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Sammanfattning 
1 Introduktion och syfte. 
Vid slutet av 1980-talet bodde i Stockholms län drygt 8000 jugoslaviska medborgare, från 

alla delar av Jugoslavien, därtill omkring 3-4000 svenska medborgare "med jugoslavisk 

anknytning". Syftet med denna undersökning är att studera dansadets och musicerandets 

betydelse som motor och kraftkälla för dem i deras försök att skapa och vidmakthålla en 

egen värld i Stockholm. I sina organisationer anordnar de två typer av dans- och 

musiktillställningar: folklor, repetitioner och uppvisningar av sceniskt koreograferade 

folkdanser utförda av speciellt tränade dansare, och zabava, fester med sång, dans och 

musik som alla förväntas kunna delta i. Båda kännetecknas av att "det jugoslaviska" är 

särskilt framlyft och att musicerande och dansade samtidigt är både mål och medel för 

samspelet.  

 

En kategori frågor jag ställt handlar om de former av dans och musik som utövas av 

jugoslaver i Stockholm; Vilka av dessa har förts med från hemlandet? Hur har de 

förändrats? Har det också uppstått helt nya former? Vilka räknar jugoslaver i Stockholm 

som "sina"? Vad kännetecknar dessa? Vilka former av social, rumslig och temporal 

ordning uppstår under utövandet ? Hur är dans- och musikformerna relaterade till varandra 

och till musik- och danslivet i Jugoslavien?  

 

En annan kategori frågor handlar om dansandets och musicerandets roll i kulturbygget: 

Vilken roll har musik och dans för bildandet av grupper, för socialiseringen av nya 

gruppmedlemmar och för upplevelsen av att ha en etnisk identitet? 

 

2 Metodiska och teoretiska överväganden. 
Det primära materialet utgörs av anteckningar och bild- och ljudinspelningar från 

fältarbete på jugoslaviska dans och musiktillställningar i Stockholm 1984-1988, i 

Jugoslavien 1986, samt på intervjuer med personer i och kring de jugoslaviska 

föreningarna. I analysen har jag dessutom utnyttjat erfarenheter från eget musicerande 

och dansande.  

 



Undersökningen anknyter närmast till en musik och dans-etnologisk forskningstradition. 

Teoretiska utgångspunkter har hämtats från Erving Goffmans analyser av hur människor 

möts, amerikanska (performance studies) (fr.a av Richard Bauman, Dan Ben-Amos och 

Roger Abrahams) och Alfred Schutz analyser av samspel. Jag har också inspirerats av 

Mihaly Csikszentmihalys studier av flow, och Anthony P. Cohens arbete om (the social 

construction of communities).Viktiga begrepp är frame, (de organisationsprinciper som 

styr hur socialt samspel uppfattas), key (metakommunikativa budskap med instruktioner 

om hur andra budskap ska förstås), performance (en typ av kommunikation som innebär 

ett ansvarstagande inför en publik för hur kommunikationen utförs), samt sam-spel  en 

sammanfattande term för alla former av interaktion som utvecklas under och kring 

musicerande och dansande.  

 

Det teoretiska resonemanget kretsar kring musik och dans som mål, som symboler för 

individer och grupper, och som medel för kommunikation och socialisation. 

Musicerande och dansande är aktiviteter som är sina egna mål, genom att ge upphov tilll 

förhöjd emotionell och social laddning, vilket är en viktig förklaring till människors 

vilja att investera tid, energi och pengar i dans- och musiktillställningar av olika slag. 

Musik och dans utgör vidare icke-verbala expressiva system som kommunicerar 

budskap effektivt genom många samtidiga och samverkande kanaler. De betydelser som 

investerats på de olika nivåerna kan samverka och forma mycket enkla och kraftfulla 

budskap. Men de kan också vara olika, motverkande eller till och med kontrasterande 

och ändå fungera lika kraftfullt tillsammans. Därigenom kan mycket komplexa budskap 

genereras, lagras och kommuniceras samtidigt, som till stora delar kan vara omöjliga att 

översätta till andra uttryckssystem.  

