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The purpose of this study is to investigate and compare which municipal support the free music 

life receives in Karlstad and Varberg as well as which strategies and values the support rests on. 

The study also examines how the free music life experiences its own situation and task and how 

the free music life interacts with other musical actors and is influenced by the size of the 

municipality. In order to investigate the material and analyze the municipalities' distribution of 

grants and motivations, idea analysis is used with the help of ideal types, which consist of 

Skot-Hansens rationalities. In the study's results, a characterization of the music life in Karlstad 

and Varberg is done with the help of Per Mangsets cultural system and an account of the 

municipalities' distribution of grants and motivations for the free music life. The interviews with 

the municipalities as well as representatives from the free music life are also presented here. The 

study concludes that the support for the free music life in the municipalities of Karlstad and 

Varberg differs, both in terms of the size of the support, how the support is distributed and in 

terms of forms of grant. The study also notes that the municipalities justify the free music life 

similar and relates to Skot-Hansens all rationalities and that the free music life experiences their 

task differently. 
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval och problemformulering 

I Sverige blomstrar ett rikt och omfattande musikliv där både offentligt finansierade 

musikinstitutioner, en kommersiell musiksfär och det fria musiklivet florerar. Med det fria 

musiklivet menas här de grupper, föreningar och organisationer som står utanför de offentligt 

finansierade institutionerna och som driver sin verksamhet med ideella resurser, små 

offentliga bidrag och ofta låga egna intäkter. Till skillnad från musikinstitutionerna som 

domineras av klassisk musik, bidrar aktörerna inom det fria musiklivet med en stor bredd av 

genrer och finns således inom hela musikområdet där bland annat folkmusik, jazz, rock och 

pop kan inkluderas. Det fria musiklivet kan därför ses som en stor faktor till varför Sverige 

uppvisar en sådan omfattande musikalisk mångfald, något som är viktigt för den musikaliska 

infrastrukturen men också för den konstnärliga utvecklingen. De många föreningarna, 

grupperna och organisationerna bidrar också till tillgängligheten då de finns runt om i landet 

vilket gör att fler kan ta del av musikupplevelser och fler får möjlighet att utöva ett eget 

musikskapande. 

 

Delar av det fria musiklivet har dessvärre en svår ekonomisk situation, något som kan ge dem 

svårigheter att bygga upp stabila verksamheter samt nå upp till fulländad potential. Hos mig 

väcker detta en rad funderingar: Vilka förutsättningar ges egentligen det fria musiklivet och 

på vilka motiveringar och värderingar vilar de kulturpolitiska besluten? Vilken uppgift anses 

det fria musiklivet ha och hur upplever aktörerna inom det fria musiklivet sin egen situation? 

För att undersöka detta avser denna studie kartlägga och jämföra det fria musiklivet i två av 

Sveriges kommuner samt diskutera vilka kulturpolitiska strategier och värderingar som 

påverkar deras såväl ekonomiska som existentiella förutsättningar.  

 

Karlstad och Varberg är två kommuner i Sverige som ligger placerade med flera tiotal mils 

avstånd. Värmlands residensstad Karlstad ligger vid Vänerns norra strand, mitt emellan 

huvudstäderna Stockholm och Oslo, och har drygt 90 000 invånare. Varberg ligger mellan 

Göteborg och Malmö, gränsar till Kattegatt och har drygt 60 000 invånare. Gemensamt har 
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kommunerna att de bidrar till att deras kommuninvånare har tillgång till ett rikt och brett 

kulturliv. Karlstad med Värmlandsoperan, Alsters Herrgård, Värmlands Museum och Lars 

Lerins konsthall. Varberg med Hallands kulturhistoriska museum, Teater Halland, Varbergs 

konsthall och Kulturhuset Komedianten. Kommunerna har förutom de större aktörerna också 

etablerade föreningsliv, vilka spänner över en rad genrer. I denna studie kartläggs och jämförs 

de båda kommunernas fria musikliv närmare, det vill säga de grupper, organisationer och 

föreningar som både ideellt och med visst bidrag från Karlstads och Varbergs kommuner 

drivs och existerar. Jämförelsen rör hur det fria musiklivet är strukturerat men också hur det 

motiveras och värderas kulturpolitiskt i sina respektive kommuner. Valet av kommunerna 

grundar sig på två aspekter. Den ena är att kommunerna skiljer sig åt i storlek och geografisk 

placering och den andra att Karlstad innehar en musikinstitution i form av Värmlandsoperan, 

något som Varberg inte har. Med valet hoppas jag dels få indikationer på om det finns ett 

samband mellan kommunstorlek och bättre/sämre ekonomiska förutsättningar, dels få 

kunskap om hur den musikaliska infrastrukturen i kommunerna kan påverka det fria 

musiklivets förutsättningar och tillvaro.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka och jämföra vilket kommunalt stöd det fria musiklivet 

får i Karlstad och Varberg samt vilka strategier och värderingar som stödet vilar på. För att få 

ytterligare perspektiv ska studien även undersöka hur aktörer inom det fria musiklivet 

upplever sin situation och vilken roll de anser sig spela i det lokala musiklivet. Studien 

undersöker också hur samspelet ser ut mellan aktörerna inom musiklivet i Karlstad respektive 

Varberg samt om samband mellan kommunstorlek och bättre/sämre förutsättningar kan 

finnas. 

 

Frågeställningar 

● Hur ser fördelningen av de kommunala bidragen till Karlstad och Varbergs fria 

musikliv ut? 

● Hur motiveras de kommunala bidragen till Karlstads och Varbergs fria musikliv? 
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● Vilka uppgifter anser Karlstads och Varbergs kommuner att det fria musiklivet har för 

deras respektive kommuner? 

● Vilken uppgift anser aktörer inom det fria musiklivet att det själva har?  

● På vilket sätt påverkas det fria musiklivet av och samarbetar med andra musikaliska 

aktörer i Karlstad respektive Varberg?  

1.3 Begreppsdiskussion 

Det fria musiklivet är ett begrepp som används frekvent i bl.a. kulturpolitiska sammanhang. 

Frågan är dock om begreppet alltid har samma innebörd och betydelse, för vad är egentligen 

det fria musiklivet och vilka ingår i det? Ingår den ideella körföreningen som drivs av mindre 

bidrag, ingår orkestern som bedrivs yrkesmässigt, ingår arrangörsföreningen som köper in ett 

professionellt utbud, ingår det lokala jazzbandet som genererar egna intäkter? Kanske finns 

det inget definitivt svar. Eftersom denna studie ämnar undersöka det fria musiklivets 

förutsättningar blir det av vikt att diskutera det komplicerade begreppet. Nedan följer därför 

en presentation av hur begreppet används av olika institutioner i Sverige samt en avgränsning 

för vilka aktörer begreppet inkluderar i denna studie.  

 

I diskussionen om vilka som ingår och vilka som inte ingår i det fria musiklivet blir det av 

intresse att se hur Statens kulturråd, myndigheten för att utveckla, informera och ge bidrag till 

kultur, använder begreppet. Istället för det fria musiklivet använder de begreppet fria 

musikgrupper när de delar ut verksamhets- och turnébidrag. De som kan söka bidragen ska 

vara professionella musikgrupper eller ensembler med omfattande och kontinuerlig 

verksamhet för produktionskostnader som resulterar i konserter och andra publika 

framträdanden. Begreppet ”professionell musikgrupp” avser, enligt Kulturrådet, vara en 

grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt (Statens kulturråd).  

 

Musikalliansen är ett aktiebolag med statligt stöd via Statens Kulturråd. Deras huvuduppdrag 

är att erbjuda frilansmusiker en ny anställningsform som minskar skillnaderna mellan 

tillsvidareanställningar och frilansverksamhet, vilket möjliggör en kontinuitet i yrket i form 

av regelbundna inkomster (Musikalliansen, om oss). De musiker som är anställda hos 

Musikalliansen och som i huvudsak bedriver sin verksamhet som frilansmusiker kan anses 
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vara en del av av det fria musiklivet. Enligt Musikalliansen ska de musiker som är anställda 

till övervägande del ha varit verksamma som frilansmusiker de senaste tre åren samt, under 

de senaste fem åren, varit engagerade vid någon kulturinstitution eller hos en arrangör i 

Sverige som omfattas av offentligt kulturstöd (ibid).  

 

Musikverket är en statlig myndighet inom Kulturdepartementet som bland annat ger stöd till 

samarbetsprojekt initierade av det fria, professionella musiklivet. Projekten ska drivas av 

professionella fria musikaktörer i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och 

organisationer där målsättningen är att skapa musikalisk produktion av hög konstnärlig 

kvalitet med ett publikt perspektiv. Projekten som får stöd av Musikverket ska bidra till 

förnyelse och utveckling av det fria musiklivet, berika kulturutbudet i Sverige samt vara av 

nationellt intresse. Enligt Musikverket utgörs det fria musiklivet av enskilda musikskapare, 

musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna 

(Musikverket). Såväl Kulturrådet som Musikalliansen och Musikverket begränsar alltså det 

fria musiklivet till professionell verksamhet, vilket kan ses som en naturlig konsekvens av att 

deras uppdrag är att i första hand stötta professionell kulturverksamhet. 

 

Den ideella riksorganisationen Svensk live, som arbetar för att främja, stötta och utveckla 

livemusiken, har tillsammans med Studiefrämjandet Väst tagit fram rapporten ”Maktens 

Musik” (2017) med syfte att visa hur den svenska kulturpolitiken behandlar popmusiken 

(Maktens Musik, 6). Med rapporten vill organisationen visa hur popmusiken står i en 

kulturpolitisk skugga bakom konst-, jazz- och folkmusiken. I rapporten beskrivs den svenska 

popmusikens uppbyggnad som en tredelad pyramid, en pyramid som i denna studie kan 

användas för att förstå det fria musiklivets svårdefinierade innebörd och påföljande 

konsekvenser. I pyramidens första skikt, basen, finns kulturskolor och studieförbund för 

utbildning på amatörnivå. Det tredje skiktet, toppen, utgör istället  en vinstgenererande elit 

där en kommersiell musikexport, inklusive liveindustri och inspelningsrättigheter, omsätter 

flera miljarder kronor årligen (Maktens Musik, 11). I pyramidens mellanskikt florerar de 

aktörer som är mer än amatörer men som inte når den vinstgenererande eliten. Vi kan hitta 

allt från festivaler och klubbar som ger frilansande musiker chans att få scenvana till 

semiprofessionella musikgrupper och lysande artister. De aktörer som finns i detta 

mellanskikt kan anses vara en del av det fria musiklivet. Till skillnad från den stabila basen 

8 



och toppen finns dock tydliga problem i pyramidens mellanskikt. Enligt rapporten riskerar 

det att falla ihop på grund av att stödstrukturerna runt aktörerna är alldeles för svaga 

(Maktens Musik, 11). Detta då man i kulturpolitiken ser hela pyramiden, popbranschen, som 

lukrativ. Men, som pyramiden påvisar, är det bara toppen som kan försörja sig utan bidrag. 

Kan det vara så att det kulturpolitiskt är svårt att bedöma behovet av bidrag till det fria 

musiklivet på grund av att aktörerna har skiftande verksamhet samt att de varierar i sitt sätt att 

generera inkomster? På grund av att det är svårt att definiera aktörerna i det fria musiklivet 

samt att aktörerna stundom kan generera egna intäkter, skulle det alltså leda till att de fria 

aktörernas existens inom popmusiken skulle vara osäker.  

 

Denna studie gör en pragmatisk avgränsning av vilka aktörer som ingår i det fria musiklivet 

och därmed utgör det empiriska underlaget till studien. Eftersom studien har fokus på det fria 

musiklivet i Karlstads och Varbergs kommuner samt de båda kommunernas stöd och 

motiveringar till det fria musiklivet avgränsas studien till den del av det fria musiklivet som 

uppfyller kriterierna för att ta emot stöd i Karlstad och Varbergs kommun. Genom denna 

avgränsning är flera olika typer av aktörer - såväl amatörer som semiprofessionella aktörer 

och professionella yrkesutövare - representerade i studien. 

1.4 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som kan kopplas till det fria musiklivets 

förutsättningar samt forskning som kan kopplas till hur offentliga bidrag inom kulturområdet 

motiveras och prioriteras. 

1.4.1 Kulturens sårbarhet 

Amanda Kjellerstedt har studerat Kulturgeografi vid Uppsala universitet och skriver i sin 

masteruppsats ”Kulturens sårbarhet” (2018) om det fria kulturlivets rumsliga förutsättningar i 

den postindustriella staden. Studien undersöker närmare det fria kulturlivets rumsliga 

förutsättningar i Göteborgs stad med syfte att skapa kunskap om hur det fria kulturlivets 

förutsättningar påverkas av deras pågående stadsutvecklingsprocess (Kjellerstedt 2018, 6). 

Studien bygger på kulturpolitiska beslutsdokument och intervjuer med politiker och 

tjänstemän.  
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I studiens resultat framkommer det att såväl Göteborgs kulturplan som lokala politiker strävar 

efter att Göteborg ska vara vara en stad med ett rikt och levande kulturliv där det fria 

kulturlivet framställs som en vital del av stadens själ och som något att både vårda och värna 

om. När det kommer till förutsättningar för det fria kulturlivet framträder dock en annan bild 

av Göteborg, en på tydliga brister när det kommer till att skapa förutsättningar för att det fria 

kulturlivet ska kunna bedriva verksamhet i Göteborg (Kjellerstedt 2018, 38). Förutom 

försämrade rumsliga förutsättningar pekar Kjellerstedt också på att kultur som egenvärde fått 

allt lägre prioritet i Göteborg då konst och kultur i staden inte beskrivs som ett mål i sig. 

