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Ungdomsforskningen visar oss hur ungdomar navigerar i det kulturella utbudet och hur de 
använder bland annat musik för att skapa stil- och smakdistinktioner. Det är en forskning som 
främst brukar vara intresserad av sin egen samtid, men i sin exposé över olika stilvågor i 
svenska ungdomskulturer vidgar Erling Bjurström perspektivet.1 Det är fascinerande att följa 
Bjurströms framställning av hur generation efter generation träder fram på scenen, och av hur 
varje generation har sitt utbud att navigera i och skapar sin särpräglade stil. Genomgående 
spelar musiken en viktig roll i allt detta. Man undrar förstås vad som hände sen – vad har 
ungdomstidens kultur kommit att betyda över livsloppen för dessa olika generationer? 

I Bjurströms översikt är musik främst något man ”konsumerar”. Men över 20 % av de som 
bor i Sverige, tvärs över alla åldrar, har spelat något musikinstrument under det senaste året2 
och enligt SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) spelar drygt 6 % varje vecka.3 
Andelen aktivt musicerande personer har legat stabilt på den nivån alltsedan den första ULF-
undersökningen år 1981–82 även om det naturligtvis finns skillnader i andelen musicerande 
mellan olika grupper i befolkningen. Förmågan att musicera byggs för de allra flesta upp 
under barn- och ungdomstiden. Och även här kan det vara fruktbart att efter Bjurströms 
förebild använda generationer som analysenheter. Utbudet av och möjligheterna att ta del av 
mediekultur och musik har ju förändrats på ett genomgripande sätt under 1900-talets lopp. 
Vad gäller möjligheterna till musikalisk utbildning? Det är i den frågan som vi nu här ska ta 
avstamp. När det talas om den svenska musikindustrin och dess framgångar utomlands lyfter 
man exempelvis gärna fram de kommunala musikskolorna och den musikaliska studiecirkel-
verksamheten.4 Men å andra sidan har, som vi kommer att se, musikundervisningen inom den 
reguljära skolan snarast minskat. Här finns saker att utreda, och vi går vidare med den givna 
följdfrågan: Vilka spår av dessa olika uppväxt- och utbildningsbetingelser återfinner vi i 
generationernas musicerande genom livet?  

Vi kan urskilja två skilda mål för vad musikutbildningen ska ge samhället: musik re-
spektive musicerande. Det ena perspektivet innebär alltså att utbildningens mål är att ge oss 
de professionella musiker som kan stå för vår försörjning med ”varan” eller ”nyttigheten” 
musik. De estetiska utbildningarna tänks då underförstått som en pyramid där vi högst upp har 
de konstnärliga högskolor som producerar kulturutövande yrkespersoner för samhällets behov 
av musik och andra konster. De grundläggande utbildningsformerna i pyramidens bas har sin 
roll i att utbilda personer som är tillräckligt duktiga för att kunna gå vidare till högre 
utbildning. Det är ett perspektiv som man exempelvis möter i Orkesterutredningens betänk-
ande Den professionella orkestermusiken i Sverige.5 En av de frågor som den utredningen 
diskuterar är just de kommunala musikskolornas betydelse för återväxten av professionella 
orkestermusiker. Med tanke på att antalet yrkesmusiker i Sverige (enligt Sven Nilssons 
uppskattning6) är omkring 7 500 framstår de över 300 000 eleverna i kommunala musik- och 
kulturskolor (MoK) som en ganska överdriven rekryteringsbas för det professionella 
musiklivet.  
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Men å andra sidan har vi målet att det är människors egen förmåga att musicera som är den 
nyttighet utbildningen tillhandahåller. Det perspektivet möter vi exempelvis i musikledar-
utredningens betänkande Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildnings-
arbetet.7 Här vänds, kan man säga, pyramiden upp och ner och de olika formerna av musik-
utbildning granskas utifrån hur de bidrar till den breda musikaliska alfabetiseringen. Med det 
perspektivet framstår de 300 000 MoK-eleverna tvärtom som tämligen få, inte minst om man 
jämför med de kanske 1 000 000 barn och ungdomar i samma åldrar som inte får del av sådan 
utbildning. 

Musikalisk alfabetisering för olika generationer 
Vad jag vill åstadkomma med denna studie är en översiktlig kartläggning av just den musikal-
iska alfabetiseringen. Efter en kort historik över olika slag av musikaliska utbildningsinsatser 
handlar denna kartläggning om att använda generationen som analysenhet och följa vilka 
former av musikalisk alfabetisering som olika svenska 1900-talsgenerationer mött. Detta 
relateras så till de olika generationernas musicerande under olika faser av livsloppet. Jag 
använder då ordet generation i mer utvidgad bemärkelse (som när man talar om exempelvis 
”fyrtiotalistgenerationen”) snarare än grundbetydelsen (”släktled”).8 Jag tänker mig ”en 
generation” som människor som är födda inom samma tioårsintervall (en tekniskt mer korrekt 
term för detta är ”kohort”).  

Studiet avser främst sådana mer formaliserade slag av utbildning som är offentligt finansi-
erade – grund- och gymnasieskola, kommunalt organiserad musikundervisning, folkhögskolor 
och studieförbund. Det är alltså de utbildningsformer som svarar för den grundläggande 
musikaliska alfabetiseringen och direkt eller indirekt finansieras av stat och kommun. Det 
offentliga finansierar naturligtvis även musikutbildningen på högskolenivå, men sådan högre 
musikutbildning intresserar oss här främst genom att den utbildar lärare som i sin tur är 
verksamma i den mer grundläggande musikutbildningen. 

Materialet är hämtat från officiella källor och innefattar en hel del kvantitativa data. Men 
det är inte precis så att de siffror vi behöver ligger färdiga att hämtas i någon av de många 
statistiska publikationer eller utredningar där musik- och utbildningsrelevanta uppgifter 
offentliggörs. Presentationerna av data från den officiella statistiken ger främst en serie dia-
krona blixtbilder – utbildningsläget år 2001, levnadsförhållandena år 2007 etcetera – och när 
jämförelser och tendenser över en längre tidsperiod görs, handlar det mest om förhållanden på 
aggregerad nivå eller om att följa hur många i en viss åldersgrupp som musicerar, går på 
teater eller liknande. Däremot är den inte upplagd för att vi ska kunna följa olika generationer 
och deras livslopp. Ett viktigt led i vår undersökning är därför att sortera om och bearbeta det 
statistiska materialet. Vidare är exempelvis finansieringen av musikutbildningen fördelad på 
stat och kommun, på olika statliga departement (kultur- resp utbildningsdepartementet) och på 
direkt finansiering och indirekt stöd (via folkbildningen) och relevanta data ligger således 
utspridda efter helt andra sorteringsgrunder än att ge en bild av musiklivet.9  

I studien talar jag bitvis om ”musik” utan att precisera vilken genre eller liknande det är 
frågan om. Jag uppfattar västerländsk musik (vilken det de facto är frågan om inom svensk 
utbildning) som ett ”musikaliskt modersmål”10 så homogent över olika genrer – inbegripet 
vad som brukar kallas klassisk musik, folkmusik, jazz samt rock och pop – att detta låter sig 
göras. När det gäller musikalisk alfabetism intresserar jag mig särskilt för förmågan att spela 
ett instrument vilken jag ser som analog med läs- och skrivkunnighet inom språket (vokal 
musikkompetens kan då ses som analog med muntlig språkbehärskning). Härmed också sagt 
att vi utgår från att musiken tillsammans med matematiken, bilden och språket är en av 
människans fyra grundläggande uttrycks-, förståelse- och kommunikationsmodaliteter.11 
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Några ytterligare avgränsningar och friskrivningar måste göras. Vi håller oss alltså till mer 
formaliserade former av musikaliskt lärande medan musik och läroprocesser utanför skolan – 
i ”garaget” eller på fritidsgården12 – lämnas därhän. Studiens kvantitativt orienterade fågel-
perspektiv innebär att även musikundervisning som situation13 lämnas därhän. Kapitlet 
relaterar naturligtvis till det musikpedagogiska forskningsfältet men gör inte anspråk på att 
själv bidra till detta fält mer än möjligen indirekt. Och på samma sätt tangerar studien sådana 
fält som vanligtvis odlas av folkbildningsforskning, barnforskning, ungdomsforskning, samt 
säkert ytterligare andra forskningstraditioner utan att heller här ha sådana anspråk.  

Studien är istället ett led i en undersökning av det informella musiklivet i det samtida 
Sverige14. Även om musikalisk alfabetisering i sig är buren av formella institutioner är den en 
grundläggande förutsättning för detta informella musikliv. Med samtida avses de musikaliska 
erfarenheter människor bär med sig och studien begränsas alltså inte till nuvarande musik-
deltagande. Vi intresserar oss inte särskilt för de småtrender som skulle kunna urskiljas under 
00-talet, utan detta decennium (fram till och med 2007 eller så) utgör sammantaget och utan 
större differentiering studiens ”etnografiska nutid”. 

Musikutbildningen idag 
Sammantaget kan det beräknas att det offentliga använder omkring 3,5 miljarder kronor per år 
för musikutbildning (exklusive högre utbildning).15 En stor post här är naturligtvis musik-
undervisningen inom kommunala musik- och kulturskolor som står för ca 1 400 mkr. De 80 
mkr som folkhögskolornas musikutbildning stöds med är jämförelsevis en spottstyver. Mer – 
omkring 300 mkr – läggs på studieförbundens musikcirklar. Den största posten är dock 
musikundervisningen inom grundskola och gymnasium, med omkring 1 700 mkr – närmare 
hälften av de totala utgifterna.  

