sådant fall är kanske den 
viktigaste uppgiften för de maktstarka att lämna ifrån sig makt, vilket kan vara nog så svårt. 

Utvärdering av metodval 

Efter projektets avslutande frågar jag mig dels vad som kan tänkas skilja sig i resultat gentemot 
om jag hade valt en mer traditionell forskningsansats, dels frågar jag mig i vilken omfattning jag 
verkligen ägnat mig åt aktionsforskning.  
  
Erfarenheten att arbeta enligt den deltagande aktionsforskningens principer har varit givande på 
flera plan: 
 Den största vinsten menar jag är av demokratisk karaktär: Till skillnad från att anta 
forskarpositionen som ”flugan på väggen” och observera verkligheten ”som den är”, exempelvis 
genom deltagande observation, har jag samarbete med övriga projektdektagare skapat en 
tillfällig interkulturell mötesplats och därigenom haft möjligheten att arbeta fram konkreta och 
kreativa förslag till förbättringsarbete som kommer ur demokratiska processer snarare än ur 
teoretisk efteranalys. Projektdeltagarna har haft stora möjligheter att komma till tals och därmed 
fått stort inflytande på projektets ”framväxande form” (Reason, 2006). Kontakter har knutits 
mellan människor som inte tidigare känt varandra vilket i sig erbjuder möjligheten till fortsatta 
interaktionsprocesser utan min medverkan. De beskrivna förloppen kan ses som olika sätt att 
lämna ifrån sig åtminstone en del av den makt jag har i egenskap av forskare och anställd vid 
musikinstitutionen. 
 En annan vinst är av mer personlig och självutvecklande karaktär: jag upptäcker vid flera 
tillfällen hur det jag tänker inte sammanfaller med det jag gör, vilket leder till en större 
självinsikt som inte skulle vara lika självklar om jag inte själv deltog aktivt i musikmötena. 
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Dessa insikter leder i sin tur till en bredare förståelse av t ex kulturbegreppet än vad jag haft efter 
enbart litteraturstudier. Akademiska ansträngningar att beskriva kulturbegreppet genom att t ex 
döpa om det till ”kulturalisering” (Lundberg & Ternhag, 2014) eller ”diskurssystem” (Scollon et 
al, 2012) tjänar föga om det dynamiska kulturbegreppet inte omsätts i praktisk handling. Genom 
att inom institutionen använda den deltagande aktionsforskningens demokratiska förhållningssätt 
som utgångspunkt för interkulturella möten kan vi närma oss den praktiska dekonstruktion av 
kulturbegreppet från statiskt till dynamiskt och föränderligt (Jfr; Benhabib, 2002) som behövs för 
att förskjuta vår interkulturella kompetens från en instrumentell (technē) till en mer intuitiv 
(phronesis) (Jfr Reason, 2006). På så vis kanske vi gradvis kan bidra till att på lång sikt 
återerövra en mer ursprunglig betydelse av ordet ”kultur". Huruvida övriga deltagare upplevt 
liknande självutvecklande processer som jag själv är svårt att avgöra. För att utröna detta skulle 
behövas enskilda intervjuer snarare än den korta utvärdering som jag genomfört efter sista 
musikmötet, något jag bedömt ligga utanför ett rimligt omfång för en masteruppsats. 
 Slutligen kan vi fråga oss om det finns några empiriska vinster med att anta ett 
aktionsforskningsperspektiv: Hade jag fått fram samma information om jag, med ambition att 
”studera verkligheten”, hade utgått från en liknande men redan existerande ensemble där alla 
deltagare redan kände varandra bortom kulturella gränser? Eller hur skulle det bli om jag valt en 
lägre grad av eget deltagande? Jag hade t ex kunnat ge projektdeltagarna i uppgift att musicera 
fritt tillsammans under tre timmar, dokumentera med film och göra uppföljande intervjuer. Jag är 
inte säker på att ”forskareffekten” (dvs att forskaren i och med sin närvaro påverkar 
informanternas agerande) nödvändigtvis skulle bli mindre med ett dylikt upplägg, deltagarna 
hade i detta fall förmodligen haft en större känsla av att vara ”forskningsobjekt” än när jag är 
med som musikant. I och med mitt aktiva deltagande har jag gjort mig själv till forskningsobjekt 
likaväl som mina samarbetspartners, vilket jag menar har fört mig närmare deltagarna och lett till 
mindre fokus på det faktum att gruppen samtidigt som de musicerar och samtalar även är 
”beforskade”.  