Istället lyfts kulturens värde och betydelse utifrån ett socialt, ekonomiskt och interkulturellt 

perspektiv (ibid). I de kulturpolitiska beslutsunderlagen ser hon bland annat hur staden 

betonar att kultur på olika sätt genererar sociala, ekonomiska och interkulturella värden.  

1.4.2 Det kreativa landskapet 

Eftersom denna studie bland annat har till syfte att diskutera huruvida kommunstorlek kan ha 

betydelse för det fria musiklivet blir även Sven Nilsson artikel ”Det kreativa landskapet” 

(2013) intressant. Nilsson skriver nämligen om hur svenska kommuner har olika karaktärer 

beroende på exempelvis historiska förutsättningar, kommunstorlek samt hur kommunens läge 

är i förhållande till total ortsstruktur. Sambandet mellan just kommunstorlek och kulturanslag 

både totalt och per invånare anser Nilsson vara oundvikligt och resultatet blir att en större 

kommun med fler invånare får ett större utbud med en större mångfald medan de mindre 

kommunerna får en lokal kulturgemenskap där fokus kan ligga på ett enskilt kulturområde 

(Nilsson 2013, 36). Frågan är om detta kan stämma in på Karlstads och Varbergs kommuner. 

Detta är något som kommer att återkopplas senare i studien. 

1.4.3 Lokala kulturvärldar    

Sven Nilsson har även arbetat med begreppet lokala kulturvärldar och har bl.a. undersökt 

lokala kulturvärldar i Skåne. Lokala kulturvärldar är ett begrepp myntat av Howard Becker 

och Ruth Finnegan för att beskriva hur människor samspelar och organiserar sig i olika 

konstnärliga och kulturella uttrycksformer. Samspelet uppstår både mellan publik, utövare 

och andra roller i den kulturella gemenskapen. En kommuns, bygds eller orts kulturella sektor 

kan ha en mängd av lokala kulturvärldar (Nilsson 2013, 41–42). Medier, kulturhus, festivaler, 

10 



bildkonst, dans, film, musik och kulturarv är bara några exempel! Inom varje sådant område 

skapas sedan en rad olika resurser genom insatser av det civila samhället, marknaden och 

politiska strukturer. Många av kulturvärldarna finns i offentligheten medans andra är interna, 

t.ex. körer och amatörgrupper inom teater. Gemensamt har de att vara en arena och metod för 

mobilisering av individer, grupper och samhällen i förändrings- och utvecklingsarbete. 

Exempelvis kan de fungera för skapandet av lokal gemenskap, identifiering med den egna 

orten och profilering utåt (Nilsson 2013, 43).  

1.4.4 Det fria musiklivet i Skåne 

Kulturnämnden i Region Skåne påbörjade år 2016 en utredning kring formerna för det 

långsiktiga stödet till musikområdet i regionen med syfte att tydliggöra prioriteringar och 

utveckla kulturnämndens långsiktiga satsningar samt identifiera strategiska vägval för Region 

Skånes insatser vad gäller musikområdet. Sedan länge hade anslagen till musikområdet i 

regionen huvudsakligen varit koncentrerade till symfoniorkestrarna i Malmö och 

Helsingborg, Malmö Opera och Musik i Syd. Som en del i arbetet fick Sociologiska 

Institutionen vid Lunds universitet i uppdrag undersöka de hinder som finns för utvecklingen 

av de delar av den professionella musiken som Region Skåne i nuläget inte ger långsiktigt 

stöd till. Uppdraget resulterade i en rapport, ”Det fria musiklivet i Skåne, Möjligheter och 

hinder för professionell verksamhet”, som kartlägger, identifierar och analyserar de upplevda 

behov av och hinder för utveckling som finns inom den professionella musik som Region 

Skåne inte ger långsiktigt verksamhetsstöd till (2016, 3). För att underöka detta intervjuades 

och tillfrågades knappt 400 personer som är aktiva i det fria musiklivet i Skåne. 

Enligt rapporten upplevde de intervjuade bland annat att arbetstillfällena är för få samt att 

stödstrukturerna kring de fria aktörerna inte motsvarar behovet. Som en konsekvens av detta 

uppgav flertalet att de var tvungna att ta ett arbete vid sidan av musiken för att kunna få en 

hållbar ekonomi. Av de intervjuade angav också många att man som musiker idag måste ägna 

mycket tid åt kringarbete som att lära sig att söka bidrag, starta en firma, marknadsföra sig, 

boka sina egna spelningar etc samt att det saknas insatser i form av exempelvis utbildning för 

att underlätta inför detta. De tillfrågade upplevde också att det idag är de etablerade 

institutionerna som framförallt gynnas inom musikområdet vilket påverkar det fria musiklivet 

negativt. De intervjuade upplevde också att musiken som konstform inte sätts i relation till 

sitt eget värde utan i relation till samhällsekonomiska värden. Man upplevde också att 
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bidragssystemet ställer ökande krav på att skapa innovativt musikutövande och arrangemang, 

något som skapar begränsningar i den konstnärliga friheten (Det fria musiklivet i Skåne, 4). 

  

Utifrån svaren från de intervjuade fria aktörerna utformades ett antal rekommendationer i 

rapporten, riktade till Region Skåne. Bland annat berörs vikten av att öka utrymmet för ett 

organisatoriskt lärande och olika former av stöd där rapporten föreslår att regionen gör 

”lathundar” kring frågor som rör kontraktsskrivning, företagande, sökande av bidrag, 

arrangemang samt ett antal kurser kring dessa och liknade frågor. Rapporten rekommenderar 

också att det ges utrymme för ett enklare stöd upp till en viss summa, som kan sökas med 

kort varsel och som kan sökas flera gånger per år. Det skulle det ge Region Skåne möjlighet 

att effektivt nå ut och snabbt stödja en viss typ av verksamhet som man finner 

underrepresenterad vid en specifik tidpunkt. Rapporten rekommenderar också att Region 

Skåne ser över fördelningen av stöd till det fria musiklivet i regionen så att det innefattar en 

större bredd av aktörer. Detta då rapporten tydligt visar att det finns en mångfald av aktörer 

vars verksamhet skulle kunna komma musiklivet som helhet till godo om de gavs möjlighet 

att planera mer långsiktigt (ibid,6). Slutligen rekommenderas Region Skåne etablera en 

plattform där Region Skåne skulle kunna kommunicera med musiklivet i regionen. Här skulle 

man bland annat kunna föra en närmare dialog med det fria musiklivet i Skåne. Som en del i 

plattformen skulle ”nyckelpersoner” kunna arbeta med att dels informera Region Skåne, 

allmänheten och media om vad som sker i regionen, vilka behov som finns, vilka projekt och 

aktörer som finns samt fungera uppsökande inom det fria musiklivet genom att identifiera 

projekt och aktörer som idag inte är en del av Region Skånes stöd men som på sikt skulle 

kunna vara inbegripna (Det fria musiklivet i Skåne, 5). 

 

Då “Det fria musiklivet i Skåne” är en utredning kan den ej räknas som en fullt befogad 

forskningsreferens till denna studie. Dock gör den sig ändå relevant då den belyser upplevda 

hinder för fria musikaktörer samt föreslår fortsatt utveckling av stödet till det fria musiklivet. 

Dessutom belyser rapporten den ekonomiska spänning som finns mellan det fria musiklivet 

och offentliga musikinstitutioner, något som skulle kunna appliceras på musiklivet i Karlstads 

kommun där Värmlandsoperan finns.  

12 



1.5 Teoretisk utgångspunkt 

1.5.1 Mangsets modell 
Per Mangset har skapat en modell över det kulturella systemet för att göra en bild av vilka 

aktörer som finns inom ett kulturområde och hur dessa förhåller sig till varandra. I modellen 

kan aktörerna kartläggas utifrån vilken roll de har i sitt kulturella system och under vilka 

förutsättningar de verkar. I denna studie kommer modellen att användas som utgångspunkt 

för att karaktärisera och förstå det fria musiklivet i Karlstads och Varbergs musikliv samt för 

att definiera de enskilda aktörerna i de båda kommunerna. I Mangsets modell sorteras 

aktörerna i tre olika led utifrån deras respektive roller (Mangset 1992, 29-30). Aktörerna 

inom det fria musiklivet kommer i studiens resultat placeras in i de olika leden utifrån sina 

roller. I punktlistan nedan presenteras de tre olika leden som aktörerna kan placeras in i: 

● Produktion: Produktionskategorin innefattar de aktörer som producerar kulturen. Det 

kan vara en kompositör, dirigent, sångerska eller musikinstitution.  

● Distribution: Distributionkategorin innefattar de aktörer som gör kulturen tillgänglig 

för en publik. Det kan vara konserthus eller lokala musikklubbar.  

● Konsumtion: Konsumtionskategorin innefattar de som nyttjar kulturen. Dessa kan 

vara lyssnare, kritiker och musikutbildningar.  

Modellen sorterar vidare aktörerna inom produktions- och distributionsleden i tre olika 

kategorier beroende på vilka villkor de verkar under. I följande stycke presenteras de tre 

produktionskategorierna.  

Den första produktionskategorin innefattar aktörer som verkar på marknadens villkor och i 

stort sett klarar sig utan offentliga bidrag. Till denna kategori hör till stor del den 

kommersiella musiksfären och musikindustrin. Den andra produktionskategorin innefattar 

aktörer som behöver offentliga bidrag för att verksamheten ska hållas intakt och vara väl 

fungerande. Produktionen kan exempelvis kräva stora resurser i form av personal, instrument, 

lokaler, och administrativ verksamhet. Verksamheter som producerar operaföreställningar 

och konserter med klassisk musik är goda exempel på aktörer som hör till denna kategori. 

Den tredje produktionskategorin innefattar aktörer inom den tredje sektorn som ofta arbetar 
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ideellt. Denna kategori är mycket bred och kan innefatta allt från rockband som arbetar inom 

ramen för studieförbundens verksamhet till lokala körföreningar. Det kan finnas offentliga 

bidrag även till denna kategori av musikskapande (Mangset 1992, 31- 32). Även aktörerna i 

distributionsleden kan delas in i tre olika kategorier beroende på vilka villkor de verkar 

under. De tre distributionskategorierna presenteras nedan.  

Den första distributionskategorin innefattar aktörer som distribuerar musiken på marknadens 

villkor. Det kan vara skivaffärer eller tjänster som Spotify och iTunes. Den andra 

distributionskategorin innefattar istället offentliga kulturinstitutioner som är kommunalt, 

regionalt eller statligt finansierade och därmed också har ett kulturpolitiskt ansvar. 

Operainstitutioner är goda exempel på en typ av aktör som innefattas i den andra 

distributionskategorin. Den tredje distributionskategorin innefattar aktörer som i stor 

utsträckning verkar på ideell basis, dock ofta med mindre offentliga bidrag. Exempelvis 

innefattas arrangörsföreningar som främjar och ger möjlighet till spelningar för exempelvis 

lokala musiker eller amatörorkestrar (Mangset 1992, 43-44). 

1.5.2 Konfliktdimensioner 

Som tydliggörs genom Mangsets modell florerar en mängd olika aktörer inom musikområdet 

med olika mål och syften. Dessa är viktiga för varandra men konkurrerar också om de 

kommunala, regionala och statliga bidragen. För att förstå komplexiteten i att fördela bidrag 

mellan olika aktörer på ett visst kulturellt område kan man använda sig av Per Mangsets 

konfliktdimensioner. Mangset menar att det är fruktbart att analysera kulturpolitik genom en 

uppsättning av konfliktdimensioner. Detta innebär att man väger två idéers dimensioner mot 

varandra genom att utreda deras följder och effekter för att nå ett politiskt beslut. Per Mangset 

sätter upp tio olika konfliktdimensioner eller dilemman där det sammanfattningsvis handlar 

om vem som skall ta olika typer av beslut samt på vilken grund. Hylland anser att dessa kan 

begränsas till ett antal huvuddimensioner: stat eller marknad, smal eller bred kultur, 

yttrandefrihet eller censur, amatörkultur eller professionell kultur, centraliserat expertstyre 

eller lokalt folkstyre (Hylland 2014, 11). 

I denna studie kommer konfliktdimensionerna att användas för att tolka kommunernas 

bidragsfördelning och vilka kulturpolitiska förhållningssätt som ligger bakom besluten. 
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Exempelvis skulle dimensioner som smal eller bred kultur och amatörkultur eller 

professionell kultur kunna vara fruktbara att applicera. 

1.5.3 Skot-Hansens legitimitetsgrunder 

Den danske kulturforskaren Dorte Skot-Hansens (1999) teori om hur kulturpolitiska strategier 

genomgått förändringar sedan 1960-talet och framåt används i denna studie för att tolka 

källmaterialet i förhållande till de legitimitetsgrunder, rationaliteter, som Skot-Hansen anser 

används inom kulturpolitiken för att motivera beslut och ställningstaganden. 