De kring 3,5 miljarder som alltså läggs på musikalisk alfabetisering kan framstå som en 
ansenlig mängd pengar när man jämför med annat inom kulturområdet.16 Siffran är i samma 
storleksordning som vad en omtalad utredning från finansdepartementet kom fram till att 
svensk musikexport drar in17 och åtta gånger mer än vad som redovisas som statligt stöd inom 
musikområdet (dvs. Rikskonserter, länsmusiken, regionala och lokala orkestrar etc.).18 Det är 
också nästan dubbelt så mycket som det samlade statliga stödet till folkbildning.19 Däremot är 
de 3,5 miljarderna i sin tur ingen stor summa om man jämför med vad endast själva 
undervisningskostnaden för matematiken eller språken är inom grundskolan enbart.20 

Skolans musikundervisning 
När det gäller musiken inom själva skolan skriver Margaretha Grahn Stenbäck: ”Samman-
fattningsvis kan man säga att praktiskt taget varje måldokument eller läroplan, ända sedan 
1700-talet, har gett musikämnet en allt mindre framträdande roll”.21 Och på det hela taget 
minskar antalet timmar som sång/musikämnet ges över 1900-talets lopp. Enligt 1919 års 
undervisningsplan ingick i folkskola 4 klasser + realskola 4 klasser totalt 12,5 vtr sång, i 
gymnasiets 4 klasser ytterligare 7 vtr.22 För den som höll sig till folkskolan var omfattningen 
totalt 8,5 vtr enligt 1919 års stadga.23 Med 1955 års folkhögskolestadga lämnade benäm-
ningen ”sång” över till ”musik” och timantalet ökades till 10 över sju klasser.24 Sedan grund-
skolan infördes har utvecklingen varit följande: 

Läroplan Låg- och mellanstadiet Högstadiet 
Lgr 62 9 vtr maximalt 6 vtr (valbart) 
Lgr 69 9 vtr 3 vtr 
Lgr 80 9 vtr 2 vtr 
Lpo 94 motsvarande 9 vtr musik över alla 9 årskurserna (230 timmar) 
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Vi kan alltså konstatera att musikundervisningen i dagens nioåriga skola inte är mycket mer 
omfattande än vad man hann med under sju år i folkskolan. Relativt har musikunder-
visningens utrymme istället krympt: från omkring 4,5 % av det totala timantalet i folkskolan 
till 3,5 % av undervisningstiden i den nuvarande grundskolan.25 Och jämfört med folk- plus 
realskola är den nuvarande grundskolan avgjort snålare. Nedmonteringen av musikundervis-
ningen fortsatte på gymnasiet, där musik blev frivillig med det ”nya gymnasiet” på 1960-talet. 
Däremot gavs här möjlighet till extra musik som ”estetisk specialisering”.26 Dessutom möjlig-
het från 1967/68 att inrätta ”estetisk variant” inom vissa gymnasielinjer vilket fanns inom 38 
kommuner med gymnasium men saknades i 78.27 Volymen på gymnasiets musiklinje har 
ökat: från 149 examinerade år 1974/75 via 172 år 1979/89 till drygt 250 årligen från 
1980/81.28 Detta har i sin tur mångdubblats inom dagens gymnasieskola. Det estetiska pro-
grammet med musikinriktning innefattar här 400 poäng musik och har sett ett ökande antal 
elever under 00-talet, från 1 000 till uppemot 2 000 nybörjare per år.29 Men i övrigt är 
musiken nästan helt borta från den gymnasieskola som kom med Lpf 94: bland de nationella 
programmen finns valbara musikkurser endast på det tekniska programmet. I övrigt före-
kommer musik inte alls bland vare sig valbara kurser eller generella programkurser, och bland 
kärnämnena finns musik bara som en möjlig beståndsdel i ämnet estetisk verksamhet som har 
motsvarande 2 vtr över de tre gymnasieåren. Sammantaget innebär detta att musikens 
utrymme i en 12-årig skolutbildning över de senaste 50 åren har halverats – från 5,2 % till 
2,5 % av den totala undervisningen.30 

Utöver musiken inom skolans timplan har flickskolor, realskolor och gymnasier likaväl 
som den tidiga grundskolan, gymnasiet och fackskolan erbjudit frivillig instrumentalmusik i 
en omfattning motsvarande 1 timme per 30–50 elever. Detta var reglerat i läroplaner och 
undervisningen var kostnadsfri men ofta också knappt tillmätt (10-minuterslektioner) och 
läraren var i normalfallet kompetent i piano, men inte i orkesterinstrument.31 Särskilda 
musikklasser inom folk- respektive grundskolan tillkom 1939 och hade fram till 1960-talet 
etableras i några få större städer.32 

Idag arbetar 1 300 lärare med musiklärarexamen inom grundskolan33 medan sammanlagt 
16 300 lärare undervisar i musikämnet, varav 2 300 på befattning som lärare i ämnet. Inom 
årskurserna 1–6 är det bara 6 % som har estetisk lärarutbildning.34 Det innebär att om 
eleverna alls möter utbildade musiklärare så sker det först på högstadiet.35 I gymnasieskolan 
finns – trots musikens mycket marginella ställning – 900 lärare med musiklärarexamen.36  

Kommunal musikundervisning 
Det kommunala engagemanget i musikundervisning började som frivillig skolmusik. Sådan 
skolmusik startade exempelvis i Stockholm år 1914, i Göteborg 1930 och i Malmö i början av 
1940-talet.37 Det handlade om extramusik för folkskoleelever på blockflöjt, mandolin och 
liknande ”nybörjarinstrument”. Men verksamheten kom snart att breddas och innefattade vid 
år 1950 orkesterinstrument och piano och sköttes av speciallärare.38 Frivillig skolmusik med 
undervisning på mer kvalificerade instrument fanns i 38 % av landets skoldistrikt 1951/52 och 
i 47 % av landets skolkommuner 1959/60.39 1959/60 deltog 63 000 elever (av 769 000 
skolpliktiga barn) i detta, varav 50 000 i instrumentalmusik. 119 heltidslärare och 1105 
timlärare stod för musikdelen av detta, tillsammans med 586 folkskollärare.  

Parallellt med detta växte särskilda kommunala musikskolor fram. Verksamheten i Nacka 
var en förebild – den började på 1930-talet och gick över i direkt kommunal regi 1946.40 I 
Musikliv i Sverige ger 1947 års musikutredning data om den kommunala verksamheten i 40 
städer, köpingar och landsbygdskommuner (som då hade totalt 847 000 invånare).41 
Härigenom får vi en bild av de båda formerna av kommunal musikverksamhet vid tidigt 
1950-tal. Sammantaget omfattade den i dessa kommuner 16 000 deltagare och 50 anställda 
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lärare plus lika mycket lärartid utlagd på timlärare i – en verksamhet som vi kan räkna om till 
att motsvara kanske 13 timmars individuell undervisning per deltagare och år, eller 20 
minuter per skolvecka. Fortfarande år 1959/60 utgjorde musikskolorna den mindre delen av 
det kommunala engagemanget: mot 26 000 elever i kommunala musikskolor fanns (som vi 
sett ovan) 63 000 elever i frivillig skolmusik. Tillsammans innebar det att 89 000 elever, eller 
11,6 % av de skolpliktiga barnen, deltog i någon av de kommunala formerna för 
musikverksamhet.42 Verksamheten expanderade sedan kraftigt. Redan på 1970-talet fanns 
musikskolor i nästan alla kommuner och 1975 beräknades de ha 300 000 elever och 5 000 
verksamma lärare (SOU) vilket ungefär är den volym man har idag.43 Sven Nilsson 
uppskattar att var fjärde ungdom har lärt sig spela något instrument inom denna sk 44olform.   

