
 

 

  

 

 

 

 

Museal nationalromantik, 

traditionsbärare och 

festivalpolskor  

- kampen om folkkulturens mening 
 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen  

Masteruppsats 30hp, VT 2019 

Författare: Erika Vestberg  

Handledare: Fredrik Palm 

Examinator: Jacob Strandell 



 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om folkkulturens mening och dess relation till nationalism. 

Högerradikala partier prioriterar frågor om kultur och vill bevara traditioner och återvända till 

ett etniskt homogent Sverige. Kaminsky menar att folkkulturen per definition är kopplad till 

nationalism genom sin relation till historia och önskan om att bevara. Men samtidigt 

demonstrerar utövare av folkkultur mot nationalism. Det tycks finnas en konflikt om 

folkkulturens mening och därför är syftet med denna uppsats att närmare undersöka hur 

meningen av folkkultur konstruerats diskursivt i samhällsdebatten och inom folkmusik- och 

folkdansrörelsen. För att besvara syftet har 6 intervjuer genomförts och analyserats 

tillsammans med två dokumentärprogram och 15 debatt-, och nyhetsartiklar, onlinematerial 

såsom hemsidor och inlägg i Facebookgrupper, samt en del direkta inblickar i fältet i form av 

etnografiska observationer. Jag har använt mig av Laclau och Mouffes diskursteoretiska 

perspektiv för att analysera hur mening konstrueras diskursivt och kampen om mening som 

enligt detta perspektiv är att betrakta som politisk. För att analysera den affektiva 

dimensionen av denna kamp har jag använt mig dels av psykoanalytiska bidrag om njutande 

och fantasier och dels av Ahmeds sätt att förstå känslor som sociala och analysera vad 

känslorna gör. Analysen har visat att folkkulturens mening är mångtydig och präglas av en 

konflikt. En del utövare försöker genom att betona genrens ständiga föränderlighet och 

öppenhet undkomma eller utmana en nationalistisk användning och meningskonstruktion. 

Samtidigt finns inom fältet också traditionsbärare eller bevarare, vars synsätt på bevarande på 

vissa sätt kommunicerar med en nationalistisk nostalgi. De utmanar istället den nationalistiska 

diskursen genom att konstruera folkkulturen som inkluderande och intresset för den egna 

kulturen som en del av en öppenhet för andras.  

Nyckelord: diskursanalys, folkkultur, nationalism, folkmusik, folkdans 
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1. Inledning 

Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald / Vi vill att begreppen svensk folkkultur 

och mångfald problematiseras samt att deras innebörd och existensvillkor diskuteras 

för att därigenom motverka att kulturdebatten polariseras. Svensk folkkultur och 

mångfald kan inte bli varandras motpoler i kulturdebatten (Knätofsmanifestet, u.å.). 

Så skrev organisationen Folkmusiker mot rasism1 i sitt ”Knätofsmanifest”, författad efter 

valet 2010 med anledning av att Sverigedemokraterna då för första gången fått mandat i 

Sveriges riksdag. Manifestet var en reaktion på partiets kulturpolitik, i vilken folkkulturen 

porträtteras som en del av den svenska nationella kulturen som Sverigedemokraterna menar 

bör utgöra ett ”sammanhållande kitt” (Sverigedemokraterna, 2011, s. 19). Samtidigt vill 

partiet dra in allt stöd till invandrarföreningar och mångkultur. Deras kulturpolitiska hållning 

utgår från den assimilationspolitik de förespråkar, där den svenska nationens kultur bör vara 

överordnad alla andra och de invandrare som kommer till Sverige bör överge sina 

ursprungliga kulturer och identiteter till förmån för den svenska (Sverigedemokraterna, 2011, 

s. 21). Som reaktion har flertalet folkmusiker och folkdansare gått samman och genomfört 

protestaktioner och skrivit debattartiklar där de protesterar mot Sverigedemokraternas 

kulturpolitik och framförallt mot hur Sverigedemokraterna och andra nationalistiska 

organisationer framställer folkkulturen och dess plats i den nationella kulturen och 

identitetsskapandet (se t.ex. Ronström m.fl, 2010; Spektra, TT, 2010; Wallroth, 2014). 

Det är de sociokulturella frågorna som står i centrum för den nya radikalhögern (Rydgren, 

2010, s. 18), och kampen om folkkulturen är en del av kampen om den nationella identiteten 

och kulturen. Flertalet forskare menar att det som är gemensamt för de nya högerradikala 

partierna bland annat är en slags etnisk nationalism (Bar-On, 2018, s. 17–18; 26–30; Mudde, 

2007, s. 17–19; Rydgren, 2010). Etnonationalismen utgår från en idé om att nationell och 

kulturell identitet skiljer sig åt mellan länder och hotas av sammanblandning. Därför ställer 

sig de högerradikala partierna kritiska mot invandring och multikulturalism och har istället 

som mål att skapa en mer etniskt homogen nation utifrån en idealiserad bild av det förflutna 

(Rydgren, 2010, s. 16). Nationalismen är på frammarsch, såväl i Europa som i Sverige och 

olika partier ur den högerradikala partifamiljen har nått stora väljarframgångar runt om i 

Europa och regeringsmakten ibland annat Österrike, Finland, Italien (Rydgren, 2018, s. 10). 

Sverige ansågs länge vara ett undantag i sammanhanget då inget högerradikalt parti i landet 

lyckats ta sig in i riksdagen (med undantag av Ny Demokratis resultat i 1991 års riksdagsval) 

                                                 
1 Nätverket hette tidigare Folkmusiker mot främlingsfientlighet. 
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(Rydgren & van der Meiden, 2018). Men sedan 2010, då Sverigedemokraterna kom in i 

riksdagen med 5.7% av rösterna har det förändrats, och sedan dess har partiets väljarstöd ökat 

till 12,86% i valet 2014 och 17,53% i valet 2018. Nationalismens ökade framgångar, och dess 

nuvarande kulturella inriktning har satt frågan om kulturpolitiken på dagordningen och 

aktualiserat kampen om kulturen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i det aktuella kulturpolitiska läget med ökat nationalistiskt inflytande, och 

debatten om hur folkkulturen ska förstås i detta sammanhang, är syftet med denna uppsats att 

närmare undersöka hur meningen av folkkultur konstruerats diskursivt i samhällsdebatten och 

inom folkmusik- och folkdansrörelsen. Detta syfte besvaras genom följande frågeställningar:  

- Vilken mening tillskrivs folkmusik och folkdans i Sverige idag? 

- Hur skiljer sig konstruktionen av den folkliga kulturen åt mellan olika sammanhang 

och diskursiva praktiker? 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt kopplas den folkliga kulturen samman med 

nationalismen och hur utmanas denna sammankoppling?  

1.3 Disposition 

I det som följer kommer jag att inleda med att redogöra för tidigare forskning om hur 

relationen mellan folkkultur och nationalism eller nationell identitet ser ut, där konflikten om 

folkkulturens mening också tydligare utstakas. Därefter går jag vidare till att presentera de 

teoretiska utgångspunkter jag använt mig av i analysen. Dessa utgörs i grunden av ett 

diskursanalytiskt perspektiv men som utökats med teorier som berör den affektiva 

dimensionen. I nästa kapitel redogör jag för studiens metod, där också diskussioner rörande 

validitet, materialval och etik ingår. Efter det presenterar jag analysen av materialet, för att 

sedan i det avslutande kapitlet diskutera resultatet i relation till den tidigare forskningen på 

ämnet. Där diskuterar jag också hur studiens teoretiska och metodologiska val påverkat 

resultatet, vilka slutsatser de möjliggjort och också vilka begränsningar det inneburit.  

 

2. Tidigare forskning 

Folkmusiken kommer att färgas av olika ideologier så länge den är en levande realitet och 

inte ett museiföremål. Den kommer att stå i progressiva eller reaktionära rörelsers tjänst. Det 

är bara att ta för sig! (Ling, 1980, s. 42). 
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Åsikterna om den folkliga kulturens relation till nationalism och nationell identitet går isär. 

Den påstås vara allt från helt öppen för betydelsetillskrivning till per definition nationalistisk 

och främlingsfientlig. I det här kapitlet undersöker jag vad vi utifrån den tidigare forskningen 

på ämnet kan säga om relationen mellan nationalism och folkkultur. Jag inleder med att 

diskutera hur den nationella identiteten konstrueras som en föreställd gemenskap med hjälp av 

olika symboler såsom flaggor och nationalsånger. Därefter går jag in på hur dagens 

högerradikala nationalism använder sig av ett narrativ om en guldålder, i vilken idén om den 

etniskt homogena kulturen spelar en central roll för det politiska projektets vägledning. Sedan 

diskuterar jag mer specifikt den folkliga kulturens relation till nationalismen idag, och hur 

vissa menat att viljan att bevara gamla traditioner kan förstås som potentiellt nationalistisk 

och främlingsfientlig. Till sist tar jag också upp forskning som rör just bevarande och 

kulturarvspolitik och vilka konsekvenser bevarandet av traditioner kan få. 

2.1 Nationalism, föreställd gemenskap och symbolernas roll i konstruktionen av en 

nationell identitet 

Nationalism som den ideologi vi idag talar om har av flertalet forskare sagts ha sitt ursprung i 

början av 1800-talet, i samband med industrialiseringen och den moderna nationalstatens 

uppkomst. Gellner menar till exempel att det industrialiserade samhället krävde en enighet 

vilket bidrog till att nationalismen skapades (Gellner, 1983, s. 39). En åtskillnad har många 

gånger gjorts mellan medborgerlig och etnisk nationalism. Den medborgerliga sägs ligga till 

grund för nationalstatssystemet och ifrågasätts sällan. Snarare tas den för given och utövas 

utan att vi tänker på den i termer av nationalism, något Billig kallat för banal nationalism 

(Billig, 1995, s. 6). Den etniska nationalismen däremot kopplas samman med 

främlingsfientlighet och högerextremism (se till exempel Bar-On, 2018; Mudde, 2007, s. 19; 

Rydgren, 2010)2, även om denna uppdelning också nyanserats och även kritiserats av forskare 

som menar att ingen klar uppdelning kan göras då även den liberala nationalismen innehåller 

etniska inslag (Mudde, 2007, s. 17; Stavrakakis, 2013, s. 196–197). Balibar diskuterar på detta 

vis hur nationaliseringen alltid inbegriper en etnifiering så att frågan om ras ofta kommer att 

utgöra en inneboende del i varje nationaliseringsprocess (Balibar, 1991, s. 96). Oavsett hur 

man väljer att begreppsliggöra nationalismen i nationalstatssystemet (som utan eller med 

etniska/nativistiska inslag) finns det också en viss poäng med att kunna särskilja den typ av 

nationalistiska rörelser som är aktuella på många håll i Europa idag. Inom 

nationalismforskningen råder även en viss definitionsproblematik där flertalet begrepp 

                                                 
2 Mudde (2007, s. 19) gör samma distinktion men använder istället för etnisk nationalism termen nativism. 
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används för att beskriva näraliggande fenomen, utan någon genomgående koherens. Man talar 

om extremhögern, radikalhögern, nationalism, etnisk nationalism/etnonationalism, 

etnopluralism, främlingsfientlighet, rasism, nazism, fascism o.s.v. Generellt används 

extremhöger för att benämna utomparlamentariska grupperingar medan radikalhöger istället 

syftar på politiska partier inom det parlamentariska systemet (Rydgren, 2010, s. 17). 

Många har argumenterat för att nationalismen bygger på ”föreställda gemenskaper”, det vill 

säga en känsla av gemenskap som inte nödvändigtvis motsvaras av någon verkligt existerande 

gemenskap (Anderson, 2006, s. 6). Ehn m.fl. tar sin utgångspunkt i Anderssons mycket 

citerade idé om nationen som föreställd gemenskap, men utforskar vidare hur denna 

föreställda gemenskap skapas och upprätthålls konkret i det svenska sammanhanget. De 

menar att forskning på ämnet tydligt etablerat att nationer är historiska produkter och att 

kulturarv som framställs som uråldriga i själva verket är konstruktioner av uråldrighet i nuet3. 

Dessa konstruktioner bidrar till att skapa ett kollektiv, ett ”vi”. Författarna betonar vikten av 

att vidare undersöka dessa konstruktioner och hur vardaglig erfarenhet kontinuerligt 

omvandlas till symboliska och kulturella konstruktioner av gemenskap (Ehn, Frykman, & 

Löfgren, 1993). Löfgren diskuterar vidare i ett kapitel hur detta skedde i inledningsfasen av 

nationalbygget under 1800-talets nationalromantiska ideal om nationell särart och kultur. 

Saker såsom skolor, nationalmuseum, nationaldräkter, folkdanser, nationalsång och fana 

användes då för att producera en föreställning om delad kultur och historia som sammanfaller 

med nationens gränser (Löfgren, 1993, s. 24–27). Enligt Frykman konstrueras den nationella 

identiteten och nationalkaraktären genom berättelser som också påverkar hur individer 

faktiskt erfar sin identitet. Det svenska nationalbygget var organiserat kring föreställningar 

kring folket och folksjälen och inte sällan romantiserades allmogen som därmed kom att 

förkroppsliga nationen i berättelsen om Sverige (Frykman, 1993, s. 135–136).  

Elgenius diskuterar i flera verk användandet av symboler i nationsbyggen. Hon menar att 

symboler såsom flaggor, nationalsånger, nationaldagar och nationalmuseum är verktyg i 

processen att bygga en nation och en nationell identitet. Mer än bara yttre symboler 

argumenterar författaren att dessa är en oundviklig del av nationsbygget utan vilka nationer 

inte skulle vara möjliga (Elgenius, 2011, s. 1–2). De bidrar också till att konstruera nationen 

som gammal och naturlig trots att den är en modern konstruktion (Elgenius, 2015, s. 145). Att 

symboler, men också kultur och historia används för att bygga nationell identitet och att det 

                                                 
3 Se också Hobsbawm och Ranger (1992) epoksättande verk the Invention of Tradition.  
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bör förstås som politik är det flera som har poängterat (Aronsson, 2014; Harding, 2007). 

Nationen vilar på en föreställning om gemenskap och en delad historia, kultur och 

värderingar, vilket understöds med hjälp av kulturella symboler (Aronsson, 2014, s. 175). 

Förutom symboler såsom flaggor och nationalsånger har även tävlingar i sport (Ehn, 1993) 

och musik (Bohlman, 2011, s. 2–4) ansetts utgöra en arena för konstruktion av nationell 

identitet. Ehn menar att idrotten bidrar till att forma ett kollektiv, ett vi, och en nationalkänsla 

(Ehn, 1993, s. 230). 

2.2 Den nya radikalhögerns kulturella rasism och längtan till folkhemmet 

Deland m.fl. beskriver hur extremhögern tar sin utgångspunkt i den för sociologin välkända 

uppdelning mellan ”’vi’ och ’dem’; ’folket’ och ’främlingarna’” (Deland, Hertzberg, & 

Hvitfeldt, 2010, s. 6). Mudde menar att konstruktionen av ett ”vi” och ett ”dem” kännetecknar 

all identitetspolitik, men att det som vidare utmärker radikalhögern är demoniseringen av de 

andra (Mudde, 2007, s. 63). Just att de andra av nationalistiska rörelser utmålas som 

syndabock för samhällets alla problem är en vanlig ståndpunkt inom forskningen (Pelinka, 

2013, s. 7; Stavrakakis, 1999, s. 100–101; Wodak, 2013, s. 26–27). Deland m.fl. argumenterar 

vidare att ”rasen” och vitheten utgjort en betydande del av nationalistisk ideologi i väst, men 

att ”ras” numera bytts till ”kultur” (Deland m.fl., 2010, s. 6–7), vilket andra också tagit fasta 

på (Hellström & Nilsson, 2010). Denna ”kulturella rasism” menar Rydgren utgår från den 

etnopluralistiska doktrinen enligt vilken olika etniciteter är inkompatibla och måste hållas 

åtskilda för att behålla sin unika kulturella karaktär och inte hotas av utrotning (Rydgren, 

2005, s. 17). Rydgren menar att det är i ett sociokulturellt avseende som de högerradikala 

partierna kan sägas vara ”höger”, eftersom deras ekonomiska politik tenderar att variera med 

omständigheterna då det inte är någon prioriterad fråga (Rydgren, 2005, s. 18). Dessa partiers 

motstånd mot invandring och mångkulturalism utgår från uppfattningen om den egna 

kulturens överlägsenhet och önskan om att bevara och skydda denna (Deland m.fl., 2010, s. 

8). Det är massinvandringen och mångkulturalismen som upplevs utgöra det största hotet mot 

den nationella identiteten. Radikalhögern kännetecknas också enligt många av populism, det 

vill säga den ideologiska ståndpunkten att partiet står för folkets vilja gentemot den politiska 

eliten eller etablissemanget, och autoritarianism eller en auktoritär ståndpunkt i 

sociokulturella frågor (Jungar & Jupskås, 2014; Mudde, 2007, s. 22–23; Rydgren, 2010, s. 16) 

Rydgren argumenterar för att de högerradikala parlamentariska partierna är orienterade mot 

ett avlägset, idealiserat förflutet som de vill återuppnå, till skillnad mot fascismen som vill 

skapa ett nytt samhälle och en ny ordning (Rydgren, 2010, s. 20). Detta förflutna benämns 
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ofta som en guldålder, i vilken nationen förstås som en homogen och harmonisk enhet, där 

folket delar en gemenskap, en kultur och ett ursprung (Elgenius & Rydgren, 2017; Hellström 

& Nilsson, 2010). Hellström och Nilsson argumenterar mer specifikt för att 

Sverigedemokraterna använt sig av den socialdemokratiska metaforen ”folkhemmet” i sin 

politiska retorik. Partiet påstår att Socialdemokraterna, som förut representerade 

arbetarklassen på senare tiden vanskött landet och svikit sina väljare, och att de själva utgör 

dagens sanna socialdemokrati. Författarna menar att partiet hämtat inspiration från den 

traditionella socialdemokratin och särskilt Per-Albin Hansson och hans välkända användande 

av ”folkhemmet” som en metafor för det moderna Sverige. Metaforen har sedan använts av 

Sverigedemokraterna, men då som bild för partiets nostalgiska vision av ett kulturellt 

enhetligt samhälle som präglades av solidaritet och sammanhållning för det svenska folket. 

Denna användning länkar också samman partiet med den generellt positiva bild som finns av 

den traditionella socialdemokratin (Hellström & Nilsson, 2010).  

