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Abstract 
A recent report published by the state agency of culture analysis re-

vealed signs of possible conflict between public policy and artistic 

freedom. The publication states that the applicants for state funds in 

the cultural fields are indeed affected by the ethical perspectives that 

the government agencies inquire for. This research is based on the 

premise that the applicants for operating grants for music groups are 

affected by the perspectives stated in the applications and examines in 

which way it may affect their musical strategies and practices. My re-

search analyses the forms and questionnaires from two different appli-

cation rounds for public funding. By the method of discourse analysis, 

I have studied how the applicants interpret the conditions stated in the 

form. My results indicate that there is some change in the forms and 

that the ethical perspectives could have some implications on the mu-

sic itself. Some of the ethical perspectives were interpreted as a part of 

the musical idea and therefore something to strive for in order to be 

granted funds. Quantitative analysis of applications shows that there is 

a gradual increase in the description that the applicants make in the 

forms.  
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1 Inledning 

År 2021 presenterades rapporten Så fri är konsten av myndigheten för 

kulturanalys. Där lyftes problemet med politisk styrning av kultur och 

konst. I rapporten framgår det att den konstnärliga friheten inte är full-

ständig, och måste förhålla sig till vissa etiska kriterier. I ansöknings-

blanketter och i bedömningsprocesser måste konstnären förklara hur 

konsten förhåller sig till bland annat jämställdhets-, hbtq-, mångfalds 

och interkulturella perspektiv.1 I ansökningar av medel från kulturrå-

det skall referensgrupperna ta hänsyn till estetisk kvalitet, och utöver 

det även: 

 

a) förnyelse och utveckling,  

b) geografisk spridning,  

c) internationellt/interkulturellt utbyte och samarbete,  

d) barn- och ungdomsperspektiv,  

e) rättighetsperspektiv (mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgäng-

lighetsperspektiv).2 

 

     Enligt rapporten hävdar ledamöter ur kulturrådets referensgrupp att 

ansökningarna med högst estetisk kvalitet är de som beviljas, och när 

ansökningarna har gallrats och de med högst estetisk kvalitet står emot 

 
1 Myndigheten för kulturanalys, Så fri är konsten – Den kulturpolitiska styrningens påverkan 
på den konstnärliga friheten, 2021:1. s.13 
2 Ibid s.123 
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varandra kan de etiska kriterierna användas för att välja mellan ansök-

ningar.3 De menar att den estetiska kvaliteten bedöms i första hand, 

och den etiska i andra hand. I sin tur betyder detta att de sökande 

måste hålla hög estetisk kvalitet och förhålla sig till de etiska kriterier 

som finns. För att kunna förhålla sig till dessa måste de sökande vara 

införstådda med dessa, uppnå dessa med sin konst samt kunna ut-

trycka den i ansökningarna.  

1.1 Syfte 

I rapporten har enkätundersökningar gjorts om hur mycket bidragssö-

karna beaktar och reagerar på de etiska kvaliteterna som efterfrågas. 

Utredningen kommer bland annat fram till att 33 procent av de som 

svarat på undersökningen någon gång har avstått från att ansöka på 

grund av att bedömningskriterierna har stått i konflikt med den konst-

närliga friheten.4 Det finns alltså ett maktförhållande där de sökande 

måste förhålla sig till de krav som ställs av bidragsmyndigheten. Jag 

vill med denna undersökning utforska detta maktförhållande och se hur 

bidragssökarna förhåller sig till och beskriver sin verksamhet utifrån det 

som efterfrågas. 

 

 
3 Ibid s,123 
4 Ibid s.14 
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1.2 Frågeställning 

Att det finns en upplevd förväntan från de sökande av kulturrådets bi-

drag har fastställts i rapporten Så fri är konsten. Under utredningen in-

tervjuades sökande för att se om de påverkades av de etiska frågorna 

som ställdes. Jag vill undersöka ansökningsdiskursen ur ett kritiskt 

perspektiv utifrån frågorna : 

 

1. Vilka etiska ställningstaganden finns i ansökningarna (stude-

rade både genom blanketterna och svaren i ansökningar) från 

kulturrådet och har de ändrats genom åren?  

 

2. Hur förhåller sig kriterierna till det estetiskt bedömda innehål-

let, det vill säga: hur ser bedömningen och viktningen ut i re-

lationen mellan estetiska och etiska värden i ansökningarna?  

1.3 Material 

Mitt material består i huvudsak av 60 bidragsansökningar för stödet 

”Verksamhetsbidrag för fria musikgrupper”. Bidraget gäller för ett 

verksamhetsår och ansökningarna jag har valt är från åren 2018 och 

2014. Det finns flera skäl till att jag utgår från dessa. Jag ville inte att 

ansökningar skulle vara påverkade av utredningen Så fri är konsten som 

presenterades 2021. Redan år 2019 rapporterade Myndigheten för kul-

turanalys att den politiska styrningen av den konstnärliga friheten be-

hövdes utredas.5 Jag ville också att båda årtalen skulle innefattas av 

 
5Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys 2019 - En lägesbedömning i relation till de kul-
turpolitiska målen, 2019:1. s.7 
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samma modell för bidragsansökning. År 2011 lanserades kultursamver-

kansmodellen vilket gav regionerna större frihet i att själva utforma den 

kulturen som skulle finnas inom dem. Jag förmodar att bidragsökningen 

kan ha påverkats av detta, och resultatet skulle bli mindre relevant om 

jag jämförde två olika årtal med olika förutsättningar för att söka bidrag. 

Modellen infördes succesivt och det var inte förens 2013 som alla län, 

förutom Stockholms län som fortfarande inte innefattas, medverkade.6 

Jag ville också att de två årtalen inte skulle vara efterföljande år. Tanken 

med det var för att se om olika etiska problemställningar skulle kunna 

skilja sig mellan åren. Därför har jag utgått från årtalen 2014 och 2018. 

Alla län (förutom Stockholm län) fanns med i kultursamverkansmo-

dellen och Myndigheten för kulturanalys hade inte rapporterat om en 

potentiell politisk styrning av den konstnärliga friheten. Det kan anses 

vara en kort period för att undersöka olika etiska problemställningar, 

men resultatet visar på att en förändring har skett i vilka etiska utgångs-

punkter som presenteras i ansökningsblanketten. Det är 30 ansökningar 

från vartdera året och hälften är beviljade respektive avslagna. 

 
                                                     2014                                 2018 

Total mängd ansökningar:           440                                   239 

Återkallade:                                  3                                      0  

Avslag:                                        205                                   70 

Bifall:                                          232                                   169 

 

 
6Rapport från riksdagen. Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultur-
samverkansmodellen, 2015/16:RFR4 s.31-32 
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     År 2014 ansökte 440 om bidraget, och hade en beviljandeprocent på 

52,7 procent. För 2018 ansökte 239 om bidraget och beviljandeprocen-

ten var 70,7 procent. Antalet totala ansökningar och beviljade kontra 

avslagna är inte lika för båda åren. Det är 45,7 procent färre ansökningar 

för 2018 än för 2014. Det gör att undersökningen blir mindre exakt för 

2014. Det gör också att andelen beviljade kontra avslagna ansökningar 

för de två olika åren är olika. Det är färre totalt beviljade ansökningar 

för 2018 men en högre andel beviljade gentemot avslag jämfört med 

2014. Det gör att mitt resultat är säkrare för 2018, och mest representa-

tivt inom avslagna bidrag då det innehåller 21,4 procent av antalet av-

slagna bidrag. Jag har gjort ett urval av totalt 60 ansökningar vilket mot-

svarar 8,8 procent av den totala mängden ansökningar från båda åren. 

Undersökningen utgår ifrån de fyra verksamheter som finns med i mitt 

urval från båda åren, och att resultaten från den kvalitativa analysen ska 

kunna lyftas till en större mängd ansökningar för att se om resultaten 

går att utläsas från ett större perspektiv. På grund av urvalets storlek går 

det inte att dra definitiva slutsatser ifrån det, men förhoppningen är att 

kunna se ett samband och tendenser i det större perspektivet. 

 

     När jag valde ut de 30 ansökningar från respektive år hade jag till-

gång till alla gruppernas namn och tid de lämnades in. Jag försökte för 

spridningens skull att välja ansökningar från olika tidpunkter i ansök-

ningstiden. Alltså ansökningar som skickades in tidigt, sent och däre-

mellan. Jag försökte också att få spridning genremässigt. Detta för att 

det finns vissa genrer som traditionellt sett omfattas av statliga musik-

finansiering och därmed skulle kunna vara bättre införstådda inom an-

sökningsdiskursen. För att försöka få en spridning i genre valdes bidrag 
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utifrån namnen på ansökningarna. Till exempel hette en av ansökning-

arna ”Rebaroque” och av detta förstod jag att det handlar om någon 

sorts barockmusik.7 En annan ansökan hette ”Folk o´ Folklore” vilket 

gav indikation av att det är någon typ av folkmusik.8 Denna metod för 

att garantera bred genrerepresentation fångar inte genrebegreppets hela 

komplexitet men blir ett komplement till den egenidentifikation per 

genre som de sökande uppger (se nedan). Det fanns 124 verksamheter 

representerade båda åren vilket är 18 procent av den totala mängden 

ansökningar för båda åren. För år 2018 utgör detta 52 procent och för 

år 2014 utgör det 28 procent av antalet ansökningar. Utifrån de utvalda 

ansökningarna blev fyra verksamheter representerade båda åren. Tre av 

de utvalda beviljade bidragen från 2014 finns också med i de beviljade 

bidragen från 2018. Ett av bidragen finns med i de avslagna från 2014 

och beviljade från 2018. Det går att utläsa i ansökningarna om de sö-

kande fått beviljat bidrag från kulturrådet för verksamhetsåret innan. Av 

mitt urval är det 29 verksamheter av 60 som har fått beviljade bidrag 

åren innan 2014 och 2018, Alltså kan nästan 50% av ansökningarna. 

Det går även att utläsa utifall de fått andra bidrag för sin verksamhet 

(Detta finns redovisat i tabell 1,2,3 och 4 i bilagorna.). Med det inräknat 

är det 38 verksamheter av 60 som inte söker bidrag för första gången. 