Också idag finns Musik- och kulturskolor (MoK) i nästan alla svenska kommuner, och alla 
sådana skolor har musik på programmet. Det finns ingen övergripande nationell styrning av 
denna verksamhet, utan den styrs istället kommunalt via skolstyrelser eller kulturnämnder.45 
Antalet deltagare totalt ligger ganska stabilt kring 360 000, varav 150 000 deltar i instru-
mentalundervisningen. I Västra Götalandsregionen har man beräknat att 13 % av alla barn och 
ungdomar 3–19 år deltar i skolformen (32 500 elever på 236 000 barn i dessa åldrar).46 Med 
tanke på att få elever deltar från 3 till 19 års ålder, innebär den siffran dock en underskattning 
av den andel som faktiskt nås. På lärarsidan kan en grov uppskattning vara att kanske 3 000 
av de totalt 3 500 MoK-lärarna arbetar inom musik, och att motsvarande kring 1 700 
heltidslärare sysslar med instrumentalundervisningen.47 

Musikbildning inom folkbildningen 
Redan 1947 års musikutredning slog fast att ”musikverksamheten inom det fria folkbildnings-
arbetet i vårt land” har en lång tradition.48 Ändå är det så att musiklinjer med mer systematisk 
undervisning inom folkhögskolan i stort sett har tillkommit senare – i linje med den generella 
utbyggnaden av folkbildningen från 1950-talet och framåt.49 Folkhögskolans musikinstruk-
törsutbildning tillkom 1954 och var särskilt tänkt för kommunala musikskolor – den gav inte 
behörighet för skolan även om instruktörer kom att undervisa där – och hade en omfattning 
om kanske 40 nya elever årligen.50 Före 1960 fanns 4 skolor med musiklinjer, 8 tillkom fram 
till 1972, ytterligare 26 fram till 1990.51 Folkhögskolorna ger kortare musikkurser med mer 
”utpräglat folkbildningssyfte” medan de längre utbildningarna främst förbereder för yrkes-
verksamhet eller högre musikutbildning (vilket också var många elevers avsikt och inte så få 
lyckades med).52 Mot slutet av 1980-talet fanns ett antal 2–3 åriga musikutbildningar vid 
folkhögskolan: kantor/kyrkomusikerutbildning vid 6 skolor, musiklärare vid 1 och musik-
handledare vid 1. Därtill fanns kortare utbildningar som bland annat ”barnmusiklärare”. Totalt 
omfattade detta 244 deltagare (om per år eller över årskurserna i längre utbildningar är 
oklart).53  

Idag deltar årligen omkring 1 800 personer i folkhögskolornas långa kurser i musik och 
musik är det största enskilda ämnet bland de särskilda kurserna.54 Långa kurser i musik finns 
vid kring 50 olika folkhögskolor. Räknar vi in även de korta kurserna kan deltagarantalet 
uppskattas till omkring 2 200 och antalet lärare i folkhögskolornas musikundervisning till 
omkring 150.55  

Studieförbundens musikcirklar visar ungefär samma utvecklingsgång som folkhögskolan. 
Exempelvis beskriver Edström i sin studie av mellankrigstidens Göteborg hur ABFs musik-
verksamhet i denna stad – efter en trevande start under 1920-talet – började komma igång 
ordentligt på 1930-talet då man startade en särskild sång- och musikskola med omkring 220 
ungdomar och vuxna som elever.56 Under 1940-talet stödde Radiotjänst landets musikcirklar 
med utsända instruktörer och studiebrev.57 Antalet studiecirklar i landet i sång och musik var 
år 1949/50 totalt 3 600, 1955/56 hade det ökat till 9 600 och 1960/61 till över 17 000 med allt 
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större (mot 50 %) inslag av ”ungdomscirklar” (dvs. cirklar där ”övervägande antal deltagare” 
är högst 18 år).58 Exempelvis undervisade ABF i Stockholm ett stort och ökande antal vuxna 
och ett kraftigt ökande antal ungdomar i piano och gitarr, i mindre omfattning dragspel, samt 
nästan uteslutande ungdomar i blåsinstrument.59 1969/70 omfattade musikverksamheten 
23 000 cirklar med 282 000 deltagare, varav hälften i kör- och solosångcirklar; 1974/75 hade 
detta ökat till 33 000 cirklar med 396 000 deltagare, fortfarande hälften i kör och solosång.60 
Den verksamhet som vanligtvis kallas rockcirklar drog igång vid 1980 och omfattade 1988/89 
17 000 cirklar och år 1994/95 25 600 cirklar.61 Återigen är det här fråga om cirklar som har 
ett stort inslag av ungdomar mellan 15 och 18 år.62 

Idag utgörs den stora delen av musiken inom studieförbunden av musicerande i grupp.63 
Instrumentalundervisningen är mer blygsam (ca 6 % av studietimmarna) men innebär ändå att 
mer än 35 000 personer årligen deltar i instrumentalundervisning via studieförbunden. Rock-
cirklarna svarar för 40 % av studietimmarna64 och tar härmed också hand om 40 % av de 
pengar som staten ger den musikaliska cirkelverksamheten.65 Sett till antalet cirklar (omkring 
21 000) eller antalet deltagare (94 000)66 är rockcirklarnas roll dock mindre än andra former 
av ensemblemusikcirklar (24 000 cirklar) och körcirklarna (som samlar närmare 175 000 
deltagare). Antalet studietimmar per cirkeldeltagare i körcirklarna är 2,7; i piano som enskilt 
instrument är det 5,5 medan rockcirklarna är mycket mer studieintensiva med 16,4 studie-
timmar per deltagare.67  

Lärare och utbildare 
Vilken kompetens hade då de lärare som undervisade inom de olika utbildningsformerna? 
Folkskollärarutbildningen innehöll normalt men inte nödvändigtvis musik.68 Lärare för fritt 
och frivilligt musikbildningsarbete utbildades vid folkliga musikskolan i Arvika samt sedan 
1952 vid Framnäs folkhögskola. Enligt musikledarutredningens betänkande av 1962 var detta 
dock alls inte tillräckligt.69 Fackmusiker, musiklärare för skolan, folk- och småskollärare, 
yrkesmusiker samt även amatörer som lärt på egen hand var bland dem som eleverna mötte i 
den frivilliga musikutbildningen. Närmare bestämt visade en enkät år 1960 till 2 001 lärare 
inom frivillig skolmusik att en tredjedel hade ”lägre organist- och kantorsexamen”, en knapp 
tredjedel hade privata studier medan endast en femtedel hade utbildning från musikhögskola. 
Bland 710 lärare engagerade i kommunala musikskolor var andelen musikhögskoleutbildade 
högre – en dryg tredjedel – medan var sjunde hade lägre organist- och kantorsexamen. I båda 
skolformerna utgjorde militärmusiker omkring en åttondel av lärarna. I ”ett av de större 
studieförbunden”, slutligen, visade en enkät samma år att var tjugonde lärare hade högskole-
utbildning i musik, en sjundedel hade lägre organist- och kantorsexamen, var tolfte var 
militärmusiker medan över två tredjedelar var privatutbildade.70  

Det är inte svårt att förstå att staten lät inventera behovet av lärare och ledare inom 
musikutbildning av olika slag i ett antal utredningar – 1947 års musikutredning, musik-
ledarutredningen, 1965 års musikutbildningskommitté, organisationskommittén för högre 
musikutbildning (OMUS).71 De olika utredningarna gav också förslag till nya eller ändrade 
former av ledar- och lärarutbildningar inom musik. I ljuset av detta kan man se tillväxten 
bland folkhögskolornas utbildningar med inriktning på musikaliskt bildningsarbete (se ovan). 
Och även skolan visar, som Sandberg skriver, ”brokig bild av olika utbildningar för att 
undervisa i musik”: man kan ha klasslärarutbildning, musiklärarutbildning med inriktning mot 
grundskola och gymnasium (från 1979), musikdirektörsutbildning (före 1979), SÄMUS eller 
annan 2-ämnesutbildning, behörighetsgivande kurs, eller instrumentalpedagogutbildning.72 
Antalet lärare med musiklärarexamen har legat på samma nivå (drygt 1000 verksamma lärare) 
i grundskolan sedan mitten av 1990-talet, medan antalet i gymnasieskolan ökat (från 455 år 
1995, via 574 år 1997/98 till 798 år 2001/02) och sedan planat ut på nivån 800 verksamma 
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lärare.73 Utexamineringen av musiklärare var under det sena 70-talet färre än 100 musik-
lärare/år men ökade under 1980-talet till omkring 240 per år.74 Uppenbarligen var det 1980-
talet en topp vad gäller högre musikutbildning. Under 90-talet utexaminerades totalt ca 1 800 
musiklärare från de olika musikhögskolorna. Huvuddelen av dessa (1 500) hade inriktning 
mot instrument/ensemble, dvs. mot de kommunala musikskolorna, resten (300) inriktning mot 
skolan. Antalet musiklärare som examinerades under tioårsperioden var avsevärt fler än de 
som tog en högskoleexamen i musik och alltså direkt riktade in sig på en musikerkarriär 
(1 000), och än de som tog en organistexamen (200).75 Sedan dess har musiklärarexamen 
ersatts av en mer generell lärarexamen varför man inte längre kan följa hur musiklärarkadern 
fylls på, men räknat på 35 yrkesaktiva år motsvarar 90-talets utbildningsvolym av en 
totalkader om 6 300 musikhögskoleutbildade musiklärare. 

Andra utbildningsformer 
Två andra former av statligt finansierad musikutbildning bör nämnas. En organist i Svenska 
kyrkan skulle enligt 1950 års kyrkomusikerstadga ägna 5 timmar i veckan, under 39 veckor 
per år, åt fri musikundervisning för ungdom.76 Tillsammans med andra kyrkomusiker med 
liknande förpliktelser innebar detta totalt 2 270 timmar per vecka.77 Det kan omräknas till att 
motsvara en halv timme enskild undervisning per vecka för 4 500 elever. Precis som skolans 
frivilliga musikundervisning betalades detta helt genom statsbidrag.78 Härutöver hade många 
organister fyllnadstjänstgöring som musiklärare i skola, något som år 1965 totalt motsvarade 
60 hela musiklärartjänster.79 Den militära musiken hade betydligt mer blygsam omfattning: 
det handlade som mest om sammanlagt kanske 200 musikelever vid 43 musikkårer (varje kår 
omfattade 20-40 musiker och hade 4–6 musikelever).80 

De svenska 1900-talsgenerationerna har naturligtvis haft tillgång till utbildningsalternativ 
också utanför den offentligt stödda undervisningen. Privat undervisning på olika instrument – 
och i all synnerhet på piano – och på vissa ställen privata musikskolor var väl etablerade 
företeelser redan för de äldsta av våra generationer.81 Detta innebar förstås kostnader men det 
var enligt samtida bedömare här man kunde finna den bästa undervisningen.82 Ett alternativ 
av annat slag var Hagström musikskola – knuten till instrumenttillverkaren Hagström och 
tillkommen för att hjälpa nyblivna dragspelsägare att lära sig spela – som utbildade 70 000 
svenskar under åren 1946-82.83 Det motsvarar 2 000 elever årligen vilket naturligtvis inte är 
någon blygsam volym, men ändå mindre än hälften av vad kyrkomusikerna kunde svara för. 