Samtidigt präglas de högerradikala partierna av en ”förfallets” retorik, där denna bild av det 

förflutna påstås ha gått förlorad och där särskilda fenomen (ofta icke-europeisk invandring) 

kan pekas ut som anledning till att guldåldern försvunnit. Denna idealiserade bild fungerar 

som en vägledning för det aktuella politiska projektet och ger det legitimitet och auktoritet 

(Elgenius & Rydgren, 2017). Stavrakakis har teoretiserat nationalismens användande av 

guldåldrar och syndabocker med hjälp av den lacanska psykoanalysen. Han menar att bilden 

av det harmoniska förflutna, där identiteten var stabil och okomplicerad och ingen antagonism 

fanns är en bild av en ursprunglig, absolut njutning som subjektet begär. Denna njutning sägs 

sedan ha stulits av en ond agent, den Andre, syndabocken, och det politiska projektet går 

därmed ut på att fördriva eller eliminera syndabocken för att på så sätt återta njutningen. Detta 

är i själva verket omöjligt, inte minst för att den absoluta njutningen och stabiliteten i sig är en 

illusion, men denna fantasi fyller likväl funktionen att engagera begäret politiskt i byggandet 

av den nationella identiteten (Stavrakakis, 2013, s. 185–188).  

2.3 Den folkliga kulturens politisering  

Den folkliga kulturen, med sin koppling till tradition och historia tycks utgöra en resurs som 

mobiliseras för att konstruera detta idealiserade förflutna, och i det här avsnittet diskuterar jag 

litteratur om hur folkkulturen relaterar till nationalism, dels som fenomen och dels hur 

personerna inom rörelsen förhåller sig till den folkliga kulturens politiska implikationer. 

Teitelbaum har i sin bok om den nordiska radikalnationalismens musik undersökt hur 

nationalistister i Sverige under senare tid börjat blicka mot folkmusiken som en del i 
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byggandet av den nationella identiteten. Han menar att nationalismens intresse för 

folkmusiken varit lågt åtminstone ända sedan efterkrigstiden, men att det ökat igen under den 

nyaste ledningen inom Sverigedemokraterna. Enligt Teitelbaum har en ökande minoritet inom 

partiet börjat intressera sig för folkmusiken, och det av främst två anledningar. För det första 

anser de att folkmusiken kan representera den svenska identiteten och partikulariteten, och för 

det andra porträtteras partiets koppling till folkmusiken som en strategi för att framstå som 

mindre anstötlig, i jämförelse med hur intresset för vikingar och kungar associerar partiet 

militarism och aggressivitet (Teitelbaum, 2017, s. 96; 104–106). 

Kaminsky har författat flera arbeten på ämnet svensk folkmusik, och i en artikel diskuterar 

han just relationen till främlingsfientlighet och nationalism. Han menar att rörelsen under 

folkkulturens uppsving under 60-, och 70-talen arbetade för att omdefiniera betydelsen av 

vissa av folkmusikens element för att undkomma kopplingen till nationalism. Utövarna 

pratade om folkmusikens band till regioner snarare än nationer, definierade folkmusik som en 

musikgenre snarare än ett arv, dekonstruerade bilden av folkmusik som ren och uråldrig och 

förespråkade mångkultur genom att blanda den svenska folkmusiken med musik från andra 

kulturer (Kaminsky, 2012a). På liknande sätt argumenterar Ling att de aktiva i 

folkmusikvågen fick kämpa emot den ideologi som följt med folkmusiken och dansen sedan 

sekelskiftet 1900 och första halvan av 1900-talet och som innefattade bland annat 

målsättningen att bevara svenskheten och det svenska nationella arvet (Ling, 1980, s. 27). 

Kaminsky argumenterar också att det inom rörelsen finns spänningar och konflikter mellan 

preservationism, det vill säga de som vill bevara musik och dans enligt tradition, och 

innovationism, de som förespråkar förändringar och nyskapelse. Konflikten kompliceras 

ytterligare av det faktum att tradition numera ofta definieras som innefattande förändring, 

vilket är något som utövare ofta poängterar. Samtidigt menar Kaminsky att utövare och aktiva 

inom folkmusiken, trots att de på ett teoretiskt plan förespråkar förändring, förnyelse och 

blandning så fortsätter de i praktiken att agera utifrån principer om bevarande och tradition 

(Kaminsky, 2012b, s. 10; 21–22).  

Såväl Lundberg som Eriksson har kritiserat Kaminskys bok för att inte ta upp den 

trångsynthet som de menar präglar svensk folkmusik. De argumenterar för att denna 

trångsynthet har sitt ursprung i insamlandet och nedtecknandet av folkmusik i början av 1900-

talet det begränsade urval som då genomfördes (Eriksson, 2017, s. 201; Lundberg, 2015). 

Eriksson argumenterar vidare att revitaliseringsrörelsen i praktiken inte förändrade något och 

att folkmusiken i Sverige än idag behåller samma trångsynthet som också förstärks 
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institutionellt genom Zornmärkesuppspelningarna eftersom de premierar traditionellt spelad 

musik (Eriksson, 2017, s. 201). Men även om Kaminsky inte använder just ordet trångsynthet 

så diskuterar han hur utövare inom fältet jobbat för att bevara musik och dans så som de 

upplevs ha spelats och dansats förr, snarare än att tillåta och uppmuntra till förändring och 

förnyelse, och hans argument lyder att folkmusiken på grund av den konservatism som 

existerar i många kretsar lättare anpassas till reaktionära ideologier och att rörelsen inte helt 

gjort upp med sitt nationalistiska förflutna (Kaminsky, 2012a, 2012b, s. 162). Men är en 

musikaliskt konservativ hållning verkligen att likställa med politisk främlingsfientlighet? 

Kaminsky är öppen för att det offentliga avståndstagandet mot främlingsfientlighet genom till 

exempel folkmusiker mot främlingsfientlighet kan bidra till ett nej på den frågan, men han är 

inte heller helt övertygad (Kaminsky, 2012b, s. 162). Ling talar liksom Kaminsky om 

folkmusikens koppling till nationalistisk ideologi men han är av en annan åsikt. Han menar att 

trots dess nationalistiska rötter så är folkmusiken idag öppen för att användas av skilda 

politiska ideologier. Han skriver: ”folkmusiken kommer att färgas av olika ideologier så länge 

den är en levande realitet och inte ett museiföremål. Den kommer att stå i progressiva eller 

reaktionära rörelsers tjänst. Det är bara att ta för sig!” (Ling, 1980, s. 42). 

I den engelska kontexten diskuterar Keegan-Phipps frågan om den engelska folk-

revitaliseringen och dess relation till extremhögern och har i likhet med Kaminsky funnit att 

utövare av engelsk folkkultur lutar åt den politiska vänstern och protesterat mot 

främlingsfientlighet genom ”Folk Against Fascism”.  Även i England har musiker och dansare 

försökt separera folkkulturen från nationalistiska intressen, till exempel genom att porträttera 

den folkliga kulturen som en del av ett mångkulturellt England och en mångkulturell, 

”mosaisk” engelsk identitet, där också andra stilar och kulturella uttryck får plats (Keegan-

Phipps, 2017). Kaminsky menar vidare att även om folkmusiker generellt sett motsätter sig 

invandringsfientliga åsikter så finns det en ”konformitet mellan den retoriken [anti-

invandring] till konceptets logik” (Kaminsky, 2012b, s. 162, min översättning). Konceptets 

logik betyder i Kaminskys konceptualisering att folkmusiken definieras av sin koppling till 

tradition, folk, nation och natur, vilka var och en innefattar en konfliktlinje och viss variation. 

Försök att omdefiniera folkmusiken genom att frångå något av dem hamnar nödvändigtvis i 

att hålla på de andra, utan vilka konceptet inte längre skulle referera till samma sak 

(Kaminsky, 2012b, s. 13). Det tycks, åtminstone enligt vissa, finnas element i folkmusiken 

och kanske i synnerhet folkmusikens nationalromantiska ursprung som kommunicerar med 

nationalistiska intressen, kanske för att nationalismen som diskuterat ovan byggt sin ideologi 
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på längtan efter ett svunnet förflutet. Men det är inte bara nationalister som längtar tillbaka, 

och i nästa stycke kommer jag att diskutera musikrevitaliseringar och hur deras målsättning 

ofta innefattar just återupptäckandet av gamla traditioner. 

2.4 Revitalisering – att återuppliva bevarandet av traditioner 

I perioder har utövandet av folkmusiken (och även dansen) i det närmaste kunnat beskrivas 

som en rörelse centrerad kring försök att återuppliva gammal musik och gamla danssätt. 

Livingston har i ett försök att utarbeta en generell teori om de så kallade 

musikrevitaliseringarna definierat dem som: “sociala rörelser som eftersträvar att 

‘återupprätta’ en musikaliskt system som tros vara på väg att försvinna eller förpassas till det 

förflutna, till fördel för det samtida samhället” (Livingston, 1999, s. 66, min översättning). 

Hon beskriver hur musikrevitaliseringar går ut på att återupprätta eller bevara ett musikaliskt 

system genom att konstruera och upprätthålla autenticitet och historiskt trovärdighet. 

Autenticitet konstrueras bland annat genom användandet av begreppet ”folk”, vilket utgör 

bärare till den revitaliserade musiktraditionen ifråga, i ”ett land och tid långt ifrån det 

moderna samhället” (Livingston, 1999, s. 75, min översättning). Hon argumenterar också att 

revitaliseringar ofta varit kopplade till nationalistiska rörelser och ideologier. Traditionell 

musik, men också andra ”autentiska” folkliga traditioner har till exempel använts som 

symboler för nationen under många nationalstaters bildande (Livingston, 1999). 

Såväl begreppet ”autenticitet” som begreppet ”folk” har kritiserats inom etnografin och 

etnomusikologin, där man istället hellre talar om ”traditionell musik”. Men liksom fallet med 

olika förståelser av begreppet tradition som Kaminsky diskuterade, där man i teorin kritiserat 

tradition som bevarande och istället förespråkar en förståelse av tradition som förnyelse 

samtidigt som lekmän fortfarande använder den kritiserade förståelsen av begreppet, så 

fortsätter utövare att tala om ”folk” eller ”folklig” musik och dans, och de fortsätter sträva 

efter autenticitet i sitt utövande (Kaminsky, 2012b, s. 3; Livingston, 1999). Flera poängterar 

dock att olika typer av aktörer är olika mycket ideologiska i relation till musiken (Ling, 1980, 

s. 27; Livingston, 1999). Den akademiska förståelsen av tradition, autenticitet och ”folk” kan 

därmed skilja sig från uppfattningen som den bredare rörelsen bär på, och Kaminsky menar 

att den akademiska beskrivningen snarare varit preskriptiv än deskriptiv i fallet med den 

svenska folkmusiken (Kaminsky, 2012b, s. 22).  Rörelsens ideologer under folkmusikvågen 

och fram till idag kan på så sätt beskrivas som politiskt vänster, och att de definierar 

traditioner som föränderliga eller förkastar begrepp som autenticitet och ”folk” kan ses som 

försök till att särskilja folkmusiken från nationalismen och främlingsfientligheten.  
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I England har den aktuella revitaliseringen av engelsk folkkultur förklarats som ett svar på 

ökad globalisering, kulturell homogenisering och invandring, vilka sägs ha gett upphov till en 

kulturell kris och frågor om engelsk identitet. Nordamerikansk kommersiell imperialism 

tillsammans med ökad invandring och kulturell diversifiering inom landet är vad som upplevs 

som ett hot med de gamla inhemska traditioner, något som revitaliseringen velat åtgärda 

genom att rädda och bevara traditioner och särskilda kulturella uttryck. Keegan-Phipps 

diskuterar i en artikel vilken inställning engelska folkmusiker har till frågor om nationell 

identitet och kultur, och har likt Kaminsky i Sverige funnit att rörelsen arbetar för att skapa en 

berättelse där folkkulturen separeras från nationalismen och extremhögern. Men här finns 

liksom i det svenska fallet en spänning mellan ett sökande efter autenticitet och en önskan att 

återuppliva gamla traditioner såsom de historiskt sett ut, och det faktum att det förindustriella 

samhället som utgör modellen för revitaliseringen också är pre-multikulturellt och därmed i 

viss mån korresponderar med den nationalistiska nostalgin (Keegan-Phipps, 2017). I det att 

revitaliseringar utgör rörelser som strävar efter att återupprätta och bevara traditioner finns 

någonting inneboende konservativt i dem. Denna inneboende konservatism återfinns också i 

diskussioner om kulturarv och kulturarvspolitik, vilket jag kommer att diskutera i nästa 

avsnitt.  

2.5 Kulturarvspolitik med ”bevarande” som nyckelord och museumifiering som 

konsekvens 

Konflikten mellan teori och praktik, förändring och bevarande, återfinns även inom andra, 

institutionella arenor. UNESCO arbetar med bevarandet av kulturarv världen över, ett arbete 

som också stater och andra organisationer är delaktiga i. Men Leimgruber menar att trots att 

konventionen för bevarandet av immateriellt kulturarv talar om kultur som föränderlig, i 

enlighet med den akademiska uppfattningen, så bidrar den till en uppfattning om kulturarv 

och traditioner som något som upptäcks och sen ska bevaras, i likhet med den vardagliga 

uppfattningen. UNESCO och andra institutioner som jobbar utifrån premissen att bevara 

kulturarv är en viktig aktör i konstruktionen av kulturarvet i sig. Leimgruber argumenterar att 

eftersom benämningen som kulturarv innebär ett erkännande och ofta ekonomiskt stöd så blir 

konsekvensen i praktiken att det kulturella fenomenet i fråga museumifieras eftersom 

aktörerna lägger stort fokus på bevarande istället för användande och utvecklande, av rädsla 

för att förlora erkännandet (Leimgruber, 2010). Detta är något som även Hafstein diskuterar 

då de skyddsåtgärder ett kulturarvsutnämnande innebär bidrar till att förändra fenomenets 

karaktär, till exempel genom att närvaron av en publik, inte sällan bestående av turister, gör 

att det kulturella uttrycket blir till ett spektakel som är till för andra. Dessutom argumenterar 
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han att skyddsstatusen gör att kontrollen över praktiken förflyttas från utövarna själva till 

experter och administratörer som arbetar med att bevara den (Hafstein, 2015). Leimgruber 

menar vidare att immateriellt kulturarv på många håll förstås som traditionell eller folklig 

kultur, kopplad till en särskild plats och etnisk grupp, folket. Detta har lett till att 

konventionen inneburit ett förstenat bevarande av traditionell kultur som förstås som 

oföränderlig (Leimgruber, 2010).  

Med Kaminskys synsätt, i likhet med hur konceptet folkmusik enligt honom har en 

inneboende främlingsfientligt, skulle alltså därmed kulturarvspolitik i stort kunna förstås som 

institutionaliserad främlingsfientlighet. Utvecklingen från levande tradition till 

institutionaliserat kulturarv benämner Ronström heritagisation. Enligt hans argumentation 

utgör ”tradition” och ”arv” två olika sätt att förstå exempelvis folkmusik på, kopplat till olika 

känslor och också olika anledningar till bevarande och skyddsåtgärder. Han menar att 

tradition är kopplat till idén om ett ”folk” som fanns i den rurala bondeklassen på en specifik 

plats, och att det ofta kopplas till nostalgiska känslor om det förflutna. Arv däremot bör 

förstås som en del av det globaliserade samhället och hör till det urbana och internationella 

snarare än del ruralt lokala. Det är heller inte lika sammankopplat med nostalgi eftersom det 

kopplas till ett mer generiskt förflutet (Ronström, 2010). De kulturformerna som skyddas av 

UNESCO anses ha universellt värde, vilket stämmer överens med Ronströms argument om att 

arv hör till det globala snarare än det lokala. Men utvecklingen mot heritagisation skulle 

också innebära att traditionell kultur får en svagare koppling till nostalgiska känslor och 

därför inte lika enkelt kan investeras i nationalistiska projekt, vilket delvis står emot de 

tidigare reflektionerna kring hur institutionaliserat bevarande leder till reifiering och minskad 

öppenhet för främmande intryck. 

2.5 Summering av tidigare forskning  

I den forskning som ovan diskuterats betraktas nationalism och nationell identitet som 

bestående av en i själva verket föreställd gemenskap som konstrueras med hjälp av olika 

symboler. Enligt forskningen är en viktig symbol för dagens högerradikala främlingsfientliga 

nationalism narrativet om folket och den etniskt homogena nationen och kulturen som fanns 

under en påstådd guldålder. Den folkliga kulturens relation till nationalismen sträcker sig 

förvisso långt tillbaka i tiden, men idag utspelas en kamp om hur den relationen ska se ut. På 

ett teoretiskt plan handlar det om hur viljan att bevara traditioner korresponderar med 

högerextrema krafters vilja att bevara och återvända till dess traditioner. Bör den folkliga 

kulturen anses vara inneboende främlingsfientlig i den mån den per definition vill bevara 
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någonting historiskt genuint och därför skyr influenser utifrån? Vilken betydelse har de 

reifierande effekterna av bevarandet i sammanhanget? Men det handlar också om en kamp 

rent konkret i och med det öppna ställningstaganden mot nationalism och främlingsfientlighet. 

Vad är det som driver det ställningstagandet, och vilken kraft har det? Är det tillräckligt för att 

avlägsna utövandet av folkkulturen från ett nationalistiskt användande av den? Denna kamp är 

vad jag i denna uppsats undersöker närmare. Genom att använda ett diskursteoretiskt ramverk 

och ett heterogent analysmaterial vill jag klargöra och diskutera vad kampen om folkkulturens 

mening består av, och de olika sätt som den nationalistiska diskursen artikuleras och framför 

allt motstås.  

 

3. Teori 

På grund av att konstruktionsarbetet är så avgörande för att vi ska kunna förstå folkkulturens 

plats i dagens politiska situation så behöver vi teoretiska verktyg som fördjupar vår förståelse 

av dessa konstruktionsprocesser. Forskning på ämnet har visat att folkkulturen används i 

konstruktionen av den nationella identiteten och det nationalistiska politiska projektet, 

samtidigt som många utövare tar ställning mot det. I det här kapitlet kommer jag att 

presentera de teoretiska utgångspunkter som använts i denna uppsats för att analysera och 

förstå materialet, vilka utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv grundat på Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes syn på diskurser. Hur mening artikuleras inom en diskurs är varken 

nödvändigt eller självklart, utan snarare resultatet av den diskursiva kamp som utgör fokus för 

denna undersökning. Detta perspektiv bidrar också till att situera studien i den svenska 

politiska kontexten av idag. För att analysera hur nationell identitet konstrueras och 

upprätthålls har flertalet författare uppmärksammat vikten av den affektiva dimensionen. 