 

I många samhällen har musicerande och dansande tilldelats en central roll som symboler 

för känslolägen, individuella karaktärsdrag och samhälleliga hierarkier. Men musik och 

dans är multivalenta symboler som inte bara uttrycker mening, utan också ger 

användarna kapacitet att göra mening, vilket gör dem särskilt verkningsfulla i byggandet 

av gemenskaper. Genom att dansa och sjunga tillsammans kan man få starka 

upplevelser av likhet och gemenskap utan att någonsin behöva konfronteras med frågan 

om man har något mer än dessa upplevelser gemensamma.  

 

Den stora tillgången på musik och dans av distinkt olika slag har gjort det möjligt för 

individer och grupper att nyanserat uttrycka existerande sociala och kulturella 

skillnader, men också att upprätta skillnader och befästa nya sociala gränser och 

därigenom skapa nya meningssammanhang. Det avgörande i dessa processer är inte 

skillnader i melodier och danser, utan i sätten att producera ljud och rörelse. Ljud och 



rörelseproduktionen ger upphov till sound och rörelsegestalter som ofta ges ställning 

som nationella eller etniska symboler eller "varumärken". 

 

Ytterligare en viktig aspekt på dans och musik i kulturbygget är att gemensamt 

dansande och musicerande kanaliserar och strukturerar interaktionen och upprättar 

bestämda former av ordning. Under utövandet upprättar de musicerande och dansande 

människorna en serie relationer till varann och till sin publik. De organiserar sina 

kroppar och medvetanden i samspelet och kommunicerar med varandra, med tidigare 

utövare och med de andra närvarande i en  social relation som grundar sig på en 

gemensam upplevelse av att samtidigt genomleva flera tidsdimensioner. Men man 

varken kan eller behöver förutsätta att integrationen av kroppar och sinnen i tid och rum 

leder till integration av värden, erfarenheter eller mening. Detta är förmodligen en viktig 

förklaring till att serber, kroater, makedonier, montenegriner, bosnier, ungrare, 

människor  som i andra sammanhang kanske upplever sig som mer olika än lika, i de 

sammanhang jag studerat så enkelt kunnat umgås tillsammans som "jugoslaver"  

 

3 Jugoslaverna och deras institutioner. 
Trots relativt omfattande forskning finns ännu få tillförlitliga uppgifter om varifrån 

jugoslaverna i Sverige kommer, vilka språk de talar, vilket folk de tillhör eller vilken 

religion de utövar. Omkring hälften är serber. Till stor del har också folk från Serbien 

varit aktiva i byggandet av de jugoslaviska institutionerna och därför kommit att 

definiera innehållet i begreppet  "jugoslav" i Stockholm. Slovener, makedonier, albaner 

och kroater har på flera håll i Sverige bildat egna, språkligt och etniskt profilerade 

organisationer. Men det system av gränser de velat upprätta har, fram till 1980-talets 

sista år, i första hand använts inom gruppen av jugoslaver. För svenskar och andra har 

man först och främst varit "jugoslav", en beteckning som ofta används som förenkling 

och förkortning av ett komplicerat system av nationella och etniska beteckningar. Även 

om beteckningen saknar det historiska djup och den emotionella laddning som omger 

"serb", "kroat", "bosnier" osv, så har den i Sverige istället desto större omfång och 

verkningsgrad i socialt samspel.  

 

Liksom de flesta invandrare i Sverige är jugoslaverna i Stockholm unga. 2/3 är under 40 

år och omkring 1/3 är barn och skolungdomar födda och uppväxta i Sverige. En 

majoritet förstår och talar såväl serbokroatiska som svenska, oavsett modersmål. 

Jugoslaverna arbetar framförallt i tillverkningsindustri och med servicearbete. 

Medelinkomsten är lägre än för totalbefolkningen, men högre än genomsnittet för alla 

invandrare.  

 



De jugoslaviska institutionerna utgörs av restauranger, kyrkor, vissa skolor, tidningar, 

Tv, radio och, framför allt, föreningar. Man har inte strävat efter att bygga upp ett 

komplett "mini-Jugoslavien" i Stockholm, utan att komplettera de institutioner som står 

hela befolkningen till buds. Den första jugoslaviska föreningen i Stockholm bildades 

1969. 1985 fanns sammanlagt omkring 15 föreningar i Stockholms län, med totalt ca 

3.600 medlemmar. Föreningarna växte fram i ett spänningsfält mellan jugoslavisk och 

svensk institutionell praxis. En svensk version av "jugoslaviskhet" har utvecklats som 

saknar direkt motsvarighet i Jugoslavien, men som har mycket gemensamt med 

jugoslaviska föreningar i andra västeuropeiska länder och med andra 

invandrarföreningar i Sverige. Föreningarnas tillställningar utgör ersättning för en rad 

olika slags tillställningar som man genom migrationen inte längre har kontinuerlig 

tillgång till. Centrum för verksamheten har sedan första början varit umgänge med 

landsmän på det egna språket, till större delen genom utövande av musik, dans och 

sport.  