Utvecklingslinjer 
Sett i ett längre perspektiv kan man konstatera att den allmänna musikundervisningen inom 
skolans ram har krympt från 1960-talet och framåt, medan andra mer specifika former av 
musikutbildning har ökat – det gäller grundskolans musikklasser och musik som särskild 
inriktning på gymnasiet, det gäller musik på folkhögskolor, och det gäller i all synnerhet den 
kommunalt organiserade musikundervisningen samt studieförbundens musikcirklar. 

När det gäller undervisningens inriktning har antalet instrumentalelever inom MoK 
minskat med 26 % sedan 1970-talet och särskilt märks ett minskat intresse för orkester-
instrument.84 Härmed finns även färre elever i musikskolornas symfoniorkestrar: de har 
minskat med 30 % sedan 1987. För att ge några exempel: det fanns 15 000 klarinettelever 
inom musikskolorna år 1976/77, år 2001/02 knappt 6 000. Stränginstrument (huvudsakligen 
gitarr) minskar under samma period från 40 000 till 28 000. Pianoundervisningen halveras 
från 63 000 till 31 000. Vad som ökar är bland annat saxofon, elgitarr, slagverk, elbas samt 
elektroniska klaviaturer (synt, elorgel) men alla dessa ligger väl under 10 000 elever.85 Också 
inom studieförbundens cirkelverksamhet minskar antalet deltagare från 70-, 80- och 90-talen 
fram till nu: man hade närmare 31 000 pianoelever år 1974/75, 24 000 år 1984/85 och 23 000 
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år 1993/94, medan siffran nu är 9 000. Stränginstrumenten har mer än halveras – nära 36 000 
år 1974/75, 27 000 år 1984/85, 24 000 år 1993/94, 15 000 nu – och minskningen för övriga 
enskilda instrument är i samma storleksordning, från 36 000 år 1974/75 över 27 000 år 
1983/84 till 13 000 nu.86  

Och härmed kan det vara dags att gå närmare in på hur denna mer generella utveckling har 
mött olika svenska 1900-talsgenerationer i form av ett konkret utbud av musikutbildning. 
Som vinjett, och som ett sätt att försöka lägga dagens musiklandskap åt sidan, några ord om 
hur musiklandskapet såg ut år 1964 med avseende på vad man tyckte om olika genrer och 
vilka instrument man spelade. För att konkretisera: 1964 var den som är född 1919 (och som 
idag är pensionär sedan 25 år tillbaka) i den yngre medelåldern, den som är född 1929 
(väletablerad pensionär idag) i småbarnsföräldraåldern, den som är född 1939 (nu ganska 
nybliven pensionär) i giftasåldern, den som är född 1949 (dagens sextioåring!) tonåring och 
den som är född 1959 inte ens i skolåldern. Som läsaren kanske redan insett är det Göran 
Nylöfs gedigna och kvantitativt baserade undersökning av svenska musikvanor, publicerad 
som en nästan 300-sidig bilaga till Konsertbyråutredningens slutbetänkande87, som kan ge oss 
denna bild av det musiklandskap som många av 1900-talets generationer levde i för 45 år 
sedan.  

Vid 1960-talets mitt 
Enligt populärmusikalisk common sense (eller kanske bara författarens egna förutfattade 
meningar?) var sextiotalet brytpunkten mellan jazzens era och pop/rockens hegemoni. Men 
enligt Nylöfs undersökning var ”jazz” faktiskt ingen särskilt omhuldad musikgenre, vare sig 
bland yngre eller äldre. Bland medelålders personer var bara ”nutida” [konst-] musik och 
popmusik mer impopulära än jazz, och även bland de yngre var t o m gammal dansmusik och 
spelmansmusik mer populära än jazz. Och ”pop” var uttalat impopulär bland de äldre och 
hade inte lyckats slå an helt ens bland de unga (rimligt nog, med tanke på att ”pop” vid denna 
tid representerades av Elvis Presley88).  

År 1964 var de mest populära genrerna istället gammal dansmusik och operett. Bland 
högre utbildade och bland yngre personer hörde även visor och ballader till de mest omtyckta 
musikformerna (här hittar vi kanske fröet till den svenska förtjusningen i Bruce Springsteen, 
Ulf Lundell, Eldkvarn och Lars Winnerbäck?). Klassisk musik och opera hade sina största 
anhängargrupper bland de högutbildade. Bland de yngre var modern dansmusik den mest 
populära genren.89 Med detta menades då också mycket av den jazzbaserade musiken 
(exempelvis Frank Sinatra) medan termen ”jazz” avgränsades ganska snävt till den ”svårare” 
musik som bland andra John Coltrane fick exemplifiera.90 

Av tabellmaterialet att döma var det fler kvinnor än män som spelade musikinstrument, 
men Nylöf själv menar att det inte ”finns något stöd för att kvinnor skulle vara mer aktiva 
musikutövare än män” eftersom skillnaden inte är statistiskt säkerställd.91 Män fördelade sitt 
instrumentkunnande ganska jämnt på dragspel, piano, gitarr, blåsinstrument samt stränginstru-
ment; kvinnorna satsade stort på piano, en del på gitarr (som var mer ett kvinno- än ett 
mansinstrument vid denna tid) medan ganska få spelade andra instrument. Pianot var störst i 
alla åldersgrupper, följt av gitarr. Samtidigt var pianot ett tjänstemannainstrument; bland 
arbetare var det mindre än gitarr och dragspel. Tjänstemän musicerande betydligt mer än 
arbetare och jordbrukare, och de med utbildning över folkskola betydligt mer än de som bara 
hade folkskola. När det gäller ålder, slutligen, var andelen som spelar högst bland de som var 
födda 1940-49, något lägre i generationen före, och bland de som var födda 1929 eller 
tidigare var andelen lägst.  
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Generationer 
Låt oss nu gå vidare till de olika generationerna. Som jag förklarat ovan avser jag med ”en 
generation” människor som är födda inom samma tioårsintervall. Den första generation som 
studien omfattar är den som är född åren omkring år 1919 (vilket kan förstås som 1915–24); 
den sista är den som är född omkring år 1989 (dvs. 1985–94). Jag har alltså valt att frångå den 
populära svenska indelningen i 40-talister etcetera – bland annat därför att min indelning 
kräver mindre ”våld” på det datamaterial vi utgår från, men också för att försöka komma runt 
förutfattade meningar om olika ”-talister”. De ”namn” jag har gett de olika generationerna är 
mest tänkta för att förenkla läsningen – de följer ingen uttalad systematik utan lånar från olika 
håll, bland annat från den vad det verkar mer utvecklade amerikanska generationsnomen-
klaturen.92 

Genomgående är det från Bjurströms Ungdomskultur: stil och smak som vi lånar uppgift-
erna om respektive generations ungdomskulturer93 medan Göran Nylöf får förse oss med upp-
gifter från 1960-talets mitt94; kompletterande demografiska o a uppgifter hämtas från Land-
gren Möllers artikel om svenska generationer.95 Källor för övriga data anges bara i den mån 
de inte redan redovisats ovan.  

1919 och däromkring: dansbanegenerationen 
Några personer som kan ge denna generation ett ansikte: Jokkmokks-Jokke (f 15), Birgit 
Nilsson (f 18), Povel Ramel (f 22), Arne Domnerus (f 24), Alice Babs (f 24). Den generation 
som föddes kring 1919 var en talrik generation – 1900-talets högsta födelsetal var under de 
här åren. För de flesta var det fråga om förvärvsarbete eller yrkesutbildning från 13-14 års 
ålder, några få procent tog studenten. Som unga vuxna var 2/3 av alla kvinnor i denna 
generation hemarbetande, och det allmänna barnbidraget infördes 1948, mitt under denna 
generations tid av barnafödande. Som unga var det denna generation som var swingpjattar och 
snajdare, åtminstone i Stockholm, som gillade swingjazz, och som mer allmänt väckte 
moralpanik med sitt ”dansbaneelände” (varifrån jag lånat för att namnge generationen). I sin 
tidiga medelålder hade dansbanegenerationen smak för gammaldans, operett, visor och 
ballader, samt modern dansmusik. 