Emotioner spelar också in i hur diskursiva konstruktioner trots sin konstruerade karaktär kan 

få (relativ) stabilitet och beståndskraft. Jag kommer att gå in på psykoanalytiska bidrag till 

Laclau och Mouffes teoretiska perspektiv där begäret och njutningen är det som används för 

att förklara hur hotbilden mot den folkliga kulturen byggs upp, och därefter diskuterar jag 

Sara Ahmeds förståelse av känslor som sociala och materiella och hur detta synsätt kan 

användas för att analysera hur känslor spelar in i den diskursiva konstruktionen av 

folkkulturen och hotbilden mot den.    
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3.1 Det diskursiva fältet och artikulatoriska praktiker 

Den sociala världen som pågående process ses som utgångspunkten för Laclau och Mouffes 

perspektiv. De definierar diskurs som ett system av relationellt och socialt konstruerad 

mening kring ett objekt eller fenomen. Författarna menar vidare att det är denna mening som 

är det relevanta. Att även om objektet har en existens som i sig inte är diskursiv så är denna 

existens också alltid meningsfull inom en kontext (Laclau & Mouffe, 1990, s. 100–101). 

Meningen eller betydelsen av ett objekt är någonting som bestäms genom dess relation till 

andra objekt eller tecken, genom det som Laclau och Mouffe benämner artikulering eller 

artikulatoriska praktiker. Genom artikuleringen får tecknen, som i sin obestämda form 

benämns element, sin betydelse i relation till varandra. De fixeras och blir då till bestämda 

moment inom en särskild diskurs (Laclau & Mouffe, 2008, s. 157–159). I själva verket kan 

elementen aldrig fullständigt fixeras inom någon diskurs, den är kontingent, det vill säga icke-

nödvändig, det skulle kunna vara på ett annat sätt. Betydelsen fixeras inom en diskurs, men 

aldrig fullständigt och alltid endast tillfälligt. Elementens betydelse är därmed på ett 

ontologiskt plan flytande, och kan därför benämnas flytande signifikanter. (Laclau & Mouffe, 

2008, s. 169).  

När olika diskurser försöker fixera olika betydelser kring tecknet ”folkkultur” utgör det 

således ett element som också är en flytande signifikant, vars betydelse är flytande och (ännu) 

inte fixerats inom någon särskild diskurs. De olika diskurserna definierar folkkulturen olika 

genom att knyta det till andra element, och den får därigenom sin betydelse genom sin 

relation till övriga tecken och som samtidigt i sin tur bestämmer deras betydelse. Inom en 

diskurs är alltså betydelsen fixerad på ett visst sätt, och då har elementens flytande karaktär 

tillfälligt dolts och de kallas istället för moment. Antalet möjliga betydelsekonstruktioner är 

oändligt, men inom en specifik diskurs fixeras betydelsen tillfälligt, vilket utgör ett försök till 

att skapa entydighet. En artikulering innebär alltid en begränsning av möjliga betydelser, och 

den praktik genom vilken betydelsefältet begränsas kallar Laclau och Mouffe tillslutning. Det 

sociala handlar om att begränsa det oändliga, att fixera betydelsen på ett särskilt sätt utifrån de 

oändliga möjligheter som finns (Laclau, 1990, s. 90–91). 

3.2 Den diskursiva kampen, hegemonin, utopin och det imaginära 

I artikuleringen och den medföljande begränsningen av betydelsefältet trängs de alternativa 

betydelserna bort, vilket Laclau och Mouffe talar om i termer av hegemonisk praktik (Laclau 

& Mouffe, 2008, s. 195). Genom den hegemoniska praktiken fixeras betydelsen tillfälligt 

kring vissa nodalpunkter. Dessa utgör priviligierade tecken i diskursen på så sätt att de 
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befinner sig i centrum och ger betydelse åt de tecken som kopplas till dem (Laclau, 1990, s. 

91; Laclau & Mouffe, 2008, s. 168). Att artikulera elementen på ett särskilt sätt genom att 

förtrycka alternativa artikuleringar är en politisk handling (Laclau, 1990, s. 26–28; 35). Det 

faktum att betydelsen aldrig helt tillsluts och att det hela tiden pågår en kamp mellan olika 

diskurser som försöker fixera den benämner författarna antagonism. Antagonism är det 

socialas omöjlighet, ett sätt att uttrycka den ständiga kontingensen och omöjligheten att 

konstituera samhället som ett objektivt och enhetligt system (Laclau & Mouffe, 2008, s. 180; 

184–185).  

Laclau diskuterar emellertid hur betydelsefixeringarnas tillfällighet ibland glöms bort, och hur 

det är denna glömska kring betydelsens kontingens och sociala ursprung som är innehållet i 

det marxistiska ideologibegreppet och det falska medvetandet (Laclau, 1990, s. 92). Denna 

glömska talar han också om i termer av sedimentering och naturalisering. Den ursprungliga 

kontingensen glöms bort vilket gör att den specifika betydelsen, den specifika diskursen 

framstår som självklar, naturlig eller objektiv (Laclau, 1990, s. 26–28; 34). En diskurs som 

naturaliserats tas för givet och de betydelser som etablerats inom den diskursen förstås som 

allmänt giltiga eller självklara. Men betydelsen är aldrig helt sluten, det finns alltid möjlighet 

till alternativa artikuleringar (Laclau & Mouffe, 2008, s. 159). Betydelsefixeringarna får också 

konsekvenser för handlingsutrymmet. Inom en viss diskurs där betydelsen fixerats ter sig 

vissa handlingar mer rimliga eller möjliga medan andra blir otänkbara.  

Enligt Laclau och Mouffes teori kan betydelsetillslutningen aldrig vara fullständig, det finns 

alltid en kamp om meningen, det finns alltid antagonism. Men trots det är vissa diskurser så 

naturaliserade att de framstår som självklara. Inom den psykoanalytiskt informerade sociala 

teorin, till vilken även Laclau själv kan räknas, har fokus riktats mot Jacques Lacans 

teoretiseringar om det splittrade subjektet och det imaginära, som maskerar antagonismen 

genom att maskera fixeringens omöjlighet. Per-Anders Svärd menar att psykoanalysens 

bidrag till Laclau och Mouffes hegemoniteori ligger i att bättre kunna teoretisera hur just vissa 

diskurser får fäste och naturaliseras. Även Yannis Stavrakakis menar att psykoanalysen kan 

tillföra en viktig dimension till analysen av varför vissa diskurser tycks beständiga, trots att de 

genom Laclau och Mouffes perspektiv förstås som i grunden historiskt kontingenta.  

Svärd tar sin utgångspunkt i Lacans splittrade subjekt och menar att subjektet aldrig kan 

uppnå någon stabil och fullständig identitet. I och med sin ofullständighet söker subjektet 

därför ständigt komplettera sin identitet genom att identifiera sig med diskurser som utlovar 

fullständighet, där diskurser om nationell identitet är ett exempel. Detta kan kopplas till idén 
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om den föreställda gemenskapen som var återkommande i den tidigare forskningen. Den 

nationella identiteten baseras enligt denna uppfattning inte på en essentiell nationell 

gemenskap, utan består snarare av en föreställd, imaginär gemenskap. Diskursanalysen, och 

de psykoanalytiska bidragen som diskuteras här, kan bidra med en djupare teoretisk analys av 

hur konstruktionen av den föreställda gemenskapen sker genom begäret efter enhet hos det 

bristfälliga subjektet. I själva verket kan ingen total identitet någonsin uppnås, men begäret 

över den enhet och totalitet som föreställs komma därmed är omättligt (Svärd, 2011, s. 265–

266). Bristen beskrivs som en brist på njutning, en total och fullständig njutning som föregår 

splittringen som är inneboende i det sociala och som gått förlorad (Stavrakakis, 1999, s. 42).  

Eftersom diskurser som vi sett är historiskt och socialt konstruerade, och därför i grunden 

kontingenta så kan inte identifikationer med dem leda till någon varaktig stabilitet. Men 

istället för att inse och acceptera att stabil identitet eller mening inte utgör någon reell 

möjlighet kan subjektet med hjälp av fantasin intala sig själv att den stabila meningen är 

möjlig, även om den i dagsläget hindras eller blockeras (Svärd, 2011, s. 266–267). I själva 

verket är bristen också nödvändig för begäret. Det är endast så länge blockeringen gäller och 

objektet ofullständigt som det kan upprätthålla begäret (Stavrakakis, 1999, s. 49). I tider av 

större osäkerhet och social instabilitet menar Stavrakakis att den politiska utopin utgör ett 

möjligt svar på den antagonism som präglar mänsklig erfarenhet. Utopin är imaginär på så sätt 

att den utgörs av en genom fantasin föreställd lösning på ofullständigheten eller instabiliteten. 

Men Stavrakakis menar också att utopin i grunden är problematisk eftersom den för att 

konstitueras behöver en syndabock. Utopins förverkligande är omöjligt, men den tillskriver 

syndabocken sin egen omöjlighet. Denna syndabock konstrueras som vad som hindrar 

meningen från att stabiliseras i nuet. Den skapar oordning och är ansvarig för att utopin inte 

infallit ännu. (Stavrakakis, 1999, s. 100–101). Kärnan i detta resonemang ligger i att 

ofullständigheten och instabiliteten som subjektet upplever projiceras på någonting utanför 

det själv. 

3.3 Subjektet och identifikationen 

Laclau och Mouffe förstår subjektet som konstituerat av diskurs. Det finns inget fördiskursivt 

subjekt som existerar och agerar oberoende av diskurserna, utan subjektets handlingar utgår 

alltid från diskursivt bestämda förutsättningar. På samma sätt som verkligheten alltid är 

diskursivt förstådd är även subjektet det, och det agerar utifrån den diskursiva förståelsen av 

omvärlden. Istället för oberoende subjekt talar författarna om subjektspositioner inom en 

diskurs (Laclau & Mouffe, 2008, s. 171–172). Begreppet interpellation kan användas för att 
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beskriva hur olika diskurser skapar de särskilda subjektspositionerna. Individerna interpelleras 

av diskursen till en särskild social position som är diskursivt formulerad och förstådd 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). I en nationalistisk diskurs om folkmusik till 

exempel så interpelleras utövare av folkmusik som nationalister, medan de av en annan 

diskurs istället får en subjektsposition som inte kopplas samman med någon ideologisk 

ståndpunkt.  

På samma sätt som det sociala aldrig kan konstitueras fullt ut eller fullständig ordning, enhet 

och objektivitet skapas i samhället, så drabbas även subjektet av denna osäkerhet. Laclau och 

Mouffe beskriver antagonism som en ”erfarenhet av misslyckande” (Laclau & Mouffe, 2008, 

s. 186), vilken för subjektet leder till en identitetskris (Stavrakakis, 2013, s. 176–177). 

Subjektet, som är splittrat, strävar efter att identifiera sig med diskursiva konstruktioner såsom 

till exempel ideologier, men eftersom inte heller sociala konstruktioner är fullständiga kan de 

inte erbjuda någon totalitet (Stavrakakis, 1999, s. 36; 41). Subjektet upplever sin ofullständiga 

identitet (på grund av betydelsefixeringens strukturella omöjlighet) som att det blivit berövat 

en njutning, och att begäret efter att återfå den njutningen genom att åstadkomma en 

fullständig identitet är omättligt (Stavrakakis, 1999, s. 41–42; Svärd, 2011, s. 265–266). 

Stavrakakis diskuterar nationalismens dragningskraft som identifikationsobjekt i termer av 

psykisk eller affektiv investering. Han menar att man för att förstå nationalismen behöver ha 

även den affektiva dimensionen i åtanke, det är inte tillräckligt med enbart en analys av den 

symboliska, diskursiva konstruktionen. Begär och njutning är begrepp som kan användas för 

att bättre förstå varför nationerna trots sin historiska kontingens ter sig så stabila (Stavrakakis, 

2013, s. 176–177).  

Enligt tidigare forskning konstrueras den nationella identiteten med hjälp av olika symboler 

såsom flaggor, nationalmuseum eller historia, men enligt denna teori är det alltså inte 

tillräckligt att analysera hur nationalismen konstruerar gemenskap diskursivt eller symboliskt. 

Enligt Stavrakakis finns det en affektiv dimension, och anledningen till att nationen blir ett 

starkt identifikationsobjekt står att finna i just denna dimension. Nationalismen är en stabil 

diskursiv konstruktion just för att den lyckas kanalisera begäret och utlova njutning som 

samtidigt hålls på lämpligt avstånd. Den nationalistiska diskursen innehåller symboliska 

konstruktioner av partiell njutning som bygger den nationella identiteten (till exempel 

högtider), samtidigt som bristen på den fullständiga njutningen förklaras bland annat med 

hjälp av konstruktionen av en syndabock som anses ha stulit den (Stavrakakis, 2013, s. 186–

195). Berättelsen om folket, såväl historiskt som kulturellt i anknytning till den folkliga 
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kulturen, skulle kunna förstås som en berättelse om nationell njutning. När folkkulturen 

porträtteras som nationell används den som en del av konstruktionen av nationell identitet, 

och därmed som en del av den struktur som kan hjälpa till att upprätthålla den nationalistiska 

fantasin genom den partiella njutning Stavrakakis talar om. Begrepp såsom njutning, utopi 

och syndabock kan därför användas för att analysera oron och rädslan över att förlora 

folkkulturen och hur den konstrueras i den nationalistiska diskursen. 

3.4 En känslig fråga – om känslornas roll i betydelsekonstruktionen 

Stavrakakis menar alltså att den affektiva dimensionen av nationalismen kan analyseras i 

termer av den lacanska psykoanalysen och dess fokus på begäret och njutningen. Men det 

finns också andra sätt att förstå känslornas roll i den diskursiva kampen. Sara Ahmed skriver 

på liknande sätt kring hur känslor bidrar till att personer blir investerade i sociala normer, 

vilket gör att vissa strukturer blir stabila och svårföränderliga (Ahmed, 2014, s. 12). Hon 

argumenterar för ett förhållningssätt till känslor där fokuset ligger på vad känslor gör, snarare 

än vad de är. Istället för att förstå känslor som något som kommer inifrån individen och finns 

där naturligt, så ses känslor som något som cirkulerar i samhället, som sociala praktiker som 

är kulturellt influerade och som skapar effekter. Till exempel argumenterar hon att emotioner 

bidrar till att forma såväl individuella som kollektiva kroppar (Ahmed, 2014, s. 1). Även 

Ahmed diskuterar nationalismen, och då till exempel hur det vita subjektet skapas på ett 

känslomässigt plan genom kärlek och hat. Genom kärleken till den egna nationen kan hat 

mobiliseras gentemot ”den andre” som porträtteras som ett hot mot det älskade objektet, och 

det är genom det hatet som det nationalistiska kollektivet byggs (Ahmed, 2004, s. 118). Enligt 

detta perspektiv blir det viktiga eller relevanta med känslor inte individens psykiska 

känsloläge, utan snarare de effekter som känslor bidrar till att skapa i samhället. Känslorna är 

sociala snarare än psykologiska. Det är genom cirkulationen i samhället som känslorna får sin 

verkan. Tvärtemot den vardagliga förståelsen av känslor som sprungna ur subjektet och 

refererade till ett särskilt objekt så genererar känslor effekter just genom sin cirkulation och 

icke-fixering vid något särskilt objekt eller subjekt (Ahmed, 2004, s. 120–124).  

I fallet med folkkulturen blir det intressant att undersöka vilka känslor som mobiliseras i 

konstruktionen av betydelsen kring folkkultur, på vilka sätt de används och vilka effekter de 

får. Ahmed diskuterar mer ingående hur rädsla används för att konstruera den asylsökande, 

den svarta mannen och terroristen som hot, och de effekter som rädslan får för bildandet av ett 

kollektiv som delar denna rädsla. Hon argumenterar att rädslan gör någonting, den får 

särskilda konsekvenser av att mobiliseras på ett specifikt sätt (Ahmed, 2004, s. 124–131). I 
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denna uppsats kommer jag inte att titta på vilka känslor som används i konstruktionen av den 

andre, utan istället vända blicken mot de känslor som är involverade i meningsskapandet 

kring folklig kultur, och på vilket sätt de används i de diskursiva konstruktionerna. 

3.5 Summering av teori 

I det här kapitlet har jag diskuterat de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studiens analys. Med utgångspunkt i Laclau och Mouffes hegemoniteori kan de olika 

uppfattningarna om folkkulturens mening och ställning i samhället idag förstås som en 

diskursiv kamp som därmed ses som politisk. Enligt denna teori är betydelsen kontingent och 

ständigt föränderlig, samtidigt som den också tillfälligt kan fixeras inom partikulära diskurser 

som även kan naturaliseras och komma att ses som objektiva. Men just att betydelsen på ett 

ontologiskt plan inte är fast leder till en identitetskris för subjektet som enligt psykoanalysen 

söker en stabil och enhetlig identitet. Detta kan användas för att analysera hur hotbilden mot 

folkkulturen byggs upp inom och utanför rörelsen och på vilket sätt det eventuellt 

kommunicerar med en nationalistisk agenda. Till sist har jag diskuterat även den affektiva 

dimensionen av det diskursiva konstruktionsarbetet. Dels handlar det om subjektets begär som 

bidrar till konstruktionen av den imaginära gemenskapen, och dels handlar det om att förstå 

hur känslor kan mobiliseras för att konstruera en särskild betydelse. 

 

4. Metod 

Jag har i tidigare kapitel presenterat mina teoretiska utgångspunkter, men kommer i det här 

kapitlet att redogöra för studiens metodologi och praktiska tillvägagångssätt. Jag inleder med 

att presentera den diskursanalytiska ansatsen jag använt mig av. Därefter diskuterar jag min 

förförståelse för fältet och frågan om reflexivitet inom forskning. Sedan redovisar jag 

materialet för studien och hur urval och avgränsningar genomförts. Därefter presenterar jag en 

del verktyg och begrepp som jag använt mig av för att analysera det materialet och beskriver 

hur analysarbetet gått till. Därnäst diskuterar jag frågan om trovärdighet och validitet i 

kvalitativ forskning och hur jag gått tillväga för att säkra studiens validitet. Till sist kommer 

jag också att diskutera vad ett etiskt förhållningssätt inom forskning innebär och hur jag har 

arbetat med det under studiens gång. 
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4.1 Metodologisk ansats  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med olika typer av kvalitativa material. Det innebär 

främst ett fokus på mening och hur denna konstrueras. Vidare använder jag mig mer specifikt 

av en diskursanalytisk ansats, vilket ytterligare fokuserar på den språkliga 

meningskonstruktionen och tillåter studiet av oenigheter. Hur mening konstrueras kring 

någonting ses här som en del av en diskursiv kamp, och jag vill genom denna studie komma 

åt de motsättningar som finns mellan de olika diskursernas sätt att etablera särskilda 

meningskonstruktioner. Det är meningskonstruktioner som står i centrum för intresset i denna 

uppsats, snarare än hur väl de överensstämmer med någon objektivt existerande verklighet. 