 

Skot-Hansen urskiljer tre rationaliteter, som nyttjats inom kulturpolitiken för att motivera 

beslut. De tre rationaliteterna är den humanistiska, den sociologiska och den instrumentella. 

Den humanistiska rationaliteten har kortfattat ett bildningsperspektiv och demokratisering av 

kulturen i fokus medan den sociologiska betonar kulturdemokrati och inte bara individers 

utan gruppers frigörelse, representation och egna aktivitet. Den instrumentella rationaliteten 

har ekonomisk utveckling som argument (Skot-Hansen 1999, 11). 

 

I en schematisk modell förklarar Skot-Hansen utvecklingen i tre faser från en humanistiskt 

motiverad politik, till en sociologisk för att slutligen landa i en instrumentell sådan. Sven 

Nilsson har bearbetat Skot-Hansens modell och betonar Skot-Hansens idé om att man över 

tid sällan överger en kulturpolitisk rationalitet för en annan. Snarare överlappar de varandra, 

vilket skapat en ökad komplexitet i den kulturpolitiska situationen (Nilsson 2003, 447). De 

olika faserna har idealtypiska drag som beskrivs utifrån bland annat funktion, strategi och 

mål. Sven Nilssons bearbetning återges i figur 1. 
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(Nilsson 2003, 448) 
Figur 1: Sven Nilssons bearbetning och översättning av Dorte Skot-Hansens modell över kulturpolitiska 
motiveringar. 
 
Den humanistiska rationaliteten har ett stort fokus på konstens egenvärde där kulturell 

jämlikhet skall förankras genom tillgång till god konst för alla. Enligt denna rationalitet har 

kulturinstitutionerna i uppgift att förmedla och fördjupa kultur, något som engagerade 

museipedagoger eller bibliotekarier skall uppfylla för att täppa igen den klyfta som skiljer 

befolkningen från konsten. Målet är sammantaget att bildning skall användas för att stärka 

demokratin (Nilsson 2003, 448). 

 

Den sociologiska rationaliteten utvecklades på 1970-talet. Denna har en stark punkt i 

kulturen som frigörelse där det civila samhället i form av både föreningsliv och folket skulle 

leda initiativ. Alla kulturformer och alla kulturutövare skulle dessutom vara likvärdiga genom 

ett breddat kulturbegrepp som förverkligade den kulturella demokratin. De tidigare 

bibliotekarierna och museipedagogerna som tidigare förmedlade konsten har i denna 

rationalitet bytts ut mot personer som kan stimulera människor att själva skapa kultur. Detta 

istället för att se kulturen som en vara, vilken kan konsumeras (Nilsson 2003, 448). 
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Den instrumentella rationaliteten förespråkar att ekonomisk utveckling skall ske med hjälp 

av kulturen. Denna motivering utvecklades under 1980-talet då man i stor utsträckning 

började mäta framgång med synlighet samtidigt som kvaliteten fick nya valörer i och med en 

allt mer internationell marknad. Att mäta framgång med synlighet är i form av att sätta en ort 

eller region på kartan genom att investera i festivaler och flaggskepp. Kulturen används 

således för att utveckla och nära andra beståndsdelar i samhället. Istället för att vända sig till 

hela folket vill man nu anpassa kulturutbudet efter livsstilar och vad som är ”inne” på 

marknaden. I Kulturpolitikens retorik märks också marknadens påverkan där man nu byter ut 

”publik” mot ”kunder”. Även ”kulturstöd” byts mot ”kulturinvestering” samtidigt som man 

räknar med ett allt större stöd från sponsorer. En viktig beståndsdel för att förverkliga de 

prestigefyllda och glänsande kulturevenemangen är en projektledare som kan och vet hur 

man hanterar innebörden av ord som ”internationell” ”attraktion” och ”gränsöverskridande” i 

sina argument (ibid, 449). 

    

I denna studie används Dorte Skot-Hansens rationaliteter för att tolka och sortera Karlstads 

och Varbergs kommuners bidragsmotiveringar till det fria musiklivet. Närmare bestämt 

relateras kommunernas motiveringar till modellens tre legitimitetsgrunder, rationaliteter, för 

att utröna och jämföra kommunernas motiv. I denna studie används modellen också för att 

analysera och tolka intervjuerna med såväl tjänstemän från kommunerna samt med 

representanter från det fria musiklivet. Detta för att tydligt kunna jämföra deras svar med de 

tre rationaliteterna och se potentiella skillnader i deras sätt att se på de fria musiklivets 

uppgift. 

1.6 Metod 
I denna studie kommer ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpas. Den hermeneutiska 

forskningsprocessen kännetecknas av att ställa helheten i relation till delarna för att sedan 

pendla mellan dessa med syfte att uppnå en så gedigen förståelse som möjligt (Patel och 

Davidsson 2011, 29). Denna studie avser pendla mellan del och helhet i form av att 

undersöka dels det fria musiklivet samt de yttre, kommunala, kulturpolitiska beslutsstrukturer 

som påverkar deras förutsättningar och dels hur det fria musiklivets förutsättningar kan 

påverkas av andra musikaliska aktörer i Karlstads och Varbergs kommuner. Jag som forskare 
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kommer dessutom att göra löpande tolkningar och analyser under skrivandets gång vilket 

ytterligare stöder det hermeneutiska förhållningssättet. Runa Patel och Bo Davidsson skriver 

att löpande tankar och analyser är en tillgång och inte ett hinder när man skall tolka och förstå 

forskningsobjektet (Patel och Davidsson 2011, 29). Den hermeneutiska cirkeln kan förklara 

hur arbetet hela tiden utvecklas. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och 

en ny förståelse (Patel och Davidsson 2011, 30). 

1.6.1 Material och insamlingsmetod 
För att undersöka fördelningen och hur kommunala bidrag till det fria musiklivet i Karlstads 

och Varbergs kommuner motiveras granskas och jämförs styrdokument, kulturplaner och 

beslutsunderlag. Detta material har kompletterats med intervjuer med dels en tjänsteman från 

varje kommun med god insikt i det fria kulturlivet, dels representanter från det fria 

musiklivet. Intervjuerna var semistrukturerade med en relativt låg grad av standardisering för 

att jag som forskare skulle vara fri att under intervjun ställa frågorna i en passande ordning 

utefter informantens svar (Pathel och Davidsson 2011, 76) och för att informanten skulle ha 

god frihet att utforma svaren utan påverkan av mig som intervjuare (ibid, 82).  

1.6.2 Analysmetod 

För att analysera och kategorisera Karlstad- och Varbergs kommuns bidragsfördelning och 

bidragsmotiveringar har en kvalitativ innehållslig idéanalys applicerats. Idéanalys används 

enligt Bergström och Boréus bl.a. när man utreder idéutveckling hos ett parti (2012, 146). 

Enligt författarna finns två väsentliga analysverktyg inom idéanalysen, idealtyper och 

dimensioner (Bergström & Boréus 2012, 173). Båda analysverktygen ger mig som forskare 

stor frihet att utveckla det tillvägagångssätt som jag upplever passande för min typ av studie. 

Dimensioner ger ett mer allmänt förhållningssätt till olika uppfattningar medan idealtyper 

kräver tydligare avgränsning genom konstruktion av ett idésystem eller analys av tydligt 

utpräglade politiska ideologier (Bergström & Boréus 2012, 156). I denna studie har idéanalys 

med hjälp av idealtyper tillämpats. Idealtyperna i form av Skot-Hansens rationaliteter har 

använts som ett raster vid bearbetning och analys av styrdokument och beslutsunderlag för att 

se hur väl de olika rationaliteterna gör genomslag. I studien har rationaliteterna använts som 

idealtyper också för att analysera och tolka intervjuerna. Detta för att tydligt kunna jämföra 
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deras svar med de tre rationaliteterna och se potentiella skillnader i deras sätt att se på de fria 

musiklivets uppgift och värde i kommunen.  

1.6.3 Etiska överväganden 
I maj 2018 började lagen om GDPR gälla, vilket skapade särskilda bestämmelser kring 

användandet av personuppgifter. Utifrån lagen skapade Karlstads universitet en policy vilken 

i denna studie har följts för att behandla intervjuerna, informanterna och intervjumaterialet på 

ett, enligt lagen, rätt sätt. Detta genom att i samband med intervjuerna informera 

informanterna om vilket ämne studien behandlar, i vilket syfte den görs samt i vilket syfte de 

själva deltar. Jag som forskare informerade också om hur deras svar skulle användas samt i 

vilket syfte. Informationen tog också upp konfidentialiteten, att informanternas namn inte 

anges i studien utan att deras svar endast representerar kommunerna eller som en representant 

ur det fria musiklivet. Som enligt policyn har endast jag som forskare haft tillgång till 

informanternas namn och deras kontaktuppgifter samtidigt som informanterna informerades 

om hur de kan kontakta mig som forskare till studien. Intervjuerna skedde alla per telefon 

samtidigt som de spelades in för att jag som forskare ska kunna referera till informanternas 

svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Intervjuerna spelades in, enligt överenskommelse med 

fakultetsadministratör, på en telefon utan internetanslutning eller sim-kort, vilket gör att det 

inspelade materialet inte kan synkas mot moln- och andra typer av lagringstjänster. 

Intervjumaterialet kommer sedan att raderas efter det att studien godkänts. Som en garanti för 

att informanternas svar inte missbrukats får slutligen informanterna tillgång till att läsa den 

färdiga studien.  

1.7 Disposition 
I kapitel 2 görs en karakterisering av musiklivet i Karlstads och Varbergs kommuner med 

hjälp av Per Mangsets kulturella system samt en redogörelse för kommunernas 

bidragsfördelningar och motiveringar till det fria musiklivet. Här redovisas även intervjuerna 

med kommunerna samt med representanter ur det fria musiklivet. I kapitel 3 analyseras 

vidare resultatet där det tolkas i ljuset av Skot-Hansens legitimitetsgrunder, Mangsets 

konfliktdimensioner samt tidigare forskning. I kapitel 4 sammanfattas sedan de slutsatser som 

dragits av resultatet. I kapitel 5 diskuteras slutligen studiens resultat. 
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2. RESULTAT 

2.1 Karaktärisering av Karlstads musikliv 
För att ge en bild av musiklivet i Karlstad görs här en genomgång av de musikaliska aktörer 

som finns i Karlstads kommun, med syfte att ge en representativ bild. Den gör dock inte 

anspråk på att vara komplett. Aktörerna relateras till Per Mangsets modell över det kulturella 

systemet för att ge en bild av deras roll samt under vilka förutsättningar de verkar.  

2.1.1 Det fria musiklivet 

Det fria musiklivet i Karlstad utgör en stor del av kommunens musikliv och uppvisar en 

enorm mångfald av aktörer som spänner över en rad genrer. Bland aktörerna hittas såväl 

arrangörer som amatörmusiker och professionella yrkesmusiker.  

 

Karlstads Orkesterförening  rymmer Karlstads Kammarmusiksällskap och Karlstads 

Symfoniorkester. Föreningen fungerar som ett paraply för de två orkestrarna vilka har en hög 

ambitionsnivå där repertoarerna är omfattande och breda. Orkestrarna består av avancerade 

amatörer liksom profesionella musiker i form av musiklärare och framstående 

musikstudenter. Orkestrarna ger konserter ofta och har dessutom samarbeten med bland annat 

Karlstads Kulturskola och Gundegabaletten. Det omfattande bidraget från Karlstads kommun 

garanterar att föreningen kan bestå i framtiden (Karlstads Orkesterförening). I det kulturella 

systemet kan man placera in denna aktör i den tredje produktions- och distributionskategorin 

då föreningen är en ideell förening med ett stort inslag av ideellt arbete. Dock har Karlstads 

Orkesterförening drag som gör att aktören även skulle kunna passa in i den andra kategorin i 

och med deras omfattande bidrag från kommunen som bland annat krävs för att täcka 

lokalkostnader till orkesterrepetitioner. Dock är bidraget utan vidare krav på inriktning och 

omfattning, vilket gör att aktören landar i den tredje kategorin.  

 

Carlstad Jazz är en arrangörsförening som ordnar jazzinriktade konserter i centrala Karlstad. 

Deras verksamhet har funnits sedan 1986 och har, enligt föreningens egen presentation, idag 

ett rykte som en av landets bästa arrangörer. Under åren har drygt två tusen svenska och 
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utländska artister inom jazzens alla riktningar stannat till för att spela i föreningens regi där 

Svante Thuresson, Rigmor Gustafsson, Putte Wickman och Nils Landgren är några av de 

namn som kan räknas upp. Carlstad Jazz är således en arrangörsförening som distribuerar ett 

professionellt utbud. Enligt deras hemsida har de en ”sund” ekonomi (Carlstad Jazz) med 

stöd från Karlstads kommun och Statens kulturråd men den största delen av deras intäkter är 

entré- och medlemsavgifter. Då Carlstad jazz är en arrangörsförening med relativt höga 

offentliga bidrag blir det aningen komplext att placera in dem i det kulturella systemet. 