 

4 Folklor. 
Folklor  är den jugoslaviska versionen av en modern internationell scenisk dansgenre, 

baserad på lokala folkliga danstraditioner. I folklor avser man att framställa en 

representation av något som finns eller fanns utanför scenens "här och nu". Med hjälp 

av en mängd konventioner, symboler och en omfattande retorik vänds 

uppmärksamheten från utövarna själva till det folk de föreställer. Två av de viktigaste 

orden i folklorens retorik är tradition och autenticitet. Tradition är en sammanfattande 

term för en mängd kunskaper och föreställningar om folkets liv i förfluten tid som 

bildar en självklar bakgrund och måttstock, mot vilken utövarnas alla prestationer på 

scenen tolkas och bedöms. Autenticitet syftar på hur väl utförandet motsvarar denna 

måttstock och är i första hand inte en fråga för publiken att bedöma, utan överlämnas till 

särskilt legitimerade personer, såsom dansforskare, musikforskare och etnologer.  

 

Folklor är en mycket utbredd sysselsättning i Jugoslavien. Också de flesta jugoslaviska 

föreningar i Stockholm har eller har haft folklor-grupper. De uttalade målen är att 

organisera och aktivera jugoslaver i olika åldrar, bibringa barnen en väsentlig del av 

"det jugoslaviska kulturarvet" och socialisera dem in i en specifikt jugoslavisk värld i 

Sverige. 

 

Folklor bland jugoslaver i Stockholm är direkt avledd av den som utvecklats i 

Jugoslavien. Trots skilda förutsättningar arbetar man med i stort sett identiska 

uttrycksmedel och mål, samma grundläggande estetik och samma regler för utförandet. 

En betydelsefull del av arbetet går därför ut på att åstadkomma en inramning som kan få 



folkloren att framstå som trovärdig och meningsfull mot två samtidiga horisonter, en 

jugoslavisk och en stockholmsk/svensk. Men det finns ändå viktiga skillnader mellan 

folklor i Jugoslavien och i Stockholm. En viktig organiserande princip sammanfattas i 

ordet 'komplett', som syftar på ideal om aktörernas antal, ålder och kompetens, hur de 

organiseras, samt på repertoarens innehåll och utförande. I Stockholm finns ingen enda 

komplett folklor-grupp, men alla grupper strävar ändå efter att bli tillräckligt kompletta 

för att kunna representera Jugoslaviens folkliga musik- och danstradition i allmänhet 

och sin förening i synnerhet. Denna strävan måste samsas med en annan bärande princip 

för umgängespraxisen i det jugoslaviska föreningslivet som helhet; att alla som vill ska 

kunna vara med.  

 

Folklor är en genre skapad för giftasvuxna män och kvinnor. Men i Stockholm utövas 

folklor så gott som uteslutande av flickor i skolåldern. Folkloren blir en "säker" domän 

för flickorna, under en period då de blir mer och mer kringskurna och bevakade av 

föräldrarna. Dansarnas låga ålder gör det så gott som omöjligt att sätta upp de svåraste 

och mest spektakulära koreografierna. Eftersom det är så svårt att få pojkar att 

medverka, måste danser med särskilda partier för män ändras eller uteslutas. För att bli 

kompletta låter en del koreografer flickor klä upp sig och uppträda som unga män, något 

som skapat mycket diskussion bland ledare och föräldrar.  

 

Under utövandet av folklor upprättas hierarkiska relationer som en direkt följd av 

genrens uppbyggnad. De danser och melodier man arbetar med behandlas som ett 

material som måste ges konstnärlig utformning i en koreografisk svit, efter principerna 

enhetlighet, kontrast och stegring. Sviten, splet, är den grundläggande konstnärliga 

enheten och behandlas av utövare och publik som objektivt existerande också utanför de 

faktiska framförandena. Härav följer att genrens konstnär och viktigaste person är 

koreografen, därnäst den musikaliska ledaren och sist dansare och övriga musiker.  