Vad jag inte kan veta är om verksamheterna fått bidrag andra år. Det är 

alltså minst 63,3 procent av mitt urval som har sökt bidrag förut. För 

mitt resultat betyder det att mer än hälften av verksamheterna kan tolkas 

som att de har erfarenhet av bidragsansökning och på så vis kunnat an-

passat sig till ansökningsdiskursen. 

 

 
7 KUR 2018/4270 
8 KUR 2014/3844 
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De avslagna bidragen kan dock inte jämföras med de beviljade i den 

kvantitativa analysen. Jag kan utgå ifrån att de beviljade bidragen be-

dömts som korrekt ifyllda och att allt uppfyller kraven för en godkänd 

ansökan. Jag kan inte veta varför ansökningar inte blev godkända och 

därför finns en större felmarginal gentemot de beviljade. Jag har gjort 

en kvantitativ analys av två frågor från formuläret samt andra paramet-

rar. Jag kan inte säkerställa om svaren på dessa hade något att göra med 

att ansökningarna fick avslag. Det kan vara den estetiska kvaliteten, el-

ler andra parametrar, som låg till grund för det. 

1.4 Metod 

Min studie handlar om de etiska kriterierna, dess förändring över tid 

och dess påverkan. Därför kommer min diskursiva analys fokusera på 

vad som förändrats och vilka termer som beskriver verksamheten ur ett 

etiskt och estetiskt perspektiv inom ansökningsdiskursen. Den diskurs-

analytiska metodens teoretiska förutsättningar beskrivs under ”Teori” 

nedan. Jag har analyserat blanketterna utifrån vilka frågor som ställs i 

de olika formulären från de två olika åren. Det har jag gjort för att se 

om det fanns en skillnad i vilka etiska ställningstaganden som de sö-

kande skulle ta ställning till. Utifrån de frågor som var bäst lämpade för 

att urskilja etiska ställningstaganden har jag gjort en diskursanalytisk 

fallstudie på de fyra bidrag som fanns med båda åren.  

 

     Fallstudien (kapitel 2.3) utreder vilka etiska ställningstaganden som 

framförs av de sökande och om de knyts till estetiska eller etiska kvali-

teter. Utifrån resultatet av fallstudien har jag lyft undersökningen till ett 
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större perspektiv och analyserat resterande beviljade och avslagna an-

sökningar. Detta har jag gjort genom en analys av hela urvalet utifrån 

antalet ord, målgrupp, riktning till barn och unga, genre samt tidigare 

beviljade stöd. Min förhoppning var att det skulle stärka resultatet och 

visa om det finns andra skillnader av bidragsansökningen som kan vara 

av vikt.  

1.5 Teori 

1.5.1 Diskursanalys  
Eftersom det i denna studie handlar om verksamheter som söker eko-

nomiskt stöd för sin utövning utgår jag ifrån att ansökningarna i detta 

fall är skrivna utifrån två premisser. Den första är att det finns konkur-

rens och den andra är att de sökande varit medvetna av att de blir be-

dömda och jämförda med konkurrensen av en enväldig domare. Det 

finns alltså maktförhållanden mellan de sökande och den som bedömer. 

Det är ett ekonomiskt maktförhållande där den sökande vill ha medel 

för att kunna bedriva sin verksamhet och därför kommer också den sö-

kande att försöka göra vad som krävs för att erhålla medel, genom vad 

man kan kalla diskursiva strategier. Den som har medel och makt i 

denna situation har inte bara kontroll över medlen, den har också kon-

troll över vilka krav som den sökande ska nå upp till. I detta fall, där 

etiska kriterier ska förhållas till, blir även maktutövaren normskapare. 

För att erhålla stöd måste de sökande ansluta till en förväntad diskurs. 

Michel Foucault har uttryckt detta så: ”Ingen kommer in i diskursens 



 12 

ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte från början är kvali-

ficerad för att uppfylla dem.9 I diskursanalys utgår man normalt inte 

från att språket främst beskriver en existerande, gripbar verklighet, utan 

att utsagor och texter formar och förhåller sig till omtvistade bilder av 

verkligheten, både egna och andras bilder.10 Detta innebär att speciellt 

abstrakta begrepp som etiska värden och estetisk kvalitet kan formas av 

de som formulerar sina ansökningar, och av de som läser och bedömer 

desamma. 

 

     Etik kan beskrivas som ”The study of the concepts involved in prac-

tical reasoning: good, right, duty, obligation, virtue, freedom, rational-

ity, choice.”11 Estetik kan förklaras som förmågan att tolka sinnesin-

tryck.12 På musikområdet och i denna uppsats definieras estetiska vär-

den som de abstrakta skönhets- eller sinnesupplevelser som värderas 

olika av olika människor, och som åtminstone delvis kan betraktas se-

parat från etiska aspekter om rätt eller fel. Inom bidragsområdet har de 

etiska aspekterna redan etablerats av den myndighet som fördelar bi-

dragen, i detta fall kulturrådet. Det ställningstagande som de sökande 

förväntas att ta är därför i positiv bemärkelse. 

 

     James Paul Gee har delat in diskursanalysen i en form av tre uppgif-

ter som analysen kan utgå ifrån. Den första är ”utterance task”. Då utgår 

analysen ifrån att ord har en generell mening och kan betyda olika saker 

 
9 Michael Foucault, Diskursens ordning: Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 
december 1970 (översättning: Mats Rosengren, Stockholm: Östling, 1993), s. 26. 
10 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips: Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2000. ss. 16-20 
11  Simon Blackburn. Ethics, Oxford dictionary of philospohy, 2016. (2022-05-24) 
12 Simon Blackburn. aesthetic, Oxford dictionary of philospohy, 2016. (2022-05-24) 
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i olika sammanhang.13 Den andra är ”situated meaning task” där ord har 

en mer specifik mening tolkat från en given situation.14 Båda av de 

nämnda typerna utgår från sociala sammanhang där språk används på 

olika sätt. Den tredje typen av analys är ”critical task”. Denna typ utgår 

också ifrån sociala sammanhang. Till skillnad från de två första typerna 

finns här andra faktorer som påverkar sammanhanget. Vad som kan på-

verka sammanhanget förklaras bland annat vara ”Status, solidarity, the 

distribution of social goods, and power…”.15 Bidragsansökningen hand-

lar om en specifik situation där medel ska delas ut av en instans av eko-

nomisk och beslutande makt där de sökande förväntas vara positivt in-

ställda till de etiska aspekterna. Min analys är således en kritisk diskur-

sanalys utifrån en given ekonomisk och institutionell situation. 

1.5.2 Genre 
Kvalitetsbegreppet definieras inom kulturpolitiken som att det bland 

annat varierar från genre till genre.16 I kulturrådets bedömning måste 

referensgruppen därmed göra olika bedömningar beroende på deras 

genreuppfattning. I Bilder från musikskapandets vardag - Mellan kul-

turpolitik, ekonomi och estetik diskuterar Dan Lundberg begreppet 

suprakultur och hierarkier inom kulturen.17 Utifrån begreppet diskute-

ras även genre och vilka genrer som anses vara en del av finkulturen. 

Högst upp i hierarkien hamnar, från ett sådant betraktelsesätt, konstmu-

siken och symfoniorkestern och längst ner hittas vardagskulturen och 

 
13 James Paul Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and method. 4. Uppl. New 
York: Routledge, 2014. E-bok. s.81 
14 Ibid s.82 
15 Ibid s.87 
16 SOU 2009:10/3 Tid för kultur s.30 
17Lundberg, Dan. "Wagners musik är bättre än den låter”: En diskussion om musikaliska genrer 
och kvalitet, i Bilder från musikskapandets vardag - Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik, 
Alf Arvidsson (red), 19-28. Etnologiska skrifter, Umeå universitet, nr 59, 2014. s.20 
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dansbandsmusiken.18 Att ”motverka kommersialismens negativa verk-

ningar” var ett kulturpolitiskt mål från 1974 och uppkom ur den debatt 

och kritik som fanns mot kapitalismen under 1960-talet.19 Detta gav 

implikationer för musiken som hörde till kommersialismen, vilket för-

klaras i kapitel 2.1. Motiveringen för att ta bort målet var bland annat 

att det synsättet att musiken inte var kvalitativt högtstående ansågs 

föråldrat.20 Lars Lilliestam har behandlat polariseringen mellan konst-

musiken och populärmusiken och förklarar dem som motpoler till 

varandra.21 Han menar på att polariseringen uppkom under början av 

1800-talet där konstmusiken stod för det konstnärliga och sköna, medan 

populärmusiken var den enkla, ytliga och kommersiella musiken.22 

Konstmusiken är också den musik som kan ses vara kopplad till statliga 

institutioner.23 I mitt fall blir det viktigt med spridning mellan genrer då 

konstmusiken får mest statliga medel och således kan vara mer inför-

stådda i ansökningsdiskursen.24 En möjlig förklaring till varför konst-

musiken får mest pengar presenteras av Dan Lundberg: 

 

 En stor del av detta handlar om att det i konstmusikgenren finns 

stora institutioner med höga omkostnader för lokaler och an-

ställda som finansieras med allmänna medel.25 

 

 
18 Ibid s.27-28 
19 Ander Frenander, Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Möklinta: Gidlund, 2014. s. 
161 
20 SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen: Förnyelseprogram. s.47 
21 Lars Lilliestam, Musikliv – vad människor gör med musik – och musik med människor. Gö-
teborg: Bo Ejeby förlag, 2006. s.26 
22 Ibid 
23 Ibid 
24Dan Lundberg, "Wagners musik är bättre än den låter”: En diskussion om musikaliska genrer 
och kvalitet. s.31 
25 Ibid  
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På grund av de stora omkostnaderna är statliga medel en förutsättning 

för att kunna driva stora symfoniorkestrar. Det statliga stödet kan be-

traktas som en subventionering då biljettpriserna skulle vara högre, och 

därmed göra musiken mindre tillgänglig för medborgare. Inom den stat-

liga bidragsfördelningen görs en indelning utifrån genre för att få sprid-

ning genremässigt. Till detta används administrativa genrer.26  

1.5.3 Rättighetsperspektiven 
Definitionen av de rättighetsperspektiv som figurerar i Kulturrådets an-

slagsmodell är inte helt oproblematiskt. Jämställdhet, hbtq och interkul-

turell kan skiljas åt per definition.  