Ur några aspekter har jag inte följt den deltagande aktionsforskningens principer till den grad jag 
i efterhand skulle önskat. Exempelvis frågar jag mig om det hade blivit skillnad i engagemang 
och deltagande om jag hade vänt mig mer till ungdomarna vid mina besök vid fritidsgården. Om 
jag genom gott ”presentationellt kunnande” (Reason, 2006) hade lyckats väcka ungdomarnas 
intresse för framtida samarbeten kunde incitamenten för deltagande kanske blivit större även från 
personalen. Jag frågar mig också vad som hade hänt om jag skulle ha involverat 
projektdeltagarna ännu mer i reflektion och analys av mötena och sålunda gjort dem ännu mer 
involverade i forskningsprocessen. Här har den praktiska tidsaspekten varit avgörande liksom 
deltagarnas iver att musicera snarare än att diskutera. 

Förslag till fortsatt forskning 

En mängd uppslag till vidare forskning kan genereras ur såväl de konkreta platsspecifika 
förslagen till mångfaldsarbete vid institutionen, som i de mer allmängiltiga resonemangen 
kring  interkulturella musikmöten.  

Några yttre inramningar att studera skulle exempelvis kunna vara: 
• Gemensamt musikskapande av musikhögskolestudenter och unga rappare 
• Interkulturella improvisationsmöten 
• ”Världsmusikband” 
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• Musiklektioner för vuxna språkstuderande 
• Möten mellan kompositionsstudenter skolade inom ”klassisk västerländsk tradition” och 

musiker skolade i någon ”annan” musiktradition 

Dessa praktiska situationer kan sedan studeras via ett eller flera av de mer allmänna 
perspektiv som belysts i diskussionen, t ex: 
• Autenticitet 
• Demokratiska processer  
• Interkulturell förståelse 
• Förhållningssätt till kulturell representation 
• Universella resp kulturella dimensioner i musikupplevelse 
• Upplevelse av strukturella hinder 
  
Om vi som exempel tar den yttre inramningen ”Gemensamt musikskapande av 
musikhögskolestudenter och unga rappare” och använder de allmänna perspektiven som 
”filter” skulle exempelvis följande forskningsfrågor kunna härledas: 

• Hur tolkas begreppet ”autenticitet” av blivande musiklärare resp rappande ungdomar? 
• Hur påverkas demokratiska processer i musikaliska crossover-projekt av olikheter i 

utbildningsgrad bland deltagarna? 
• Vilka föreställningar har rappande ungdomar om personer med akademisk musikutbildning 

och vice versa? 
• Vilken musik uppstår när unga rappare och musikhögskolestudenter möts i en 

improvisationskontext? 
• Hur uppfattar traditionellt skolade musiklärarstudenter unga rappares musicerande jämfört 

med utövarna själva? 
• Hur påverkar gemensamt musikskapande mellan rappande ungdomar och musikhögskole-

studenter de olika gruppernas syn på sig själv och sina möjliga forum för musicerande? 

Även om alla ovanstående hypotetiska forskningsfrågor kanske inte är lika lyckade, är de 
exempel på hur det interkulturella mötet i en forskningskontext kan användas som katalysator 
för kunskapsutveckling och/eller förändringsarbete. 

Begreppet ”interkulturell” har i denna uppsats utgått från en etnisk förståelse av begreppet. 
Liknande studier skulle gott kunna appliceras på andra typer av ”kulturer”, t ex ”klassisk 
musikkutur” och ”afroamerikansk musikkultur”. 
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AVSLUTNING 

Skrivandet går mot sitt slut. Samtidigt som jag har suttit instängd i min skrivarbubbla har 
övriga projektdeltagare gått vidare med sitt. En del konkreta sidoeffekter av musikmötena har 
börjat ta form, t ex ska Babak vara med och spela i ett av Charlottas och Saras band. 
 Genom att delta i musikmötena har jag och övriga projektdeltagare haft möjlighet att 
knyta nya kontakter och komma närmare varandra genom utbyte av såväl gemensamma som 
vitt skilda personliga erfarenheter och kunskaper. På ett personligt plan har jag blivit mer 
medveten om hur mina teoretiska perspektiv avspeglar sig i mina handlingar. Tillsammans har 
vi fått större förståelse för hur en musikupplevelse innefattar såväl universella aspekter som 
kulturell förförståelse. Såväl föreställda som verkliga kulturskillnader har synliggjorts och 
kommit upp för samtal. Vi har också skapat och utforskat nya kulturella fält genom att 
musicera förutsättningslöst bortom förväntningar på kulturell representation. Deltagarnas 
olika berättelser pekar också på skillnader i förutsättningar för musicerande mellan etniska 
minoriteter och etniska svenskar i Sverige, samt hur detta påverkar ingången till 
interkulturella musikmöten. Sammantaget har uppsatsens resultat bidragit till ökad kunskap 
om hur högre musikutbildningar kan bedriva mångfaldsarbete i en värld av ständig 
förändring. 
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