 

Folklor är en väl definierad genre, med en kodifierad repertoar av låtar och danser, 

stöpta i en relativt enhetlig stil. Stilens sound och rörelsegestalter är baserade på den 

gamla folkmusiken och folkdansen, men rymmer också flera specifika drag. Genom att 

tillägna sig stilens sound och rörelsegestalter, som kan definieras som "våra" av 

utövarna själva och som "jugoslaviska" av de utomstående, blir det möjligt för utövarna 

att framträda och bli synliga som jugoslaver under den tid framträdandet pågår. Därmed 

blir de också i en bestämd mening jugoslaver, oavsett vad de själva kallar sig och 

upplever sig som. 

 



Folklorens drivkrafter, mål och betydelser är många och sammansatta. En ram som är 

ständigt tillgänglig och som ibland ställs explicit i förgrunden är teater. I de grupper 

som innehåller pojkar och flickor i övre tonåren finns ytterligare en ständigt tillgänglig 

tolkningskontext som kan rubriceras "frieri" eller "pojke möter flicka". En tredje ram, 

som på många sätt är tydligare och intensivare än "teater" och "frieri" är sport. Men den 

viktigaste ramen är utan tvekan den nationella. Det är en ram som hänvisar till de 

specifika historiska, sociala och kulturella förhållandena på Balkan. Hänvisningen är 

tydlig på många plan, från kläder och föremål, till symboler och föreställningar. Nära 

sammanhängande med den nationella representationen är synen på folklor som ett 

uttryck för nedärvd kulturell kompetens. Att "vara jugoslav" förstås som att ha ärvt en 

speciell etnisk eller kulturell identitet. Därför kan blott en jugoslav, född i Jugoslavien, 

trovärdigt representera Jugoslavien med folkdans och folkmusik. Denna idé är starkt 

framhävd i de många retoriska formler som hör till folkloren, men i praxis är det viktiga 

inte att vara utan att genom träning erövra kompetens att uppträda som "jugoslav".  

 

Folklor är en verksamhet som har till uppgift att förmedla och levandegöra kunskap om 

dansernas och musikens historia, om folkets liv i Jugoslavien förr i världen, om lokala 

dräktskick, seder och bruk, hela kulturarvet. Men folklor handlar lika mycket om något 

som händer "här och nu", i det moderna Stockholm; att träffa kompisar och ha kul, att 

uppträda på en scen, att träna sin kropp, att lära sig samarbeta, att öva serbokroatiska 

och att socialiseras in i en värld som kanske annars skulle förbli stängd. En stor del av 

allt det som föräldrarna ser som "jugoslaviska beteenden", som de själva kunde tillägna 

sig genom många olika slags verksamheter under lång tid i Jugoslavien, måste de nu i 

Sverige försöka överföra till barnen genom en mycket begränsad repertoar av 

aktiviteter. En av de mest utbredda av dessa är folklor..  

 

5 Zabava 
Zabava betyder fest, underhållning, nöje (pl. zabave ) och används om en rad olika slags 

tillställningar. För de jugoslaviska föreningarna i Stockholm, liksom för jugoslavernas 

gemensamma sociala värld som helhet, spelar de en mycket viktig roll. Genom 

interaktionen på och kring festerna kan kontinuiteten i den specifika sociala 

konstruktionen upprätthållas och framstå som trovärdig och subjektivt verklig för sina 

medlemmar.  

 

Några direkta förebilder för festerna finns inte. Deras form och struktur har utvecklats 

ur ett offentligt jugoslaviskt nöjesliv, från de stora städernas restauranger och 

danslokaler till småstädernas och byarnas kulturhus. De har också många drag 

gemensamma med de fester som arrangeras av andra invandrarföreningar i Stockholm, 



vilket till stor del beror på att de utvecklats under starkt inflytande av de byråkratiska 

regler om föreningsliv som gäller i Sverige. En majoritet av publiken är serber, första, 

andra eller tredje generationens invandrare. Omkring hälften av de 11-12.000 

personerna med "jugoslavisk bakgrund" besöker sällan eller aldrig föreningarnas möten 

och fester, inte så få tar direkt avstånd från dem. Festernas fokus utgörs av sjungandet 

och dansandet till levande musik. Alla som vill ska kunna vara med är en viktig princip. 