 

1. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i li-

vet.27 

2. HBTQ, förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och queerpersoner. Termen har sedan 1990-talet blivit etablerad 

som ett neutralt samlingsbegrepp i samband med frågor om sex-

uell läggning, könsidentitet och könsuttryck.28 

3. Interkulturell (av inter- och kultur) avser processer där männi-

skor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar 

med varandra.29 

 

 
26 Ibid 
27 Nationalencyklopedin, jämställdhet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jäm-
ställdhet (hämtad 2022-05-20) 
28 Nationalencyklopedin, HBTQ. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hbtq (häm-
tad 2022-05-20) 
29 Nationalencyklopedin, interkulturell. http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-
cyklopedi/lång/interkulturell (hämtad 2022-05-20) 
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Vad mångfald betyder är mer komplicerat och är en definitionsfråga. 

Arbetsmiljöupplysningen beskriver att ”Med mångfald menas ofta olik-

heter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bak-

grund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera.”30 Vad 

mångfald betyder utifrån denna tolkning gör det svårt att definiera jäm-

ställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv då det skulle kunna vara 

en del av mångfalden. Enligt utredningen Så fri är konsten ska sam-

mansättningen av kulturrådets arbets- och referensgrupper spegla sam-

hällets mångfald utifrån köns-, etnisk, ålders-, och kulturell tillhörig-

het.31 En sådan tolkning skulle också göra att flera av perspektiven är 

svåra att skilja från varandra. I kulturrådets Förklaring av jämställdhet, 

hbtq, mångfald och tillgänglighet samt information om svarsalternativ 

för kön beskrivs mångfald på flera olika sätt. I introduktionen skrivs det 

att ”Kulturrådets utgångspunkt är att ett kulturliv präglat av jämställd-

het, mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad kvalitet och 

tillgänglighet.”32 Utifrån denna förklaring finns en skillnad mellan jäm-

ställdhet, mångfald och interkulturell. När mångfald definieras i doku-

mentet nämns det på tre olika sätt: interkulturell-, etnisk- och kulturell 

mångfald.33 Det finns alltså ett definitionsproblem när det kommer till 

mångfald. I förklaring av hur arbetsgrupperna jobbar förklaras ett annat 

synsätt på mångfald. 

 

”Vårt mål är att grupperna ska spegla samhällets mångfald exem-

pelvis vad gäller kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet samt 

 
30 Mångfald - Arbetsmiljöupplysningen (arbetsmiljoupplysningen.se) 
31 Myndigheten för kulturanalys. Så fri är konsten – Den kulturpolitiska styrningens påverkan 
på den konstnärliga friheten, 2021:1. s.72 
32 Kulturrådet - Förklaring av jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet samt information 
om svarsalternativ för kön. s.1 
33 Ibid s.1-2. 
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representera hela landet geografiskt. Ledamöterna i grupperna 

ska tillsammans ha en bred och djup kunskap om det sakområde 

som de bedömer. Det är också viktigt att grupperna är kunniga 

inom områden som jämställdhet, hbtq, barn och unga, tillgänglig-

het för personer med funktionsnedsättning liksom internationella 

och interkulturella frågor.”34 

 

Det handlar om hur mångfalden inom gruppen ska se ut och mångfald 

ska bland annat ses ur geografisk representation. Även rättighetsper-

spektiven ser annorlunda ut gentemot ansökningsblanketten. I ansök-

ningsblanketten från 2018 ska de sökande beskriva hur verksamheten 

förhåller sig ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt 

perspektiv. Det som skiljer rättighetsfrågorna åt är att arbetsgruppen 

även ska vara kunniga inom områdena barn och unga och internation-

ella frågor. Eftersom interkulturalitet, jämställdhet och hbtq-perspektiv 

redan efterfrågas kommer mångfald inte tolkas utifrån det. Det som inte 

efterfrågas är nationell spridning, ålder och social tillhörighet. I ansök-

ningarna kommer därför mångfald tolkas utifrån det. 

1.6 Forskningsläge 

Min undersökning utgår ifrån Myndigheten för kulturanalys rapport Så 

fri är konsten som varnar för en politisk styrning av den konstnärliga 

friheten. I rapporten menar de på att den kulturpolitiska styrningen på-

 
34 Så fattar Kulturrådet beslut - Kulturrådet (kulturradet.se) 
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verkar den konstnärliga friheten på ett sätt som är motsägelsefullt uti-

från de kulturpolitiska målen.35 Rapporten är grundad på dels intervjuer 

med referens- och arbetsgrupper och enkätundersökningar som besva-

rats av de sökande. Rapporten visar på att 43 procent av de sökande av 

kulturrådets bidrag på något sätt anpassat innehållet för att öka möjlig-

heten för att få beviljat bidrag.36 Rapporten visar att de ansökande på-

verkas utifrån deras egna utsagor, men inte hur detta skulle påverka 

konsten. Det finns flera statligt utförda rapporter och utredningar som 

behandlar kulturpolitiken. I min uppsats har jag använt mig av framför 

allt så fri är konsten, men även de kulturutredningar och propositioner 

som har gjorts för att förstå hur kulturpolitiken har förändrats och hur 

det har påverkat kulturpolitiken idag. Detta diskuteras närmare i kapitel 

2.1. De propositioner, rapporter och utredningar som jag använder är 

alla framtagna av statliga myndigheter. De är ofta innehållsrika doku-

ment och framför allt propositionerna framställs med breda tolknings-

möjligheter. Så fri är konsten är en statligt begärd utredning från kul-

turdepartementet. Det är alltså en statlig myndighet som begär en utred-

ning som kritiserar statliga myndigheter för politisk styrning för att de 

inte följer de kulturpolitiska mål som har tagits fram. Problemet med 

dessa dokument är att de alla är på begäran av statliga myndigheter och 

politisk styrning är svår att komma ifrån, vilket påvisas av att staten 

utreder sig själv. Det var myndigheten för kulturanalys som först var-

nade för politisk styrning år 2019, sedan fick de i uppdrag av kulturde-

partementet att utföra utredningen. Deras resultat visar på att det finns 

en viss politisk styrning av den konstnärliga friheten på grund av att 

 
35 Myndigheten för kulturanalys. Så fri är konsten – Den kulturpolitiska styrningens påverkan 
på den konstnärliga friheten, 2021:1. s.10 
36 Ibid s.135. 
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utövare måste förhålla sig till vissa etiska kriterier. Dock kan att inte 

behöva ta ställningen även ses som ett politiskt agerande. Oavsett det är 

det jag vill undersöka hur ansökande har anpassat sig till ansöknings-

diskursen, och inte huruvida de statliga dokumenten är politiskt utfor-

made. För att förstå kedjan från politik till kultur är det undersökningen 

av den som kan belysa brister och framställa förbättringar. Forskningen 

som bedrivits på området är i huvudsak fokuserat på kulturpolitiken i 

ett större sammanhang. Bengt Jacobsson skriver om kulturpolitikens 

historia och hur den har utformats i Kulturpolitik – Styrning på avstånd. 

Jacobsson diskuterar hur kulturpolitiken har skiftat från att styras av 

politiken till att styras av de experter och professionella inom kulturom-

rådet.37 Detta ger i mitt fall ett bra komplement till förståelsen av hur 

propositionerna är utformade och varför de ser ut som de gör, då de 

kopplas till bland annat de skiftande ideologier som har funnits under 

kulturpolitikens historia. Även Lars Lilliestam och Alf Arvidsson, som 

tas upp i det teoretiska avsnittet, kopplar kulturpolitikens utformning 

till ideologiska strömningar. I deras fall hur äldre tankar om musik och 

vilken musik som ansetts vara bra är svåra att förändra när de väl befästs 

i ett system som är utformat för vissa musikaliska ändamål.  

 

     En del av debatten kring kulturpolitiken och hur konst värdesätts har 

handlat om kvalitetsbegreppet. Det råder förvirring kring begreppet och 

vad det innebär. Linnea Lindsköld diskuterar kvalitetsbegreppet i sin 

avhandling Betydelsen av kvalitet och nämner att kvalitet i kulturpoliti-

ken och kvalitet i konst har två olika meningar.38 Kulturpolitisk kvalitet 

 
37 Bengt Jacobsson, Kulturpolitik – Styrning på avstånd. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. 
s.145 
38 Linnea Lindsköld, Betydelsen av kvalitet – En studie av diskursen om statens stöd till ny, 
svensk skönlitteratur 1975-2009. Valfrid: Borås, 2013. s.50 
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används i samband med välfärdspolitik, demokrati, bildning, autonomi, 

instrumentalitet samt makt och kan ses som ett begrepp som används 

för tolkningsföreträde i kulturdebatten. Daniel Fredriksson har också 

försökt att definiera kvalitetsbegreppet i Kvalitetsmusik och genrehie-

rarkier som är grundad på hans avhandling Musiklandskap – Musik och 

kulturpolitik i dalarna.39 Han tar bland annat upp hur kvalitetsbegreppet 

kan ses som verksam emot en instrumentalistisk syn på musik men å 

andra sidan även ses som ett begrepp som verkar för att befästa genre-

hierarkier.40 Fredriksson nämner även hur begreppet har vattnats ur och 

dess flertaliga betydelser gör det till ett begrepp som är svårdefinierat.41 

Fredriksson diskuterar även kvalitetsbegreppet utifrån kommersialism. 

Han tar upp hur synen på populärmusiken har kopplats ihop med kom-

mersialism och på så vis skulle vara av sämre kvalitet än annan musik 

på grund av sitt kommersiella syfte.42 Detta har bland annat färgat kva-

litetsbegreppet som något icke populärmusikaliskt och försvårar an-

vändningen av begreppet idag. Diskursanalytiskt har alltså begreppet 

olika betydelser i dessa diskurser. De sökande kommer rimligen att för-

söka ansluta till de diskurser om kvalitet som de kan förmodar finns hos 

bedömarpaneler och på musikfältet i stort. 