Laclau och Mouffe konstaterar att det förvisso existerar en verklighet, men menar att vår 

förståelse av den alltid är diskursivt formulerad (Laclau & Mouffe, 2008, s. 162). Inom detta 

perspektiv är det relevanta inte hur väl diskurs och verklighet överensstämmer utan snarare är 

det meningskonstruktionerna i sig som är intressanta. Berättelser från intervjuer eller från 

någon annanstans ses därmed inte som rena återgivningar av fakta. Detsamma gäller för det 

vetenskapliga resultatet och tolkningen. De utgör meningskonstruktioner, och bör förstås som 

ett sätt att fixera betydelse och konstruera världen på ett visst sätt, snarare än en representation 

av densamma.  

4.2 Reflexivitet och förförståelse 

Inom en hermeneutisk tolkningstradition är tolkning enbart möjligt utifrån en förförståelse, 

och därför är förförståelsen inte någonting som kan eller bör elimineras från 

forskningsprocessen. Istället handlar objektivitet inom kvalitativ forskning om reflexivitet och 

medvetenhet över hur forskarens subjektivitet och förkunskap färgar tolkningen av materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260). Haraway har också argumenterat att uppfattningen om 

objektivitet som neutral beskrivning av verkligheten är falsk, och menar istället att all 

objektivitet är förkroppsligad och att kunskapen är situerad. Hennes doktrin om situerad 

kunskap utgår från ett feministiskt perspektiv där den ”neutrala” blicken anklagas för att i 

själva verket utgå från den vita mannens världsbild, varför en epistemologi som erkänner 

subjektets inflytande och därmed kunskapens ofrånkomliga situering är feministisk. 

Inramningen på denna studie är inte just feministisk, men idén om att kunskapen är situerad 

kan appliceras även här. Den ”objektivitet” som jag åsyftar i denna uppsats utgår från just den 

”begränsad[e] position” (Haraway, 1988, s. 583, min översättning), Haraway talar om. Min 

egen förförståelse har varit en viktig del av arbetet med denna studie. Jag dansar och spelar 

själv i olika föreningar där jag också är organisatoriskt engagerad, och under ett par års tid har 
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jag deltagit på kurser, stämmor och festivaler, och möten av olika slag och samtalat med en 

mängd olika människor om folkmusik och folkdans på olika sätt. Detta har gett mig en 

värdefull inblick i fältet som inte enkelt motsvaras av konkreta analysmaterial, och tillåtit mig 

att göra tolkningar som jag inte hade kunnat göra utan samma förförståelse. Samtidigt är dessa 

tolkningar också en konsekvens av just min förförståelse, som är färgad av de specifika 

sammanhang som jag befunnit mig i, och inte att betrakta som allomfattande för fältet.  

4.3 Material, materialinsamling och urval 

Genom att använda mig av Laclau och Mouffes perspektiv finns möjligheten att förstå även 

andra handlingar än just de språkliga som diskursiva och artikulatoriska. Att en handling är 

artikulatorisk innebär att den bidrar till att konstruera en särskild betydelse och fixera 

elementen på särskilda sätt. Detta utgör en aktiv syn på språk, där språk förstås som en 

handling som alltid bidrar till att skapa mening, men även att denna handling kan utgöras med 

olika typer av språk, såsom till exempel tal, text, eller bild. Jag har i denna studie använt mig 

av en blandning av material, och syftet med det har varit att skapa en så stor bredd som 

möjligt och kunna se fenomenet ur flera olika perspektiv. Utifrån den kvalitativa ansatsen har 

jag eftersträvat att skapa variation inom materialet för att därigenom kunna komma åt en så 

stor mängd olika meningsskildringar som möjligt.  

Materialen kan delas upp i främst två kategorier baserat på den kontext det berör. Den ena 

gruppen av material utgörs av offentliga skildringar av folkmusik och folkdans i media och 

inlägg i debatten om de ämnena. Det innefattar debattartiklar, nyhetsartiklar och 

dokumentärprogram i radio och tv. Den andra gruppen material utgörs istället av skildringar 

inifrån folkmusik-, och folkdansrörelsen själv. Detta material utgörs främst av intervjuer, men 

också etnografi och fältanteckningar från möten och händelser inom folkmusik-, och 

folkdansvärlden, såväl ute i samhället som på internet. En komplett lista över debattartiklar, 

dokumentärprogram och annat material som analyserats i denna uppsats finns i referenslistan 

under ”källmaterial”. Materialet kan också sägas befinna sig på olika nivåer, då de 

individuella meningskonstruktionerna i intervjuerna men också i viss mån debattartiklarna 

och dokumentärerna kontrasteras mot det mer allmänna samtalet inom fältet och i samhället. I 

det som följer kommer jag att diskutera de olika typerna av material och inleder då med det 

material som ger en inblick i hur fältet och det allmänna samtalet ser ut, för att sedan röra mig 

mot de individuella men samtidigt offentliga konstruktioner som återfinns i tidningsmaterial 

men också i dokumentärer på ämnet, och till sist de mer individuella utsagorna i intervjuerna. 
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4.3.1 Etnografiskt material - online och offline 

Förutom den förförståelse jag har för fältet genom det deltagande jag beskrivit ovan har jag 

också genomfört mer konkret riktade observationer under det senaste året. Vissa möten och 

samtal har ibland kommit in på frågor om till exempel bevarande av folkkultur, det upplevda 

hotet mot folkkulturen, och konflikter inom fältet vad gäller synsätt på folkmusik och dans 

eller andra liknande ämnen, och jag har då kort därefter skrivit ned vad de samtalen handlat 

om och så långt minnet räcker, vad de involverade har sagt. Dessa anteckningar fungerar som 

underlag för en bredare uppfattning om vilka diskurser som präglar fältet inom olika frågor 

och de olika synsätt som existerar till exempel gällande dans. 

Jag har också följt diskussionerna i flera Facebookgrupper om svensk folkkultur, såsom 

Svensk folkmusik (med omkring 10 000 medlemmar) och Vi som gillar folkdräkter (med 

omkring 5 000 medlemmar), båda med ett flertal nya inlägg eller trådar per dag. Dessa forum 

handlar oftast om ämnen som kan anses vara i grunden lättsamma. Många inlägg består av att 

någon visar upp låtar eller dräkter, delar information om olika evenemang, konserter och 

skivsläpp, lägger upp gamla fotografier, men också efterlysningar och rådfrågningar i olika 

spörsmål. Förhållandevis få trådar innehåller diskussioner med meningsskiljaktigheter (dock 

något fler i dräktgruppen än i musikgruppen), och direkt politiska diskussioner är ovanliga 

och modereras eller raderas ofta snabbt. Förutom att utgöra en del av den allmänna 

uppfattningen inom fältet har jag även i detalj analyserat ett fåtal trådar. Liksom intervjuerna 

används dessa trådar som ett exempel, ett uttryck av diskurser som återfinns inom fältet. I en 

diskussion om menuett manifesteras till exempel två olika synsätt på dans, som jag också 

känner igen från mina egna erfarenheter inom folkdansvärlden. 

Olika organisationer och institutioner bidrar till den diskursiva konstruktionen av 

folkkulturen, och jag har därför valt att analysera även material som kommer från några av de 

stora institutionerna inom fältet och som återfinns på internet i form av hemsidor och 

dokument och skrivelser publicerade på hemsidorna. Jag har även analyserat utdrag ur 

stadgar. Detta material ger en inblick i hur fältet positioneras på ett mer institutionellt plan, 

vilket breddar denna studies räckvidd från de individuella synpunkter som förekommer i 

debattartiklar och intervjuer. Upprop och skrivelser från organisationerna har jag behandlat 

som debattartiklar (diskuteras nedan) då de syftar till att utgöra ett inlägg i debatten. Det rör 

sig om organisationer såsom Svenska Folkdansringen och underorganisationerna Zornmärket 

och Polskmärket, men också om nätverket Folkmusiker mot rasism och uppropet Spelmän 
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mot främlingsfientlighet. En lista på webmaterialet finns också listad under källmaterial i 

referenslistan.  

4.3.2 Tidningsmaterial 

Material från media har jag hittat genom att googla på ”folkmusik” och ”folkdans” i 

kombination med ”politik” och ”nationalism”. Sökningen ledde till en mängd artiklar mer 

eller mindre relaterade till ämnet för denna studie, utifrån vilka jag valt ut de som rör just 

kopplingen mellan folkkultur och nationalism på något sätt, eller protesterna mot nationalism 

sedan valet 2010. Totalt har 12 artiklar valts ut för vidare analys. Detta innebär att jag valt 

bort artiklar som rör folkmusik och feministisk politik, eller artiklar om partipolitisk 

kulturpolitik som inte berör folkkulturen specifikt. Anledningen till att jag inte tittat på äldre 

material än så är för att jag är intresserad av hur folkmusiken konstrueras i det aktuella 

politiska läget och den debatten som följt på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010. 

Det analyserade materialet utgörs av 7 debattartiklar och upprop, och 8 nyhetsartiklar. Det 

finns en stor skillnad mellan debattartiklar och nyhetsartiklar. Debattartiklarna ligger i regel 

närmare intervjuerna i och med att författarna själva uttrycker sina åsikter och 

betydelseformuleringar. Nyhetsartiklar å andra sidan utger sig för att vara neutrala 

beskrivningar av läget, men med det diskursanalytiska perspektivet förstås även de som 

meningskonstruktioner snarare än just neutrala representationer. Vissa av nyhetsartiklarna 

innehåller intervjuer med aktiva inom fältet. Dessa är att liknas med dokumentärerna jag 

diskuterar härnäst på så sätt att de innehåller personliga röster men samtidigt utgör egna 

berättelser inom vilka dessa röster getts en särskild plats.  

4.3.3 Dokumentärer 

En del av analysmaterialet utgörs av en radiodokumentär från P2; ”Kampen om folkmusiken: 

vem tar ställning?” från 2018 och dokumentärfilmen ”Det goda landet: folkdansaren Lena” 

från 2017. Jag har transkriberat båda med syfte att kunna genomföra en textanalys av dem. 

Chouliaraki argumenterar för att analysera tv och audiovisuellt material som text, och menar 

att tv och media reproducerar föreställningar och sunt förnuft (vilket är politiskt), även (och 

kanske särskilt) i sammanhang som kan te sig triviala (Chouliaraki, 2005). Genom att använda 

mig av Laclau och Mouffes perspektiv där alla sociala praktiker ses som artikulatoriska har 

jag kunnat analysera hur dokumentärerna ifråga är uppbyggda, vilka ljud och bilder de väljer 

att ta in och på vilket sätt det bidrar till att konstruera särskilda typer av mening. I mina 

transkriptioner har jag därför tagit med såväl tal som annat ljud såsom till exempel musik, och 

i fallet med dokumentärfilmen, även bild, och när och hur bild och musik växlar i 
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dokumentärerna. Analysen av programmen har varit komplex, med material som samtidigt 

befinner sig på flera nivåer. Å ena sidan de individuella meningskonstruktioner som de 

deltagande personerna ger röst åt, och å andra sidan det narrativ som dokumentärerna själva 

bygger upp. Dokumentärfilmen Det goda landet innehåller till exempel bilder och berättelser 

från ett folkdanslag och mer specifikt en folkdansare - Lena, en kulturarbetare, Tony, som 

arbetar med att anordna en karneval, en kulturarvsdebatt i riksdagen och ett arkiv på Nordiska 

museet och är därmed fylld av diskursiva konstruktioner i dessa olika kontexter. Men filmen 

utgör i sig också ett inlägg i debatten om folkdans, och hur den framställer de olika 

sammanhangen som återges i filmen är också det betydelsefullt att analysera. Detsamma 

gäller radiodokumentären Kampen om folkmusiken: vem tar ställning? I den förekommer flera 

olika personer som uttrycker en åsikt eller konstruerar en viss mening. Men förutom de 

enskilda meningarna kan dokumentärerna också analyseras utifrån hur de artikulerar mening, 

genom sina frågeställningar, genom vilka åsikter de låter komma till tals och på vilket sätt, 

och genom hur de klipper samman de olika ståndpunkterna. De konstruerar på så vis sin egen 

betydelse och utgör därmed ett inslag i debatten. Jag har sökt analysera dem på båda dessa 

nivåer. Dels den berättelse som berättas genom programmens frågeställning, klippning och 

slutsatser, men också de enskilda utsagorna som i dokumentärerna fyllt en särskild funktion i 

narrativet men som i kombination med mitt övriga material också kan ges alternativa 

tolkningar. 

4.3.4 Intervjuer 

Genom att göra intervjuer vill jag utforska hur meningsskapandet kring folkmusik och 

folkdans ser ut bland personer som själva är en del av den världen. Målet med kvalitativa 

studier som denna är inte att kunna generalisera resultaten för att säga någonting om den 

större populationen, utan snarare att utforska meningsstrukturerna i sig (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 280–281). Syftet är alltså inte att fastställa i vilken utsträckning olika personer delar 

uppfattning och hur denna uppfattning i sådana fall ser ut, utan istället utforska kvalitativt 

olika uppfattningar utan hänsyn till hur vanliga de är. Därför har målet varit att skapa ett brett 

material med så många olika uppfattningar som möjligt. För att öka heterogeniteten har jag 

genomfört ett slags strategiskt urval (Trost, 2010, s. 137–138) och försökt välja personer att 

intervjua som håller på med folkmusik eller dans på olika sätt och i olika sammanhang. I detta 

fall har jag valt två urvalskriterier som sedan styrt vilka personer jag valt att intervjua. I tabell 

1 finns information om urvalskriterierna och hur de intervjuade förhåller sig till dem. Det 

första kriteriet gäller på vilket sätt personen är aktiv inom fältet. I den första gruppen placerar 
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jag dem som arbetar med folkmusik eller dans professionellt som musiker eller 

dansare/danspedagoger. I den andra gruppen befinner sig de vars engagemang inom 

folkmusiken eller dansen snarare kan beskrivas som amatörmässigt, vilket innefattar såväl 

föreningsengagemang som socialdans och spel. Graden av professionalisering är betydelsefull 

eftersom inställningen till något kan antas variera beroende på om det är en hobby eller ett 

yrke. De som är yrkesverksamma inom området kan också antas ha en mer utvecklad 

uppfattning om vissa frågor, samt ofta också utbildning inom ämnet, medan amatörerna 

kanske inte studerat eller funderat så mycket. Dessutom rör de sig inom olika typer av 

sammanhang (konsert/kurs och föreningar) som präglas av olika diskurser, även om det 

såklart är omöjligt att dra några tydliga skiljelinjer i detta fall. Det andra urvalskriteriet är 

ålder och här har jag delat in de intervjuade i olika ålderskategorier för att nå olika 

generationer. Folkmusik-, och folkdansvärlden har under olika tidsperioder sett olika ut. Det 

har varit ständiga upp och nedgångar i det allmänna intresset, samt med olika rådande 

ideologiska uppfattningar i olika perioder. Jag har velat få en spridning i ålder för att kunna 

fånga upp de skillnader som påverkats av ett engagemang i olika perioder som präglats av sin 

samtid på olika sätt. 

 Professionell Amatör 

18-30 år Maria Matilda 

31-50 år Anders Helena 

>50år 

 

Eva Lars 

Tabell 1: Urvalskriterier 

För att hitta intervjudeltagare till studien har jag annonserat i gruppen ”Svensk folkmusik” på 

Facebook. Den har över 9000 medlemmar och en ständigt aktiv diskussion om folkmusik. Jag 

är själv aktiv medlem i folkdans-, och folkmusikföreningar och har valt att söka 

intervjupersoner i första hand utanför de kretsar som jag själv rör mig i eftersom jag ville att 

intervjuerna skulle bli så förutsättningslösa som möjligt. Informationsbrev för studien som 

delgetts deltagarna innan deras medverkande finns i Bilaga 1. 

Jag har valt att genomföra en typ av kvalitativa intervjuer, där syftet varit att utforska hur de 

intervjuade personerna själva upplever och konstruerar fenomenet i fråga (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag är intresserad av de meningskonstruktioner och artikuleringar de 

intervjuade gör på ämnet för denna uppsats. Metodböcker som behandlar intervjuande 

diskuterar ofta graden av strukturering som går från strukturerade via semistrukturerade till 

ostrukturerade intervjuer för att så lite som möjligt påverka det materialet som skapas (se till 
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exempel Aspers, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Ledande frågor sägs göra materialet 

opålitligt samtidigt som vissa argumenterar att själva handlingen att styra ämnet för samtalet 

kan ses som en typ av ledande fråga (Aspers, 2011). Jag anser ändå att det finns en betydande 

skillnad mellan viss strukturering och direkt ledande frågor i detta fall, och har valt att 

strukturera mina intervjuer till den grad att jag bestämt ämnet och frågorna som diskuterats 

under dem (strukturerat), men försökt ställa frågor som är öppna och berättande till sin 

karaktär (ostrukturerade). På så sätt innehåller materialet som skapas därigenom 

intervjupersonens egna berättelser och meningsstrukturer. Intervjuguiden jag använt återfinns 

i Bilaga 2.  

Trots att jag är intresserad av nationalism och hur den folkliga kulturen relateras till 

nationalism och nationell identitet har jag valt att inte direkt fokusera på ämnet i intervjuerna 

utan istället observera huruvida det är någonting som de intervjuade tar upp självmant och i 

sådana fall på vilket sätt. I många fall har de intervjuade själva kommit in på de politiska 

aspekterna, ofta redan tidigt i intervjun, men även när så inte skett är det också att betraktas 

som ett resultat. I de fallen har jag frågat om politik mot slutet av intervjun. Anledningen till 

att jag inte velat ta upp frågor om nationalism direkt och tidigt i intervjuerna är för att det 

tenderar att skapa ett mer moraliserande eller stängt samtal, vilket jag velat undvika. På en 

direkt fråga om nationalism kan den intervjuade känna press att svara på ett särskilt sätt eller 

som representant för en hel rörelse, medan jag varit mer intresserad av personernas egna, 

spontana, tankar och meningsstrukturer på ämnet.  

4.4 Analysförfarande och analysverktyg 

De olika materialen fyller olika funktion i analysen. Som tidigare nämnts har en del av 

materialet karaktären av offentliga skildringar och utgör en del av det allmänna samtalet inom 

fältet och i samhället. Dessa har analyserats som olika diskurser som existerar i det offentliga 

samtalet och som bidrar till att konstruera betydelsen kring folkkulturen. Mot de allmänna 

uppfattningar som återfinns där ställs sedan de mer individuella utsagorna (i intervjuer och 

debattartiklar), som utgör inlägg i en debatt och försök att artikulera betydelsen av 

folkkulturen annorlunda. Ofta argumenterar de emot en diskurs som de uppfattar som allmän 

eller rådande i samhället och eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur folkkulturens 

mening konstrueras diskursivt i olika sammanhang så är jag intresserad av såväl de mer 

etablerade diskurserna som de olika sätten dessa utmanas på. Min förförståelse och det 

etnografiska materialet utgörs inte av text som på samma sätt låter sig analyseras i termer av 
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diskurs, utan har här istället bidragit med insikt i fältet och en känsla för hur de olika 

diskurserna genljuder inom fältet. 