Målet är att skapa förhöjd emotionell och social laddning och det kan bara uppnås 

genom att musikerna riktar sig till hela publiken, oavsett ursprung, ålder eller kön.  

 

En stor del av jugoslaverna befinner sig i ett tillstånd av migrationism, en 

"tillfällighetens permanens" (Ålund 1985:19). De har byggt upp en värld av två delar, 

åtskilda i tid och rum, men ändå tätt sammanvävda genom resor och ett intensivt 

utnyttjande av tekniska apparater för återgivning av ljud och bild. Också musikerna är 

viktiga som förbindande länkar, till det liv man lämnat bakom sig såväl som till det liv 

som just nu utspelas i det gamla hemlandet. 1984 fanns det tre band i Stockholmstrakten 

som regelbundet spelade på de jugoslaviska föreningarnas fester. Vid slutet av 80-talet 

hade alla upphört. Istället har föreningarna i allt högre grad fått lita till import av artister 

från Jugoslavien. 

 

På zabave ikläder sig deltagarna tillfälligt en uppsättning hierarkiskt ordnade roller  Den 

primära organiserande kraften är musiken. Musikerna är därmed festernas viktigaste 

aktörer. Musikens självklara utgångspunkten är melodin och därmed är det förste 

dragspelaren som är bandets ledare och festens primus motor. Dansledaren, kolovodja , 

är också en social institution av stor betydelse, som i Stockholm har övertagits av 

medelålders och yngre kvinnor med stor danserfarenhet. I hög grad är det också kvinnor 

som organiserar de jugoslaviska föreningarnas aktiviteter (med undantag av idrotten) 

och bär upp det konkreta innehållet i den gemensamma världen i Stockholm som helhet.  

 

De mest förekommande danserna är kedjedanser av serbiskt eller makedonskt ursprung, 

alla bestående av ett "grundsteg" och variationer att byta med. Uppmärksamheten vilar 

på fotarbetet och rörelserna i rummet , medan kroppsstil och rörelsegestalt behandlas 

som en konstant. Musiken sorteras i ett antal relativt väl avgränsade kategorier. En 

skiljelinje går mellan de äldre traditionella melodierna och novokomponovana narodna 

muzika ("nykomponerad folkmusik"), en annan mellan sånger och instrumentala 

dansmelodier. Större delen av sångerna sjunger man för och tillsammans med en 

sittande publik, men det finns också en växande repertoar av danssånger. Dansmelodier 

och sånger sätts ofta ihop till sviter eller potpurrier efter estetiska principer om 

enhetlighet, kontrast och stegring. Precis som i folklor är sviten den grundläggande 



konstnärliga enheten. Men medan folklor-sviterna betraktas som självständigt 

existerande också utanför situationen uppfattas danssviterna på en zabava som ett 

resultat av en samspelsprocess som pågår "här och nu" och som därför av nödvändighet 

måste bli olika från gång till gång.  

 

Zabave  har ett antal ramar inneslutna i varandra som det är möjligt att växla mellan och 

därigenom framhäva olika samtidiga betydelser. Den viktigaste ramen är utan tvekan 

den "jugoslaviska" som upprättas med hjälp det specifika soundet från sången och 

musiken samt intrycken från kroppar i gemensam rörelse i kedjor och ringar över 

golvet. Den mycket höga ljudvolymen underlättar för deltagarna att fokusera musiken 

och den försvårar och förvränger också den verbala kommunikationen. Istället får 

kroppen och den icke-verbala kommunikationen en ökad betydelse. En annan ram är 

"det moderna", som framhävs med hjälp av de senaste modekläderna, de senaste 

sångerna och dansmelodierna, de modernaste elektroniska instrumenten etc.  

 

Kollektiva kedjedanser kräver kroppslig samordning i tid och rum. De som utövas på 

zabave består av ett litet antal enkla och formelmässigt uppbyggda fraser som kan 

varieras i det oändliga utan att grundstrukturen förändras. Detta gör att nybörjaren och 

den erfarne improvisatören kan dansa bredvid varandra med samma tillfredsställelse. 