 

     Förutom propositioner, utredningar, rapporter, avhandlingar och 

forskningsrapporter om kulturpolitiken har några uppsatser skrivits om 

bidragsansökningar tidigare. En av dem är Musikupplevelser av högsta 

 
39 Danielsson, Fredrik. Musiklandskap - Musik och kulturpolitik i Dalarna. Diss., Umeå uni-
versitet. 2018. 
40Fredrik Danielsson, ”Kvalitetsmusik och genrehierarkier”, i Spaningar i kultursektorn, Alf 
Arvidsson (red.), 93-114. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå univer-
sitet, [2019] s.112 
41 Ibid, s.112 
42 Ibid, s.104-105 
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kvalitet - Hur Musikplattformens bidragssökare argumenterar för kva-

litet av Fredrik Schlott. Den tar upp hur de sökande beskriver kvalitativa 

egenskaper i de musikaliska projekt som de sökande har. Schlott tolkar 

sitt material ur teorier om värdepoler inom kulturellt och ekonomiskt 

kapital och kommer fram till att kulturella kvaliteter har en majoritet i 

de ansökningar som analyserats.43 En annan uppsats är "Vår musik är 

död, Pop behöver stöd": En undersökning om populärmusikens ställ-

ning i den svenska kulturpolitiken av Axel Franzén. I uppsatsen behand-

las populärmusikens roll inom kulturpolitiken. Detta görs genom att un-

dersöka hur musikarrangörer har beskrivit sin verksamhet för att få bi-

drag. Även i denna uppsats används teorin om värdepoler där en för-

ändring inom ansökningsdiskursen mellan 2007 och 2017 kan utläsas 

inom populärmusiken.44 Båda dessa uppsatser visar på intressanta för-

ändringar inom ett område som det annars inte gjorts mycket forskning 

på. Dessa två uppsatser är skrivna som ett examensarbete på c-nivå, 

men visar på samma genreproblematik som Fredriksson, Lilliestam och 

Arvidsson behandlar. I mitt fall kommer även genrespridning tas hän-

syn till, då det kan finnas en skillnad i vilken genretillhörighet en sö-

kande har. Min uppsats baseras på bidragsansökningar och undersöker 

vad som har förändrats eller inte inom bidragsansökningen. Jag fokuse-

rar inte på de bakomliggande orsaker som kan ligga till grund för den. 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns forskning som ger en 

bra överblick över kulturpolitiken och varför den är utformad som den 

är, men inte från det mindre perspektivet. Jag ser det som ett fokus upp-

 
43 Fredrik Schlott, Sammandrag, i Musikupplevelser av högsta kvalitet - Hur Musikplattformens 
bidragssökare argumenterar för kvalitet.  Kandidatuppsats, Stockholms universitet. 2013. 
44 Axel Franzén, "Vår musik är död, Pop behöver stöd": En undersökning om populärmusikens 
ställning i den svenska kulturpolitiken. Kandidatuppsats, Stockholms universitet. 2019. s.40 
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ifrån och ner i ledet, från det beslutande perspektivet. I min undersök-

ning utgår jag från den sista aktören i kedjan, den verksamma, där kon-

sekvenserna av kulturpolitiken utspelar sig. 

1.7 Avgränsning och etiska ställningstaganden 

Det finns en insynsproblematik i processen av vilka bidrag som bevil-

jas. I de flesta fall förklaras musikens kvalitet som det viktigaste i an-

sökningarna. Jag nämnde tidigare att de sökande tänker på vilka etiska 

ställningstaganden som ska göras i ansökningsprocessen och att i alla 

fall en sekundär bedömning av dessa görs i ett sorts andra urval. Be-

dömningen av den estetiska kvaliteten anses inte vara offentliga hand-

lingar och jag kan inte veta på vilka grunder ansökningarna blev bevil-

jade. Vad referensgruppen för fria musikgrupper enligt egen utsago ut-

går ifrån är först och främst den estetiska kvaliteten. Utöver det bedöms 

verksamhetens omfattning, de ekonomiska förutsättningarna och konst-

närlig kvalitet. Dessutom ska verksamheten präglas av: 

 
 Förnyelse och utveckling 

 Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet 

 Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 

 Barnrätts- och ungdomsperspektiv 

 

Alla perspektiven måste inte omfattas av verksamheten, men alla måste 

finnas med i referensgruppens sammanlagda fördelning.45 

 

 
45 Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper - Kulturrådet (kulturradet.se) 
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     Det finns för egen del vissa forskningsetiska ställningstaganden som 

måste klargöras då jag behandlar uppgifter från verksamheter som kan 

verka utlämnande. Jag kommer inte att nämna några namn i uppsatsen, 

men eftersom detta är offentliga handlingar kan vem som helst ta del av 

deras innehåll och läsa dem. Jag kommer att beröra andras etiska ställ-

ningstaganden och vad som redovisats i ansökningarna. Jag vill under-

stryka att det inte läggs någon moralisk värdering i vad som tas upp och 

inte i ansökningarna. Alla ansökningar berör viktiga ämnen och ingen 

kommer eller kan ta ställning till allt. Namn på grupper kommer att by-

tas ut mot [Gruppen] och de böjningar som är nödvändiga. 

1.8 Disposition 

2.1 Den moderna kulturpolitiken. 

Detta inledande analysavsnitt behandlar propositioner och utred-

ningar. Syftet är att få en kulturpolitisk bakgrund och förstå hur de 

kulturpolitiska målen som är relevanta för uppsatsen är utformade. 

Även hur begreppen barn och unga, populärmusik, genre och kvalitet 

är sammankopplade till kommersialism inom diskursen.  

 

2.2 Blanketternas utformning och tendenser i ansökningarna. 

Eftersom blanketterna är från olika år analyseras de utifrån deras skill-

nader och likheter. Jag kommer även att klargöra vad som går att jäm-

föra och vad som inte går att jämföra mellan de två bidragsåren. 

 

2.3 Fallstudier. 
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I detta avsnitt analyseras ansökningar genom fallstudier grundade på 

de delar av ansökningarna som är jämförbara samt är väsentliga för 

min frågeställning. 

 

2.4 Kvantitativ analys 

En kvantitativ analys som omfattar alla ansökningar presenteras och 

diskuteras utifrån de resultat som fallstudien gav 

 

3 Resultat och sammanfattning 

Resultatet av mina undersökningar presenteras och sammanfattas. 
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2 Undersökning 

2.1 Den moderna kulturpolitiken 
 

Inom den statliga fördelningen av medel till konstformerna har kultur-

politiska mål tagits fram för att, med regeringens egen beskrivning, 

  

”…kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden 

kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet 

att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnär-

lig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”.46 

 

Den estetiska kvalitet står i fokus när det kommer till bidragsgivning, 

men att andra faktorer påverkar beslutsfattandet kan ses som en konse-

kvens av kulturpolitikens historia. Kommersialismen har påverkat vil-

ken musik som har innefattas av det statliga stödet men även hur det 

har påverkat genre, kvalitet och barn och unga. 

 

     De kulturpolitiska målen är öppna för tolkning och kan uppföljas 

på olika sätt inom regionerna. Ett av målen är dock mer av ett myste-

rium och svårt att definiera, nämligen målet som skall ”främja kvalitet 

 
46 SOU 2009:10/3 Tid för kultur. s.26 
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och konstnärlig förnyelse”.47 Kvalitetsbegreppet har varit omdiskute-

rat och betydelsen kan tolkas på olika sätt. Innan kulturutredningen 

från 2007 fanns en annan syn på vad kvalitet var, i alla fall sett till 

genre och varför den uppfattades som kvalitativ. Kvalitetsbegreppet 

diskuterades under 1974 års proposition för kulturpolitik men fanns 

inte med som ett mål.48 Bengt Jakobsson diskuterar hur målet om att 

verka mot kommersialismen tog form i 1974 års proposition. Rege-

ringen såg ett problem med vinstintresset inom kulturområdet och att 

ett torftigt kulturutbud exponerades för barn och unga.49 I samband 

med att genre nämns i 1974 års proposition är det i sammanhanget att 

andra genrer inte får hamna på efterkälken. ”…musikinstitutioner som 

utöver orkestermusiken också tar ett ansvar för andra musikgenrer, t. 

ex. körmusik, jazz och folkmusik.”.50 Något år innan kulturutred-

ningen genomfördes gjordes en utredning om orkestermusiken i Sve-

rige. I utredningen beskrivs orkestermusiken på detta sätt:  

 

Orkestern har också i Sverige använts som lokal, regional och 

nationell statussymbol – men också som instrument för att stärka 

bilden av det civiliserade västerländska samhället. Detta har 

gradvis bidragit till att assimilera in orkestern som något vi alla 

räknar med ska finnas: en stor stad ska ha en orkester för att vara 

en riktig storstad.51  

                                                                                                                 

I utredningen uttrycks även bekymmer om att intresset för musiken 

 
47 Ibid s.26 
48 Proposition 1974:28, Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. s.28 
49 Bengt Jacobsson, Kulturpolitik – Styrning på avstånd. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. s.51 
50 Proposition 1974:28, Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. s.123 
51 SOU 2006:34 Den professionella orkestermusiken i Sverige - Betän-kande av Orkesterutred-
ningen. s.18 
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minskar och att musik- och kulturskolans elever är mindre intresse-

rade av de traditionella orkesterinstrumenten.52 Samtidigt har kvali-

teten höjts genom mer offentliga bidrag och fler musikutbildningar.53 

 

     En uppfattning fanns om att kommersialismens negativa verk-

ningar var utdaterad vid 1996 års kulturutredning då utredningen före-

slog att målet skulle tas bort, men vissa instanser hävdade att det var 

av vikt att hålla kvar i det.54 Barn och ungas musikvanor kommenteras 

även i 1996 år proposition: 

 

Många ungdomar ägnar sig i dag åt nya former av musik, där 

olika genrer och olika länders musik blandas på ett ofta ganska 

respektlöst sätt. Musikinstitutionerna bör ta fasta på ungdomars 

spontana intresse för eget musikskapande men också stimulera 

till ännu större bredd och öppenhet för olika sorters musik.55 

 

Även i denna proposition finns alltså ett motstånd till kommersial-

ismen, och därmed den musik som är knuten till den. Ungdomars mu-

sikvanor ses även här som problematiska, i form av hur de blandar 

musik från olika kulturer. De genrer som diskuteras i propositionen är 

återigen jazz, folkmusik, körliv och kammarmusik. Dessa nämns i 

samband med genreprofilering av länsmusiken.56 Utöver detta nämns 

även symfoniorkestrarna som en viktig resurs. 