Carlstad Jazz kan dock sägas tillhöra den tredje distributionskategorin då det är en förening 

som arbetar på idéell basis. Visserligen är omfattande offentliga bidrag en förutsättning för 

deras verksamhet, men verksamheten bygger på ideellt arbete och de offentliga bidragen styr 

inte innehållet i verksamheten. Visklubben Hallen är ytterligare en arrangörsförening, 

skapad under senare delen av 1970-talet. De erbjuder sin scen till både profesionella 

yrkesmusiker och till lokala musikkreatörer som verkar på amatörbasis inom visgenren. De 

får ett relativt högt bidrag från kommunen och finansierar vidare verksamheten med entré- 

och medlemsavgifter (Visklubben Hallen). Då Visklubben Hallen är en förening som bygger 

på ideell verksamhet hör den till Per Mangsets tredje distributionskategori.  

  

I Karlstads finns många körföreningar, vilka tillsammans erbjuder en repertoar av varierande 

sort där både folkmusik, jazz, högbarock och gospel inkluderas. I körerna finns såväl 

yrkesutbildade musiker som musiklärare och amatörer. Något som genomsyrar körerna är 

deras samarbeten. Exempelvis har Karlstad Kammarkör åtskilliga gånger samarbetat med 

Värmlandsoperans orkester, andra körer och ensembler samt med lokala musikklasser. De har 

även samarbetat med tillresande solister som bland annat Rigmor Gustafsson, Tina Ahlin och 

Marika Lagercrantz. I Karlstad drivs alla körer mestadels av ideella insatser. Dock erhåller ett 

tiotal varje år ett symboliskt bidrag från Karlstads kommun. Eftersom körernas verksamhet 

bygger på ideella insatser och ibland låga offentliga bidrag placerar dom sig i den tredje 

produktionskategorin. Liknande aktörer är också Karlstads musikkår och Skåre Big Band, 

vilka också placerar sig i den tredje produktionskategorin då de producerar musiken ideellt 

och med låga bidrag. 
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2.1.2 Övrigt musikliv  

För att få en representativ bild av vilka andra musikaliska aktörer som finns i kommunen görs 

här en karaktärisering av aktörer som inte ingår i det fria musiklivet. Även dessa relateras till 

Mangsets modell över det kulturella systemet.  

 
Värmlandsoperan  är en kulturinstitution med uppdraget att leverera högkvalitativa 

konserter, operor och musikaler för säväl värmlänningar som tillresande besökare. Här finns 

gott om sångare och dirigenter samt Värmlandsoperans orkester med 35 musiker. 

Institutionen ägs av Region Värmland men stöds av både Karlstads kommun och Region 

Värmland. En del av bidraget från Regionen är ett statligt bidrag via 

kultursamverkansmodellen. Av den totala summan bidrag från regionen och kommunen 

kommer cirka 60 procent från Region Värmland och cirka 40 procent från Karlstads 

kommun, som för år 2019 beviljade Värmlandsoperan ett verksamhetsbidrag på 13 778 950 

kronor . I Mangsets system kan Värmlandsoperan placeras in i både produktions- och 1

distributionsleden, i produktionsledet då operan både skapar och producerar nya tolkningar av 

redan befintligt material samt skapar eget och nytt material, i distributionsledet eftersom man 

även förmedlar musiken till en publik. Av de tre produktions- och distributionskategorierna 

är den andra produktionskategorin relevant för operan eftersom den är helt beroende av det 

offentliga bidraget för att kunna producera det omfattande utbudet, något som kräver både 

instrument, stora lokaler för orkesterrepetitioner, konstnärlig personal samt en administrativ 

verksamhet. Man har dessutom en offentlig huvudman, som beslutar om inriktningen på 

verksamheten 

 
Karlstads Kulturskola 

Karlstad Kulturskola är ett kreativt centrum där barn och unga mellan 6 och 20 år får 

möjligheten att utveckla sitt egna skapande inom ett eller flera kulturuttryck. Kursutbudet 

erbjuder undervisning i både teater, dans, bild, foto och film. Den största delen av 

verksamheten utgörs dock av olika former av kurser med musikalisk inriktning som 

exempelvis piano, slagverk, blåsinstrument och stråkinstrument. Inom musikområdet finns 

dessutom en rad orkestrar och ensembler för att uppmuntra till samspel och musikalisk 

1 Enligt e-postkontakt med Birgitta Collvin, Kultursekreterare Karlstads kommun. 2019-04-30 
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interaktion samt kurser i komposition, studieteknik och musikteori för de elever som vill 

arbeta mer teoretiskt. Lärarna på kulturskolan består av musiklärare inom olika inriktningar 

med akademisk utbildning inom området musik. Det finns därmed en stor skara 

professionella musiker i Karlstad som kan arbeta med olika orkestrar, ensembler och 

musikaliska konstellationer. Karlstad Kulturskola får ett årligt anslag av Karlstads kommun 

på 19 miljoner kronor . Eftersom Kulturskolan är en aktör som producerar kultur, finansieras 2

med offentliga medel och har en kommunal huvudman som bestämmer omfattning och 

inriktning på verksamheten är dess plats i det kulturella systemet i den andra 

produktionskategorin.  

 

Övrigt 

I Karlstad finns det gott om scener dit externa tillresande musiker kan komma och spela. 

Bland annat utgör Arenan, Nöjesfabriken, Scalateatern och Karlstad CCC lokaler där både 

musiker och kommersiella artister har konserter och scenframträdanden. Såväl distributörerna 

som de tillresande musikerna bidrar till musikaliska utbudet i Karlstad. Distributörerna i form 

av att ge scenrum och de tillresande musikerna genom att välja scenerna som spelplats.  

2.2 Karakterisering av Varbergs musikliv 
För att få en bild över Varbergs musikliv görs nedan en karaktärisering som ger en 

representativ bild av de musikaliska aktörer som finns i kommunen. Aktörerna placeras också 

in i Mangsets kulturella system för att ge en tydligare bild av deras roll samt under vilka 

förutsättningar de verkar. 

2.2.1 Det fria musiklivet 
Varberg har ett fritt musikliv med föreningar, musikaliska projekt och professionella 

frilansande musiker. Nedan exemplifieras ett antal aktörer närmare, med syfte att ge en 

representativ bild av det fria musiklivet i Varberg.  

 

JazzCorner 

JazzCorner Varberg är en arrangörsförening som erbjuder sina medlemmar och allmänheten 

ett brett utbud av jazzmusik. Föreningen har funnits sedan 1986 och arrangerar varje höst och 

2 Enligt mejlkontakt med Kerstin Wallmyr, Kulturskolechef, Karlstads kommun. 2019-05-14.  
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vår mellan 10 och 12 konserter, ofta under Varberg Teaters tak. Under åren har verksamheten 

haft en rad storheter på besök som bland annat Rolf Ericsson, James Moody och Kurt Elling. 

Varje sommar arrangerar också föreningen sommarjazz i Socitetsparken i centrala Varberg 

(JazzCorner). Föreningen finansierar sin verksamhet med bidrag från Varbergs kommun och 

Statens Kulturråd samt genom medlemsavgifter och biljettintäkter. I det kulturella systemet 

kan JazzCorner placera sig in i distributionskategorin eftersom de är en aktör som för ut 

musiken till en publik. Då föreningen arbetar på ideell basis samt själv beslutar över sin 

inriktning och omfattning tillhör den den tredje kategorin.  

 

Varbergs Konsertförening 

Varbergs Konsertförening är en ideellt arbetande förening med stöd från Varbergs kommun, 

Region Halland och Statens Kulturråd. Föreningen startade 1985 och arrangerar konserter 

med professionella musiker med kammarmusikalisk inriktning och erbjuder åtta till tio 

konserter per säsong, alltid på Varbergs Teater (Varbergs konsertförening). Förutom den 

egna verksamheten ger Varbergs Konsertförening årligen ut ett stipendium till en elev på 

Varbergs Kulturskola eller gymnasiets estetprogram i Varberg som uppmuntran för visat prov 

på stor musikalisk förmåga inom det klassiska- och konstmusikaliska området. Då föreningen 

är en arrangörsförening som arbetar på ideell basis samt själv beslutar över sin inriktning och 

omfattning tillhör den den tredje distributionskategorin. 

 

Varbergs Kammarkör 

Varbergs Kammarkör bildades 1976 och är en fristående amatörkör med professionell 

ambition. Kören har cirka 30 medlemmar där flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar 

kören efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer och såväl a cappella-sång 

som samarbeten med olika konstellationer av musiker och orkestrar (Varbergs Kammarkör). 

Aktören får inget kontinuerligt stöd från Varbergs kommun men har erhållit projektbidrag för 

specifika projekt. Eftersom kören verkar på ideell basis hör den till den tredje 

produktionskategorin i det kulturella systemet.  

 

Opera Warberg 

Opera Warberg är en förening som startades den 15 augusti 2018. Enligt deras egen 

presentation är de Sveriges nyaste operainstitution med målet att sprida kvalitativ operamusik 
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över hela landet (OperaWarberg). Deras publika verksamhet utgörs främst av evenemang där 

de sommaren 2018 producerade Sommaropera i Varberg, ett evenemang som återkommer år 

2020. Verksamheten håller till i Varbergs Teater och har den prisbelönte dirigenten Andreas 

Eriksson Hjort som konstnärlig ledare. De samarbetar med Varbergs kammarkör men också 

med professionella operasångare och musiker som hyrs in för specifika föreställningar och 

projekt. Föreningen får inget årligt bidrag från Varbergs kommun men fick för uppförandet 

av Sommaroperan 2018 ett bidrag på 135 000 kronor. För Sommaroperan år 2020 finns redan 

ett beviljat bidrag från Region Halland på 100 000 kronor. Verksamheten verkar på ideell 

basis och hör därför till den tredje produktionskategorin i det kulturella systemet.  

2.2.2 Övrigt musikliv 

För att få en representativ bild av vilka andra musikaliska aktörer som finns i Varbergs 

kommun görs här en karaktärisering av aktörer som inte ingår i det fria musiklivet. Även 

dessa relateras till Mangsets modell över det kulturella systemet. 

 

Parkmusiken 

Under sommarmånaderna bjuds det på livemusik från scenen i Societetsparken i centrala 

Varberg där lokala talanger, internationella gäster och etablerade svenska artister i olika 

genres, ges möjlighet att framträda. Akterna består således av både föreningar, amatörer, 

professionella yrkesutövare samt kommersiella artister. Parkmusiken arrangeras av 

Kulturavdelningen på Varbergs kommun där en producent är ansvarig för urval och bokning 

av de 30 akter som årligen uppträder. Kulturavdelningen budgeterar också, årligen, för att 

dels producera evenemanget samt för att betala ut gage till aktörerna som framträder, där 

summan för år 2019 år 300 000 kronor . Eftersom parkmusiken är en del av den kommunala 3

kulturverksamheten är den inte en del av det fria musiklivet. Däremot ger evenemanget 

möjlighet för både oetablerade amatörer, föreningar samt professionella yrkesutövare att 

framträda inför en större publik, vilket innebär ett stöd från kommunen till det fria musiklivet. 

I och med att kommunen är huvudman för evenemanget, som omfattar både produktion och 

distribution, hör det till den andra produktions- respektive distributionskategorin.  

 

3 Enligt mejlkontakt med David Svanström, arrangemangsproducent, Varbergs kommun. 2019-05-10.  
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Change Music festival 

Change music festival är en kammarmusikfestival som återkommer vartannat år och fungerar 

som en plattform där professionella musiker, amatörer, kulturskolor och föreningar ska mötas 

och tillsammans skapa utbyte och få nya musikaliska erfarenheter och upplevelser. Festivalen 

genomförs på olika platser i Kungsbacka och Varberg med syftet att presentera kammarmusik 

på högsta möjliga konstnärliga nivå. Syftet med festivalen är också att påverka uppfattningen 

om kammarmusiken, öppna den för nya sammanhang och miljöer samt presentera närheten 

till andra musikgenrer och kulturformer. Detta med förhoppningen att påverka uppfattningen 

om kammarmusik och nå en bredare publik (Strategisk plan, Change music festival). 

Festivalen arrangeras i ett samarbete mellan Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och 

Region Halland som delar på ägarskapet. Parterna budgeterar för evenemanget på varsina håll 

där Varbergs kommun bidrar med en summa på 100 000. I och med att man inom festivalens 

ramar både producerar och distribuerar musik kan Change music festival placeras i både 

produktions- och distributionsleden. De placerar sig vidare i den andra kategorin i och med 

det offentliga anslaget samt genom att det är kommunerna och regionen som är arrangörer.  

 

Varbergs Kulturskola 

På kulturskolan i Varberg går ca 1300 elever mellan 5 och 20 år. Bland de ämnen som 

erbjuds finns dans, drama, film, konst och musik. Inom ämnet musik finns en rad inriktningar 

som bland annat gitarr, stråkinstrument, piano och slagverk. Kulturskolan i Varberg erbjuder 

också avancerade kurser i sina ämnen för de elever som vill utveckla sitt musicerande än 

längre eller som ser en framtid som professionell musiker. De lärare som undervisar i de 

musikaliska ämnena är till 95 procent högskoleutbildade, något som är ett krav från 

kulturskolans håll. Såväl elever som lärare på kulturskolan i Varberg samarbetar med andra 

musiker, bl.a. genom gemensamma konserter i kyrkor eller i workshops. Lärarna går även, på 

egen hand, på fortbildningar för frilansande musiker. Varbergs kommun finansierar 

verksamheten till 90 procent medan elevavgifter utgör de resterande 10 procent. De tre 

senaste åren har kulturskolan i Varberg också ansökt och erhållit bidrag från Kulturskolerådet 

med 750 000/år för att prova nya ämnen eller göra projekt som vanligtvis inte hör till 

grundutbudet . Eftersom Kulturskolan är en aktör som producerar kultur, finansieras med 4

4 Enligt mejlkontakt med Annika Werdelin, Enhetschef, kulturskolan, Varbergs kommun. 2019-05-03. 
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offentliga medel och har en kommunal huvudman är deras plats i det kulturella systemet i den 

andra produktionskategorin.  