Samordningen och synkroniseringen av kroppar och sinnen i tid och rum gör det möjligt 

att upprätta specifika former av ordning som ger aktörerna möjligheter att få 

gemensamma perspektiv på en avgränsad del av den sociala världen. Genom betoningen 

på kroppen och kroppens rörelser lyfts erfarenheter av typen "jag kan" fram, på 

bekostnad av "jag vet". Kroppen blir den viktigaste kanalen i förmedlingen av olika 

slags information. Sociala värden som enhet och sammanhållning inom gruppen 

medieras genom kroppen och social kompetens blir därför i hög grad en fråga om 

kroppslig kompetens. 

 

6 Sammanfattning och diskussion. 
En slutsats av undersökningen är att dansandet och musicerandet spelar en betydelsefull 

roll för jugoslaverna i Stockholm i deras försök att skapa och upprätthålla egna 

institutioner, för socialisationen av nya gruppmedlemmar och för upplevelsen av "vara 

jugoslav".  

 

De former av dans och musik som utövas överförs direkt och kontinuerligt från 

Jugoslavien. Men som helheter är folkloren och festerna i Stockholm ändå lätta att 

skilja från sina närmaste motsvarigheter.i Jugoslavien. Folkloren har förenklats  och 

standardiserats. Det finns emellertid också förändringar som är tecken på att folkloren i 



Stockholm är en annan slags verksamhet än i Jugoslavien. Genom en kreativ anpassning 

till ett nytt sammanhang har genren som helhet blivit något kvalitatvit nytt och antagit 

ny mening.Utövarnas är betydligt yngre och det saknas i stort sett manliga dansare, 

vilket dels inneburit att kraven på teknisk kompetens sänkts och att nivån på utförandet 

är lägre, dels att koreografier måste göras om för enbart kvinnliga dansare, samt att små 

pojkar och flickor tillåtas uppträda offentligt som vuxna män och flickor i yngre tonåren 

tillåts dansa danser med starkt erotiska undertoner.  

 

Den viktigaste förändringen i musik- och danslivet, liksom i föreningslivet i den 

jugoslaviska diasporan som helhet, har med kvinnornas ställning att göra. Kvinnorna 

har i Stockholm kunnat ta ett betydligt större utrymme än i Jugoslavien, det gäller på 

dansgolvet såväl som i föreningslivet och arbetslivet. Ytterligare en förändring är 

"ometnisering". Som vi sett är det serber som definierat det mesta av den speciella 

versionen av jugoslaviskhet som utvecklats i Stockholm. Inte minst gäller det dans- och 

musikrepertoaren på festerna. De som inte är serber har anpassat sig till den rådande 

situationen och tillägnat sig sånger och danser som i Jugoslavien inte räknas som 

"deras".  

 

Det finns stora formella och strukturella likheter mellan folklorens och festernas 

repertoarer, till och med några gemensamma danser och sånger. Ändå är det inte 

självklart att kunskaper på det ena området enkelt kan överföras på det andra. Folklor är 

en scenisk genre avsedd att representera utvalda delar av böndernas musik- och dansliv i 

ett obestämt förgånget. Tradition och autenticitet är genrens nyckelbegrepp. Som helhet 

står genren i ett metonymiskt förhållande till hemlandet/nationen. Festerna betonar "här 

och nu", de är presenterande snarare än re-presenterande. De är metonymiskt relaterade 

till "det moderna". Zabavans musikaliska repertoar förnyas ständigt, här betyder 

"gammal" ett decennium, knappast mer. Också danserna förnyas ständigt, genom att 

vara uppbyggda av korta repetetiva formler som inbjuder till variation och 

improvisation. Som helhet kännetecknas samspelet på festerna av variation och 

improvisation. Festerna är inriktade på det som utspelas konkret i den aktuella 

situationen. Deras funktion i den jugoslaviska världen i Stockholm är att upprätthålla 

och förstärka sociala relationer av olika slag.  