 

 
52 Ibid s.9  
53 Ibid s.9 
54 SOU 1996/97:3 Kulturpolitik s.27 
55 Ibid s.80 
56 Ibid s.224 
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I strävandena att utveckla det lokala musiklivet är de tjugo läns-

musikinstitutionerna samt de professionella symfoni- och kam-

marorkestrarna en viktig resurs.57 

 

     Vid 1996 års proposition kom kvalitetskravet med i de kulturpoli-

tiska målen.58 Efter kulturutredningen år 2009 har en mer modern syn 

på musik eftersträvats. I betänkandet av kulturutredningen föreslogs 

kvalitetsmålet att tas bort ur de kulturpolitiska målen.59 Det motivera-

des av utredningen att begreppet gynnade etablerade uttrycksformer 

och konstnärsgenerationer.60 Remissinstanserna tyckte att ett kvalitets-

krav ändå var viktigt och målet finns ännu kvar. Hur kvalitet ska defi-

nieras utifrån kulturutredningen beskrivs som att ”Kulturskaparna har 

en nyckelroll i den ständigt pågående diskussionen om vad som är 

kvalitet på kulturområdet.”61 Detta har lett till att begreppet fick en 

mer abstrakt mening och dess definition högst oklar. I samband med 

begreppets skiftande betydelse har konsekvenser för andra mål och 

begrepp påverkats av det. Genre är ett av de begrepp som kommit att 

påverkas av detta. Indelning efter genre är omdiskuterat men används 

frekvent inom kulturpolitiken idag. Det kan ses som en följd av den 

polarisering som uppstod mellan den offentligt finansierade musiken 

och den kommersiella populärmusiken. Det var inte förrän efter kul-

turutredningen 2009 som målet att motverka kommersialismens nega-

tiva verkningar togs bort.62 Det motiverades i betänkandet av utred-

ning bland annat av att  

 
57 Ibid. s.78 
58 Ibid. s.27 
59 SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen: Förnyelseprogram, s.49 
60 Ibid. s.46 
61SOU 2009:10/3 Tid för kultur. s.30 
62 Ibid. s.26 
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Det har funnits en uppfattning om att konst och kulturyttringar 

som ska kunna existera på rent marknadsmässiga villkor, dvs. 

där utbudet ska styras av efterfrågan, vare sig blir tillräckligt 

rikt, mångfaldigt eller kvalitativt högtstående.63 

 

     När fördelning av statliga medel redovisas används genre-indelning 

för att visa hur pengarna har fördelats. Denna indelning bestämmer 

vilka som ska få medel beroende på vilken genre de tillhör. Antal sö-

kande efter bidrag delas in genom genre, och beroende på vilken gen-

retillhörighet de sökande har och hur många som söker, kan chansen 

om beviljat bidrag öka eller minska.64 Två slutsatser kan möjligen dras 

utav det: den första är att det är hög kvalitet på de få som söker inom 

genren. Den andra, och mer troliga, är att kvalitetsmålet inte kan ap-

pliceras då en jämlik uppdelning mellan genrer försöks uppnå. I an-

sökningarna får de sökande identifiera sin egen genre och ingår då 

också i det diskursiva spelet, då sökande kan förmoda att vissa genrer 

är förmånliga för ansökan. Från att begreppet kvalitet har syftat till 

musik som kan beskrivas som, mer eller mindre, konstmusik till att in-

nefatta i princip all musik har kvalitetsbegreppet och dess definition 

skiftat. Kvalitet beskrivs idag som något icke definierbart med förkla-

ringen att kvalitet varierar mellan tid och plats, från genre till genre 

och mellan grupper och individer.65 Inom målet för att främja kvalitet 

och konstnärlig förnyelse specificeras det att kvalitet inte skall bli ett 

 
63 SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen: Förnyelseprogram s.47 
64 Dan Lundberg, "Wagners musik är bättre än den låter”: En diskussion om musikaliska genrer 
och kvalitet. s.31 
65 SOU 2009:10/3 Tid för kultur. s.30  
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föremål för politiska bedömningar.66 När det gäller kulturskapares vill-

kor nämns det att den konstnärliga friheten ska värnas och att det be-

hövs ”…ömsesidig förståelse och intresse för olikheter samt respekt 

för den konstnärliga friheten.”67  

 

     Diskursanalytiskt får ordet ”kommersialism” betraktas som belastat 

i den diskurs ansökningstexterna utgör, och användningen av det före-

kommer inte som beskrivning av egna verksamheten. Vikten av genrer 

och dess spridning kan ses som en konsekvens av motståndet till kom-

mersialismen och den musik som ansågs höra till den. I sin tur även 

vilken musik som är institutionell och mer beroende av offentligt stöd. 

Den statliga bidragsfördelningen påverkas av den modernare synen på 

kultur där ett öppet förhållningssätt till olikheter skall efterses. Este-

tiska kvaliteter måste till viss del förhålla sig till bland annat genre, 

mångfald och andra etiska perspektiv för att garantera en kultur som 

inte är ensidig och riktar sig till alla medborgare. 

2.2 Blanketternas utformning och tendenser i 

ansökningarna 

Ansökningsblanketterna från de två olika åren är snarlika. De båda in-

leder med personuppgifter och uppgifter om den sökande gruppen. De 

två uppgifterna som skiljer dem åt under dessa sidor är ett fält där det 

ska kryssas i vilken grad arbetet i gruppen sker på och vilket kön de 

specifika medlemmarna har. I blanketten från år 2014 fanns frågan om 

 
66 Ibid. s.30 
67 SOU 2009:10/3 Tid för kultur. s.55 
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huruvida gruppen som bidraget söktes för arbetade heltid, halvtid, del-

tid eller fritid med verksamheten. För att kunna söka bidraget beskriver 

kulturrådet idag att:  

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av professionella musikgrupper el-

ler ensembler med omfattande och kontinuerlig konsertverksam-

het. Med professionell musikgrupp menar vi en grupp eller en-

semble som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former. Med 

kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande.68 

 

En ansökan som blev beviljad 2014 anger att de sökande sysselsätter 

sig heltid åt verksamheten. Dock har inga löner betalats ut eller förvän-

tas att betalas ut. De sökande beskriver att deras verksamhet kan bedri-

vas genom utomstående inkomstkällor.69 Det finns alltså ingen yrkes-

mässig professionalitet förklarad i ansökan. I blanketten från 2018 

fanns inte verksamhetsgraden för de sökande grupperna med alls. Hur 

professionalitet ska tolkas kan därför inte tas med i undersökningen då 

betydelsen och kriterierna tycks ha skiftat mellan åren och inom bedöm-

ningsgrupperna. 

 

     Vilket kön de specifika gruppmedlemmarna hade skulle anges i 

2014 års blankett: ”Kvinna, man eller ej definierat”. Detta angavs i sam-

band med att namnen på de verksamma i gruppen presenterades. Dock 

fanns det bara åtta fält att fylla i. De grupper som hade mer än åtta verk-

samma fick därför bifoga detta i en bilaga som inte skickades med i 

 
68 Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper - Kulturrådet (kulturradet.se) 
69 KUR 2014/3482 
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begäran av ansökningarna. I 2018 års blankett angavs antalet av kvin-

nor, män eller annat i ett eget fält. Detta gör att könsfördelningen är lätt 

att utläsa i de senare ansökningarna men svårare i de tidigare om verk-

samheten hade fler än åtta aktiva inom verksamheten. Detta gör att en 

tolkning av materialet utifrån könsfördelning är svår att göra. 

 

     I båda blanketterna finns fem frågor om verksamheten som får bes-

varas med max 1000 tecken vardera, utan blanksteg.  

 

 1.Beskriv verksamhetens/projektets konstnärliga idé. 

 2.Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. 

 3.Beskriv huvudsaklig målgrupp för verksamheten/projektet. 

 4.Ange nationella och internationella samarbetsparter, beskriv 

samarbetet och rollfördelningen. 

 5.Beskriv hur ni i verksamheten/projektet ska integrera ett jäm-

ställdhets- och interkulturellt perspektiv. Beskriv också hur ni 

ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funkt-

ionsnedsättning. 

 

I 2014 års blankett efterfrågas hur verksamheten ska integrera ett jäm-

ställdhets- och interkulturellt perspektiv. Även hur verksamheten arbe-

tar eller ska arbeta för att öka tillgängligheten för personer med funkt-

ionsnedsättning. I 2018 års blankett finns samma fråga men med flera 

perspektiv tillagda.  
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 Beskriv hur ni i verksamheten arbetar med att integrera ett jäm-

ställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Be-

skriv också hur ni arbetar med att öka tillgängligheten för per-

soner med funktionsnedsättning. 

 

Antalet tecken för att beskriva hur verksamheten ska arbeta med detta 

är i båda fallen 1000.  

 

     I båda blanketterna finns en redovisningsdel där bokade och genom-

förda konserter för det innevarande året ska redovisas. I båda blanket-

terna går det att välja mellan två typer av konserter. Den ena är offentlig 

och den andra är skola. Med skola menas förskola, grundskola och gym-

nasieskola. 