 

Övrigt  

Enligt Ingemar Arnesson, kulturchef i Varbergs kommun, finns det också en rad större 

evenemang där musikframträdanden utgör en stor del av programmet . Exempelvis det 5

återkommande Nationaldagsfirandet eller Varberg Pride. Enligt Ingemar Arnesson finns det 

även musikinslag i föreningar med annan inriktning, t.ex. Varbergs föreläsningsförening och 

vissa hembygdsföreningar. I Kulturhuset Komedianten hyr det även in sig externa 

musikaktörer för konserter. Även Pop i Teatern är en del av det musikaliska utbudet på 

Komedianten i form av konserter med musik från några av Sveriges främsta popartister. 

2.3 Stödet till det fria musiklivet 
Här presenteras de former av stöd som Karlstads och Varbergs kommuner har till det fria 

musiklivet i kommunerna. Nedan presenteras också bidragens omfattning samt hur de 

fördelats till de olika aktörerna för år 2018-2019.  

2.3.1 Karlstad 
Nedan presenteras de former av stöd som det fria musiklivet i Karlstad kan söka och tilldelas 

av Karlstads kommun. Stöden finns i fyra olika former och går till såväl amatörverksamhet 

som till professionella yrkesutövare.  

 
Årligt stöd till kulturföreningar 

”Årligt stöd till kulturföreningar” är ett ekonomiskt stöd till det ideella föreningslivet i 

Karlstad och kan sökas av ”allmänna kulturföreningar” som bedriver verksamhet i 

kommunen. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn med 

utåtriktade arrangemang där verksamheten ska ha betydelse för kommunens kulturella utbud 

och utveckling. De föreningar som beviljas årsanslag blir automatiskt stödberättigad förening 

för det aktuella året, något som bland annat innebär lägre taxa om föreningen hyr kommunens 

lokaler samt förmånliga priser i kommuntryckeriet. Dessutom kan kommunen hjälpa 

föreningarna med marknadsföring genom affischutskick till ett förmånligt pris. Detta gör att 

5 Enligt mejlkontakt med Ingemar Arnesson, Kulturchef, Varbergs kommun. 2019-04-26. 
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kulturföreningarna, oavsett bidragssumma, får värdefulla förmåner (Karlstads kommun, årligt 

stöd till kulturföreningar). Utifrån kultur- och fritidsnämndens politiska beslut 2004 ska de 

verksamheter som blir beviljade ett årligt stöd uppfylla följande kriterier: 

● Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än föreningens egna 

medlemmar, den ska genomföras i Karlstads kommun och vara tillgänglig för alla. 

● Verksamheten ska vara av större värde för Karlstads kulturliv och bredda kommunens 

kulturutbud. 

● Föreningen ska bedriva kulturarrangemang i huvudsak riktade till vuxna. 

● Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder. 

(Regler, riktlinjer och handläggningsrutiner för kulturnämndens föreningsbidrag, 

2004) 

Bidragen inom ramen för ”Kultur- och föreningsstöd” finns uppdelade mellan olika 

huvudområden: konst, teater/dans, film/foto, övrigt och musik. Denna studie är intresserad av 

hur föreningsstödet till aktörerna inom området musik ser ut. År 2018 fördelades sammanlagt 

424 000 kronor till föreningarna medan man 2019 fördelade en summa på 422 000 kronor. 

Båda åren gick 202 000 kronor till Karlstad Orkesterförening inklusive Karlstads 

Kammarmusiksällskap, vilket är den högsta summan som utdelas till en kulturförening. 

Därefter kommer Karlstad Jazz som båda åren fick 100 000 följt av Visklubben Hallen som 

fick 30 000 respektive 32 000 kronor (Delegeringsbeslut 2018, 2019). Arrangörsföreningar 

som har en utåtriktad verksamhet och större omkostnader för sin verksamhet ges enligt 

Kulturnämndens beslut 2004 större bidrag än föreningar där produktion och distribution av 

egna aktiviteter står i centrum. Likaså ges föreningar som arbetar med professionella artister 

större stöd än verksamheter som primärt bedrivs av amatörer. De tre föreningar som tar emot 

högst bidrag av Karlstads kommun inom ramen för ”föreningsstöd” är just 

arrangörsföreningar som samarbetar med och distribuerar professionella musikaktörer. 

Anmärkningsvärt många föreningar med körsång som ledmotiv får också årligen bidrag från 

kommunen. Sångföreningen Manhem, Söt Likör, Karlstad Kammarkör, flickkören Clavinova, 

CMB och sångkören Voicette får alla ett bidrag på 7000 var under både 2018 och 2019. 
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Därefter följer Carlstad Big-Band och LO-orkestern som under 2018 och 2019 ges 4 000 

kronor var per år (Delegeringsbeslut 2018-2019).  

Tillfälligt ekonomiskt stöd och förlustgaranti 

De medel som blir över när årsanslagen till de ”allmänna kulturföreningarna” delats ut avsätts 

som rörliga föreningsbidrag i form av ”tillfälligt ekonomisk stöd” samt ”förlustgaranti” 

(Regler, riktlinjer och handläggningsrutiner för kulturnämndens föreningsbidrag, 2004). 

”Tillfälligt ekonomiskt stöd” kan sökas av de föreningar som har utåtriktad 

arrangemangsverksamhet inom kultursektorn och där kulturarrangemanget har ett värde för 

Karlstads kulturliv. Stödet kan sökas av såväl föreningar med årligt stöd som av föreningar 

utan årligt stöd, där de föreningar som har årligt stöd måste använda det tillfälliga stödet till 

specifika projekt. Stödet ska gå till offentliga kulturarrangemang som bedöms ha ett av värde 

för Karlstads kulturliv, äga rum i Karlstads kommun och annonseras i lokalpress eller genom 

affischering. ”Förlustgaranti” kan sökas av en förening som planerar ett kulturarrangemang 

och kan också sökas både av föreningar som har och är utan ett årligt bidrag. Om en förening 

med årligt stöd ansöker om ”förlustgaranti” ska det gälla ett projekt som ligger utanför den 

ordinarie verksamheten. År 2018 fördelades 153 000 kronor medan man år 2019 fördelade en 

summa på 150 100 (Delegeringsbelut 2018, 2019).  

Arbetsstipendium för kulturarbetare 

”Arbetsstipendium för kulturarbetare” kan sökas av professionella kulturarbetare som är 

folkbokförda i Karlstad eller som avser vistas i Karlstad för att genomföra ett arbete eller 

projekt. Stipendiet ska sökas för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar kulturarbetarens 

konstnärliga utveckling. Beloppet som ges är på max 50 000 kronor (Karlstads kommun, 

arbetsstipendium för kulturarbetare). För att kunna erhålla stipendiet ska följande kriterier 

följas:  

● Kulturarbetaren ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad 

yrkeserfarenhet. 

● Arbetet/projektet ska bidra till kulturarbetarens konstnärliga utveckling. 

● Arbetet/projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen. 
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Under 2018 tilldelades två arbetsstipendier inom området musik. Det ena gick till musikern 

Mats Kästel som gavs 45 000 kronor för att upprätta julkonserten ”Folkjul” i Tingvallakyrkan 

hösten 2018. Sångaren och körledaren Christian Berndalen tilldelades det andra stipendiet på 

35 000 kronor till förarbete inför två körresor med körerna Clavinova och Sångkompaniet för 

medverkan i Opera Skärets uppsättning av Don Carlo i Kopparberg (Karlstads kommun, 

arbetsstipendium).  

Projektstöd för medverkan av kulturarbetare 

Karlstads kommun vill gärna vara en attraktiv kommun för professionella kulturskapare att 

leva och verka i. I Karlstads kulturplan för år 2018-2025 (22) anges två mål: 

● Kultur-och fritidsförvaltningen ska ha god kunskap om de professionella 

kulturskaparnas villkor och behov av stöd. 

●  Kultur-och fritidsförvaltningen ska säkerställa att professionella kulturskapare som 

anlitas för uppdrag och arrangemang får skälig ersättning och goda arbetsvillkor. 

”Projektstödet för medverkan av kulturarbetare” syftar till att just förbättra möjligheterna till 

arbete för professionella kulturarbetare i Karlstad. Projektstödet kan sökas av professionella 

kulturarbetare eller föreningar som avser att arbeta ihop med en professionell kulturarbetare. 

Företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala förvaltningar eller bolag kan 

inte söka stödet. De som blir beviljade projektstöd ska uppfylla följande kriterier:  

● Kulturarbetaren ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad 

yrkeserfarenhet eller motsvarande 

● Projektet ska bidra till kulturarbetarens konstnärliga utveckling 

● Projektet ska bredda och stärka Karlstads kulturliv 

● Föreningen som söker ska ha sin hemvist i Karlstads kommun 

● Projektet eller produktionen ska genomföras i Karlstads kommu 
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Under 2018 har inget projektstöd utgått till någon kulturarbetare med musikalisk inriktning. 

Frågan är om liknande resultat går att finna i Varberg? Detta tar studien reda på i kommande 

avsnitt där stödet till det fria musiklivet i Varberg presenteras.  

2.3.2 Varberg 
Nedan presenteras de former av stöd som det fria musiklivet i Varberg kan söka och tilldelas 

av Varbergs kommun. Sammanlagt finns det tre olika former av stöd, både till amatörer och 

professionella musiker.  

 

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar     

”Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar” kan sökas av föreningar som bedriver 

publika/offentliga kulturaktiviteter. Enligt Varbergs kommun är en arrangörsförening en 

förening som arrangerar en serie med kulturaktiviteter av olika slag. För de som blir beviljade 

stöd ska det, enligt Varberg Kommuns bidragsbestämmelser för 2019, tydligt framgå i 

föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. 

För att kunna ansöka om stöd från kultur- och fritidsförvaltningen finns det ett antal 

grundläggande kriterier som måste uppfyllas:  

● Verksamheten i föreningen eller organisationen ska genomsyras av ett tydligt 

jämställdhetsperspektiv och vila på en demokratisk och humanistisk grundsyn.  

● Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, sexuell 

läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.  

● Stöd till verksamhet förutsätter att sökande förening beaktar de fem värdegrunder som 

återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin: jämställdhet, demokrati, 

folkbildning, folkhälsa och tillgänglighet.  

● Verksamhet som får kommunalt stöd ska bedrivas inom Varbergs kommun. Bidrag 

utbetalas endast till organisation registrerad i Varbergs kommuns föreningsregister. 

Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen.  

● Föreningar inom kulturområdet som erhåller föreningsstöd kan ej söka lokalt 

aktivitetsstöd för sin verksamhet.  
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● De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen avser att täcka 

en del av de totala kostnaderna.  

Varbergs kommun stödjer två arrangörsföreningar med musikalisk inriktning . Den ena är 6

Varbergs konsertförening och den andra är JazzCorner i Varberg. År 2018 fick JazzCorner 72 

000 kronor medan de 2019 erhöll ett bidrag på 90 000 kronor. Dessutom får föreningen 

årligen också ett separat bidrag på 40 000 kronor för genomförandet av evenemanget 

Varbergs Jazzfest i samband med Parkmusiken i Societetsparken (Bidrag till 

arrangörsföreningar 2019). Varbergs konsertförening fick år 2018 ett bidrag på 153 000 

kronor och 2019 ett bidrag på 155 000 kronor (ibid).  

 

Projektstöd 

Varbergs kommun ”projektstöd” kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk eller 

enskild firma i Varbergs kommun som vill genomföra ett kulturprojekt. För att få bidrag ska 

projektet vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Projektet ska dessutom uppfylla de kriterier 

som är uppsatta i bidragsbetämmelserna för 2019. Varbergs kommun prioriterar särskilt 

projekt som karaktäriseras som nytänkande och gränsöverskridande i form av exempelvis nya 

arbetsformer, målgrupper, former för genomförande och platser. Syftet med projektbidraget 

är att det ska stimulera till utveckling och förnyelse i Varbergs kommuns kulturliv 

(Bidragsbestämmelse 2019).  

 

År 2019 beviljades projektstöd till fem projekt med musikalisk inriktning i Varbergs 

kommun. HOPP Körkonsert beviljades 28 000 kronor för arrangerandet av en körkonsert 

med miljötema i Komedianten. Opera Warberg beviljades 50 000 kronor för sin operafestival 

på Varbergs teater. Projektet fick också stöd i form av att kulturavdelningen på Varbergs 

kommun gick in med personal samt lokalhyror för genomförandet till ett värde av 85 000 

kronor. Varbergs kammarkör fick stöd till projektet ”Varbergs Sensationer”, som 

uppmärksammade lokala tonsättare i Varberg, med 25 000 kronor. Aktiebolaget Ljudvågen 

beviljades i sin tur 15 000 kronor för att arrangera en landsbygdsturné med artisten Susanne 

6 Enligt mejlkontakt med Ingemar Arnesson, Kulturchef Varbergs kommun. 2019-04-26.  
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Alfvengren. Evenemanget Weststock, skapat av en grupp studenter, fick 8000 kronor för en 

festival där lokala band spelade.   