Analysarbetet består av att bearbeta det insamlade materialet, vilket påbörjas redan vid 

insamlandet. Jag har valt att använda mig av kodning för att strukturera materialet som annars 

hade varit svåröverskådligt, något som rekommenderas flitigt i metodlitteratur på ämnet (se 

till exempel Aspers, 2011, s. 172; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). Syftet med kodningen 

har varit att kunna sortera och strukturera materialet utifrån teman, för att på så sätt kunna 

hitta gemensamma teman och frågor. Utifrån denna översiktskodning har jag sedan kunnat 

välja ut särskilda teman för vidare analys. Kodningen gör det då också enklare att hitta de 

stycken där de olika teman återfinns. I den djupare analysen har jag fokuserat på kortare 

textstycken och läst dem utifrån mitt teoretiska ramverk. I diskursanalysen är syftet med 

kodningen inte att sortera materialet för att kunna konstruera en sammanhängande helhet eller 

allomfattande tolkning. De olika teman och mönster som återfinns i materialet förstås inte 

som entydiga, och jag har därför också intresserat mig för såväl motsägelser och spänningar 

inom olika teman, som för de sätt på vilka de olika teman förhåller sig till varandra. Särskilt 

med tanke på att jag i denna uppsats velat undersöka den betydelsekamp som existerar kring 

den folkliga kulturen blir mångtydigheter och spänningar i materialet intressanta att analysera 

vidare. Den diskursanalytiska läsningen innebär att begrepp såsom artikulering, 

element/moment, nodalpunkt och flytande signifikanter använts för att förstå hur de olika 

diskurserna är uppbyggda och på vilket sätt meningen fixerats i de olika fallen. Att tala om 

folkkulturen förstås då som en artikulering där folkkulturen utgör en nodalpunkt och de olika 

sätten den beskrivs på förstås som element som kopplas till den och därigenom ger den en 

särskild betydelse. Kampen kring folkkulturens mening är central i denna uppsats, vilket 

skulle kunna formuleras som att folkkulturen utgör en flytande signifikant, som olika 

diskurser försöker ge betydelse genom att knyta den till olika typer av tecken.  

4.5 Validitet 

Även om jag inte eftersträvar att klarlägga en ontologisk objektivitet utanför det 

meningsskapande jag studerar, blir frågan om resultatets giltighet relevant att ställa. 

Vetenskapen skiljer sig från vardagens sunda förnuft genom sina metodologiska 

överväganden och metodiskhet. Bland dessa finns strävanden efter att gå metodiskt snarare än 

slumpmässigt tillväga vid urval av material och analys av densamma och krav på att 

tolkningarna som presenteras ska vara välgrundade och motiverade så att läsaren själv kan 

bedöma dess giltighet (Thomsson, 2010, s. 34).  
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Validitet i forskning har sagts innebära en överensstämmelse mellan vad som sägs undersökas 

och vad som faktiskt undersöks (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Inom kvantitativ 

forskning innebär det till exempel att frågorna i en enkät bör vara utformade så att de faktiskt 

kommer åt det som man är ute efter. Inom kvalitativ forskning tolkar jag det i termer av vad 

Edwards benämnt interpretative gap. Han argumenterar att det alltid finns ett glapp mellan 

det studerade objektet och forskningens slutsatser och tolkningar, men att det kan vara större 

eller mindre i olika typer av forskning. Han menar att människors berättelser och tal ofta 

tolkas som uttryck av tankar eller känslor, eller som återgivningar av någonting som faktiskt 

inträffat (Edwards, 2012, s. 428). Det skulle i andra termer innebära att validiteten är låg. Men 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv motsvarar eller representerar inte tal tankar eller 

känslor. Enligt Edwards är diskurspsykologins sätt att tolka tal som tal en stor förtjänst. 

Objektet för denna studie är meningskonstruktioner, diskurser och antaganden som skapar vår 

förståelse av folkkulturen och dess relation till nationalism, snarare än de faktiska händelser 

eller tankar som ligger bakom dem. Genom att tolka de olika typerna av text som just diskurs 

och inte återgivningar av fakta så blir tolkningsglappet relativt litet (Edwards, 2012, s. 428–

429), och validiteten därmed hög. Mitt diskursanalytiska fokus innebär att jag analyserar text 

och tal som konstruktioner, inte som representationer av någonting annat. Fokus ligger hela 

tiden på hur mening konstrueras, och inte huruvida den meningen är överensstämmande med 

någon verklighet eller om den är ”sann”.  

4.6 Etiskt förhållningssätt i forskning 

En uppfattning om forskningens nytta utgör grunden för den etiska diskussionen inom 

forskning. Vetenskapsrådet slår fast att forskningskravet/kunskapskravet ska vägas emot 

eventuella bieffekter för studiens deltagare. Den nytta som ny kunskap på ett område innebär 

vägs mot de negativa konsekvenser som forskningen får på de individer som berörs direkt av 

olika studiers genomförande (Vetenskapsrådet, 2017). Inte sällan diskuteras fyra specifika 

krav på samhällsvetenskaplig forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet, enligt vilka deltagare bör ha rätt att bli fullständigt informerade, ge sitt 

samtycke (samt dra tillbaka det när som helst), ha sin identitet skyddad och slutligen att 

materialet enbart används i den avsedda studien (Vetenskapsrådet, 2002), eller någon 

variation på dessa (se till exempel Kvale & Brinkmann, 2009, s. 84–93). Jag har i mina 

intervjuer följt alla de kraven, och namnen på de jag intervjuat är i uppsatsen fingerade. 

Förutom att fingera namnen har jag i intervjutranskriptionerna maskerat namnen på de 

föreningar och sammanhang personerna rör sig i, samt information om platser de växt upp 
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eller verkat på, men trots det är det möjligt att någon skulle kunna identifieras utifrån 

intervjutranskriptet, särskilt med tanke på att fältet är relativt litet och jag intervjuat en del 

personer som verkar professionellt inom det och därmed har ett visst anseende. 

Intervjutranskripten har av den anledning förvarats oåtkomligt och inga molntjänster har 

använts för att förvara eller transportera ljudfiler eller transkriptioner. Offentligt publicerade 

material som debattartiklar, annat debattmaterial och dokumentärer har inte anonymiserats 

eftersom de utgör offentligt material som är tillgängligt för alla. 

Att respektera dessa krav är viktigt såväl i sin egen rätt som ur ett mer långsiktigt perspektiv, 

där bristande respekt för etiska frågor skulle leda till generell misstro mot vetenskapen och 

motvilja till att ställa upp som deltagare i vetenskapliga studier. Men samtidigt kan ett 

överdrivet fokus på formella etiska krav och riktlinjer också leda till att viss forskning 

omöjliggörs, vilket i ett bredare perspektiv kan förstås som oetiskt. Punch argumenterar att 

den individcentrerade forskningsetiken bidrar till att bevara status quo. Han menar till 

exempel att etnografiska studier till stor del misslyckas med att uppnå informations-, och 

samtyckeskraven då det inte vore praktiskt möjligt eller gynnsamt för resultatets kvalitet att i 

förväg informera alla inom ett helt fält och få deras samtycke till studien (Punch, 1994). Jag 

har som analysmaterial använt fältanteckningar från sammanhang som jag befunnit mig i utan 

att informera samtliga närvarande om min uppsats och hur mina erfarenheter från de 

tillfällena skulle kunna komma att användas i den. Jag har också analyserat diskussioner i 

onlineforum om folkmusik, utan att fråga de inblandade. I båda fallen har jag varit noga med 

anonymisering, och vad gäller diskussionerna online så gäller samma som med 

mediamaterialet, nämligen att det finns där öppet för vem som helst att läsa. Dessutom 

handlar min analys i första hand om diskurserna som återfinns i materialet och inte själva 

personerna som uttrycker dem. Med det i bakhuvudet har jag gjort bedömningen att den skada 

som det eventuellt skulle innebära för de berörda att finnas med i denna uppsats är försumbar.  

 

5. Resultat och analys  

I det här kapitlet kommer jag att presentera min analys av materialet. Jag inleder med att 

diskutera hur Sverigedemokraterna och nationalismen orsakat en politisering av folkkulturen 

som utövare på olika nivåer i mitt material tycks uppleva ett behov av att hantera. Att utövare 

av folkkultur tagit ställning mot främlingsfientlighet framställs i tidigare forskning på ämnet 

som ett försök att avlägsna folkkulturen från sin nationalistiska natur. Jag argumenterar att det 
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kommer sig av en rädsla för att den folkliga kulturen ska förknippas med nationalism grundad 

i att nationalistiska organisationer upplevs försöka använda folkkulturen för sina politiska 

mål. Denna kamp om folkkulturens mening diskuterar jag närmare i avsnitt 5.2 och 5.3. I det 

tidigare visar jag hur folkkulturen konstrueras som utdöende och hotad av invandring och 

mångfald genom analysen av dokumentärfilmen Det goda landet, som i min analys får 

representera en uppfattning som också existerar som antagonist i mycket av mitt övriga 

material. I nästa stycke analyserar jag sedan hur aktiva inom fältet försöker fixera betydelsen 

kring folkkulturen i motsättning till den nationalistiska diskursen som till viss del är 

naturaliserad i det allmänna samtalet genom att betona förnyelse och öppenhet för influenser. 

Denna diskussion konkretiseras och fördjupas ytterligare i 5.4 där jag analyserar olika 

uppfattningar om bevarandet av traditioner och dess nödvändighet. Här ser vi hur det inom 

fältet finns såväl konservativa som förnyande krafter och de har olika sätt att förstå och 

värdera bevarandet. De som vill bevara folkkulturen enligt tradition måste på något sätt 

hantera frågan om nationalism eftersom det finns en viss likhet i det och den nationalistiska 

strävan att bevara svensk kultur, vilket jag slutligen diskuterar i avsnitt 5.5. 

5.1 Politik och politisering av folkkulturen 

Att folkkulturen blivit en politisk fråga står tämligen klart. Antalet debattartiklar, 

demonstrationer och dokumentärer på ämnet under de senaste åren är bara några tecken på 

frågans ökade politisering i samhället sedan valet 2010. I debattartiklar och intervjuer 

framställs Sverigedemokraternas kulturpolitik som att de ”använder folkkulturen i sin 

propaganda” (Möller m.fl., 2018) och ”använder sig av folkmusiken och spelmansstämmorna 

för att skapa en förljugen, starkt nationalistisk föreställning om en etniskt ren, svensk kultur” 

(Spelmän mot främlingsfientlighet, 2018). Maria, som jobbar som frilansande musiker, talar 

om hur nationalistiska rörelser vill använda folkkulturen ”som en symbol för deras mål” 

(Maria). Mer specifikt innebär det att folkkulturen sägs kunna symbolisera en svunnen tid då 

Sverige var ett etniskt mer homogent land, vilket är något som Sverigedemokraterna och 

andra nationalistiska organisationer sägs vilja återuppnå med sin invandringspolitik och sin 

exkluderande kulturpolitik. Vidare påstås högernationalismen anse att den folkliga kulturen är 

hotad av invandring och mångkultur (Möller m.fl., 2018). Startskottet för dagens debatt på 

ämnet har av bland andra Maria beskrivits som när Jimmie Åkesson kom till riksdagens 

öppnande iklädd folkdräkt: 

Ja, det startade när SD kom in i regeringen [sic]. Och var en reaktion på det. Mycket 

också för att Jimmie Åkesson och vem det nu var mer som när de gick in i riksdagen 

hade folkdräkt på sig. Och att folkdräkt är ju nånting man kan ha som högtidsklädsel, 
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det är ju inget konstigt. Men just när ett rasistiskt parti har det på sig, det blir liksom 

en annan innebörd. Så att det var många som kände sig, ja som inte kände sig 

bekväma med det. De ville visa att folkmusik och dansrörelsen inte står för rasism 

(Maria). 

Maria beskriver här vad hon upplever vara startskottet för folkmusikrörelsens mobiliserande 

mot nationalism. Hon beskriver hur företrädare för Sverigedemokraterna burit folkdräkt och 

att det gjort utövare av folkkultur obekväma. Nationalismens appropriering av folkkulturen, 

av vilken Åkessons bärande av en folkdräkt endast utgör ett exempel, väcker frågan om 

relationen mellan folkkultur och nationalism. Det blir en fråga som många utövare inom fältet 

känner att de behöver reagera på, även om de gör det utifrån olika utgångspositioner och på 

olika sätt. Denna debatt kan förstås som en diskursiv kamp där företrädare för 

Sverigedemokraterna (och andra nationalistiska organisationer), försöker knyta folkkulturen 

till nationalismen och definiera den inom en nationalistisk diskurs, samtidigt som utövare 

genom att ta ställning mot den appropriering de ser försöker definiera folkkulturen på 

alternativa sätt.   

Men alla vill inte ta ställning, och i allmänhet finns inom fältet en ovilja att blanda in politik i 

musiken. Politiska diskussioner i Facebookgrupper modereras snabbt och även i mina 

intervjuer märks oviljan till politiken av. Lars, som spelar i flera spelmanslag och band säger 

angående politik att: ”Mycket, eller nästan det mesta av företeelser här i samhället är ju 

politiska frågor, men jag undrar om inte folkmusiken, folkkulturen, folkmusik och folkdans 

står utanför det. Jag har inte märkt av några politiska undertoner nånsin, nånstans” (Lars). 

Matilda, som är student och utövar folkmusik och folkdans på sin fritid, menar att folkmusik 

och politik inte har med varandra att göra: ”man kan väl ha vilken politisk åsikt som helst och 

ändå hålla på med folkmusik”. Också Anders, som arbetar med musik, poängterar hur han valt 

att inte blanda in politik i sitt spelande, han spelar aldrig för politiska partier, gör inga 

politiska poänger med sitt spel, och han bryr sig inte om sina spelkompisars politiska hemvist. 

Det viktiga är musiken i sig, han spelar för att det är kul och ”det ska funka musikaliskt”. De 

upplever alla att politik inte har någon plats när de utövar musiken, det är ett sammanhang där 

politik är oviktigt, eller helt enkelt inte närvarande. Folkmusiken konstrueras därmed som i 

sig själv opolitisk. För dem finns ingenting i den som är varken nationalistiskt eller 

antinationalistiskt, den politiska aspekten är irrelevant. Detta återspeglas också till stor del i 

Facebookgruppen Svensk folkmusik, där en övervägande majoritet av inläggen och 

kommentarerna utgörs av delningar av låtar, evenemang och minnen, med lättsam ton och 

utan att koppla det till politiska frågor. 
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Även i radiodokumentären Kampen om folkmusiken – vem tar ställning, ges denna opolitiska 

inställning utrymme. Dokumentären inleds med att folkmusiken beskrivs som ett ”andrum” 

och en ”fristad” och som gemytlig genom beskrivningen av en lokal som lyser upp i 

vintermörkret, där människor dansar och ”verkar känna varandra” samt genom att musik 

spelas i bakgrunden och att man kan höra ljudet av folk som dansar. Men sedan tränger 

politiken in, i form av en låda pins som medtages av en medlem till spelmanslagets övning. 

Musiken byts ut, istället för folkmusik spelas ett klassiskt stycke upp, vilket bidrar till att 

konstruera avbrottet från den harmoniska, problemfria folkmusiken i inledningen.  

Frågeställningen i dokumentären är om man som folkmusiker överhuvudtaget bör ta ställning 

politiskt, eller inte. Stina Sämgård intervjuar under dokumentärens gång fyra olika personer 

med olika inställning i frågan, och återkommer i samtalen till frågan om vilka konsekvenser 

det politiska ställningstagandet och knappbärandet kan få för folkmusiken, om de kan splittra 

den, om det finns några nackdelar. Att ta ställning mot främlingsfientlighet eller nationalism 

konstrueras därmed som att göra politik av folkmusik, med risk för att rörelsen och 

gemenskapen splittras. Till skillnad från hur musikern Maria ovan, och även Sara Parkman 

som intervjuas i dokumentären förstår Sverigedemokraternas appropriering som startskottet 

för folkmusikens politisering konstruerar Sämgård i denna dokumentär ställningstagandet mot 

främlingsfientlighet inom folkmusiken som det politiska. Politiseringen kan göra så att det blir 

”exkluderande” och ”höga trösklar”, då folks politiska åsikter snarare än deras spelande 

hamnar i centrum. 

Genom sättet dokumentärens frågeställning presenteras, och det narrativ Sämgård för 

dokumentären igenom, konstrueras ställningstagandet mot främlingsfientlighet som ett 

problem, medan att inte ta ställning istället förstås som neutralt och icke-politiskt. Själva 

frågeställningen artikulerar elementen ”politik” och ”ställningstagande” tillsammans med 

”problem”. Genom denna sammankoppling konstrueras politiska ställningstaganden som i 

grunden (åtminstone potentiellt) problematiska, även om detta problem senare diskuteras ur 

olika vinklar. Samtidigt förminskar Sämgård risken med att nationalister lyckas göra 

folkmusiken till sin symbol och att det därför blir laddat att hålla på med folkmusik eller dans: 

”den risken hon pratar om, jag undrar hur stor den egentligen är”. Såväl Matilda som Anders 

däremot tycker att det är bra att andra folkmusiker tar ställning mot främlingsfientlighet. För 

Matilda så är det till och med ”jätteviktigt” just för att hennes relation till folkmusiken inte 

ska förstås som politisk (i meningen nationalistisk) av omvärlden, vilket hon tror den annars 

riskerar att göra. Att hon upplever det som en risk har att göra med den nationalistiska 
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diskursens naturalisering, inom vilken folkkulturen kopplas samman med nationalismen.   

Ställningstagandet konstrueras med andra ord både som onödigt politiserande av folkmusiken, 

och som nödvändigt för att folkmusiken inte ska bli politiskt laddad. Det politiska 

ställningstagandet mot nationalism utgör en flytande signifikant, ett element som flera 

diskurser försöker definiera. Medan andra tar ställning mot nationalism och 

främlingsfientlighet för att folkmusiken inte ska kopplas samman med politik och nationalism 

är Sämgård kritisk mot den politisering som skett i och med just folkmusikers 

ställningstagande mot främlingsfientlighet. Detta utgör en kamp om att framstå som det icke-

politiska alternativet.  