 

     Utöver detta finns två olika alternativ som går att kryssa i om det 

stämmer in i konsertens utformning. I blanketten för 2014 finns alter-

nativen ”workshop/masterclass” och ”samarbete med regional musik-

verksamhet”. I blanketten för 2018 har ”workshop/masterclass” byts ut 

mot ”skapande skola samarbete”. I en av frågorna om verksamheten ska 

huvudsaklig målgrupp beskrivas i ett eget fält. Utöver det ska även hu-

vudsaklig åldersgrupp fyllas i utifrån givna åldrar. De åldrar som anges 

är 0-12, 13-18, 19-25 och 26 och över. Det finns en fråga om någon del 

av verksamheten riktar sig mot åldrarna 0-18 år. Om någon del av verk-

samheten riktar sig mot åldrarna 0-18 år får sökanden svara i vilken 

utsträckning i procent.  
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     De sökande ska även ange vilken genre de spelar. Vad de sökande 

svarar på detta är i de flesta fall en kombination av flera genrer eller en 

genre som den sökande anser vara passande. Utifrån Lundbergs och 

Lilliestams respektive teorier om statushierarkier och kulturrådets gen-

respridning kan de sökande anpassa sig till ansökningsdiskursen.7071  

 

     I båda blanketterna ska ett ungefärligt gage per spelning anges och 

hur förhandlingen med arrangörer brukar gå till. Vad ett rimligt gage är 

och vad som ska räknas i gaget skiljer sig mellan de sökande. Utöver 

detta finns en ekonomisk del där verksamhetens ekonomi presenteras. 

2.3 Fallstudier 

 

Fyra olika ansökningar kommer att behandlas. Tre av dem har beviljats 

bidrag 2014 och 2018 och en ansökning fick avslag 2014 men blev be-

viljad 2018. Den huvudsakliga frågan som analyserats är fråga 5 från 

ansökningsblanketten. Jag har valt att inte ta med fråga 2, 3 och 4 i min 

analys. Fråga 2 och 4 är tidsbundna och fråga 3 är delvis beroende av 

vilka arrangemang som har bokats. I rapporten från Myndigheten för 

kulturanalys nämns också att sökande tolkar det som att rättighetsper-

spektiven ska integreras i den konstnärliga idén.72 Därför tas även fråga 

1 med i analysen. Vad som kommer att analyseras i beskrivningarna är 

 
70 Lilliestam. Musikliv – vad människor gör med musik – och musik med människor. s26 
71 Lundberg. "Wagners musik är bättre än den låter”: En diskussion om musikaliska genrer och 
kvalitet, i Bilder från musikskapandets vardag - Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. s.27-
28 
72 Myndigheten för kulturanalys. Så fri är konsten – Den kulturpolitiska styrningens påverkan 
på den konstnärliga friheten, 2021:1. s.14 
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hur de sökande har tolkat etiska diskursen, i detta fall de rättighetsper-

spektiv som har föreslagits av kulturrådet, jämställdhets-, hbtq-, mång-

falds-, interkulturellt och tillgänglighetsperspektiv och huruvida dessa 

förhåller sig till det estetiska eller inte. I samtliga fall finns delar som är 

identiska mellan ansökningarna och åren. Jag kommer att beskriva vad 

som är identiskt utifrån fråga 1 och 5. Jag kommer även ta upp potenti-

ella olikheter i ansökningarna och hur de förhåller sig till rättighetsper-

spektiven. Markeringarna i fet stil har gjorts av mig för att uppmärk-

samma beskrivningar av rättighetsperspektiven. 

 

     Andra parametrar som redovisas är huvudsaklig målgrupp, riktning 

till barn och unga i procent samt om de sökande hade beviljats bidrag 

året innan. Vem det är som har skrivit ansökningarna skulle kunna på-

verka resultatet. I jämförelsen är det samma kontaktuppgifter på de ti-

digare och senare ansökningarna av verksamheterna, förutom i fall 3. I 

fall 3 är medlemsantalet för många för att det ska få plats i ansökan. Om 

någon annan har fyllt i ansökningen går inte att veta. Fall 1, 2 och 3 är 

de ansökningar som är beviljade båda åren och fall 4 det som bara är 

beviljat 2018. 

2.3.1 Fall 1  (Folk och världsmusik)73 
 

Denna grupp har angett att deras huvudsakliga målgrupp är 26 och 

uppåt och deras verksamhet riktar sig till åldrarna 0-18 till 35 procent 

under 2014 och 20 procent under 2018. De har beviljats bidrag båda 

åren samt båda åren innan dessa ansökningar.  

 
73 KUR 2014/3751 & KUR 2018/4218 
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Fråga 1: 
Första delen av beskrivningen är identisk i båda men skiljer sig sen åt. 

Inget av rättighetsperspektiven går att utläsa i den identiska delen. Detta 

är skillnaden i fråga 1: 

 

1. För oss medlemmar är bandet en trygg plattform både på 

ett musikaliskt och ekonomiskt plan. Det är en halvtids-

sysselsättning i tre varierande frilansliv. 

 

2. Med rötterna i svensk spelmansmusik är vi öppna för 

att blanda in inslag från musik från olika kulturer och 

genrers.”[sic]” Vår ambition är att låta den nordiska 

folkmusiken färgas av jazz, bluegrass, reagge, konst-

musik, latin, flamenco och annan musik vi influeras 

av. 

 

I den tidigare ansökan finns ett ekonomiskt perspektiv som sedan har 

tagits bort. I den senare har ett interkulturellt perspektiv beskrivits ge-

nom att beskriva hur den traditionella musiken blandas med olika gen-

rer och kulturer. Det kan tolkas som att ett etiskt värde kopplas till den 

estetiska diskursen. 

 

Fråga 5: 
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Beskrivningen av fråga 5 är nästintill helt omskriven. Den sista me-

ningen som handlar om funktionsnedsättning är identisk i båda och 

kopplas inte till det estetiska. Detta är skillnaden i fråga 5: 

 

1. Med vår musik bidrar vi till mångkulturen i Sverige. [Grup-

pen] spelar musik med traditionella inslag från olika et-

niska kulturer, t.ex musik från Equador, Canada, Irland och 

Sverige. Vi i [Gruppen] är för ett jämställt samhälle men har 

under 2015 inga planerade insatser för det. 

 

2. Genom vårt sätt att väva samman musik från olika tradit-

ioner och kulturer visar vi hur interkulturell konst är en 

självklarhet. För oss är det interkulturella en ständig källa 

till inspiration och vi har en ambition att få det att speglas i 

samhället i stort. Vi är för ett jämställt samhälle och är väl 

medvetna om att det idag inte råder lika möjligheter för de 

båda könen. [Gruppen] är en grupp om tre män men hoppas 

ändå kunna sprida budskapet om jämlikhet genom ett upplyst 

förhållningssätt till frågan. 

 

I den tidigare finns interkulturella beskrivningar. Även jämställdhet 

nämns. I den senare har det interkulturella och jämställdhetsperspekti-

vet utvecklats. Det interkulturella etiska värdet kopplas till den estetiska 

diskursen. Jämställdhet beskrivs som något att eftersträva och kopplas 

inte till det estetiska. 
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2.3.2 Fall 2 – (Modern svensk folkmusik)74 
 

I detta fall har den huvudsakliga målgruppen angivits som mellan 19-

25 år och andelen av verksamheten som är riktad till åldrarna 0-18 är 

30% i båda ansökningarna. Verksamheten har fått bidrag båda åren 

samt båda åren innan ansökningarna.  

 

Fråga 1: 

Beskrivningen av fråga 1 är identisk i båda ansökningarna förutom den 

sista frasen som har omformulerats. Det går att utläsa ett interkulturellt- 

och mångfaldsperspektiv utifrån att de har spridit sin musik ”…runt om 

i hela världen, till alla åldrar och samhällsskikt.”. I denna beskrivning 

kopplas det interkulturella till hur musiken sprids till andra kulturer och 

kopplas därför till den etiska diskursen. Inom mångfald tas ålder och 

klass upp i form av vem som kan ta del av musiken och har inga este-

tiska betydelser. 

 

Fråga 5: 

Beskrivningen av fråga 5 är också identisk i båda ansökningarna föru-

tom en mening på slutet som har tagits bort i den nyare ansökan. Här 

handlar det om ett samarbete som kanske inte är relevant längre. Inter-

kulturalitet tas upp på ett estetiskt plan genom influenser i musiken. 

Mångfald beskrivs genom att olika människor skulle lockas till musi-

ken. Det nämns även i form av skolor och har inga estetiska betydelser. 

 
74 KUR 2014/3857 & KUR 2018/4148 
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2.3.3 Fall 3 – (Nutida konstmusik)75  
 

I ansökan från 2014 har huvudsaklig målgrupp angetts som 26 år och 

uppåt och inriktningen till åldrarna 0-18 uppgick till 20%. I den senare 

ansökan är den huvudsakliga målgruppen 19-25 och 50% riktas till åld-

rarna 0-18. Verksamheten har fått bidrag båda åren samt åren innan 

båda ansökningarna.  

 

Fråga 1: 

På fråga 1 är större delen av svaret identiskt i båda ansökningarna för-

utom en tillagd formulering i den senare ansökan. De vill utforska ”vår 

egen tids olika musikaliska intryck” vilket kan tolkas som ett interkul-

turellt perspektiv men vad som menas med det är svårt att tyda. Mång-

fald presenteras i formen av att musiken borde göras tillgänglig för alla 

och ingår i den etiska diskursen. Jämställdhet beskrivs utifrån att alla i 

ensemblen är med och tar beslut och kopplas därför också till den etiska 

diskursen. I den tillagda formuleringen kan inga av de förslagna per-

spektiven uttolkas ur beskrivningen.  

 

Fråga 5: 

Under fråga 5 är svaret delvis identiskt. Beskrivningen från 2014: 

 

1. [Gruppen] arbetar utifrån förutsättningen att jämställdhets-

perspektivet ska synliggöras på alla nivåer i verksamheten. 

Vi samarbetar kontinuerligt med ett flertal kvinnliga tonsät-

tare, både på hemmaplan och internationellt. Vid vårt 30-

 
75 KUR 2014/3980 & KUR 2018/4384 
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årsjubileum i november 2014 uruppförs två nya beställnings-

verk, bägge av kvinnliga tonsättare. Tillgänglighet för 

funktionshindrade är enligt vår uppfattning ett spörsmål som 

faller utanför ramen för [Gruppens] ansvarsområde då vi sak-

nar egen spelplats. 

 

Ansökningstexten kan anses anpassad till den etiska diskursen. Jäm-

ställdhet beskrivs i form av hur verksamheten bedrivs och interkultu-

rellt genom internationella framträdanden. Ett interkulturellt perspektiv 

har lagts till i den senare: 

 

2. [Gruppen] arbetar utifrån förutsättningen att jämställdhets-

perspektivet ska synliggöras på alla nivåer i verksamheten. 