De i dansbanegenerationen som gick i realskola hade totalt 12,5 veckotimmar musik (eller 
sång som ämnet då hette); de som slutade efter 6 eller 7 år i folkskolan 7,5 eller 8,5 timmar. 
Folkskolläraren hade normalt en viss musikutbildning. De få ungdomar som gick vidare till 
gymnasiet hade ytterligare 7 veckotimmar musik och fick härmed betydligt mer musik-
undervisning än dagens studenter. Vid realskolor, flickskolor och gymnasier hade man 
tillgång till frivillig musikundervisning, främst i piano. I några få städer kunde dans-
banegenerationen ta del av frivillig extramusik för folkskoleelever. Musikcirkelverksamheten 
började ta fart så smått när dansbanegenerationen var unga vuxna. Vid mitten av 1960-talet, i 
dansbanegenerationens tidiga medelålder, spelade kring 20 % av generationen något musik-
instrument varav kring 6,5% mer intensivt.96 De största instrumenten var då piano (i 
synnerhet bland kvinnor), gitarr och i viss mån dragspel. Vid pensionsåldern hade den 
musikaliskt mer intensivt aktiva andelen av dansbanegenerationen krympt till 4 % (enligt 
ULF-mätningar; mer om detta senare!). 

1929 och däromkring: den tysta generationen 
Ansikten från den tysta generationen: Kerstin Dellert (f 25), Gullan Bornemark (f 27), Jan 
Johansson (f 31), Gunwer Bergkvist (f 32) och Olle Adolphson (f 34). Låga och fallande 
födelsetal gjorde den tysta generationen till en av 1900-talets minsta generationer. Jag har 
lånat benämningen från det amerikanska ”the Silent Generation” (termen myntades i en 
artikel i Time år 1951).97 Namnet är passande såtillvida att den lilla generationen från åren 
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omkring 1929 dels kommer i skuggan av den stora dansbanegenerationen, och dels skyms av 
de stora och mer uppmärksammade årgångar som i Sverige kallas fyrtiotalister. (Däremot är 
denna generation långt ifrån tyst i musikaliskt hänseende, som kommer att framgå nedan.) I 
mycket påminner generationen från kring 1929 om dansbanegenerationen. Man började 
förvärvsarbeta eller att skaffa en yrkesutbildning från 13-14 års ålder, 6 % tog studenten, 2/3 
av kvinnorna var hemarbetande under småbarnstiden och många även efteråt. Som arbetande 
unga var den tysta generationen spättor, raggare och knuttar och intresserade sig för tidig 
rock’n’roll; vid läroverken började skoljazz av New Orleans- eller Dixielandtyp etableras och 
tog över efter swingpjatteriet; andra var boppare. Spåren efter dessa ungdomskulturer är 
kanske inte så tydliga när vi möter den tysta generationen som småbarnsföräldrar på 1960-
talet: nu uppskattar de främst gammaldans, operett, visor och ballader, samt modern dans-
musik. 

I skolan mötte den tysta generationen samma musikutbildning som dansbanegenerationen. 
Samtidigt började möjligheterna utanför skolan så smått att expandera. Antalet studiecirklar i 
sång och musik var år 1949/50 totalt 3 600 medan de år 1955/56 hade ökat till 9 600. Både 
ungdomar och vuxna kunde på detta sätt lära sig spela piano och gitarr, men även dragspel 
och blåsinstrument. Antalet utbildande lärare för sådan ”musikbildning” hade också börjat 
öka vid denna tid genom folkhögskolornas försorg. Vid mitten av 1960-talet spelade kring 
25 % av den tysta generationen något musikinstrument varav kring 7,5 % mer intensivt. De 
största instrumenten var då piano (i synnerhet bland kvinnor), gitarr och i viss mån dragspel. I 
den sena medelåldern var omkring 6 % av den tysta generationen fortfarande musikaliskt 
aktiv på ett mer intensivt sätt, och fortfarande som pensionärer är omkring 5 % av genera-
tionen mer intensivt musikaliskt aktiv.  

1939 och däromkring: världskrigsgenerationen 
Några ansikten för världskrigsgenerationen: Siw Malmqvist (f 36), Fred Åkerström (f 37), 
Monica Zetterlund (f 37), Monica Dominique (f 40), Jerry Williams (f 42) och Bobo Stenson 
(f 44). Födelsetalen börjar lågt men slutar på mycket hög nivå för denna generation. Precis 
som för de båda föregående generationerna var det frågan om förvärvsarbete eller yrkesutbild-
ning från de tidiga tonåren för de flesta i denna generation, men världskrigsgenerationen har i 
stor utsträckning vidareutbildat sig i vuxen ålder så att 75 % nu har utbildning på vad som 
idag motsvarar gymnasial nivå. Som unga var det dock bara omkring 12 % av världskrigs-
generationen som tog studentexamen och få gick vidare till universitetet. Kvinnorna i denna 
generation var fortfarande övervägande hemma när barnen var små, men fler började för-
värvsarbeta och daghemmen började byggas ut. De ungdomskulturer som världskrigsgenera-
tionen hörde hemma i handlade fortfarande om dixie respektive motorburna kulturformer, 
med raggarupplopp som mer spektakulära inslag98, men den sista svansen på denna 
generation bar snarare upp den nya modsstilen (se vidare nedan). Som unga vuxna vid mitten 
av 60-talet uppskattade världskrigsgenerationen modern dansmusik, pop, visor och ballader, 
och föredrog gammal dansmusik och operett före jazz. 

I skolan gavs världskrigsgenerationen samma musikaliska möjligheter som de båda tidig-
are generationerna (se ovan). Nu började musikmöjligheterna utanför skolan bli påtagliga. 
Frivillig skolmusik med undervisning på mer kvalificerade instrument fanns i 38 % av landets 
skoldistrikt 1951/52 och på många håll fanns nu också särskilda kommunala musikskolor. Där 
sådan verksamhet fanns bör den kunna ha nått uppemot 20 % av skolbarnen. Musiklinjer 
fanns nu på 4 folkhögskolor och antalet studiecirklar i sång och musik hade år 1960/61 ökat 
till över 17 000 med allt större (uppemot 50 %) inslag av cirklar för ungdomar upp till 18 års 
ålder, och antalet cirkeldeltagare i piano och gitarr, i dragspel samt i blåsinstrument fortsatte 
att öka. Det var en ganska brokig skara lärare som mötte världskrigsgenerationen i studie-
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förbunden: bara var tjugonde lärare hade högskoleutbildning i musik, en sjundedel hade lägre 
organist- och kantorsexamen, var tolfte var militärmusiker erbjöds världskrigsgenerationen 
musikundervisning hos kyrkomusiker motsvarande en halv timme enskild undervisning per 
vecka för 4 500 elever. Som unga vuxna spelade drygt 30% av världskrigsgenerationen 
musikinstrument, varav omkring 8 % mer intensivt. Det stora instrumentet i denna genera-
tions musicerande var då piano (i synnerhet bland kvinnor), en hel del spelade gitarr medan 
det var fler som spelade blåsinstrument än som spelade dragspel. I den tidigare medelåldern 
spelade fortfarande kring 7 % av världskrigsgenerationen mer intensivt, men i pensionsåldern 
har den musikaliskt mer intensivt aktiva andelen av generationen sjunkit till drygt 4 %.  

1949 och däromkring: rekordgenerationen 
Som ansikte för rekordgenerationen är det svårt att gå förbi Mikael Wiehe (f 46). Man kan 
även tänka på exempelvis Peps Persson (f 46), Tommy Körberg (f 48), Agnetha Fältskog (f 
50), MariAnne Häggander (f 51) och Monica Törnell (f 54). Rekordgenerationen är den 
svenska grenen av vad som internationellt (dvs. i USA) kallas ”the Baby Boom generation” 
och födelsetalen börjar högt men sjunker sedan undan. Uppemot 25 % av denna generation 
tog studentexamen, medan andra i stor utsträckning vidareutbildade sig i vuxen ålder. Antalet 
förvärvsarbetande tonåringar halverades under rekordgenerationens ungdomstid medan 
antalet som sökte sig vidare till högre studier nästan femfaldigades. Men fortfarande i rekord-
generationen började många redan i tonåren med yrkesarbete eller yrkesutbildning. Medan 
rekordgenerationen själv till största delen vuxit upp med hemarbetande mödrar, sökte sig 
kvinnliga småbarnsföräldrar i denna generation alltmer ut på arbetsmarknaden – fortfarande 
var hälften hemarbetande, hälften hade barnomsorg. Rekordgenerationen bar upp den svenska 
versionen av modsstilen med till en början förkärlek för neotraditionell amerikansk folkmusik 
(Seeger, Dylan etc.), senare snarare för brittiska modsband (the Kinks, the Who etc.). Vid 
mitten av 60-talet kan man från Nylöfs undersökning konstatera att den äldre halvdelen av 
rekordgenerationen (som alltså var 15-20 år vid den tiden) på det hela taget föredrog modern 
dansmusik före pop, att visor och ballader också var populära, och att man föredrog gammal 
dansmusik och operett före jazz – något som kanske antyder att mer ”spetsade” ungdoms-
identiteter och preferenser kanske var begränsade till vissa skikt av befolkningen.99 Under det 
sena 60-talet och under 70-talet syntes rekordgenerationen tydligt i sådant som ”ungdoms-
revolten”, FNL-rörelse, och inte minst progg-rörelsen.  