 

Kulturutmärkelser 

Varbergs kommuns “kulturutmärkelser” består av penningstipendier och en så kallad 

hedersplakett där penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till kulturarbetare 

eller grupper av kulturarbetare för konstnärlig utveckling inom kulturområdet och 

hedersplaketten utdelas till en person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat 

kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden 

beslutar om den årliga stipendiesumman samt mottagare till utmärkelserna 

(Bidragsbestämmelser 2019, 6). Under de senaste tio åren har ”penningstipendiet” gått till 

mottagare med musikalisk inriktning tre gånger med inriktning på kyrkomusik, slagverk, och 

piano. År 2018 gick det till två musiker med kyrkomusik som inriktning (Kulturstipendiater 

1970-2018). ”Hedersplaketten” gick år 2015 till Annika Werdelin för hennes arbete med 

musik och musikaliska upplevelser i Varberg där hon under många år arbetat för att berika 

Varbergs körliv och genom det sprida musik i kommunen (Mottagare av Hedersplakett 

1984-2018). 

2.4 Hur motiveras det fria musiklivet? 
Här presenteras de strategier och motiveringar som finns bakom de kulturpolitiska besluten 

för bidrag till det fria musiklivet i Karlstads och Varbergs kommuner.  

2.4.1 Karlstad 
Karlstads kommun strävar mot visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000” för att Karlstad ska 

utvecklas till en kommun som växer på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt 

(Strategisk plan 2018). Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i det arbete som bedrivs för att 

uppnå visionen och arbetar utifrån den strategiska planen i besluten om stöd till stadens 

kulturliv. I den strategiska planen står det bland annat att ”Karlstad ska ha ett brett 

kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik” (Strategisk plan 2018, 6). Enligt 

kultursekreterare Birgitta Collvin stödjer kommunen det fria musiklivet då det bidrar just till 

att uppfylla visionen där den övergripande riktlinjen som gäller för både musik och övrigt 
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kulturliv vid kommunens bidragsfördelning är mångfalden av aktörer . Detta för att Karlstad 7

skall kunna erbjuda sina invånare ett sådant rikt, brett och varierat kulturliv som möjligt! 

Enligt Collvin är också ett brett kulturliv, där det fria musiklivet inkluderas, viktigt utifrån en 

tillväxtaspekt. Hon menar att ett brett och varierat kulturliv är minst lika viktigt som skola, 

vård och omsorg när man söker sig till en ny bostadsort! I den strategiska planen finns 

exempelvis ”En attraktiv stad” som målområde, något som kan uppnås genom ett brett 

kulturliv. Enligt målområdet skall Karlstad också vara en attraktiv stad för de befintliga 

karlstadsborna som de ska vara stolta över och trivas i. Något som, enligt Collvin uppnås 

genom att skapa kreativa mötesplatser och ett brett musikaliskt utbud med en mångfald av 

aktörer.  

Om man tittar mer specifikt på hur de olika bidragsformerna motiveras kan man se att det 

årliga stödet till kulturföreningar motiveras genom att det bidrar till föreningslivets mångfald 

samt att de är en stark bidragande faktor till att Karlstad kan bidra till att invånarna har 

tillgång till ett rikt, brett och varierat kulturutbud. Föreningarna bidrar dessutom till att ge alla 

invånare bra möjligheter att delta i och uppleva olika konstformer på exempelvis 

musikområdet. Även arbetsstipendiet, projektstödet och tillfälligt ekonomiskt stöd motiveras 

genom att det bidrar till att stärka, bredda och vitalisera Karlstads kulturliv, något som går i 

linje med visionen om Karlstad 100 000.  

2.4.2 Varberg  
Den kultur- och fritidspolitiska strategin ”I Varberg får alla växa” är ett politiskt 

styrdokument framarbetat av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun. Strategin anger 

mål och inriktningar för området och är vägledande vid exempelvis 

verksamhetsbeskrivningar och bidragsbestämmelser (Kulturpolitisk strategi, 1). I det 

kulturpolitiska avsnittet kan man läsa om Varbergs förhållningssätt till det fria kulturlivet 

som inbegriper musikområdet: 

 

Varberg har flera aktiva arrangörsföreningar som svarar för en stor del av det 

professionella kulturutbud som erbjuds på Varbergs teater och i andra publika lokaler. 

7 Enligt e-postkontakt med kultursekreterare Birgitta Collvin 2017. 2019 meddelar hon att kommunens 
motiveringar till det fria musiklivet är oförändrade, vilket gör källan från 2017 aktuell än idag.  
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Kommunen vill gärna stödja och samarbeta med föreningslivet i syfte att utveckla och 

bredda kulturlivet i Varberg. (Kulturpolitisk strategi) 

 

Kommunen ska underlätta för professionella kulturutövare att verka i kommunen 

genom att visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer, stimulera till ökad bredd 

och mångfald och främja gränsöverskridande möten. (Kulturpolitisk strategi) 

 

Vidare ska Varberg arbeta för att ge plats åt det nya, det unga, det inte redan etablerade, det 

oprövade och utmanande och på så sätt bidra till att bli Västkustens kreativa mittpunkt 

(Kulturpolitisk strategi, 3). Enligt den kulturpolitiska strategin bidrar det fria kulturlivet just 

med att öppna upp vad gäller nytänkande och innovativa uttrycksformer och aktörer som 

bidrar till förnyelse av kulturutbudet och som arbetar aktivt för att nå ut till nya publikgrupper 

ska särskilt främjas vid beslut om projektstöd och stöd till arrangörsföreningar (Ibid, 10). 

Föreningslivet och därmed föreningarna med musikalisk inriktning spelar också en viktigt 

roll i kommunen då de bidrar till att fler grupper i samhället har tillgång till kulturen på lika 

villkor, både som utövare och konsumenter (Ibid, 4). Syftet med stödet till det fria musiklivet 

är just att ge möjligheter för ett aktivt föreningsliv som ger kommuninvånarna ett rikt och 

mångsidigt kulturliv där man får delta i och ta del av kulturupplevelser 

(Bidragsbestämmelser, 13). 

 

Enligt den kulturpolitiska strategin har kulturen i Varberg också en avgörande betydelse för 

kommunens tillväxt. Den menar att kulturen är en viktig faktor för människor vid val av 

boplats eller lokalisering av företag. Genom en aktiv kulturpolitik ska Varbergs 

attraktionskraft öka för såväl invånare som turister och företag. Man vill särskilt arbeta aktivt 

för att göra det attraktivt för utövare av kreativa näringar att etablera sig i kommunen och 

underlätta för professionella kulturutövare att verka i kommunen. Enligt den kulturpolitiska 

strategin ska sedan kulturens kraft och de kreativa näringarna användas som draghjälp i den 

lokala och regionala utvecklingen (Kulturpolitisk strategi, 6). 
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2.5 Vilken uppgift har det fria musiklivet? 

För att få ytterligare material kring och perspektiv på vilka värderingar som finns om det fria 

musiklivet har intervjuer gjorts med tjänstemän på Karlstads och Varbergs kommuner samt 

med representanter för det fria musiklivet. 

2.5.1 Enligt kommunerna 
En representant från vardera Karlstads och Varbergs kommun med god insyn i arbetet mot 

det fria musiklivet har i denna studie intervjuats. Informanterna arbetar båda på sina 

respektive kommuners kultur- och fritidsförvaltning. Nedan följer en sammanfattning av de 

svar som informanterna angav under intervjuerna.  

 

Informanten som representerar Karlstads kommun inleder intervjun med att betona hur 

viktigt ett fungerande fritt musikliv är. Informanten menar vidare att kulturutbudet i 

kommunen hade sett mycket fattigare ut utan de fria aktörerna och att dessa just ser till att det 

finns ett brett och välutvecklat kulturutbud i kommunen. Att kulturutbudet ska vara brett är 

för att så många som möjligt ska kunna hitta något som de är intresserade av i utbudet. 

Informanten menar vidare att det fria musiklivet ger kommuninvånarna möjlighet att själva 

delta i aktiviteter kopplade till musik. Informanten talar också om att ett kulturutbud kan vara 

viktigt ur en tillväxtaspekt då man idag inte bara väger in faktorer som skola, arbete och 

bostad vid flytt till en ny stad utan även vad som finns att göra på fritiden. Här ser 

informanten att ett välutvecklat kulturutbud är av stor vikt. Speciellt föreningslivet då det ger 

möjligheter till eget deltagande.  

 

Informanten som representerar Varbergs kommun betonar det fria musiklivet som en motpol 

till de offentligt ägda musikinstitutionerna. Hen menar vidare att det fria musiklivet ger stora 

möjligheter till stor konstnärlig frihet, vilket är viktigt. De aktörer som tar emot 

verksamhetsbidrag i Varberg uppfyller speciellt den fria kreativiteten, som kommunen vill 

lyfta. Informanten berättar att kommunen gärna engagerar aktörer inom det fria musiklivet i 

Varberg vid exempelvis Parkmusiken för att lyfta och främja de som är verksamma lokalt. 
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Flertalet gånger under intervjun talar informanten också om att det är viktigt att lyssna på de 

fria aktörernas behov, vilket görs genom gemensamma möten tre till fyra gånger om året.  

 

På frågan om kommunerna ser att det finns några hinder för aktörerna inom det fria 

musiklivet i kommunerna svarar representanten från Karlstad att det finns stora ekonomiska 

sådana som begränsar verksamheterna att få blomstra. Eftersom kommunen vill stödja en 

bredd och mångfald av aktörer blir det enskilda stödet till aktörerna inte så högt. Informanten 

menar också att föreningarna i det fria musiklivet upplever ett minskat ideellt engagemang, 

något som förvärrats under de närmaste åren. Informanten som representerar Varbergs 

kommun ser inga ekonomiska hinder. Däremot uttrycker hen att det finns ett starkt behov av 

lokaler och spelplatser till de fria aktörerna, något kommunen måste utveckla. Informanten 

menar att storleken på staden kan ge begränsningar i utbudet av spelplatser och replokaler.  

2.5.2 Enligt det fria musiklivet 
Två aktörer inom det fria musiklivet har intervjuats där den ena representerar en 

arrangörsförening i Varberg och den andra representerar en körförening i Karlstad som både 

framträder själva och arrangerar konserter med externa musiker. Nedan följer en 

sammanfattning av de svar som informanterna gav under intervjuerna.  

 

Informaten från körföreningen talar om det fria musiklivet som en helhet och betonar 

framförallt hur viktigt ett fungerande fritt musikliv är för människans välbefinnande och hälsa 

genom att det skapar möjligheter att engagera sig i olika musikaliska sammanhang. 

Informanten menar vidare att hela Föreningssverige är en viktig del av det sociala livet och 

kan fungera som ett kontaktnät mellan människor i vardagen. Informanten menar också att ett 

väl fungerande fritt musikliv kan vara bra för kommunen ur ett tillväxtperspektiv genom att 

locka människor att flytta till kommunen. Informanten från arrangörsföreningen pratar mer 

om varför deras förening är viktig och menar att deras ideella engagemang för att ordna 

musikträffar och konserter är en viktig del i musiklivet. Inte minst menar informanten att 

föreningen har en viktig uppgift i att främja de musikaliska aktörer som är mindre populära 

och kända och som genom föreningen får komma ut och framträda. Båda informanterna 

menar att deras föreningar är viktiga för kommunerna då de bidrar med ett musikaliskt utbud 

som berikar och kompletterar övrigt musikliv.  
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På frågan om informanterna upplever några hinder för sin verksamhet anger informanten från 

körföreningen vissa ekonomiska sådana. Informanten menar att deras mindre bidrag från 

kommunen inte räcker till då föreningens fasta utgifter långt överstiger bidragssumman, 

vilket skapar en ständig ekonomisk oro. Informanten menar att ytterligare bidrag hade kunnat 

generera bredare satsningar som idag inte är genomförbara. Informanten från 

arrangörsföreningen, som tar emot ett högre årligt bidrag, menar att det inte finns några 

ekonomiska hinder för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. Däremot upplever denne 

informant svårigheter att nå en ny, yngre publik vilket ses som ett utvecklingsområde.. Dock 

tillägger informanten att situationen är föränderlig och att anslaget kan minska över tid, vilket 

utgör en ständig oro. 

3. ANALYS OCH TOLKNING  

3.1 Det kommunala stödet 
Karlstads och Varbergs kommuner har fyra respektive tre olika stödformer till det fria 

musiklivet. Karlstad har två riktade till föreningslivet och två till professionella frilansande 

musiker medan Varberg har två till föreningslivet och ett till övriga kulturarbetare. Här 

jämförs de olika bidragsformerna i Karlstads och Varbergs kommuner samt 

bidragssummorna till det fria musiklivet för år 2018.  