Vi samarbetar kontinuerligt med ett flertal kvinnliga tonsät-

tare, både på hemmaplan och internationellt. Tillgänglig-

het för funktionshindrade är enligt vår uppfattning ett spörs-

mål som faller utanför ramen för [Gruppens] ansvarsområde 

då vi saknar egen spelplats. Vi säkerställer dock att de av våra 

partners som upplåter lokaler i samproducerade projekt upp-

fyller rimliga krav i detta avseende. Det interkulturella 

perspektivet återfinns på flera plan i vår verksamhet, i denna 

ansökan fr a "Traces from Syria", gästspelet i Kina samt våra 

föreställningar med grekisk musik. 

 

I båda beskrivningarna kan jämställdhet anses tillhöra den etiska dis-

kursen. Det interkulturella beskrivs estetiskt i form av hur musiken låter 
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och ger ett etiskt värde inom den estetiska diskursen. Det beskrivs även 

utan etiska innebörder i och med att musiken spelas för andra kulturer.  

2.3.4 Fall 4 – (Konstmusik)76 
 

Denna verksamhet har angett 26 år och uppåt som målgrupp i båda an-

sökningarna. Inriktningen till åldrarna 0-18 uppgick till 25% år 2014 

och 15% under 2018. Denna verksamhet fick inte bidrag 2014 eller året 

innan. Den fick bidrag 2018 och året innan.  

 

Fråga 1: 

Fråga 1 har i detta fall nästan helt skrivits om mellan ansökningarna. I 

den tidiga ansökan beskrivs fråga 1: 

 

1. Vår ambition är att spela musik som vi brinner för och inspi-

rera ny såväl som erfaren publik. Därför har vi hittat hem i det 

lilla formatet, där vi på lika villkor själva har möjlighet att 

välja musik och sammanhang, och kan uppfylla vår strävan 

efter att presentera musik som inte spelats så mycket innan. 

Vi samarbetar gärna med kompositörer och andra konstnärer 

och har ett mer lekfullt än traditionellt förhållningssätt till mu-

sicerande och konsertskapande. Vi vill ge kvalitativa och 

kommunikativa musikupplevelser för alla människor. 

 

 
76 KUR 2014/3798 & KUR 2018/4358 
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Det perspektiv som skulle kunna utläsas är jämställdhet. I detta fall jäm-

ställdhet inom gruppen och därmed inom den etiska diskursen. I den 

senare ansökan beskrevs den konstnärliga idén: 

 

2. [Gruppen] är en stråkkvartett som drivs av stor kreativitet och 

inte räds att sticka ut. Vi gillar att tänja på gränserna när vi 

väljer repertoar, experimenterar med klanger och möter publi-

ken. Ett stort värde sätts i att presentera musik av unga kom-

positörer, musik från olika delar av världen och kulturs-

färer som vanligtvis inte får fokus i konstmusiken. Vi sam-

arbetar gärna med kompositörer och andra konstnärer och vill 

ge kvalitativa och kommunikativa musikupplevelser för alla 

människor, såväl ny som erfaren publik. Eftersom vi strävar 

efter att hålla en hög nivå som stråkkvartett så prioriterar vi 

att lägga mycket tid på kvartettrepetitioner. Att få jobba i en 

fristående ensemble där alla jobbar på samma villkor ser vi 

som en fantastisk förmån. Här får vi alla komma till tals och 

på ett jämlikt sätt jobba för det vi själva tycker är viktigt. Vårt 

val att jobba på det här sättet gör oss starka både som individer 

och grupp och vi upplever att det även inspirerar andra till att 

våga tro på sig själva och sina idéer. 

 

Mångfald kan ses som en beskrivning inom den etiska diskursen för att 

de vill uppmärksamma unga kompositörer, men det finns flera tolk-

ningar att göra. En av dem är att unga kompositörer skulle skriva annan 

musik än dess motsats, äldre. En annan är att det skulle inspirera fler 

unga kompositörer. I det första synsättet kan det ha en estetisk innebörd, 
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men inte i den senare. Ett interkulturellt perspektiv finns då de vill lyfta 

musik från olika delar av världen och kultursfärer och kan tolkas som 

etiska värden som tar uttryck i det estetiska. Det finns också ett jäm-

ställdhetsperspektiv i den formen att alla har lika mycket rätt inom grup-

pen. Jämställdhet beskrivs i from av hur gruppen drivs, vilket innebär 

att de etiska och estetiska diskurserna hålls isär. Det enda som är iden-

tiskt i detta fall är den korta frasen ”Vi samarbetar gärna med komposi-

törer och andra konstnärer och…”. 

 

Fråga 5: 

Vad gäller fråga 5 har hela beskrivningen ändrats. Den tidigare: 

 

1. Vi letar aktivt efter musik av kvinnliga tonsättare som pas-

sar in i våra konsertidéer, och spelar mycket och gärna musik 

från länder utanför den traditionella klassiska musikens 

hemvist, som till exempel Armenien, Georgien, Lettland 

och Argentina. Vi kommer fortsätta åka ut till förskolor och 

skolor med vår barnföreställning. På det sättet når vi ut till 

många barn som kanske annars aldrig skulle komma i kon-

takt med instrumenten och musiken. Hösten 2013 spelade vi 

föreställningen på en skola för funktionshindrade barn. Det 

fick väldigt bra respons och detta kommer vi jobba för att 

göra mer. Vi har även varit i kontakt med El Sistema i Göte-

borg och hoppas på ett samarbete. Vi har flera gånger spelat 

på lekterapin på Akademika”[sic]” sjukhuset i Uppsala och 

på andra avdelningar, både för barn och vuxna. Även detta 

vill vi verkligen göra mer. 
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De perspektiv som går att utläsa ur beskrivningen är jämställdshetsper-

spektivet då de vill jobba med kvinnliga tonsättare. Det utförs dock på 

premissen om att det ska passa in och anpassar sin estetiska diskurs till 

etiska värdeord. De spelar gärna musik som kommer från andra länder 

vilket ger ett interkulturellt perspektiv och ger en etisk innebörd till det 

estetiska. Det finns ett tänk på barn och unga, och de har även spelat för 

barn och vuxna på sjukhus. Detta kan tolkas som ett mångfaldsperspek-

tiv utan estetisk innebörd. Det finns även ett tillgänglighetsperspektiv 

utan estetisk innebörd i och med att det är uppsökande verksamhet. Den 

senare ansökan: 

 

2. I och med våra barnföreställningar tar vi med den klassiska 

musiken ut till barn som kanske inte annars skulle komma 

i kontakt med den. Under året som gått har vi utökat vår 

repertoar med stycken av kvinnliga tonsättare såsom Ka-

rin Rehnqvist, Sofia Hallgren, Agnes Koefod Christian-

son, Maria W Horn, Malin Almgren samt Agnes Merce-

des Einerstam Karis och vi letar aktivt efter nya kvinnliga 

kompositörer vars verk vi kan involvera i vår repertoar. Som 

ensemble bestående av enbart kvinnor har vi som princip att 

vara självständiga och inte låta någon utomstående ta beslut 

rörande vår verksamhet. Det mest effektiva sättet för oss att 

påverka tillgängligheten för personer med funktionsned-

sättning är uppsökande verksamhet. I de fall vi har möjlighet 

att själva välja konsertlokal har vi i åtanke att den ska vara 

tillgänglig för alla. 
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Även i denna finns barn och unga med i beskrivningen och tolkas som 

en beskrivning av mångfald ur ett etiskt synsätt. Jämställdhetsperspek-

tivet är återigen kopplad till den etiska diskursen. Bland annat genom 

könsfördelningen inom gruppen och vilka tonsättare de jobbar med.  

 

     Vad som kan utläsas i hur de sökande beskriver sina verksamheter 

är att alla fall där, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv tas upp beskrivs 

de utan koppling till det estetiska. Mångfald togs inte upp som nationell 

spridning, men nämndes i form av ålder, främst barn och unga, och 

klass. I ett fall angavs det i form av samarbete med unga tonsättare. 

Detta skulle kunna ha en estetisk innebörd. Jämställdhet förekommer i 

diskursen på fyra olika sätt. Ett är genom gemensam styrning inom 

gruppen och det andra genom antalet kvinnor och män i gruppen. Det 

tredje är en positiv inställning till det och det fjärde är att samarbeta 

med kvinnor. De tre första förefaller inom den etiska diskursen och den 

sista definitionen skulle kunna ha estetisk innebörd. Det interkulturella 

perspektivet beskrivs på två olika sätt. Dels hur influenser tas in i mu-

siken, dels hur musiken tas till internationella platser. Det finns alltså 

en etisk och en estetisk tolkning av interkulturalitet inom ansöknings-

diskursen. 

 
     Genomgående för de ansökningarna som har analyserats är att sva-

ren på verksamhetsfrågorna från 2018 har delvis identiska svar med de 

från 2014. Det går att dra slutsatsen att samtliga har använt sina tidigare 

ansökningar som mall för sina senare ansökningar. Detta betyder att den 

första ansökan ansågs svara mot den förväntade diskursen hos den in-

stitutionella part som kan bevilja stödet, och att det inte behövde ändras, 
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utan tvärtom kunde ”återvinnas” – ett tecken på att diskursen är mål för 

att erhålla medel, snarare än en fri beskrivning av det estetiska innehål-

ler man söker medel för.  Fall 4 är den enda som inte blev beviljad 2014 

och är också det fall som är mest olik sin senare, beviljade, ansökan. 

Det går att hävda att den är helt omskriven. Därför har de andra frågorna 

undersökts i just de fallet. Under fråga 3 som handlar om huvudsaklig 

målgrupp är dock svaren lika. Beskrivningen under fråga 3 är 380 

tecken och är identisk i båda ansökningarna. Detta kan tolkas som att 

de analyserade frågorna inte ansågs svara mot den förväntade diskursen 

och beskrivning av det inte kunde ”återvinnas”. Alla utom fall 2 har på 

något sätt utvecklat sina svar. Fall 4 är det enda som inte var beviljat 

2014, och har ändrat sina beskrivningar helt mellan åren. Det har skett 

en ökning i hur mycket fall 1,3 och 4 uttrycker sig under fråga 1 och 5. 