Rekordgenerationen mötte en förnyad utbildningsplan för folkskolan år 1955 där benämn-
ingen sång gav plats för musik och timantalet växte till 10 veckotimmar över 7 år. Snart 
därefter kom den första läroplanen för grundskolan år 1962 där den obligatoriska musikunder-
visningen omfattade 9 veckotimmar sammanlagt i låg- och mellanstadierna; i högstadiet var 
musiken valbar och kunde omfatta maximalt 6 veckotimmar. Samtidigt såg rekordgenera-
tionen ökade möjligheter till frivillig musikundervisning inom skolan: dels eftersom sådan nu 
erbjöds även inom den nya grundskolan, dels eftersom alltfler gick vidare till gymnasiet (där 
ju frivillig musik funnits sedan länge). Frivillig musikundervisning för uppskattningsvis 4 500 
elever årligen genomfördes av Svenska kyrkans kyrkomusiker. Frivillig skolmusik fanns 
1959/60 i nästan hälften av alla skolkommuner och samma år deltog en niondel av de 
skolpliktiga barnen i kommunal musikverksamhet. Det var lärare med en stor variation i 
bakgrunder som mötte eleverna: främst hade de ”lägre organist- och kantorsexamen”, privata 
studier eller utbildning från musikhögskola i bagaget. Under rekordgenerationens ungdoms- 
och tidiga vuxenår växte antalet folkhögskolor med musiklinjer från 4 till 12 och 
musikcirklarna ökade från 17 000 år 1960/61 till över 23 000 år 1969/70 då man totalt hade 
280 000 deltagare, hälften i körer, hälften i instrumentala musikformer. Bland musikcirklarna 
fanns 26 000 personer som deltog i pianoundervisning, 20 000 i gitarrundervisning, 2 700 i 
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dragspelsundervisning, samt 77 000 i ”instrumentalmusik”. Och deltagandet i alla sådana 
cirklar – inkluderat dragspel! – fortsatte att öka under den här tiden. Andelen instrument-
spelare i den äldre halvan av rekordgenerationen kunde år 1964 konstateras vara över 30 %, 
varav närmare 10 % spelade mer intensivt. Det handlade här främst om piano, till viss del om 
gitarr, och till någon del om blåsinstrument och dragspel.100 På tidigt 80-tal, när rekord-
generationen var kring 35 år gammal, låg andelen med mer intensivt musikutövande på drygt 
8 %; andelen krympte till 6 % när generationen var tio år äldre, och har ytterligare minskat 
sedan dess.  

1959 och däromkring: Johanssongenerationen 
Johanssongenerationen kan ges gestalt utifrån sådana namn som Ale Möller (f 55), Joakim 
Thåström (f 57), Lena Willemark (f 60), Åsa Jinder (f 63) eller Esbjörn Svensson (f 64). Det 
är frågan om vad man internationellt kallar ”Generation Jones”101 och jag har alltså försökt 
försvenska detta epitet på lämpligt sätt.102 Återigen är det frågan om en liten generation, 
präglad av låga men mot slutet stigande födelsetal. Även om många fortfarande förvärvs-
arbetade under tonåren var den 9-åriga skolan nu etablerad och det fanns ett brett utbud av 
utbildningar på gymnasienivå. Kring 23 %, mot slutet uppemot 30 %, av Johansson-
generationen ”tog studenten” dvs. gick ut från gymnasiets 3–4-åriga linjer. Johanssönerna 
växte oftast upp med en hemarbetande mamma, men hos dem själva var dubbelarbetet bland 
småbarnsföräldrar helt etablerat och 80 % av småbarnsmammorna förvärvsarbetade (dock 
utan att barnomsorgen byggts ut i motsvarande omfattning). Tidigare årgångar av Johansson-
generationen bar i ungdomstiden upp punken, senare årgångar identiteter som ”syntare” och 
”hårdrockare”. 

Också Johanssongenerationen fick uppleva flera läroplaner för grundskolan – Lgr 62 
avlöstes av Lgr 68 med oförändrat 9 timmar musik i låg- och mellanstadiet, men 3 
obligatoriska (istället för 6 valbara) timmar i högstadiet. I det ”nya gymnasiet” och den därpå 
följande Lgy 70 var musiken frivillig även om det fanns möjlighet till extra musik som 
specialisering samt frivillig instrumentalundervisning. Platserna på gymnasiets musiklinje 
ökade från kring 150 för Johanssongenerationens äldsta årgångar till drygt 250 för de yngsta. 
Den kommunala musikundervisningen hade nu nått nuvarande volym – det fanns 300 000 
elever och 5 000 verksamma lärare år 1975. Antalet folkhögskolor med musiklinjer fortsatte 
att växa från 12 år 1972 till 38 år 1990. Också musikcirkelverksamheten hade fortsatt att växa 
och omfattade 1974/75 – när de äldsta i Johanssongenerationen var runt 20 år – uppemot 
33 000 cirklar med närmare 400 000 deltagare (varav hälften i körcirklar och en fjärdedel i 
”instrumentalmusik”). Under den följande 10-årsperioden sjönk deltagandet i alla dessa 
cirkelformer, men under samma tid etablerades rockcirklarna vilka mot sent 1980-tal – när de 
yngsta Johanssönerna var en bit över 20 år – hade nått en volym av 17 000 cirklar. 
Beträffande instrument gjorde Johanssongenerationen samma val som sina föräldrar i den 
tysta generationen: piano (63 000 pianoelever i de kommunala skolorna, 31 000 i piano-
cirklar) och gitarr (40 000 i den kommunala undervisningen, 35 000 i cirklarna). Härtill var 
också klarinett ett stort instrument i den kommunala verksamheten (15 000 elever). På tidigt 
1980-tal, när Johanssongenerationen var i sena tonåren eller unga vuxna, var det drygt 13 % 
som spelade musikinstrument mer intensivt. Den andelen har sedan sjunkit undan för undan: 
kring 8 % spelade mer intensivt i den ålder då man ofta är småbarnsförälder, drygt 6 % i 
yngre medelålder och kring 5 % i äldre medelålder. 

1969 och däromkring: generation X 
Några ansikten för generation X: Rigmor Gustafsson (f 66), Stina Nordenstam (f 69), Martin 
Fröst (f 70), Jill Johnson (f 73), Håkan Hellström (f 74). Generation X är åter en internationell 
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benämning med lite oklar avgränsning neråt och uppåt men typiskt inkluderande födelseåren 
1965–1974. I Sverige var detta nästa våg av höga födelsetal. Generation X är mer välutbildad 
än sina föregångare: 35 % har ”tagit studenten” och vid 30 års ålder har nästan alla X:are 
skaffat sig gymnasial utbildning och över en tredjedel eftergymnasial utbildning. Under 
ungdomstiden odlade denna generation stilar som hiphop, skinhead, grunge, rave samt en 
mängd olika punk- och hårdrocksstilar. 

Också generation X fick uppleva ett läroplansbyte i grundskolan – när Lgr 80 avlöste Lgr 
68 minskade musiken i högstadiet med 1 veckotimme. De kommunala musikskolorna var 
redan etablerade på ungefär nuvarande volym. Antalet folkhögskolor med musiklinjer hade 
vuxit till 38 och från gymnasiets musiklinje examinerades årligen kring 250 studenter. Deltag-
andet i instrumentalmusikcirklar var fortfarande högt men var under generation Xs tidiga 
vuxenår lägre än decenniet före. Däremot är generation X rockcirkelgenerationen par préfér-
ance: dessa cirklar ökade under denna generations mest aktiva tid från 17 000 (år 1988/89) till 
över 25 000 (1994/95). Omfattningen på rockcirklarna var nu större än hela musikcirkel-
verksamheten hade varit ända fram till tidigt 1970-tal! Mats Trondman ger en bild av genera-
tion X och dess musikutövande på några utvalda platser.103 33 % av de elever som ingick i 
hans undersökning spelade minst ett instrument. 70 % av dessa tog del av undervisningen vid 
kommunal musikskola, 28 % hade privatundervisning, 28 % spelade med kompisar. Bland de 
vanligaste instrumenten finner vi fortfarande hos Trondman piano och gitarr i topp, följda av 
flöjt, fiol, trummor. Piano och fiol är utpräglade flickval, gitarr och trummor däremot 
pojkarnas instrument. 6 % av de undersökta Xarna spelade i rockgrupp, 84 % av dem pojkar. 
På tidigt 1990-tal, när Generation X var i sena tonåren eller unga vuxna, var det knappt 13 % 
som spelade musikinstrument mer intensivt. Den andelen har sedan sjunkit undan för undan: 
kring 8 % spelade mer intensivt i den ålder då man ofta är småbarnsförälder och kring 5 % i 
yngre medelålder. 

1979 och däromkring: generation XY 
Som ansikten för generation XY kan vi tänka på Timbuktu (f 75), Annika Norlin (f 77), Jonas 
Kullhammar (f 78), Brolle (f 81) eller Sanna Nielsen (f 84). Både den tidigare generation X 
och den efterföljande generation Y är etablerade benämningar, men båda är också lite luddiga 
när det gäller vilka årgångar som ska räknas in. Lite fantasilöst har jag därför valt 
beteckningen generation XY för de årgångar som ibland räknas som X, ibland som Y och 
ibland som något ytterligare annat. Hursomhelst var detta åter en tid av låga födelsetal i 
Sverige. 42 % av generation XY ”tog studenten” och mötte sedan det sena 1990-talets stora 
utbyggnad av högskolan. Grunge, indie och hard core tillsammans med nya versioner av vad 
som rymdes i generation Xs stilflora var bland det som generation XY underhöll under sina 
ungdomsår. 