 

Karlstads ”Årligt stöd till kulturföreningar” och Varbergs ”Verksamhetsstöd till 

arrangörsföreningar” riktar sig båda till föreningslivet i den egna kommunen och kan sökas 

av allmänna kulturföreningar som bedriver verksamhet riktad till allmänheten i respektive 

kommun. År 2018 fördelade Karlstads kommun 424 000 kronor till 18 föreningar med 

musikalisk inriktning medan Varbergs kommun år 2018 fördelade 265 000 kronor till två 

föreningar med musikalisk inriktning. Karlstads kommun fördelade alltså en större summa 

pengar till ett större antal aktörer än vad Varbergs kommun gjorde. Dock fick föreningarna i 

Varberg en större summa per förening än vad föreningarna i Karlstad fick. 

 

Projektstödet i Karlstad kan endast sökas av professionella musikaktörer medan projektstödet 

i Varberg kan sökas av både föreningar, organisationer och aktörer med enskild firma. Stöden 
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har dessutom två olika syften då projektstödet i Karlstad syftar till att förbättra möjligheterna 

till arbete för professionella musiker medan projektstödet i Varberg syftar till att stimulera 

utveckling och förnyelse i kulturlivet. Varbergs kommun gav år 2018 stöd till fem olika 

musikaliska projekt, vilka tillsammans fick 211 000 kronor. År 2018 fick inga musikaliska 

aktörer något projektbidrag av Karlstads kommun. Dock kan de musikaliska föreningarna i 

Karlstad ansöka om ”Tillfälligt ekonomiskt stöd” för specifika projekt och 

kulturarrangemang i kommunen. 

 

Båda kommunerna delar också ut stipendier. Karlstads kommuns ”Arbetsstipendium för 

kulturarbetare” kan sökas av professionella kulturarbetare som avser göra ett specifikt arbete 

eller projekt som gynnar kulturarbetarens konstnärliga utveckling. Stipendierna i Varbergs 

kommuns består istället av ”Penningstipendier” och ”Hedersplakett” där den första delas ut 

till kulturarbetare för konstnärlig utveckling och den andra till personer som främjat 

kulturverksamhet i Varbergs kommun.  

 

I denna studie kan konstateras att Karlstads kommun ger bidrag till fler aktörer inom det fria 

musiklivet än vad Varbergs kommun gör samt att den totala bidragssumman är högre; 

Karlstads kommun gav 2018 det fria musiklivet 504 000 kronor i bidrag medan Varbergs 

kommun gav det fria musiklivet 476 000 kronor i bidrag. Karlstads kommun gav framförallt 

stöd till fler föreningar med musikalisk inriktning än Varbergs kommun; Karlstad gav bidrag 

till 18 och Varberg till två. Anmärkningsvärt är att Karlstads kommun inte delade ut något 

projektstöd inom det musikaliska området 2018 vilket Varbergs kommun gjorde; hela fem 

projekt fick en sammanlagd summa på 211 000 kronor. Karlstad har också fler stödformer 

samt mer utvecklade sådana till profesionella musiker medan Varbergs stödformer i första 

hand riktar sig mot föreningar och organisationer.  

 
För att återkoppla till Sven Nilssons resonemang om samband mellan kommunstorlek och 

kulturanslag kan man här konstatera att den större kommunen, Karlstad, ger ett större bidrag 

till det fria musiklivet än vad den mindre kommunen, Varberg, gör. Om vi tar det totala 

bidraget till det fria musiklivet för 2018 och delar det på antal invånare i respektive kommun 

blir dock resultatet annorlunda. Karlstads kommun ger 5,60 kr/inv och Varbergs kommun 

7,93 kr/inv. Frågan om vilken av kommunerna som ger högst respektive lägst anslag till det 
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fria musiklivet får därför olika svar beroende på om man räknar per invånare eller totalt. Sven 

Nilsson menar vidare att en större kommun med fler invånare och ett högre anlag får ett 

bredare utbud med en större mångfald av aktörer medan de mindre kommunerna får en lokal 

kulturgemenskap där fokus kan ligga på ett enskilt kulturområde. Denna studie bekräftar den 

första delen av Sven Nilssons utsaga. I Karlstad finns betydligt fler aktörer inom det fria 

musiklivet med en större bredd än i Varberg. I Karlstad kan man också se att kommunen i 

sina kulturpolitiska motiveringar uttrycker en strävan efter mångfald och bredd i 

musikutbudet, något som Varberg inte uttrycker på samma sätt. Vad gäller den andra delen av 

Sven Nilssons utsaga har det inom denna studie inte funnits utrymme att göra en jämförelse 

mellan de båda kommunerna i det avseendet. 

 

För att analysera kommunernas bidragsfördelning kan man vidare tillämpa Per Mangsets 

konfliktdimensioner. Vi kan här se en möjlig konfliktdimension mellan å ena sidan stöd till 

den professionella musiken med fokus på hög konstnärlig kvalitet, å andra sidan till den delen 

av det fria musiklivet som bedriver amatörverksamhet och har fokus på ett aktivt, eget 

deltagande. Enligt resultatet från bidragsfördelningen, kopplat till konfliktdimensionerna, kan 

man se att både Karlstads och Varbergs kommuner ger ett betydligt högre bidrag till den 

profesionella eller semiprofesionella musiken än till amatörverksamhet. I Karlstad är 

exempelvis en av de stora bidragsmottagarna Karlstads Orkesterförening, vilken består av 

både semiprofessionella musiker samt akademiskt utbildade musiklärare. I Karlstad går också 

ett stort bidrag till Carlstad Jazz, som enligt mitt antagande utför en stor del av 

föreningsarbetet och arbetet kring konserterna på ideell basis. De kommunala bidragen går 

istället till att hyra in och betala för de semiprofessionella och professionella musiker som 

spelar och framträder. Det kommunala bidraget blir därmed främst ett stöd till professionell 

eller semiprofessionell verksamhet. Detta gäller även i Varbergs kommun där merparten av 

bidragen går till två arrangörsföreningar som arrangerar konserter med semiprofessionella 

och professionella musiker. I Varberg finns inget kontinuerligt stöd till amatörverksamhet 

medan man i Karlstad ger ett mindre sådant. I båda kommunerna inbegriper 

amatörverksamheten mestadels körer, vilka får ett mindre kommunalt bidrag men som också 

kan få stöd av de lokala studieförbunden. Med detta som som bakgrund kan man påstå att den 

största delen av kommunens stöd till det fria musiklivet går till den professionella delen av 

det fria musiklivet och inte till verksamhet med amatörer, som förmodligen istället får en del 
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stöd via studieförbunden. I konfliktdimensionen stöd till professionell verksamhet eller stöd 

till amatörverksamhet ligger alltså tyngdpunkten i Karlstad och Varberg på professionell eller 

semiprofessionell verksamhet. I Karlstad finns dessutom Värmlandsoperan, vilka tar emot ett 

mycket omfattande stöd från kommunen, något som stöttar den professionella musiken 

ytterligare.  

3.2 Kommunernas motiveringar i ljuset av Skot-Hansens teori 
För att sortera och tolka Karlstads och Varbergs kommuners bidragsmotiveringar till det fria 

musiklivet relateras dessa här till Dorte Skot-Hansens tre rationaliteter, legitimitetsgrunder.  

 

Karlstad 

Karlstads kommuns stöd till det fria musiklivet motiveras delvis med att Karlstadsborna skall 

få tillgång till ett rikt och brett musikliv med en mångfald av aktörer. Det kan ses som uttryck 

för den humanistiska rationaliteten där allas tillgång till kultur av hög kvalitet är av största 

vikt. I kommunens motiveringar kan man också utläsa en sociologisk motivering för 

kommunens stöd till musikföreningarna, nämligen att föreningslivet ger invånarna möjlighet 

till ett aktivt deltagande i kulturen och därmed också egen utveckling och bekräftelse genom 

kulturen. 

 

Framträdande är också en instrumentell motivering. Nämligen att bidragen till det fria 

musiklivet också ska bidra till Karlstads tillväxt, synlighet och attraktionskraft. Man kan då 

fråga sig vad syftet med det breda fria musiklivet egentligen är? Är det för att ge 

Karlstadsborna ett mångfaldigt musikliv eller handlar bredden om att öka stadens 

attraktivitet. Sven Nilsson skriver att de olika rationaliteterna sällan står ensamma utan oftast 

överlappar varandra. Alltså kan argument kopplas till fler rationaliteter än en. I Karlstads fall 

kan kommunens bidragsmotiveringar relateras till både den humanistiska, sociologiska och 

instrumentella rationaliteten.  

 

Varberg 

Varbergs kommuns stöd till det fria musiklivet motiveras främst genom att det fria musiklivet 

kan bidra till att öppna upp vad gäller nytänkande och innovativa uttrycksformer som bidrar 
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till förnyelse av kulturutbudet i Varberg. Detta kan dels indikera på den sociologiska 

rationaliteten där ett breddat kulturbegrepp står i fokus. Genom att främja nytänkande och 

och innovativa uttrycksformer skapar man dessutom plats och möjlighet för musikernas egna 

utveckling genom kulturen, något som ytterligare är ett sociologiskt förhållningssätt. Dock 

skulle kommunens syfte med att stödja nya och innovativa uttrycksformer lika gärna vara att 

de bidrar till ett brett och mångfaldigt kulturutbud, något som ses som en humanistisk 

motivering. I deras motiveringar kan kan man nämligen utläsa att det fria musiklivet 

förväntas bidra till ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen, vilket tydligt anknyter till 

den humanistiska rationaliteten. Alltså kompletterar de olika nationaliteterna varandra. Man 

vill också att stödet till det fria musiklivet ska bidra till ett aktivt föreningsliv där man som 

kommuninvånare kan delta och utveckla sin egna kreativa förmåga, något som tydligt kan 

knytas till den sociologiska rationaliteten.  

 

De sociologiska och humanistiska motiveringarna kompletteras med instrumentella sådana. 

Varbergs kommun anser att kulturlivet  bidrar till att göra Varberg till en attraktiv plats som 

man vill bo och verka i. Främst ska professionella musiker verka i kommunen för att uppnå 

detta. Man ser alltså kulturen som draghjälp i den lokala utvecklingen. 

 

Jämförelse 

Karlstad och Varberg motiverar sina bidrag till det fria musiklivet på ett relativt likartat sätt 

där båda kommunernas bidragsmotiveringar anknyter till den humanistiska, sociologiska och 

instrumentella rationaliteten. Båda kommunerna anser exempelvis att stödet till det fria 

musiklivet ska bidra till ett aktivt föreningsliv som ger kommuninvånarna möjligheter att 

både ta del av och själva utöva musik. Karlstad uttrycker vidare att bredden av aktörer är 

viktigt i deras fria musikliv medan Varberg vill ge möjligheter för nya konstformer. Dock kan 

ambitionen hos Varberg vara att få ett mångfaldigt musikalisk utbud genom att skapa 

möjligheter för nytänkande uttryck. Alltså kan man se att båda kommunerna främst motiverar 

det fria musiklivet genom att det bidrar till ett brett musikaliskt utbud för kommuninvånarna, 

vilket kan anknytas till den humanistiska rationaliteten. Det finns också i båda kommunerna 

liknande instrumentella motiveringar.  
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3.3 Det fria musiklivets uppgift 
Här jämförs hur informanterna från kommunerna och informanterna från det fria musiklivet 

ser på det fria musiklivets värde och uppgift, detta genom att analysera och tolka 

intervjusvaren i ljuset av Dorte Skot-Hansen rationaliteter. 

 

Enligt intervjun med informanten från Karlstads kommun är det fria musiklivet viktigt då det 

bidrar till att ge Karlstad och dess invånare ett brett och mångfaldigt kulturutbud som ska nå 

så många som möjligt. Enligt informanten spelar det fria musiklivet också en viktig roll för 

stadens attraktivitet. Dessa synsätt kan ses som humanistiska och instrumentella då man dels 

menar att det fria musiklivet är viktigt för invånarnas tillgång till musik, dels menar att det 

fria musiklivet ska verka för att staden ska vara en attraktiv plats. Representanten från 

Varbergs kommun menar istället att det fria musiklivet är viktigt då de fungerar som en 

motpol till de offentligt ägda institutionerna. Vidare är det fria aktörerna då viktiga eftersom 

de ger möjlighet till ett fritt och ostyrt skapande samt kreativ nyfikenhet. Dessa synsätt kan 

dels ses som sociologiska då de främjar eget skapande samt pluralistiska och nytänkande, 

kreativa uttryck. Dock kan syftet bakom synsättet vara att skapa bredd och mångfald, vilket 

skulle indikera på den humanistiska rationaliteten.  