Att politiskt ta ställning mot nationalism och främlingsfientlighet genom upprop och 

protestdemonstrationer är en strategi som vissa utövare använder för att hantera att 

folkkulturen används eller riskerar att användas av högerextrema krafter. Många uttrycker en 

oro över att det ska bli ”laddat” att hålla på med folkmusik eller dans. När nationalismen 

försöker definiera folkkulturen enligt en nationalistisk diskurs finns risken att alla som ägnar 

sig åt folkmusik eller dans också förknippas med nationalistiska åsikter. Matilda är 

”jätteorolig” över att hennes klasskompisar ska tro att ”det har något med nationalism eller 

SD att göra” när hon pratar om folkmusik med dem. En kvinna i Sämgårds dokumentär 

berättar om hur någon ropat ”är du sverigedemokrat?” efter henne när hon iklädd folkdräkt 

promenerat från en spelning. I båda fallen handlar det om en rädsla att bli kategoriserad som 

tillhörande en grupp, Sverigedemokraterna, vars anseende är lågt och som personerna inte 

själva identifierar sig med. Den nationalistiska diskursen definierar folkkultur som någonting 

helsvenskt och exkluderande, hotad av invandring och mångkultur, och de som spelar, dansar 

eller bär folkdräkt som anhängare av den ideologin, det är den subjektsposition som finns 

tillgänglig inom diskursen för utövare av folkkultur.  

Men oron skulle också kunna förstås mer som något allmänt, vilket Ahmeds teori låter oss 

göra, än som uttryck för rent subjektiva känslor. Det finns en tydligt emotionell sida av arbetet 

med att distansera sig från nationalismen som vi ser i debattartiklar och i mina intervjuer. 

Enligt Ahmeds perspektiv blir de effekter som oron genererar i den samhälleliga kontexten 

det viktiga, snarare än hur de enskilda subjektet känner inför ett särskilt objekt 

(interpellationen). Rädslan för att folkkulturen ska bli ”laddad” med nationalistiskt budskap 

eller rädslan för att som utövare förknippas med det används i narrativet som motiv för att 

offentligt ta ställning mot nationalism och främlingsfientlighet. Vi ser därmed med 

utgångspunkt i materialet att den diskursiva kampen om folkkulturens mening också har en 
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tydlig emotionell sida, såtillvida att det är den affektiva dimensionen som gör kampen värd att 

utkämpas. 

Ett exempel på hur denna rädsla för att associeras med nationalismen ser vi i Marias tal om 

tyska folkmusiker och hur de i och med den tyska historien kommit att distansera sig från sin 

egen folkmusik på ett särskilt tydligt sätt:  

Jag har träffat många tyskar som håller på med folkmusik och så. De spelar ju ofta, 

skandinavisk musik eller så, för under hela nazismen så användes ju folkmusiken 

mycket som en symbol för nationalism och det som var bra och så, och det, tyskar 

har ofta en väldigt komplicerad relation till sin folkmusik för att det används på det 

sättet. Och det blir väldigt sorgligt om det ska användas på det sättet för man riskerar 

att det förknippas med rasism och då vill inte folk ha att göra med det. (Maria) 

Enligt Marias berättelse är kopplingen i Tyskland mellan folkkultur och högerradikal 

nationalism så stark att tyska folkmusiker valt att istället spela skandinavisk folkmusik. Där 

har den nationalistiska diskursen om folkkultur blivit hegemonisk och det är svårt att se 

alternativ till vad folkkultur betyder om det inte är enligt hur den naturaliserade 

(nationalistiska) diskursen definierat det. Detta begränsar också handlingsutrymmet och gör 

vissa handlingar omöjliga. Det blir en omöjlighet att spela folkmusik utan att samtidigt 

förknippas med högernationalism. På samma sätt menar Sara Parkman när hon intervjuas i 

Sämgårds dokumentär att ”om det för 8 år sedan inte blev ett Folkmusiker mot 

främlingsfientlighet så hade det varit extremt laddat att hålla på med folkmusik idag”. I 

Sverige är den nationalistiska diskursen inte naturaliserad, det är istället tydligt att det finns en 

konflikt om meningen kring folkkulturen. Men den nationalistiska betydelsefixeringen 

existerar och är i viss mån naturaliserad. Det märks inte minst i hur folkmusiker och andra 

såväl i media som i mitt eget intervjumaterial kämpar för att artikulera meningen annorlunda, 

ofta i motsättning till den betydelse där nationalismen är ständigt närvarande. Hur denna 

diskursiva kamp ser ut kommer jag att diskutera närmare i nästa avsnitt. 

5.2 Museum och midsommar – allmän uppfattning, nationalistisk diskurs och 

konstruktionen av en hotbild 

I debattartiklar och i mina intervjuer definieras folkkulturen ofta i motsättning till en 

definition eller diskurs som uppfattas som mer allmänt rådande. Den allmänna uppfattningen 

påstås vara förlegad eller felaktig, i motsättning till den uppfattning som den intervjuade eller 

författaren själv har, som insatt i fältet. I dokumentärfilmen Det goda landet från 

Utbildningsradion målas en bild av folkkulturen upp som på många sätt verkar 

överensstämma med den bild som många inom fältet argumenterar emot. I det här avsnittet 
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kommer jag därför att genomföra en djupare analys av filmen som sedan används som 

exempel för att visa på en betydelsekonstruktion som också existerar på ett mer generellt plan 

inom fältet. Jag tar också upp beröringspunkter som finns mellan delar av filmen och mitt 

egna material. 

I dokumentärfilmen får vi möta Lena som dansar i ett folkdanslag och Tony som arbetar med 

att organisera Hammarkullekarnevalen, en ”mångkulturell folkfest” i Göteborg. Tony försöker 

med Lenas hjälp få folkdanslaget att delta i karnevalen. I filmen förekommer också klipp ifrån 

en kulturarvsdebatt i riksdagen och från ett museum där delar till olika folkdräkter hanteras på 

olika sätt. Redan i inledningen till programmet klipps det mellan dessa tre kontexter och 

därigenom ramas ämnet för dokumentären in. Det första vi ser är en folkdansuppvisning på ett 

torg utanför ett äldreboende med en mindre publik av äldre och personal på boendet. 

Dansarna och spelmännen bär folkdräkt. Därefter klipps det till bilder från riksdagen där 

talmannen inleder en debatt om kulturarvsfrågor. Utklippta delar av de olika politikernas 

anföranden spelas sedan upp till bilder som växlar mellan folkdansuppvisningen och 

stillbilder från hyllor på ett museum som är fyllda med gamla folkdräktsdelar. Folkdansen 

porträtteras i denna inledning som någonting som sker på uppvisning, inför en äldre publik. 

Den knyts också samman med elementet kulturarv genom sammankopplingen med 

riksdagsdebatten. Folkdräkten utgör ett viktigt tecken som knyter samman folkdansen och 

frågan om kulturarvet genom att dansarna och spelmännen bär folkdräkt, och genom bilderna 

på folkdräkter från museiarkivet. Den tydligt politiska inramningen för filmen innefattar även 

frågor om integration och mångkultur, vilket presenteras genom de uttalanden från debatten 

som valts ut till denna del: ”[kultur] ska lotsa inte minst nyanlända och invandrare in i det 

svenska majoritetssamhället” och: ”hur vi kan forma vår framtid och styrka att kunna möta 

det som är nytt. Det som är främmande och det vi känner är annorlunda”.  

I resten av filmen får vi se folkdansen presenteras på några olika sätt. Förutom uppvisningen i 

början får vi se klipp från olika dansövningar och från ett midsommarfirande. Just 

midsommar förekommer ett flertal gånger under filmens gång. Tony mottar ett program till ett 

midsommarfirande från Folkdansringen i Göteborg, och Lena säger: ”När vi kommer ut så är 

det på midsommar. Nästan som att det är något exotiskt som kommer ut”. Resten av året syns 

folkdansen inte, men på midsommar har den en självklar plats. Det folkliga kulturens 

omisskännliga högtid är midsommar, vilket är ett återkommande tema även i denna studies 

övriga analysmaterial. Folkdansringen uppmanar i ett nyhetsbrev under våren 2019 

medlemsföreningarna att lägga in sina offentliga midsommarfiranden på hemsidan 
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firamidsommar.se inför ”folkdansarnas stora högtid” och Helena, som har dansat och spelat 

som hobby på olika sätt under olika perioder i livet, poängterar också hur gemene mans 

uppfattning om folkdans och folkmusik är att de hör till midsommar, ”för det är där det syns”.  

Både Lena och Tony pratar om hur den svenska folkdansen håller på att dö ut. Tony berättar 

om hur han sett folkdanslagen bli mindre och mindre och också försvinna från karnevalen i 

staden. Lena tycker det är ”skrämmande” att många föreningar inte har några unga 

medlemmar. Samtidigt tar dokumentärfilmen upp anordnandet av en karneval där olika 

kulturer närvarar med sin musik och dans. De andra ländernas kultur framställs som levande 

och livskraftiga, det är många som deltar på möten och i själva karnevalen, och Tony säger: 

”jag kan rabbla fyra fem sex bolivianska danser, men jag kan inte många svenska, för att de är 

här för sällan, man pratar så sällan om vår egen kultur och dans”. Genom detta uttalande 

konstrueras den svenska folkdansen som undanträngd. Svensk folkdans finns inte 

representerad i karnevalen där olika invandrargrupper istället är de som får synas. Att Tony, 

som är svensk, vet mer om bolivianska danser än om svenska visar att den svenska 

folkkulturen har en undanskymd plats i det svenska samhället, begränsad till midsommar och 

nationaldagen. Uttalandet används i dokumentärfilmen för att konstruera en bild där svenskar 

i Sverige idag har större kunskap om andra länders kultur, vilket bidrar till konstruktionen av 

mångkultur som ett hot mot det ”svenska” kulturarvet. I ett möte samtalar Tony med Lena och 

några personer till i hennes folkdanslag: 

Tony: Vi begär att de ska komma dit, skämma ut sig i kjol och barbröstat och allt 

möjligt, med danser från påsköar och hitan och ditan och allting och vicka på rumpan 

men var är ni? 

Lena: De har en annan kultur än vad vi har. Jag menar de är vana, de syns medan vi 

gärna, tyvärr, krymper ihop. 

Kvinna från folkdanslaget: Vi har, vi har väl en lågmäldare kultur än vad de har, vi 

hörs och syns inte, syns kanske vi gör i och för sig på ett sätt, men hörs ju inte lika 

mycket, vår musik är ju mycket finstämdare än deras.  

I detta stycke kan vi se ett exempel på hur svenskhet och svensk kultur konstrueras i 

dokumentärfilmen. Svensk kultur porträtteras i ett motsatsförhållande till ”de andra”, vilket är 

ett indexikalt uttryck som här åsyftar deltagarna i karnevalen, det vill säga invandrare från 

särskilt Latinamerika. Den svenska kulturen länkas samman med elementen ”krympa ihop”, 

”lågmäld kultur”, ”inte höras så mycket”, ”finstämdare musik” och får därigenom sin 

betydelse, medans ”de andra” framställs som motsatsen. Anledningen till att de svenska 

folkdansarna inte deltar i karnevalen framställs här som att ”de andra” tar för mycket plats, 
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och speciellt att de hörs för mycket, vilket gör det svårt för den svenska folkmusiken att ta 

plats och synas. På detta sätt konstrueras invandring och mångkultur som ett hot mot den 

svenska folkkulturen, vilket kan tolkas som en nationalistisk artikulering. Inom denna diskurs 

blir mångkulturen eller invandring till en syndabock, vilket Stavrakakis menar är en viktig del 

i konstitueringen av den nationalistiska politiska utopi. Genom att designera en syndabock 

som påstås ha stulit njutningen som det nationalistiska subjektet begär (en levande och stabil 

nationell identitet) kan den nationalistiska diskursen förklara varför den inte existerar i nuet. 

Den svenska folkkulturen hotas av bristande intresse, syns aldrig i offentligheten (med 

undantag för midsommarfiranden), och det är invandrande gruppers musik och dans som har 

stulit scenen. Stavrakakis menar att den stabila identiteten i sig själv är en omöjlighet eftersom 

meningen i Laclau och Mouffes anda är ständigt föränderlig och öppen för nya artikuleringar 

och betydelsefixeringar, men istället för att hantera det försöker den nationalistiska diskursen 

skylla bristen av njutning på mångkulturen. Lenas oro över folkdanslagens minskning 

utnyttjas i dokumentärfilmen till att konstruera ett nationalistiskt narrativ där ”vi” ställs mot 

”dem” och det mångkulturella samhället utmålas som anledningen till att det svenska 

kulturarvet dör ut och förvandlas till ett museiföremål.  

Genom Lena och Tonys iakttagelser och oro framställs svensk folkdans som ett utdöende 

fenomen, och det narrativet förstärks med hjälp av bilderna från museet. Folkdräkten blir ett 

tecken som länkar samman de båda kontexterna, då dansarna bär folkdräkt vid alla tillfällen 

utom en av dansövningarna, och bilderna från museet också föreställer folkdräkter. I dessa 

bilder porträtteras folkdräkterna som museiföremål som hanteras varligt, plockas fram med 

handskbeklädda händer, fotograferas och sedan packas in i lådor för transport eller 

magasinering. Utvecklingen från att i början av dokumentären visa rader av hyllor med olika 

delar till folkdräkter för att i slutet ha packat ihop allt och istället filma de förseglade lådorna 

följer filmens övriga narrativ där Tony och Lena till en början hoppas kunna få med den 

svenska folkdansen i karnevalen men i slutändan tvingas se det målet förlorat.  

Såväl oron över ett minskande medlemsantal och få unga i verksamheten, som bilden av den 

svenska folkkulturen som osynlig återfinns även inom Folkdansringen. Genom mitt eget 

engagemang inom fältet har jag sett hur dokumentärfilmen om Lena delats per mejl från 

organisationen centralt med en uppmaning om att diskutera filmen ute i de lokala 

föreningarna. Mejlförfattaren menade att vinklingen på dokumentären var konstig, men att 

den ändå speglade en problematik inom folkdansvärlden. På ett årsmöte i ett av 

Folkdansringens distrikt visas dokumentären till kaffet. Den presenteras som viktig för att den 
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behandlar samma problem som många av de lokala föreningarna kämpar med, nämligen dålig 

återväxt. I relation till filmen diskuteras också hur Folkdansringen ska göra för att ”synas” 

mer, särskilt i samband med jubileumsåret 2020, en diskussion som fortsatte även på årsmötet 

året efter. Här liksom i filmen diskuteras ett lokalt karnevalståg – och svårigheterna att höras 

över ”sambamusiken”. En kvinna menar att ”så är vi i ringen, vi vill inte visa upp oss”.    

Dokumentärfilmen Det goda landet konstruerar en tydlig hotbild mot den svenska 

folkkulturen, och kan på så sätt förstås som ett uttryck för en diskurs som beskriver 

folkkulturen som hotad av något yttre, vilket på ett påtagligt sätt påminner om en 

nationalistisk diskurs där mångkulturen och invandringen görs till syndabock och anklagas för 

att ha stulit uppmärksamheten och därmed stått i vägen för den nationella identitetens 

uppbyggande. För att göra det porträtterar den en oro över dålig återväxt och krympande 

föreningar som också återfinns i den oro som finns hos vissa aktiva inom fältet. I nästa stycke 

presenterar jag min analys av ett sätt att göra motstånd mot den nationalistiska diskursen. 

5.3 ”Folkmusiken mår fint” – att betona livskraft som motstånd mot nationalism 

Men om folkdansen i dokumentärfilmen framställs som ett utdöende fenomen, 

hemmahörande på museum eller eventuellt på midsommarfiranden runt om i landet så är det 

just den framställningen som Folkmusiker mot Rasism i sitt Knätofsmanifest protesterar mot: 

Vidga definitionen av svensk folkkultur / Den allmänna synen på svensk folkkultur 

är och har länge varit förlegad och kan sammanfattas till en museal och 

nationalromantisk midsommarkultur. Vi vill lyfta fram att svensk folkkultur är en 

föränderlig tradition som rymmer likväl amatörer som proffs, bevarare som förnyare 

(Knätofsmanifestet, u.å.).  

Här konstrueras den allmänna uppfattningen om folkkulturen som ”museal och 

nationalromantisk midsommarkultur” som ”förlegad”, vilket är en definition som behöver 

”vidgas”. Helena menar på liknande sätt att det finns ”folk som tror att folkmusik är något 

gammalt och dammigt”, vilket ytterligare konstruerar den allmänna uppfattningen av vad 

folkkultur är som felaktig.  

Många betonar också folkkulturens ohotade ställning, i motsättning till den hotbild som finns 

i den allmänna uppfattningen (representerad i dokumentärfilmen). Flera av de personer jag 

intervjuat poängterar att de inte är rädda för att folkmusiken ska försvinna, tvärtom menar de 

att den ”skulle stå på egna ben” (Maria) och ”kommer att leva i vilket fall” (Anders) även om 

man inte uttryckligen försöker bevara eller skydda den. Även i media har folkmusiker gått ut 

och argumenterat för att ”folkmusiken mår fint”, här i motsättning till den syn som utmålar 
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folkmusiken som ”hotad av mångkultur och invandring” (Möller m.fl., 2018). I media 

förekommer ett antal nyhetsartiklar, reportage och debattartiklar som rör ämnena folkmusik 

och folkdans. I stycket som följer kan vi se hur författarna på detta sätt med sin 

betydelsekonstruktion försöker utmana det de uppfattar som den rådande diskursen om svensk 

folkmusik och dans: 

Vi upplever att det finns en utbredd bild av svensk folkmusik och dans som något 

helylle, nationsbevarande, folkdräktsvurmande, folkhemsromantiskt. Och sådana 

uttryck finns förstås, men de är långt ifrån de enda. Åker du på en spelmansstämma 

eller folkmusikfestival idag kan du hitta dreads, liberaler, prydliga frisyrer, 

ekonomer, pappor, kulturelit, hockeyfantaster, queerpolskedansare, samhällsvetare, 

rödvinsvänster, glesbygdsromantiker, professionella musiker etc. Ett sammelsurium 

av människor och kulturer helt enkelt (Ronström m.fl., 2010). 

Författarna vill utmana bilden av folkmusiken som ”helylle”, ”nationsbevarande”, 

”folkdräktsvurmande” och ”folkhemsromantiskt”. Eftersom nationsbevarande och 

folkhemsromantiskt kan anses innefattas i en nationalistisk ideologi menar de att diskursen 

om svensk folkmusik konstruerar den som nationalistisk. Debattartikeln utgör ett försök att 

föra in nya tecken i diskursen (allt från dreads till professionella musiker), att knyta andra 

element till folkmusiken och dansen och därmed ge den en åtminstone delvis ny betydelse där 

den inte längre på samma sätt definieras i relation till nationalism.  

Den nationalistiska diskursen utmanas också i artiklarna och i mina intervjuer genom att 

konstrueras som ”okunskap”. Debattörer säger: ”de populistiska partier som vill annektera 

den svenska folkmusiken och den folkliga kulturen för att nå ut med sitt extremnationalistiska 

budskap har helt enkelt inte fattat vad folkmusik är” (Idenstam m.fl., 2018). De talar också om 

”nationalisternas historielösa och okunniga vurm för svensk folkkultur” (Moberg, 2018), eller 

argumenterar: ”att konstruera en motsättning mellan kulturell mångfald och svensk tradition 

är både felaktigt och högst ohistoriskt” (Möller m.fl., 2018). Spelmän mot främlingsfientlighet 

skriver på sin hemsida:  

Idag anser sig extremhögern företräda folkmusikens och folkkulturens intressen i 

syfte att skapa föreställningen om en ren, nationellt avgränsad svensk kultur, i 

motsättning till ”främmande kulturella uttryck”. Denna föreställning är historiskt 

falsk och dess yttersta konsekvens intolerans, främlingsfientlighet och rasism 

(Spelmän mot främlingsfientlighet, u.å.). 