Generation XY mötte ungefär samma musikaliska utbildningsutbud som generation X. 
Med Lgr 80 hade man totalt 11 veckotimmar musik varav 9 i låg- och mellanstadium. Den 
musikinriktade gymnasieutbildningen hade ökat högst påtagligt, med drygt 1000 studenter 
som gick ut från estetiska programmet med musikinriktning år 2003. Deltagandet i 
kommunala musikskolor var stabilt högt; antalet folkhögskolor med musiklinjer visade inte 
heller några större förändringar; och deltagandet fortsatte vara högt också i studieförbundens 
musikcirklar. Dock kan man se en tydlig kräftgång vad gäller instrumentalundervisningen, 
både inom kommunala musikskolor och inom musikcirklar. Rockcirklarna ligger på en stabilt 
hög nivå. I ungdoms- och tidiga vuxenåren spelade knappt 13 % av generation XY musik-
instrument mer intensivt; ett knappt decennium senare hade andelen intensivt musikaliskt 
aktiva sjunkit till kring 9 %. 
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1989 och däromkring: generation Y 
Denna generation ska behandlas mer summariskt och får förbli ansiktslös. Det handlar om den 
senaste svenska puckeln i födelsetal, den generation som nu är på väg ut ur gymnasiet och in 
på högskolan. Vi ska bara konstatera att den musikaliskt lite uttunnade Lpo 94 kommit att 
forma det mesta av generationens skolgång, att gymnasiets musikinriktade program fortsatt att 
växa under den här generationens skoltid, att det totala deltagandet i musik- och kulturskolor 
är fortsatt högt men att intresset för instrumentalundervisning har minskat kraftigt jämfört 
med tidigare generationer, inom både MoK och musikcirklar. Volymen inom exempelvis 
pianoundervisningen är dock fortfarande totalt kring 40 000 deltagare (sammanlagt inom 
cirklar och kommunala musikskolor) – ryktet om pianots död synes vara betydligt överdrivet. 
Knappt 15 % av generation Y spelar musikinstrument på mer intensiv nivå. 

Generationer, åldersgrupper och musikaliskt deltagande 
Vi har nu tagit del av de ganska skiftande möjligheter till musikutbildning som mött de olika 
generationerna. Hur ser då deras respektive musikaliska aktivitet ut över livsförloppet? Vi 
kommer i det följande att utgå från de data som de olika ULF-undersökningarna har gett oss 
beträffande musicerande, samt från Nylöfs musikvaneundersökning.104 I båda fallen handlar 
det om stort upplagda enkätundersökningar. Den fråga som ULF-siffrorna avser är: har du 
”spelat musikinstrument” under den senaste veckan, respektive det senaste året? Nylöf har 
istället frågat, ”Spelar ni något musikinstrument”, och därefter i en följdfråga gett tre alterna-
tiv: brukar spelandet ske enbart ensam för eget nöje? brukar det ske för och tillsammans med 
vänner? brukar det ske det inför publik?105  

Först en bild av det musikaliska deltagandet i olika åldrar. Hur stor andel är det som spelar 
något instrument? Och hur många är det som musicerar mer intensivt? Diagram 1 visar 
spelandet i olika åldersgrupper enligt dels Nylöfs undersökning från 1964, och dels genom-
snittet över de 6 ULF-mätningarna från 1982–83 till 2007. 
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Diagram 1. Andel som spelar instrument respektive musicerar mer intensivt i olika åldersgrupper. 
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Diagram 1 visar att oavsett hur frågan ställts och när den ställts, finner vi samma nedåtgående 
mönster beträffande musicerande. Man musicerar mindre ju äldre man är – eller mer korrekt 
uttryckt: det är färre som musicerar ju högre upp man kommer i åldersgrupperna.  

Samtidigt framgår det att det är betydligt fler som ”kan” spela än som spelar regelbundet. 
ULFs fråga om att ha spelat ”under året” är mer preciserad än Nylöfs om att ”spela instrum-
ent” och ger också lägre andelar av musicerande i alla åldersgrupper. Däremot ligger andel-
arna som i ULF-mätningarna spelat ”varje vecka” nära summan av Nylöfs kategorier 
”tillsammans med vänner” och ”inför publik”. Det kan därför vara rimligt att se båda dessa 
frågeformuleringar som operationaliseringar av att spela musikinstrument mer intensivt (ett 
begrepp som jag redan använt i generationsgenomgången ovan).  

Låt oss nu gå vidare med en utförligare analys av hur detta mer intensiva spelande ter sig 
för våra olika generationer. Till diagram 2 har siffrorna från de 6 ULF-undersökningarna från 
1982–83 till 2007 sorterats om (och värden interpolerats fram) så att vi istället för musicer-
andet i olika åldersgrupper (16–24 år, 25–34 år, etc.) kan följa musicerandet i en given 
generation.106 
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Diagram 2. Andel som spelar musikinstrument mer intensivt (varje vecka) i olika generationer över de 
sju ULF-mätningarna från 1982-83 till 2007 

Som framgår av diagram 2 visar spelandet i varje generation en sjunkande tendens över åren. 
Detta bekräftar den bild som diagram 1 gav av musicerande över livsloppet: också inom varje 
generation är andelen som musicerar aktivt allt mindre ju äldre man blir.  

Som vi sett har det varit stora skillnader i utbudet av musikutbildning för de olika 
generationerna. En rimlig hypotes skulle nu kunna vara att det successivt växande utbudet av 
musikaliska utbildningsmöjligheter genom kommunala musikskolan, musikcirklar och så 
vidare bör ge utslag i form av allt fler intensivt musicerande ju yngre en generation är. 
Diagram 2 ser ut att bekräfta den hypotesen. Varje ny generation har ju på det hela taget haft 
större utbildningsmöjligheter än den föregående, och varje ny generation ligger också (på det 
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hela taget) högre upp i diagrammet över aktivt musicerande. Generation XY spelar mer än 
generation X som spelar mer än Johanssongenerationen som spelar mer än rekordgenera-
tionen som spelar mer än… Så ser det alltså ut när generationerna jämförs utifrån åren för 
mätningarna. Men för att ta slutlig ställning till vår hypotes måste vi också jämföra 
generationernas andel musicerande inom åldersgrupper. Till diagram 3 har siffrorna från 4 
ULF-mätningar ytterligare sorterats om på så vis att vi kan följa de olika generationernas 
musicerande åldersgrupp för åldersgrupp. 
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Diagram 3. Andelen musikaliskt mer intensivt aktiva i olika åldersgrupper, generation för generation, 
utifrån ULF-mätningarna år 1982–83, 1988–89, 1998–99 samt 2007. 

Det är fullt begripligt om läsaren uppfattar diagram 3 som en västgötaklimax. I relation till vår 
hypotes om att mer utbildning innebär ökat spelande är detta ett fullständigt nollresultat. I dia-
grammet ser vi hur de olika generationerna i åldersgrupp efter åldersgrupp landar på ungefär 
samma andel musikaktiva. Varje generations utveckling ansluter snällt till genomsnittskurvan. 
Den generationsövergripande utvecklingen startar med ungefär 15 % musikaktiva i ungdoms-
åren för att halveras till åldersgruppen 25–34 och därefter sakta sjunka vidare neråt mot 
kanske 4 % aktiva bland pensionärer.  

Vissa skillnader kan förstås iakttas. Låt oss ta fram förstoringsglaset och titta särskilt på 
andelen musicerande under medelåldern. Det framgår att den tysta generationen från omkring 
1929 var mer musikaliskt aktiv under medelåldern än vad alla senare generationer varit – inte 
minst är det slående att jämföra med generation X från omkring 1969 vilken haft ett mycket 
större utbildningsutbud att tillgå under sina formativa ungdomsår. Detta är raka motsatsen till 
vår hypotes!  

ULF-mätningarna som diagram 3 bygger på sträcker sig från 1982–83 fram till nu. Genom 
att använda även Nylöfs mätning kan serien sträckas ut att börja 1964 och alltså omfatta mer 
än 40 år. (Vi måste då acceptera tanken att Nylöf och ULF mäter ”samma sak” – mer intensivt 
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musicerande – trots de olika frågeformuleringarna.) Diagram 4 visar utfallet om vi kombi-
nerar siffror från Nylöf och ULF (och lägger till interpoleringar där siffror saknas). 
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Diagram 4. Andelen musikaliskt mer intensivt aktiva i olika åldrar, generation för generation, utifrån 
ULF-mätningar samt Nylöfs musikvaneundersökning.  

Här behövs inte längre något förstoringsglas. Enligt diagram 4 är det de sena generationerna – 
just de som haft tillgång till en fullt utbyggd kommunal musikskola, en rik musikcirkelverk-
samhet och inte minst många välutbildade musiklärare – som har den största avtappningen av 
musikaliskt aktiva. Och det är den rockcirkelpräglade generation X från omkring 1969 som 
ligger längst ner i botten! Världskrigsgenerationen från omkring 1939, rekordgenerationen 
från omkring 1949 och i all synnerhet den tysta generationen från omkring 1929 visar där-
emot genomgående en högre andel musikaliskt aktiva i vuxenåren. Med tanke på det statist-
iska grundmaterialet bör diagram 4 tolkas med viss försiktighet. Men vad diagrammet antyder 
är raka motsatsen till vår hypotes. 

Här finns en del att diskutera. 