 

En närmare jämförelse av folklorens och festernas samspelsformer, hur toner och steg 

produceras, hur de sätts samman och hur tillställningarna som helhet byggs upp visar att 

något som bäst kan beskrivas som en symbolisk inversion ägt rum. Folklor, avsedd att 

vara en autentisk representation av en gammal folklig tradition, är en modern scenisk 

konstdansgenre. Nyckelord för hela genren är "tillsammans för helheten" och det gäller 



inte minst genrens sound och rörelsegestalter. Resultaten är det viktiga. Danser dansas,  

melodier spelas, koreografiska sviter presenteras. De är objektifierade konstprodukter 

som bedöms efter kriterier som till stor del ligger utanför den konkreta 

framförandesituationen. Musicerandet och dansandet på festerna, så förknippat med det 

nya och moderna, är inte desto mindre nära besläktat med sätten att dansa, sjunga och 

spela bland landsbygdens befolkning i äldre tid. Nyckelord är "samtidigt men var för 

sig". På festerna är det själva samspelet som är det viktiga, och dessutom den stämning 

som kan bli följden. Resultaten värderas inte i termer av konst och man kan inte tävla 

med dem. Dansen och musiken bedöms i första hand i förhållande till kriterier som har 

med själva samspelet i de konkreta framförandesituationerna att göra.  

 

Dansandet på fest och i folklor har stor betydelse för inlärningen av ett kroppsspråk som 

kan uppfattas som specifikt för jugoslaver i Stockholm. Kroppsmedvetenhet blir ett 

medel att upprätthålla gränsen mellan "jugoslaviskt" och "svenskt". Stor betydelse har 

dans också för inlärningen av etniskt specifika könsroller, något som är särskilt uttalat i 

folkloren. Genom att tillägna sig de grundläggande komponenterna i en rörelsegestalt 

med två väl utmejslade kompletterande versioner, en manlig och en kvinnlig,  får unga 

flickor och pojkar, de flesta av dem födda och uppväxta i Stockholm, möjlighet att 

framgångsrikt uppträda som "jugoslaviska" kvinnor och män.  

 

Vidare bidrar de specifika sätten att musicera och dansa till att upprätta och 

vidmakthålla en "jugoslavisk" ram i en massivt icke-jugoslavisk omgivning. De 

expressiva specialisterna på musikens och dansens område får därigenom en 

framträdande roll för gruppen av jugoslaver som helhet. Den viktiga frågan om 

gruppens möjligheter att överleva blir nära kopplad till dessa personers möjligheter, 

vilja och förmåga att fortsätta utöva sina konstnärliga verksamheter. 

 

För individen är folklor och zabava nöje, glädje genom musik och dans. De innebär 

fysisk aktivitet, tävlan, att visa upp sig och spela roller på en scen. De innebär samtidigt 

också att skaffa sig bekanta och umgås. Genom folklor och zabava förs nya generationer 

in i den specifikt jugoslaviska sociala värld som byggts upp kring de jugoslaviska 

föreningarna och några andra institutioner i Stockholm. Där erövrar de kunskaper i 

serbo-kroatiska och Jugoslaviens historia och geografi. Genom dansen och musiken lär 

sig ungdomarna att bete sig som unga kvinnor och män och mer specifikt som unga 

"jugoslaviska" kvinnor och män.  

 

För jugoslaverna i Stockholm som helhet är folklor och zabava centrala aktiviteter. De 

spelar en stor roll för föreningarnas möjlighet att överleva, liksom de en gång spelade en 



stor roll när de bildades. Genom sina föreningar skapar jugoslaverna medvetet små öar 

av "jugoslaviskhet", i en icke-jugoslavisk omgivning. Föreningsträffar, folklor-

repetitioner, uppvisningar, fester, på alla de tillställningar som utgör kärnan i de 

avgränsade meningssammanhang man avser att bygga, är dansandet och musicerandet 

betydelsefulla aktiviteter. De specifika sätten att producera sound och rörelsegestalter 

bidrar effektivt till att upprätta och vidmakthålla den nödvändiga ramen, genom att 

fungera som nycklar till hur tillställningarna ska tolkas. Samtidigt binds aktörerna till 

publiken i en mängd sociala, temporala och spatiala relationer som ger dem möjlighet 

att få samstämmiga perspektiv på det som inträffar. Genom att ta del av sången, dansen 

och musiken under de "jugoslaviskt" markerade tillställningarna återupprättar dessa 

människor kontinuerligt sig som "jugoslaver" i Stockholm.  

 