Enligt denna diskurs är det felaktigt såväl att förstå svensk folkkultur som något ”etniskt rent” 

(Spelmän mot främlingsfientlighet, 2018) eller ”nationellt avgränsat”, som att tro att 

mångkultur eller influenser utifrån skulle kunna utgöra ett hot mot den. Istället försöker 
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debattörerna artikulera folkkulturens betydelse på ett annat sätt, genom ett narrativ där 

folkmusiken ständigt förändras och mår bra av att komma i kontakt med andra länders 

kulturella uttryck. Debattörerna skriver att den ”stimuleras av alla spännande nya impulser 

som kommer till vårt land” (Möller m.fl., 2018), inte har några tydliga nationella gränser och 

stärks av mångkulturen (Kuprijanko, 2010), ”alltid bestått av ett möte mellan olika kulturer” 

(Persson, 2014) eller att ”kulturellt utbyte och kontakter mellan utövare av olika folkkulturer 

berikar och utvecklar folkkulturen i Sverige” (Moberg, 2018) och att ”det finns knappast 

något mer mångkulturellt än den musik som traderats från musiker till musiker och formats på 

festplatser” (Aagård, 2016). Dessa uttalanden utgör diskursiva, artikulatoriska praktiker som 

konstruerar folkkulturen som ohotad och till och med som positivt influerad av mångkultur, 

eller som i sig själv mångkulturell. 

Den diskursiva kampen om folkkulturens mening innefattar motstridiga uppfattningar om 

dess livskraft och hotbild (den framställs av vissa som utdöende eller hotad av mångkultur 

och av andra som levande och ”mår fint”) och dess relation till politik och då i synnerhet 

nationalism. Min analys fokuserade på hur debattartiklar och andra uttalanden utmanar vad de 

uppfattar som en allmän uppfattning (som jag exemplifierat med hjälp av dokumentärfilmen 

Det goda landet), eftersom det mest framträdande draget i materialet var just försöken att 

konstruera folkkulturen som ohotad, och ingen av de jag intervjuat, liksom ingen av 

debattartiklarna uttryckt någon direkt oro över folkkulturens försvinnande (även om många 

haft åsikten att den i dagsläget har en något liten ställning). Men motsättningen mellan hotbild 

och livskraft går igen i den mer konkreta diskussionen om bevarande, vilken kan ge större 

inblick i denna fråga. 

5.4 Mellan traditionsbärare och förnyare – olika sätt att förstå bevarande 

I föregående stycke diskuterade jag hur folkkulturens mening på ett allmänt plan definieras på 

olika sätt i offentligheten. I detta avsnitt kommer jag istället att gå in närmare på en 

motsättning som återfinns i den diskussionen och konkretisera den genom en djupare analys 

av konflikten om bevarandet och dess nödvändighet. I stora drag går motsättningen igen i 

denna diskussion, där vissa uppfattar folkkulturen som hotad och i behov av bevarande, 

medan andra istället betonar hur den är levande och livskraftig, och istället konstruerar 

bevarande som någonting negativt. Men genom att närmare analysera bevarandet kan vi i 

större utsträckning komma åt den oron som finns implicit i hur behovet att bevara artikuleras.  
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Den folkliga kulturen kan sägas vara kopplad till historia , men sättet att förhålla sig till 

historien skiljer sig åt inom rörelsen, och det finns också en viss skillnad i hur folkmusiken 

och folkdansen beskrivs. Folkmusiken beskrivs av de intervjuade delvis som ”folkets musik”, 

”äldre tiders människors bruksmusik” eller ”den genuina musiken som har funnits i det 

svenska bondesamhället”. Det finns de som vill spela på ett traditionellt sätt, och föra vidare 

musiken såsom den spelats förr. Men de jag intervjuat definierar också folkmusiken som en 

”musikgenre”, ”subgenre” eller ”subkultur” som präglas starkt av sin gehörstradition, vilket 

innebär att musiken istället för att tecknas ned i noter lärs ut från person till person via gehör. 

Detta innebär att musiken är ständigt föränderlig eftersom varje person den passerar kan 

”tolka den”, ”göra om nån fras”, eller ” bända och färga, och justera lite grann”. Musiken 

beskrivs som ”levande”, ”föränderlig”, och har ”mycket influenser”. 

Folkdansen beskrivs som mindre föränderlig än musiken. Den har inte ”utvecklats lika 

snabbt” och det kommer inte ”så mycket nytt” inom folkdansen. Liksom inom folkmusiken 

finns både konservativa och föränderliga synsätt och tendenser. Skillnaden mellan de båda är 

att när folkmusiken beskrivs som föränderlig så betonar informanterna hur den förändras lite 

vid varje överföring, varje person sätter sin prägel på något och för sedan vidare, medan 

dansen snarare mäts mot en allmän måttstock av hur en dans är eller ska vara och då kan 

kategoriseras utifrån hur mycket den håller sig till det eller hur fri den är gentemot den 

standarden. Eva, som länge varit verksam musiker inom fältet uttrycker dessa ytterligheter på 

följande sätt: 

Det finns de som dansar polskan av en slags bevarande, ett bevarandesyfte. Och så 

har man då för enkelhetens skull, bestämt hur den ska vara. Väldigt mycket. Den ska 

vara exakt så. Även om man inte har så många sagesmän eller kanske bara en enda 

sagesperson så har man, såhär ska den va. […] Men sen har vi då den andra 

motpolen, och som jag i och för sig tycker är väldigt glädjande, att det är så många 

unga personer som, på stämmor och festivaler, gärna går upp och dansar när det 

spelas polskor av olika slag. Och de, det är ganska mycket hej och hå såhär liksom. 

De skapar ganska fritt. Och jag har ibland, ibland kan jag kalla det lite skämtsamt, 

för festivalpolska, för det är ganska yvigt så va (Eva). 

Trots att nästan alla jag intervjuat är musiker i första hand tar de alltid upp dansen när vi talar 

om att bevara folkmusik och folkdans. Maria menar att det finns ”danspoliser” som menar att  

”man får inte dansa den här polskan till den här låten”, och det kan ibland finnas ett fokus på 

att ta ”rätt” steg och ”stapla upp att såhär gör man”. Samtidigt finns de också de som har en 

”friare” och ”öppnare” inställning till dans. Orsaken beskrivs som grundad i olika pedagogik 

där det öppnare förhållningssättet är förbehållet de som utbildat sig inom folkdans på 
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danshögskolan eller lärt sig dansa av någon med anknytning dit. De är ”ofta väldigt öppna 

med att man kan dansa, det finns liksom en grund eller ett språk man använder sig av, men 

man är liksom fri att använda det hur man vill, och dansa vilken typ av polska man vill till 

vilken typ av låt som helst” (Maria). Det vanliga utanför danshögskolan beskrivs som att det 

lärs ut särskilda steg och variationer på danser, samt även för uppvisning särskilt konstruerade 

danser. Dessa dansas sedan till specifik musik och kan vara ”rätt” eller ”fel”, enligt hur de står 

nedtecknade i dansbeskrivningarna i böcker som används för dansutlärning. Folkdansringen 

har under åren givit ut ett flertal böcker med dansbeskrivningar, varav de kanske mest kända 

är Svenska folkdanser del 1, Gröna boken och uppföljaren Svenska folkdanser del 2, Blå 

boken, vilka använts flitigt i dansföreningar över hela landet.  

Folkdansringen omfattar även institutionerna som Zornmärkesuppspelningarna och deras 

dansmotsvarighet Polskmärkesuppdansningarna utgör. Såväl uppspelningarna som 

uppdansningarna går ut på att de som spelar eller dansar får visa upp tre låtar eller danser för 

en jury som sedan delar ut Zornmärket och Polskmärket till de som uppnått 

bedömningskriterierna. För Polskmärket ska danserna utföras enligt dansbeskrivningar i olika 

böcker som förteckningen på hemsidan hänvisar till. Enligt Zornmärkets statuter är syftet med 

märket att nya generationer ska stimuleras att ”på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och 

skapa förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän” 

(Historisk bakgrund och statuter, u.å.) och på motsvarande sätt är Polskmärkets syfte att 

”stimulera intresset för och bevarande av svenska polskdanserna med bygdeanknytning och 

deras traditionella utförande” (Statuter för polskmärkesuppdansningen, u.å.). I dessa 

syftesförklaringar är det tydligt att bevarandet av traditioner är centralt, och dessa institutioner 

understödjer den position enligt vilken bevarandet är viktigt.  

Dessa två positioner, en friare och en mer traditionsbunden, kan illustreras av en diskussion 

från en facebookgrupp. Någon publicerar en video från en kurs i dansen menuett. 

Kursledarna, två unga kvinnor dansar, medan kursdeltagare står längs väggarna och tittar på. I 

kommentarsfältet bryter sedan en diskussion lös som genomsyras av de två olika 

inställningarna till folklig dans. Någon frågar ”vart var menuetten ifrån?”, en annan ”hur nära 

är denna dans den menuettdans som har överlevt i Finland?”. En tredje föreslår att ”bjuda in 

någon instruktör från Österbotten där menuett dansas i levande tradition ännu idag”, och 

menar dessutom att ”ska det vara en revival för menuetten bör väl tas om hand vad vi vet om 

den, och det är en hel del för den som vill lägga ner lite jobb, samla ihop vad som finns kvar 

av tradition och göra dansrekonstruktioner utifrån detta i stället för att fantisera ihop något 



 

42 

 

annat”. Dessa uttalanden representerar den position där intresset för bevarande är stort. Inom 

denna position är det viktigt att dansen är ”rätt” utifrån källmaterial som finns om hur den 

dansats på någon specifik plats i det förflutna.  

En annan menar att det förvisso är sant att man bör samla upp ”vad vi vet om den” om målet 

är att skapa en historiskt riktig dans, men att det också kan vara bra att bara skapa något ”som 

folk uppskattar att spela och dansa till”, trådstartaren inflikar att det viktiga i detta fallet är 

dansglädjen och den ”lustfyllda” inställningen till en dans som länge setts som tråkig och svår 

(Pettersson, 2018). Denna inställning betonar istället användandet i nuet och tycker det 

viktigaste är att dansen är något som folk uppskattar, oavsett ursprung eller historisk koppling. 

Denna diskussion ger uttryck för de båda inställningarna, som bottnar i just olika 

förhållningssätt till bevarande och tradition. Den historiska noggrannheten blir viktig ur ett 

bevarandeperspektiv, men det leder också till att dansen i vissa fall omgärdas av regler och 

”rätt och fel”. Att musik och dans bevaras konstrueras å ena sidan som positivt, eftersom ”det 

vore synd att förlora” (Helena), men å andra sidan är det problematiskt eftersom det 

konserverar traditioner som de såg ut vid ett historiskt tillfälle istället för att bevara genom att 

inkorporera det i en levande tradition och ett faktiskt användande av den. Anders uttalande 

kan ytterligare exemplifiera den friare inställning till dans, i motsättning till den som är alltför 

bunden av hur man enligt uppteckningar dansat förr: 

Men när det ska bli nån form av regel, det är det jag motsätter mig. Det är det jag 

inte vill beblanda mig i. När det ska bli en regel att polska det ska dansas på det här 

sättet. För det finns en stumfilmsinspelning från en logdans vid ett tillfälle när det 

var två stycken gamla människor med reumatism som dansade, och nån som var 

stelopererad så han var stel i knät som knixar på nåt visst sätt, jamen då måste den 

där polsketypen, ha dansats på det sättet. Och så sen så hoppar det runt 45 stycken 

danspar som knixar med benet på ett visst sätt för att den gamla, härleds till en 

gammal ledskada liksom. Det känner jag är väl såhär jahopp. Man kan ju ta och kolla 

liksom hur, man tar till sig det och gör det till sin sak. Det tycker jag är mer att bevara 

det. Istället för att bara hälla in det i sprit och dra på locket (Anders). 

Anders ifrågasätter det historiskt riktiga i uppteckningarna genom att ta upp hur de ibland 

baseras på en enda gammalt par och därigenom framställs det regelmässiga dansandet som 

tveksamt och i det närmaste löjligt. Istället förespråkar han ett ”bevarande” som innefattar att 

göra det ”till sin sak”. Det regelmässiga bevarandet beskriver han som en typ av konservering 

(hälla in det i sprit), vilket han motsätter sig.  

Det rör sig till viss del om olika sätt att förstå och konstruera innebörden av att bevara något. 

Anders talar ovan om att ta till sig musiken och göra den till sin, och menar att det är mer ett 
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bevarande än förhållningssättet där man eftersträvar att låta precis som någon gammal 

spelman, vilket han istället benämner att konservera musiken. Det har också att göra med hur 

man uppfattar behovet av att bevara något. Anders säger: ”jag känner inte nåt krav att jag 

måste bevara nånting. Jag använder folkmusiken för att jag tycker om den” och ”folkmusiken 

kommer att leva i vilket fall”. Anders spelar inte för att bevara och han tycker det är 

problematiskt om folkmusiken eller dansen omgärdas av regler. Maria är inne på samma spår, 

hon menar att risken med att kalla något för kulturarv är att man då känner ett behov av att 

”bevara” det, vilket gör att det blir ”instängt” eller ”begränsande” för att man då måste ”spela 

på ett visst sätt” eller att ”ett instrument ska byggas på ett visst sätt” för att få räknas dit.  

Denna typ av resonemang är vanlig bland kommentarerna i Facebookgruppen Vi som gillar 

folkdräkter. Där finns med jämna mellanrum diskussioner om huruvida man får göra om sin 

dräkt eller bära den tillsammans med vardagskläder. En del tycker inte det är tillåtet, att 

"folkdräkt är inget modeplagg" (Andersson, 2018) och inget man ”leker” med. Men många 

menar tvärtom att dräkten alltid följt med modet, att man får göra precis vad man vill med sin 

dräkt eftersom "folkdräkt är ett levande högtidsplagg och inte ett museiföremål" (Andersson, 

2018). Enligt detta sätt att se på tradition och bevarande finns det en viss motsättning mellan 

bevarande och levande tradition eller bevarande och naturligt, fritt användande. Och samtidigt 

som vissa betonar att folkmusiken inte behöver ”bevaras” eftersom det står på egna ben, eller 

argumenterar för ett friare inställning till dansen där fokus inte ligger på historisk riktighet, så 

finns det också de som vill bevara traditioner och traditionella spel-, och danssätt. Jag 

diskuterar i nästa stycke hur de förhåller sig till den närhet som finns mellan det senare 

synsättet och det nationalistiska. 

5.5 Alternativt motstånd: den inkluderande kultursynen 

I avsnitt 5.2 fick vi se hur en vanlig position bland utövare av folkkultur som vill ta avstånd 

från nationalism är att betona genrens ständiga föränderlighet. Där definieras folkmusiken av 

sin gehörstradition, diversitet, och alla influenser den ständigt införlivar. Analysen visade att 

många argumenterade emot en allmän uppfattning, som färgad av en nationalistisk diskurs 

artikulerade folkkulturens betydelse som nationalromantiskt, gammalt och mossigt, och 

kanske mest betydelsefullt; som hotad av invandring och mångkultur. Ett sätt att göra 

motstånd mot de betydelsekonstruktionerna var alltså att tala om att den folkliga kulturens 

välmående och att den behöver och mår bra av mångkulturella influenser. Men min analys har 

visat att det inte råder enighet inom fältet vad gäller denna fråga. Även om den direkta rädslan 

och oron för mångkulturens inflytande inte är framträdande i mitt material så kan den 
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urskiljas i talet om bevarande och viljan att bevara som har en stark närvaro inom fältet och 

speciellt inom särskilda institutioner där. Det finns konservativa läger där utövarna gärna talar 

om just bevarande. Även i de konservativa kretsarna talar man om att folkkulturen förändrats 

historiskt genom till exempel impulser från andra europeiska länder, nya danser och nya typer 

av musik, men är mer konservativ vad gäller musikens fortsatta utveckling. I rädslan för att 

den svenska folkkulturen ska förändras eller dö ut och önskan att bevara den som följer 

därmed finns en viss likhet med nationalismens vilja att bevara det svenska kulturarvet och 

skydda det från förändring och influenser, särskilt från mångkultur och andra länders kulturer. 

I de mer konservativa lägren utmanas alltså inte den nationalistiska diskursen genom att 

betona den ständiga föränderligheten eller öppenheten för ständigt nya impulser. Innebär det 

att de konservativa är anhängare av en högernationalistisk ideologi? Inte nödvändigtvis. Eva 

berättar: 

Det är ju en ganska ny företeelse det här då liksom att, att de här bruna krafterna 

försöker komma här och smickra oss som håller på med folkmusik, och dans, och 

dräkter och sådär och säger kom till oss, vi uppskattar den svenska kulturen. Det är 

så skrämmande på det sätt som de gör det, det betyder ju att de vill utesluta nånting 

annat. […] Och sen är jag inte främmande för andra människors kunskap och 

tradition. Det är tvärtom, för jag förstår min, då förstår jag också deras. Och båda får 

finnas. Jag tror också att de som kommer hit skulle uppskatta oss bättre om vi liksom 

stod för vårat eget. För att man, ja jag tror man får ett mer öppet sinne av det (Eva). 

Här utmanas den nationalistiska diskursen istället genom att ifrågasätta att den svenska 

kulturen skulle vara exkluderande. Även om Eva inte vill ”hotta till” musiken hon spelar eller 

blanda den med musik från andra kulturer så ställer hon sig emot en kulturpolitik som 

”uppskattar den svenska kulturen” men vill ”utesluta nånting annat”. Hon menar istället att 

”båda får finnas”. I citatet ovan etableras en länk mellan två till synes motsatta saker, 

nämligen ”att stå för ens eget” och ”öppet sinne”. Det är inte nödvändigt att hävdandet av det 

”egna” skulle automatiskt innebära större öppenhet mot andras traditioner, men i denna 

konstruktion knyts de båda elementen samman. Det utgör därmed en alternativ 

betydelsefixering gentemot den diskurs där ett intresse för den egna kulturen eller traditioner 

förknippas med intolerans mot andra grundad i en rädsla för ”de andra” som då konstrueras 

som ett hot mot det egna. 