2.4 Kvantitativ analys 
 
En sammanställning av den mängd tecken som har använts vid beskriv-

ning av fråga 1 och 5 i hela urvalet av ansökningarna från 2014 och 

2018 finns bifogade (se tabell 1 och 2 i bilagor). Båda frågorna har ökat 

i mängd tecken. Fråga 1 har ökat med 20 % och fråga 5 har ökat med 

45%. Om de sökande blev beviljade bidrag året innan finns också sam-

manställt i samma tabell. Å ena sidan är uppfattningen om vad en sö-

kande tror ska vara med i ansökningen det som är viktigt, oavsett om 

det är en ny sökande eller inte. Å andra sidan ser vi i fallstudien att tre 

av fyra har skrivit om sina tidigare ansökningar. Detta skulle kunna be-

tyda att om flera har sökt bidrag tidigare och utvecklat sin ansökan 
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skulle det öka procenten, utan att de som söker för första gången ut-

trycker sig i fler tecken än tidigare sökande. För att komma närmare ett 

mer fullständigt resultat har även 15 avslagna ansökningar från de båda 

åren analyserats. Då finns förhoppningen om att det är fler som söker 

för första gången. Resultatet kan i första hand vara missvisande då det 

inte går att veta på vilken grund ansökningen blev avslagen (se tabell 3 

och 4 i bilagor). Enligt kulturrådet skulle det i första hand vara på mu-

sikens kvalitet, och sedan på de etiska perspektiven. Ansökningarna kan 

ha fått avslagna på grund av flera faktorer, till exempel ekonomiska, 

inriktning till barn och unga, ofullständiga osv. Oavsett det finns det 

även en ökning i de avslagna bidragen. På fråga 1 har antal tecken ökat 

med 42,3 % och fråga 5 med 22,4%.  

 

     Den huvudsakliga målgruppen och till vilken procent de sökande 

uppskattar sin verksamhet vara riktad till barn och unga (0-18 år) finns 

också sammanställt i tabellerna. Detta var för att det i fallstudien visade 

sig att fall 1 och 4 hade minskat sin verksamhet för barn och unga och 

fall 3 hade ökat. Fall 3 hade även sänkt sin huvudsakliga målgrupp från 

26 år och uppåt till mellan åldrarna 19-25. Det ska nämnas att detta är 

en procent som är uppskattad av de sökande och att de avslagna bidra-

gen inte kan tas med. Detta på grund av att det inte går att veta varför 

de inte blev beviljade. Utifrån huvudsaklig målgrupp visar det sig att 

majoriteten av ansökningarna har en målgrupp som riktar sig till 26 år 

och uppåt.  

 
     Det är tydligt att det bör finnas en tanke på att integrera barn och 

unga i verksamheten på grund av mängden frågor som berör barn och 

unga. Två ansökningar från 2014 stod ut från resterande vad gäller 
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genre. Den ena där genren benämns som barnmusik men i namnet 

finns ordet pop med.77 Musiken beskrivs som med god musikkvalitet 

och flera samarbeten med skola, bibliotek, kammarorkester och sym-

foniorkester beskrivs. Alla planerade konserter görs i samarbete med 

regional musikverksamhet och musiken är utformad för barn. Musi-

kens syfte är alltså att vara tilltalande för barn men hur musiken är 

kopplad till genren går inte att veta. Den andra har genrebeskrivningen 

”Konstmusik/Jazz/Crossover/barnochungdom”. Denna ansökan kom-

mer ifrån en kammarorkester där musiken beskrivs i den konstnärliga 

idén: 

 

Orkesterns konstnärliga idé är att erbjuda högkvalitativ musik, så-

väl klassisk som crossover, jazz och folkmusik under trevliga for-

mer till en publik på små orter i regionen, som annars måste söka 

sig till storstadsområdena.78 

 

De har öppna repetitioner för barn och unga och planerar för vissa kon-

serter för barn och unga. Deras huvudsakliga målgrupp anges vara 26 

år och uppåt men anger att 50% av deras verksamhet riktar sig till barn 

och unga. I detta fall kan det också tolkas som att det inte är musiken 

som beskrivs genom genren ”barnochungdom”. En möjlig slutsats som 

kan göras är att genrebeskrivningen inte behöver ha med musiken att 

göra utan vem den framförs till, i detta fall barn och unga. Den diskur-

siva makt som finns hos referensgruppens bedömare och i Kulturrådets 

formulär, tyder på att de sökande anpassar sina diskursiva strategier så 

att det estetiska blandas samman med det etiska. 

 
77 KUR 2014/3515 
78 KUR 2014/3868 



 49

 

     Vad som går att läsa ut ifrån om verksamheten har fått bidrag innan, 

inom beviljade ansökningar, är att de enda som inte har en kontinuerlig 

verksamhet som innefattas av bidrag har angett pop eller rock som 

genre. Detta kan bero på att de helt enkelt inte sökt bidrag förut. Men i 

avslagna bidrag har de som beviljats bidrag året innan angett att de spe-

lar någon form av pop, rock, metal eller improvisation. Det skulle kunna 

bero på att dessa genrer inte är lika beroende av bidragen för att verk-

samheten ska fungera. Det skulle också kunna bero på att förståelsen 

för ansökning och dess diskurs inte är lika utbredd i de genrer som står 

utanför den institutionella musiken. Generellt är genrebeskrivningarna 

komplexa och svåra att placera in i ett fack. Det finns ett horisontellt 

genreöverskridande men även ett vertikalt genredistanserande. Med ord 

som modern, nyskapande, tidig, nutida, svensk, experimentell och cros-

sover distanserar de ansökande sin egen musik från musik inom samma 

genre. Inom ansökningsdiskursen skulle det kunna tolkas som ett sätt 

att stå ut jämfört mot andra sökanden.  
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3 Resultat 

Utifrån jämförelse av blanketterna från de olika åren kan en tydlig in-

riktning mot barn och unga utläsas. Just barn och unga hade även flera 

från fallstudien nämnt inom sin beskrivning av hur verksamheten skulle 

förhålla sig till rättighetsperspektiven, utan att det efterfrågades. Att rät-

tighetsperspektiven hade ändrats mellan ansökningsblanketterna tyder 

också på politisk inblandning av vad konsten ska innehålla. I fallstudien 

går det att se att rättighetsperspektiven för det mesta hamnar utanför 

den estetiska diskursen. Det interkulturella perspektivet nämns genom 

spridning till andra kulturer och får ett etiskt värde inom det estetiska 

som inkorporering av andra genrer och kulturer i musiken. Det går att 

se en ökning i hur mycket de sökande uttrycker sig mellan åren i form 

av en ökning i antalet tecken i ansökningarna. Inom ansökningsdiskur-

sen kan genre, förutom att beskriva musiken, beskriva vem musiken är 

för och hur den skiljer sig från andra inom samma genre.  

 

     Andra aspekter som har uppmärksammats under undersökningens 

gång och som skulle kunna undersökas är bland annat hur musicerandet 

ses som arbete. Uppfattningen om löner och vad man ska ha betalt för 

skiljer sig mellan ansökningarna, det vill säga definitionen av profess-

ionell musik (Kulturrådet anger sig inte bevilja till amatörmusiker). 

Vissa utgår från tariffer och räknar in repetition som avlönat arbete me-

dan andra jobbar på ideell basis. En annan är att titta närmare på enstaka 
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rättighetsperspektiv och undersöka hur de förhåller sig mellan andra pa-

rametrar i ansökningar.  

 

     Efter Rapporten Så fri är konsten har kulturrådet ändrat sina blan-

ketter. De rättighetsperspektiv som undersökts finns inte längre kvar i 

blanketten. I stället finns andra frågor och det maximala antalet tecken 

per fråga har utökats.79 Denna uppsats har visat på att de diskursiva stra-

tegier som tycks ha haft som syfte att erhålla stöd varit just de som upp-

märksammats av Myndigheten för Kulturanalys, och som i sin tur för-

anlett ändring av formulär och kriterier på Kulturrådet. På så sätt har 

den lägre i maktrelationen (de sökande) diskursivt påverkat den högre i 

maktrelationen (Kulturrådets bedömningsgrupper) på ett sätt som rap-

porten Så fri är konsten inte själv dragit uppmärksamhet till. 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Blankettexempel - Verksamhetsbidrag yrkesverksamma fria musikgrupper (kulturradet.se) 
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4.1.2 Ansökningar från kulturrådet: 
 

2014 

 

Bifall: 

KUR 2014/3482  

KUR 2014/3515  

KUR 2014/3664  

KUR 2014/3751  

KUR 2014/3816  

KUR 2014/3849  

KUR 2014/3857  

KUR 2014/3868  

KUR 2014/3881  

KUR 2014/3920  

KUR 2014/3932  

KUR 2014/3980  

KUR 2014/3992 

KUR 2014/3996  

KUR 2014/4004  

  

Avslag:  

KUR 2014/3547  

KUR 2014/3643  

KUR 2014/3643  

KUR 2014/3718  

KUR 2014/3726  

KUR 2014/3788  
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KUR 2014/3798  

KUR 2014/3844  

KUR 2014/3863  

KUR 2014/3879  

KUR 2014/3907  

KUR 2014/3928 

KUR 2014/3995  

KUR 2014/4011  

KUR 2014/4032   

  

2018:  

 

Bifall:  

KUR 2018/4065  

KUR 2018/4148  

KUR 2018/4195  

KUR 2018/4197  

KUR 2018/4214  

KUR 2018/4218  

KUR 2018/4240  

KUR 2018/4270  

KUR 2018/4303  

KUR 2018/4314  

KUR 2018/4327   

KUR 2018/4346  

KUR 2018/4358  

KUR 2018/4384   
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KUR 2018/4424  

  

Avslag:  

KUR 2018/4204   

KUR 2018/4212  

KUR 2018/4239  

KUR 2018/4252  

KUR 2018/4281  

KUR 2018/4297  

KUR 2018/4310  

KUR 2018/4329  

KUR 2018/4334  

KUR 2018/4336  

KUR 2018/4344  

KUR 2018/4354  

KUR 2018/4386  

KUR 2018/4421  

KUR 2018/4427 

 