 

Informanten från det fria musiklivet i Karlstad menar att det fria musiklivet är viktigt utifrån 

människans välbefinnande och hälsa samt att det skapar möjligheter för engagemang och 

social samhörighet, vilket kan ses som en sociologisk motivering eftersom den är kopplad till 

gruppers och individers utveckling och uttrycksmöjligheter.  Informanten menar också, likt 

Karlstads kommun, att det fria musiklivet kan vara viktigt ur ett attraktivitetsperspektiv, 

vilket är ett instrumentellt synsätt. Informanten från det fria musiklivet i Varberg menar 

istället att det fria musiklivet har en viktigt uppgift i form av att ge möjligheter till och gynna 

den mindre populära musiken. Exempelvis att arrangörsföreningar främjar den icke 

kommersiella musiken att få synas och spela. Detta synsätt kan se som humanistiskt då det 

uppmuntrar till och gynnar bredd och mångfald.  
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I fråga om vilka hinder som de olika aktörerna upplever finnas för det fria musiklivet ser både 

informanten från Karlstads kommun och informanten från det fria musiklivet i Karlstad att 

det finns stora ekonomiska hinder. De menar båda att pengarna inte riktigt räcker till för att 

kunna utveckla verksamheterna i den riktning man helst vill. Detta är stor skillnad mot 

Varberg där varken informanten från kommunen eller informanten från det fria musiklivet ser 

några ekonomiska hinder. Däremot upplever informanten från det fria musiklivet i Varberg 

en ständig oro över att det ekonomiskt stabila läget ska förändras. Informanten från det fria 

musiklivet upplever också konkurrens från den kommersiella musiken i fråga om konserter, 

vilket också skapar oro. Varbergs kommun ser i sin tur begränsningar för det fria musiklivet 

vad gäller tillgången till lokaler och att det inte finns så många spelställen i staden.  

3.4 Det fria musiklivet och andra musikaliska aktörer 
Här diskuteras hur det fria musiklivet samspelar med och påverkas av andra musikaliska 

aktörer i Karlstads och Varbergs kommuner.  

 

I både Karlstad och Varberg finns musikfestivaler och liknande distribuerande evenemang 

som inte kan ses som en del av det fria musiklivet i de båda kommunerna. I Varberg är det 

Parkmusiken och Change Music Festival och i Karlstad Putte i Parken. Dessa evenemang 

samspelar dock med det fria musiklivet genom att de erbjuder de fria musikaliska aktörerna 

scenplats inför en större publik, vilket kan ge scenvana för mindre etablerade amatörer samt 

öppna nya dörrar för mer erfarna yrkesmusiker. Både Parkmusiken och Change Music 

Festival betalar dessutom ut ersättning till de musiker som framträder. 

 

I både Karlstads och Varbergs kommuner finns också Kulturskolor. Där arbetar akademiskt 

utbildade musiklärare med olika inriktningar vilket gör att det i både Karlstad och Varberg 

finns professionella musiker som kan bilda olika former av musikaliska konstellationer, t.ex. 

orkestrar, ensembler och grupper, vilket berikar det fria musiklivet. Många av 

musikföreningarna i Karlstads kommun anger dessutom att lärare från just kulturskolan utgör 

en del av medlemmarna i deras föreningar. På Kulturskolan i Varberg uppger också 

enhetschefen Annika Werdelin att man gärna samarbetar med frilansande musiker ur det fria 

musiklivet vid exempelvis konserter eller genom workshops. 
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En stor del av musiklivet i Karlstad utgörs av Värmlandsoperan, som producerar och 

distribuerar ett professionellt utbud av operor, konserter och musikaler. Operan kan givetvis 

ses som en konkurrent till det fria musiklivet i kommunen, kanske speciellt till professionella 

aktörer med klassisk musik som inriktning. Studien kan dock konstatera att de professionella 

aktörerna i Karlstads fria musikliv får mer bidrag än amatörverksamheten i kommunen. 

Kanske är det därför mest amatörverksamhet som påverkas? Eftersom Värmlandsoperan tar 

emot ett flera gånger större stöd än vad hela det fria musiklivet tar emot kan institutionen 

dock påverka hela det fria musiklivet. Kanske hade det ekonomiska stödet till det fria 

musiklivet varit betydligt högre om Värmlandsoperan inte hade existerat? 

 

Förutom denna eventuellt negativa påverkan från Värmlandsoperan finns också en positiv. I 

studiens resultat har framgått att Värmlandsoperans orkester samarbetar med aktörer inom det 

fria musiklivet som exempelvis Karlstads Kammarkör i form av gemensamma 

framträdanden. Detta kan ge aktörerna inom det fria musiklivet möjlighet att dels få inblick i 

musikinstitutionens verksamhet, dels få nya erfarenheter och upplevelser, något som på sikt 

kan utveckla de fria verksamheterna. Värmlandsoperan anställer också frilansande musiker, 

sångare och musikalartister till olika uppsättningar och projekt, något som visar på samspel 

mellan en kulturinstitution och det fria musiklivet.  

4. SLUTSATSER 
Denna studie kan konstatera att kommunernas stöd till det fria musiklivet i Karlstad 

respektive Varberg skiljer sig åt, både vad gäller storleken på stödet, hur stöden fördelas samt 

i fråga om bidragsformer. Karlstad har fyra olika bidragsformer till det fria musiklivet medan 

Varberg har tre. Båda kommunerna ger stöd till föreningslivet i kommunerna medan Karlstad 

sedan har ett mer utvecklat stöd till de professionella musikerna i form av stipendier och 

projektbidrag. Även Varbergs kommun delar ut stipendier och projektbidrag, dock inte 

avsedda för endast professionella musiker. Vad gäller antalet aktörer som tar emot bidrag 

stödjer Karlstads kommun ett större antal än vad Varberg gör. Man kan också se en stor 

skillnad i form av vilka aktörer som ges stöd i kommunerna, där Karlstad mestadels ger 

bidrag till föreningar medan Varbergs kommun istället stödjer specifika projekt. I kronor ger 

Karlstads kommun ett större stöd till det fria musiklivet i Karlstad än vad Varbergs kommun 
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gör. Om man istället räknar i kronor per kommuninvånare ger dock Varbergs kommun det 

fria musiklivet ett högre bidrag.  

 

Studien kan också fastslå att Karlstads och Varbergs kommun motiverar det fria musiklivet 

på ett relativt likartat sätt. Karlstad vill framförallt främja en mångfald av aktörer i det fria 

musiklivet vilket ska leda till ett rikt och brett utbud av god musik till kommuninvånarna, 

något som kan sägas relatera till en humanistisk rationalitet. Varbergs kommun motiverar sitt 

bidrag till det fria musiklivet med att det ska bidra till att öppna upp vad gäller nytänkande 

och innovativa uttrycksformer och bidra till förnyelse och bredd i kulturutbudet i Varberg, 

något som också kan knytas till den humanistiska rationaliteten. Båda kommunerna menar 

också att det fria musiklivet ger möjligheter till ett aktivt deltagande, vilket indikerar till den 

sociologiska rationaliteten. Båda kommunerna har också motiveringar som kan relateras till 

den instrumentella rationaliteten. I både Karlstads och Varbergs fall vill man exempelvis att 

det fria musiklivet ska bidra till kommunernas attraktivitet ur ett såväl synlighets- som 

tillväxtperspektiv. Både Karlstads och Varbergs kommuns motiveringar relaterar alltså till 

alla tre Skot-Hansens rationaliteter. Något som enligt Sven Nilsson är en vanlig företeelse då 

argument sällan har en tydlig ideologisk inställning utan oftare utgörs av pragmatiska 

avvägningar.  

 

Utifrån de intervjuer som gjorts med informanter från Karlstads och Varbergs kommuner 

samt med informanter från det fria musiklivet i de båda kommunerna kan denna studie 

dessutom utröna att synen på det fria musiklivet skiljer sig åt mellan de fyra informanterna. 

Detta kan indikera att det fria musiklivet förväntas verka på många olika plan, såsom att att 

bidra till attraktivitet, skapa social samvaro, verka som en motpol till offentliga 

musikinstitutioner samt för utveckling av eget skapande. Genom intervjuerna kan studien 

också konstatera att synen på de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan Karlstad 

och Varberg. I Karlstad menar både informanten från kommunen och informanten från det 

fria musiklivet att det finns ekonomiska hinder som begränsar verksamheterna medan man i 

Varberg inte ser de ekonomiska hindren alls.  

 

Studien påvisar också att det fria musiklivet i både Karlstad och Varberg samspelar med 

andra musikaliska aktörer i kommunerna. I båda kommunerna samarbetar de fria aktörerna 
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med kulturskolorna, t.ex. genom att de deltar på konserter och workshops. Att det finns 

kulturskolor innebär också att det finns en grupp akademiskt utbildade musiklärare i 

kommunerna vilket kan ge upphov till olika former av musikaliska konstellationer som bidrar 

till det fria musiklivet. I både Karlstad och Varberg finns också festivaler som ger möjligheter 

till framträdanden för de fria aktörerna. I Karlstad kan den det fria musiklivet påverkas 

ekonomiskt negativt av Värmlandsoperan då de tar emot en stor del av det kommunala stödet 

till kulturverksamhet. Det finns dock inga indikationer på att den specifikt professionella 

musiken skulle påverkas negativt av att även institutionen producerar och distribuerar 

professionell musik. I både Karlstad och Varbergs fall kan man konstatera att den största 

delen av det kommunala stödet till det fria musiklivet går till just professionell eller 

semiprofessionell verksamhet. I konfliktdimensionen stöd till professionell verksamhet eller 

stöd till amatörverksamhet ligger alltså tyngdpunkten i både Karlstad och Varberg på 

professionell eller semiprofessionell verksamhet. Enligt studiens resultat kan man vidare 

konstatera att Värmlandsoperan samspelar med föreningar genom samarbeten i form av 

gemensamma konserter, något som kan berika de ideella föreningarna långsiktigt. 

Värmlandsoperan anställer också frilansande aktörer ur det fria musiklivet för projekt och 

specifika uppsättningar.  

5. DISKUSSION AV RESULTATET 
Studien har kunnat uppnå sitt syfte att undersöka och jämföra det kommunala stödet till det 

fria musiklivet i Karlstad och Varberg. Studien har också kunnat klarlägga vilka motiveringar 

och värderingar som stödet vilar på samt hur det fria musiklivet självt upplever sin situation. 

Något som bör nämnas är dock att informanterna från det fria musiklivet i studien inte 

representerar alla aktörer inom det fria musiklivet utan endast ger uttryck för sina egna 

uppfattningar. För att få ytterligare perspektiv på hur det fria musiklivet upplever sin situation 

kunde fler intervjuer med aktörer inom det det fria musiklivet gjorts. För att ytterligare 

undersöka aktörernas förutsättningar skulle man också kunnat se till hur aktörerna har 

tillgång till lokaler att bedriva verksamhet i. Man skulle dessutom ha kunnat undersöka hur 

det fria musiklivet framställs i medierna, något som skulle kunna utgöra vidare forskning. 
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Sven Nilsson (2013, 36) skriver att det finns samband mellan kommunstorlek och storlek på 

anslag där en större kommun ger ett större anslag och en mindre kommun ger ett mindre. 

Detta stämmer in på denna studie om man ser till anslaget totalt sett. Något som borde 

diskuteras är dock att studien inte finner något samband mellan att den kommun som ger 

högst stöd till det fria musiklivet även är den kommun som inte ser några ekonomiska 

begränsningar för det fria musiklivet. Karlstads kommun, som i denna studie ger det största 

anslaget till det fria musiklivet, ser stora ekonomiska begränsningar medan Varbergs 

kommun, som ger det mindre bidraget till det fria musiklivet, inte ser några ekonomiska 

begränsningar alls. Även informanten från det fria musiklivet i Karlstad anger ekonomiska 

begränsningar medan informanten från det fria musiklivet i Varberg upplever en stabil 

ekonomisk situation. Detta kan handla om att bidraget i Varberg fördelas mellan färre aktörer 

vilket gör att det enskilda bidraget till de olika aktörerna blir större. Detta till skillnad från i 

Karlstad där aktörerna är många. Alltså handlar det kanske inte om hur stort bidraget till det 

fria musiklivet är totalt utan om hur man fördelar det på olika aktörer? Större bidrag till få 

aktörer ger stora möjligheter för en liten skara medan mindre bidrag till många aktörer ger 

möjligheter till ett brett musikaliskt liv i kommunen. 

 

Mycket av det material som använts i denna studie har hämtats från Karlstads och Varbergs 

kommuner. Detta kan bidra till att studiens resultat blivit styrt då jag som forskare kan ha 

undanhållits relevant information. Dock har överensstämmande information hittas på flertalet 

ställen i materialet samt genom mejlkontakt, vilket gör att validiteten ändå är relativt hög. 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är dock fullständig validitet svår att fastställa - detta 

eftersom alla kvalitativa studier innehåller tolkningar och slutsatser som kan vara grundade i 

forskarens förförståelse och tidigare tolkningsarbete. 

 

Begreppsdiskussionen som tar upp komplexiteten i begreppet ”det fria musiklivet” blir än 

mer relevant efter intervjuerna med kommunerna och det fria musiklivet, detta då alla 

intervjuerna kom att innehålla en diskussion om begreppets innebörd eftersom definitionen 

av begreppet skiljde sig åt. I de fyra intervjuer som gjordes har fyra olika definitioner kunnat 

urskiljas, något som förstärker begreppets komplexitet. Vidare forskning som ytterligare 

diskuterar och analyserar begreppet vore därför relevant. Dock bör tilläggas att informanterna 

har utgått från forskarens definition under intervjuerna. De definitioner som informanterna 
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angav visar dels på begreppets bredd men förstärker också min egen förståelse för varför de 

kulturpolitiska insatserna till det fria musiklivet stundtals är bristfällig. Alla aktörer fångas 

inte upp. En fråga som väcks hos mig som forskare är om det fria musiklivet verkligen kan 

fortsätta vara så brett? Finns det inte risk att en stor del av den fria verksamheten faller bort, 

utan stöd och utan förutsättningar att kunna bidra till den musikaliska mångfalden? 
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