Även Helena artikulerar denna syn på kulturen som något inkluderande och öppet att även om 

”vi bevarar nåt svenskt, liksom att det finns nåt som är svenskt, så är det inget som får 

kidnappas för att stänga ute nån annan”. Dessa artikuleringar skiljer sig från de tidigare sätten 
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att ta avstånd från nationalismen som inkluderade mångkultur och förnyelse i själva 

definitionen av folkkultur. Istället pratar de om folklig kultur som kopplad till en specifik 

svenskhet, historia eller tradition, och utmanar istället den nationalistiska diskursens 

exkluderande innehåll. Detta synsätt konstruerar folkkulturen som präglad av tradition och 

historia (snarare än öppenhet för främmande influenser), men menar samtidigt att andra 

kulturella uttryck också får finnas och att alla får vara med och ta del av den. Istället för 

blandning av kulturer förespråkas möte mellan kulturer. Även Svenska Folkdansringen har i 

en skrivelse från strax efter valet 2010 uttryckt detta inkluderande synsätt:  

Med trygghet i våra egna rötter underlättar vi för öppenhet mot andra kulturer. I vår 

verksamhet blir vi brobyggare som hjälper till att överbrygga konflikter 

Folkdansringen är öppen för alla människor oavsett bakgrund. Den nära femtedel 

svenska medborgare som har utländsk bakgrund har en självklar rätt att i Sverige få 

utöva sin kultur och vårda sitt kulturella arv. Folkdansringen ser inte detta som ett 

hot mot det som vanligen uppfattas som traditionellt svenska kulturyttringar. I ett 

mångkulturellt, generöst och öppet samhälle finns plats för alla. Vi gläds åt det 

mångkulturella samhället och ser intresset för kulturarvet som en förenande faktor, 

en resurs för integration och utveckling (Thalén, 2010). 

 

I detta utdrag knyts ”trygghet i våra egna rötter” samman med ”öppenhet för andra kulturer”, i 

likhet med Evas artikulering ovan. Ett intresse för kulturarv kan finnas i olika kulturer, och 

enligt denna diskurs fungerar det som en ”förenande faktor”, som leder till ökad förståelse och 

tolerans för andra kulturers kulturyttringar.  

Det är ett ställningstagande mot nationalism men som skiljer sig i utformningen från det som 

jag tidigare diskuterat i avsnitt 5.3. Genom att konstruera olika kulturer som förvisso präglade 

av sin särart men samtidigt automatiskt öppna och toleranta skapas en inkluderande diskurs 

där intresset för den svenska folkkulturen särskiljs från nationalismen. Detta sätt att tala om 

folkkulturens relation till nationalism ifrågasätter den dikotomi som präglat debatten om 

folkkultur och nationalism, nämligen den enligt vilken folkkulturen definieras av antingen 

förnyelse eller främlingsfientlighet. Det öppna avståndstagandet mot nationalism och mot 

Sverigedemokraterna blir ett sätt att hantera att det konservativa synsättet på musiken och 

dansen uppvisar vissa likheter med den nationalistiska diskursen. 

5.6 Summering av analys 

I det här kapitlet har jag presenterat studiens resultat och min analys av det. Jag inledde med 

att diskutera det politiska ställningstagandet mot främlingsfientlighet och nationalism som är 

vanligt förekommande inom folkkulturen, såväl i debatten i media som i de intervjuer jag 
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genomfört. Ställningstagandet beskrivs som drivet av rädsla för en nationalistisk 

appropriering av den folkliga kulturen, och som nödvändigt för att inte musiken och dansen 

ska blir ”politiskt laddade”. Själva utövandet konstrueras som opolitiskt eller inte kopplat till 

politik, men meningarna skiljer gällande om det är nationalismen eller ställningstagandet mot 

den som utgör det verkliga hotet mot rörelsens opolitiska natur. I det andra stycket 

presenterade jag min analys av dokumentärfilmen Det goda landet som fått exemplifiera en 

allmän diskurs om folkdans, som också kan tolkas som nationalistiskt färgad. 

Ställningstagandet mot nationalism och främlingsfientlighet utgör en del av den diskursiva 

kamp kring folkkulturens betydelse som jag diskuterade närmare i det andra stycket. Här 

försöker utövare inom fältet omdefiniera den folkliga kulturen i motsättning till såväl den 

nationalistiska diskursen som allmänhetens uppfattning (som är åtminstone delvis bestämd av 

den förra). De vill ”vidga” betydelsen och betonar folkkulturens livskraft i motsättning till hur 

den nationalistiska diskursen målar upp en hotbild som mångkulturen står för. De påtalar även 

föränderlighet och öppenhet för utomstående influenser och kulturmöten, i motsättning till 

den uppfattning som vill bevara traditioner såsom de varit förut. Men fältet är inte ense om 

bevarandet och behovet av det, samtidigt som vissa försöker komma ifrån det konservativa i 

bevarandet finns det också de som strävar efter just att bevara. Jag diskuterade de 

konflikterande synsätten på bevarande i det fjärde avsnittet, för att i det femte och sista gå in 

närmare på folkkulturens konservativa ådra. Jag har argumenterat att en konservativ hållning 

gentemot folklig kultur innehar en viss affinitet med en nationalistisk agenda, och att det blir 

någonting som kräver hantering. I min analys har jag funnit att ett alternativt sätt att hantera 

relationen till nationalismen genom att stå för en inkluderande kultursyn, där traditioner kan 

bevaras samtidigt som andra kulturers traditioner också får finnas, och att det till och med 

leder till ökad öppenhet. 

 

6. Diskussion 

Den mening som tillskrivs folkmusik och folkdans i Sverige idag är mångtydig. Det pågår en 

diskursiv kamp om dess betydelse, där utövare försöker ”vidga” allmänhetens uppfattning och 

omdefiniera den nationalistiska. I det material som jag analyserat, som består dels av 

individuella utsagor och dels av inlägg i den allmänna samhällsdebatten finns det en 

uppfattning om folkmusik och folkdans som något gammalt och mossigt, som också samtidigt 

är nationalromantiskt och kanske även främlingsfientligt. Utövare inom genren talar istället 
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om diversitet, ständig föränderlighet och öppenhet för nya impulser, vilket utgör ett inlägg i 

kampen om meningen. Folkkulturen relateras till nationalismen på olika sätt, vilket också 

leder till olika sätt att hantera den relationen. Ett sätt är att många motiverar sitt 

ställningstagande mot nationalism med att nationalistiska organisationer och partier försöker 

appropriera den folkliga kulturen och använda den som en symbol för sin politiska vision. Ett 

exempel på detta som tas upp är när företrädare för Sverigedemokraterna använt folkdräkt i 

samband med riksdagens öppnande. När nationalistiska rörelser använder folkkultur i sin 

politik känner många utövare att de måste visa offentligt att de inte ställer sig bakom det, det 

finns en vilja att inte förknippas med ett sådant användande som går emot den mening som 

utövarna själva tillskriver folkkulturen.  

Ett annat, mer djupgående, sätt som den folkliga kulturen relateras till nationalismen är genom 

den affinitet som enligt min analys existerar mellan konservatismen inom rörelsen och den 

nationalistiska nostalgin. Folkmusiken och folkdansen som genre definieras till viss del av sin 

koppling till historien och att de utgår från musiken och dansen i det gamla bondesamhället. 

Att i dagens samhälle intressera sig för det kan kopplas till det nationalistiska politiska 

drömmen om en svunnen tid innan invandring och mångkultur. Närheten mellan den 

konservativa tendensen och den nationalistiska viljan att bevara öppnar upp folkkulturen för 

appropriering. Därför gör många motstånd mot den diskursiva sammanlänkningen genom att 

tala om folkkultur i andra termer. De betonar föränderligheten, hur folkmusik i levande 

tradition aldrig upphör att förändras, och menar att den inte behöver bevaras eller skyddas. 

Tvärtom konstrueras bevarandet som något som riskerar att begränsa utövandet. Men inom 

rörelsen finns också de som förespråkar bevarande och som tycker det är viktigt att bevara 

gamla traditioner och traditionsrika sätt att spela och dansa, en ambition som också 

understödjs institutionellt. Denna konservativa hållning innehar vissa likheter med den 

nationalistiska, vilket jag har argumenterat blir någonting som rörelsen måste hantera. Istället 

för att betona föränderlighet och försöka omdefiniera folkkulturens betydelse så att den inte 

längre kan sammankopplas med nationalism på samma sätt talar vissa konservativa istället om 

öppenhet och inkludering. De tar avstånd från nationalismens exkluderande kultursyn och 

förespråkar en kultursyn där intresse för en kulturs traditioner också innebär öppenhet för 

andra kulturers traditioner. De olika kulturerna har sin särart, men kan mötas, och de existerar 

på lika villkor. Detta utgör ett alternativt sätt att utmana den nationalistiska diskursen om 

folklig kultur.  
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Forskare på ämnet har varit oense om folkkulturens koppling till nationalism och 

främlingsfientlighet. Medan Ling (1980, s. 42) ansåg att folkmusiken utgjorde ett öppet 

tecken, möjligt att använda från skilda politiska håll, menade Kaminsky att folkmusiken per 

definition var kopplad till tradition och därmed emot främmande influenser, samt att rörelsen 

trots sina försök att omdefiniera betydelsen för att undkomma nationalismen inte gjort upp 

med sitt nationalromantiska ursprung (Kaminsky, 2012b, 2012a). Jag har i denna uppsats 

använt mig av ett teoretiskt perspektiv som baseras på Laclau och Mouffes teoretiserande 

kring diskurser, och har därigenom kunnat förstå betydelsen av folkkulturen som kontingent 

och föränderlig. Om folkmusiken är kopplad till nationalism (såsom Kaminsky argumenterar), 

så är den det inom en särskild diskurs, där vissa tecken sammanlänkats för att konstruera just 

den betydelsen. Men när det kommer till folkmusik och folkdans är denna betydelse inte 

entydig och personer från olika håll inom och utanför rörelsen deltar i kampen genom att tala, 

skriva om och representera den folkliga kulturen på olika sätt. Jag har i denna uppsats visat att 

utövare förhandlar folkkulturens betydelse i motsättning till den nationalistiska diskursen på 

olikartade sätt, vilket tyder på att den i någon mån naturaliserats och förstås som allmän, 

vardaglig kunskap. Men jag har argumenterat att den nationalistiska diskursen och betydelsen 

inte på långa vägar är hegemonisk. Alternativa betydelsefixeringar finns och arbetas med hela 

tiden. På ett mer generellt plan har jag också visat att meningen är politisk. Det är inte 

obetydligt hur vi talar om något, och när det kommer till folkkulturen märks det i de många 

debatter ämnet väckt sedan Sverigedemokraternas först kom in i riksdagen. Partiets 

användande av folkdräkten aktualiserade frågan och gjorde hanterandet av relationen till 

nationalismen till något akut. 

I den här uppsatsen har jag undersökt betydelsen av ”bevarandet”, vilket också kan relateras 

till frågan om kulturarvet. I den tidigare forskningen har flera författare tagit upp 

konsekvenserna av kulturarvspolitik, som till exempel innefattar risken för museumifiering av 

de kulturella fenomen som kallas kulturarv. Leimgruber menar att viljan eller behovet att 

bevara något gör att fokuset hamnar just på bevarandet istället för på användandet 

(Leimgruber, 2010), och Hafstein argumenterar på liknande sätt att det kulturella fenomenet 

ofta blir till ett förstenat föremål att visa upp, snarare än egen kultur att utöva (Hafstein, 

2015). I denna uppsats har jag funnit att två olika positioner präglar diskussionen om 

bevarandet, där vissa drivs av en vilja att bevara musik och dans såsom de var förr i tiden, 

medan andra gör motstånd mot att bevarandet skulle behövas överhuvudtaget (och tar upp hur 

bevarandet begränsar utövandet genom att sätta upp regler). Behovet att bevara traditioner 
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resonerar med tankesätt inom nationalistiska organisationer, vilket också utgör en del av 

anledningen till att vissa tar avstånd från det. En del av konstruktionen av detta behov utgörs 

av någon form av hotbild. Anledningen till att något upplevs behöva bevaras är för att det 

riskerar att försvinna. Inom den nationalistiska diskursen utmålas invandringen och 

mångkulturen som syndabock och anledningen till att den svenska folkkulturen trängs undan 

och inte får resurser eller intresse nog att överleva. Inom den konservativa delen av 

folkkulturen är det inte nödvändigtvis mångkulturen som utgör hotet, men viljan att bevara 

bidrar till att konstruera den folkliga kulturen som potentiellt riskerande att dö ut, vilket sedan 

lättare kan approprieras av nationalismen och användas för att mobilisera oron över 

folkkulturens ställning mot till exempel mångkultur och invandring.  

Jag har i den här uppsatsen även använt mig av Ahmeds perspektiv om känslor, vilket har 

tillåtit mig att analysera känslor som sociala och som delaktiga i de diskursiva 

konstruktionerna. Detta har inneburit att jag har kunnat se hur rädslan över att folkkulturen 

ska dö ut används för att konstruera en hotbild och investera personer i bevarandet av 

traditioner. Hotbilden utgörs som sagt i den nationalistiska diskursen av en syndabock, vilket 

Stavrakakis menar är en viktig del av nationalismens politiska utopi. Genom att nyttja hans 

sätt att förstå den lacanska njutningen har jag kunnat fördjupa analysen av hur hotbilden mot 

folkkulturen byggs upp och på vilket sätt de konservativas oro resonerar med nationalistiska 

tankesätt. 

Uppsatsens resultat och slutsatser har naturligtvis påverkats mycket av det analyserade 

materialet. Genom det urval jag gjort, där jag valt att analysera material av olika slag och 

ursprung, har jag kunnat undersöka den folkliga kulturen från olika håll. Jag har dels 

diskuterat hur folkkulturen konstrueras i debatten i media, men jag har också genom mina 

intervjuer fått en inblick i hur olika personer inom rörelsen förstår och talar om den. Men 

mycket finns kvar att utforska. Jag har enbart kunnat säga något om de meningskonstruktioner 

som förekommer i mitt material, men med ett annat urval hade dessa naturligtvis också kunnat 

vara annorlunda. I de intervjuer jag har gjort framställs folkdansen som mer konservativ än 

musiken, samtidigt som analysen visat att institutioner kopplade till Folkdansringen betonar 

vikten av bevarandet av traditionsriktigt spel och dans. Det vore därför intressant att bredda 

urvalet och intervjua fler personer, och då gärna fler dansare och fler som är engagerade inom 

Folkdansringen och därigenom ytterligare kunna fördjupa analysen om de olika sätten att se 

på bevarande och relationen till nationalism.  
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Eftersom jag utgått från material med sitt ursprung mestadels inifrån folkmusiken och 

folkdansen, och inte från nationalistiska organisationer, så har jag i denna uppsats inte kunnat 

säga någonting om hur nationalismen använder den folkliga kulturen. Jag har istället 

diskuterat hur det användandet konstrueras av utövare av folkkultur och analyserat närmare 

hur motståndet mot ett sådant användande ser ut. Men det vore också intressant att undersöka 

närmare hur den nationalistiska diskursen om folkkultur ser ut, och vilken roll den folkliga 

kulturen spelar i den nationalistiska konstruktionen av nationell identitet. Anhängare av 

nationalistiska ideologier och partier konstrueras som icke-existerande eller som en liten 

minoritet av de som utövar folkkultur, men det vore också intressant att undersöka i vilken 

utsträckning de faktiskt existerar inom rörelsen, samt hur de förstår sitt utövande och 

konstruerar folkkulturen. 

Det är min förhoppning att denna uppsats kan bidra med fördjupad förståelse för folkkulturens 

mening och vilken relation den har till historia, tradition och nationalism, tillsammans med 

vissheten om denna betydelses kontingens. Meningen är ständigt föränderlig och den 

diskursiva kampen tar aldrig slut.  
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Bilaga 1 – informationsbrev 

 

 

 

 

Informationsbrev för intervjustudie 

Jag skriver just nu min masteruppsats i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Uppsala 

Universitet. Ämnet för uppsatsen är folkmusik och folkdans och dess betydelse och plats i 

samhället idag.  

Som en del av studiens material har jag valt att göra intervjuer med personer som är aktiva på 

något sätt inom folkmusik eller folkdans. Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Ditt 

deltagande i intervjuerna är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Dina personuppgifter 

kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

dem och att intervjutranskriptionerna kommer att anonymiseras. Kortare citat från din intervju 

kan förekomma i uppsatsen, i vilket fall extra hänsyn till din anonymitet kommer att tas. 

Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och kan där laddas 

ned av vem som helst. Materialet från denna intervju kommer enbart att användas för denna 

uppsats syfte.  

Min förhoppning är att det ska vara en trevlig upplevelse för dig att delta i den här studien. Att 

bli intervjuad kan vara en möjlighet att få utveckla och sätta ord på tankar som man har om ett 

ämne. Dessutom är ditt deltagande fundamentalt för att möjliggöra studier av denna typ. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. Nedan finns också 

kontaktuppgifter till min handledare utifall kontakt önskas.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Erika Vestberg, mejladress, 072-XXX XX XX. 

Handledare 

Fredrik Palm, mejladress, 018-XXX XX XX. 
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Bilaga 2 – intervjuguide 

Personlig relation: 

• Kan du berätta om vilken relation du har till folkmusiken/dansen?  

• Vad är folkmusik? Vad är folkmusik för dig? 

Artikulering av fältet: 

• Finns det andra sätt att definiera det på tror du?  

• Vilka sammanhang är du engagerad i? 

• Kan du berätta om sammanhang X? (utförligt, ställ följdfrågor. Hur är folk där? Vad 

gör ni? Hur gör ni det? Är det självklart hur det ska göras? Finns det konflikter?) 

• Finns det andra sammanhang än de som du är i? Vilka? 

• Vilken relation har de här olika sammanhangen till varandra? 

• Finns det motsättningar mellan sammanhangen? Existerar de sida vid sida? 

Historia, kulturarv, tradition: 

• Hur har folkmusiken sett ut historiskt? Vilken plats har den haft tror du? 

• Man brukar tala om kulturarv eller immateriellt kulturarv i relation till folklig kultur, 

är det något du har tänkt på?  

• Alltså  till exempel att folkmusik är kulturarv, vad betyder det?  

• Spelar det någon roll? Varför/Varför inte? 

Politik 

• Har du varit delaktig i någon politisk diskussion om folkmusik?  

• Kan du berätta om den? 

• I media så har det ju funnits en politisk diskussion, ofta relaterat till Folkmusiker mot 

främlingsfientlighet och demonstrationer eller så, har du noterat det?  

• Har du deltagit på något sätt?  

• Vad tänker du om den här diskussionen? 

• Vilken plats i samhället skulle du säga att folkmusik har? 

• Vilken plats tycker du att det borde ha? 

Nationell identitet 

• När man talar om svensk folkmusik mer specifikt, vad betyder det då? 

• Vad är svensk folkmusik/dans?  

• Kan det förändras? 

• Vad är det som är svenskt? 

 

 

 

 