Utgångspunkter för vidare diskussion 
Diskussionen av vårt utfall kan bara påbörjas inom ramen för detta kapitel. Först bör vi 
kanske notera att de ökade utbildningsmöjligheterna kan ha omsatts i en höjd kvalitet på 
musicerandet – de som spelar kan ha lärt sig mer, spela bättre, få mer ut av sitt musicerande. 
Men det är omfattningen, inte kvaliteten, på musicerandet som vi följt i vår undersökning. En 
fortsatt diskussion av utbildning som kvalitetsbefrämjare förutsätter alltså ytterligare studier.  

En annan utgångspunkt kan vara att de ökade möjligheterna till musikutbildning kan mot-
verkas av andra fritids- och kulturmöjligheter. Som Bjurström diskuterar i sin exposé över 
svenska ungdomskulturer möter varje ju ny generation en alltmer konsumtions- och medie-
mättad livsvärld.107 Ytterligare en infallsvinkel kunde utgå från att de som vill lära sig musi-
cera alltid lyckas hitta musikaliska utbildningsmöjligheter. Det kan handla om frivillig musik 

116 



inom statlig eller kommunal skola och inom cirkelverksamheten, men också om privatlärare, 
kanske korrespondensstudier, självstudier, samt informellt lärande från vänner och bekanta. 
Utfallet av vår undersökning skulle kunna utgöra bränsle för sådana diskussioner, men också 
här skulle man behöva göra ytterligare studier för att komma vidare. I denna artikel ska vi där-
för koncentrera diskussionen till några teman som ligger mer inom ramen för vårt empiriska 
material. Varför inte börja med de olika roller som musikutbildningen har i skolväsendet 
respektive den kommunala frivilliga verksamheten? 

Skolan och musikskolan 
Enligt sin egen bild har man inom musikskoleverksamheterna i de olika kommunerna – trots 
att man saknar en uttalad, övergripande målformulering – en gemensam plattform med en 
demokratisk grundtanke: verksamheten är till för alla, inte bara för de med talang.108 Sam-
tidigt vill man ge en bas för att gå vidare med högre musikutbildning. Utbudet av kurser är 
givet, inte elevstyrt,109 och man tenderar att prioritera kulturarvet med traditionella ensembler 
och det traditionella orkesterinstrumentariet (”västerländska blås- och symfoniorkester-
instrument”).110 Förväntningarna på musikskolorna är inte heller helt förenliga: amatör-
orkestrar vill ha medlemmar; skolorna ska vara rekryteringsbas för yrkesmusiker inom klass-
iska genrer; de ska också lösa problem när grundskolans musikundervisning inte fungerar; de 
ska svara för bred fritid för de unga.111 Eleverna spelar med egen lust som främsta drivkraft, 
många kan tänka sig en yrkesmusikerkarriär men ganska få av dem som orkestermusiker.112  

Inom musikskolan finns alltså på många sätt en spänning mellan målet med musik-
utbildning för nyttigheten musik (dvs. att producera professionella musiker) och målet med 
musikutbildning för att producera nyttigheten musicerande. Men med en räckvidd på kanske 
25 % av det totala antalet elever113 är det också uppenbart att MoK inte kan svara för den 
breda musikaliska alfabetiseringen. 

Denna alfabetisering framstår snarare som ett uppdrag för det allmänna skolväsendet. Och 
som vi vet är det ju också musikundervisningen inom grund- och gymnasieskolan som står för 
den största delen av de offentliga kostnaderna för musikutbildning. Men som vi också redan 
sett har musikundervisningens utrymme i en 12-årig skolutbildning halverats över de senaste 
50 åren – från 5,2 % till 2,5 % av den totala undervisningen – och är mindre i grundskolan än 
i folkskolan. Och samtidigt med den stora expansionen av den allmänna skolutbildningen – 
där normaltiden i skolan gått från 7 till 12 år – har musikens totala utrymme krympt också i 
absoluta termer, från 10 vtr över sju klasser år 1955 till (motsvarande) 9 vtr över tolv klasser 
idag. Redan 1990 konstaterade den statliga konstnärsutredningen – helt i linje med våra 
resultat – att det egna spelandet i vuxen ålder inte förändrats något vidare från 1965 till 1985, 
trots de kommunala musikskolornas stora tillväxt från 1960-talets mitt.114 Kanske är det helt 
enkelt så att minskningen av musikundervisningen inom skolan över åren inte har kunnat 
vägas upp av de kommunala satsningarna?  

Ramen för skolans musikutbildning är alltså trång. Men det finns även mer innehållsliga 
problem som evigt tycks karakterisera skolmusiken. 1947 års musikutredning menar att 
musiken har en ”undanskymd” ställning i skolan, som ”övningsämne” har den en ”blygsam 
uppgift i skolans arbete”, den är missgynnad jämfört med andra ämnen och allt detta innebär 
att ”musiklärarna mångenstädes resignerat inför svårigheterna”.115 Tre decennier tidigare 
framförde Oskar Mellander liknande synpunkter i Ur Nutidens Musikliv: resurserna är för 
begränsade, läraren för ensam.116 Och samma problembild – bara ännu mer utbroderad – syns 
idag, ett halvt sekel senare. Elevgrupperna är för stora, målen för högt satta i förhållande till 
resurserna, musikämnet har för liten tilldelning av timmar, lokalerna är bristfälliga, musiken 
har låg status bland kollegor, kursplanerna spelar ingen större faktisk roll.117 Estetisk 
undervisning ses som avkoppling, som ”praktiska roliga vilopauser”.118 I musiklärarnas 
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riksförbunds kommentar till den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU -03) lyfts 
vidare fram att eleverna är missnöjda med tidsbristen inom musiken, bristen på instrument, 
samt med de dåliga lokalerna. Samtidigt är eleverna på det hela taget positiva till musiken 
som ämne, och uppskattar mest att spela instrument i grupp, att sjunga, och att skapa själva.119 
Sång- och spellektionen dominerar också som lektionstyp, medan det är mer ovanligt med 
träning i skapande förmåga.120 Allt sammantaget menar MR att de starka elevernas intressen 
riskerar att dominera musiklektionerna.121  

Trots alla utredningar av den högre musikutbildningen görs fortfarande kring 60 % av 
utbildningen i grundskolan av lärare utan ämnesutbildning i musik.122 I grundskolan ligger en 
stor del av musikundervisningen – och härmed grunden för den musikaliska alfabetiseringen – 
under de tidigare årskurserna, men eleverna möter utbildade musiklärare först på hög-
stadiet.123 Och inom den i stort sett musikaliskt helt tysta gymnasieskolan finns – som vi sett 
ovan – nästan lika många utbildade musiklärare som inom grundskolan. Kort sagt verkar skol-
väsendet i hög grad låta de ämnesutbildade musiklärarna tjänstgöra inom de årskurser och 
skolformer där musiken är marginell. 

Det är då kanske inte så förvånande att beträffande musik 30 % av eleverna i NU -03 säger 
att de lärt sig det mesta vid sidan av skolan, 35 % därtill att de lärt sig lika mycket vid sidan 
av som i skolan. Enligt Skolverkets egen analys innebär musikundervisningen i skolan därför 
att ”lära fiskar simma” – skolan ”delar ut formella meriter (betyg) på barns fritids-
intressen”.124  

Sammantaget kan man säga att skolan och staten fortlöpande har backat undan från sitt 
alfabetiseringsuppdrag. Man har istället lämnat över till kommuner och studieförbund vilka – 
trots avsevärda satsningar – alls inte kan svara för en bred musikalisk alfabetisering. Ett par 
jämförelser med andra av de stora mänskliga uttrycks-, kommunikations- och förståelse-
modaliteterna ger relief åt bilden av statens/skolans abdikering. Det finns en stor mängd barn 
som förstärker och fördjupar sin språkliga kompetens genom att ägna sin fritid åt att läsa 
böcker, men det föranleder inte Skolverket att oroa sig över att barnen härigenom i skolan får 
formella meriter (betyg) på sina fritidsintressen. Och staten/skolan har inte heller skickat över 
den matematiska alfabetiseringen till särskilda kommunala räkneskolor eller till räknecirklar i 
studieförbunden. 

Musikutbildning – att lära för livet? 
Vi har sett ovan hur den undervisningen på såväl piano och gitarr som traditionella orkester-
instrument har minskat kraftigt över de senaste 30 åren, både inom musikskolorna och inom 
cirkelverksamheten. Samtidigt har rockcirklarna etablerats och i mångas ögon – inte minst 
studieförbundens egna – blivit en mindre folkrörelse. Inom musikskolorna har rockens 
instrumentarium fått allt större plats. Vilken betydelse kan denna utveckling nu ha för 
musikaliskt deltagande i vuxen ålder? 

Den frågan handlar inte minst om när och var man kan musicera. I Hans Weisethaunets 
efterföljd kunde man här låna ett begrepp från Bakhtin och tala om det vuxna musiklivets 
kronotoper (ungefär konstellationer av platser vid särskilda tidpunkter, alltså just ”när” och 
”var”).125 En illustration av en sådan kronotop kan man finna i Musiken i Sverige IV.126 Här 
återges en söt liten teckning av en mamma vid pianot med barnen bredvid sig. Det är kanske 
en inte helt missvisande bild för vad som fick den tysta generationen av omkring 1929 (och i 
viss mån angränsande generationer) att ha en så ovanligt hög andel musicerande i föräldra-
ålder och åter efter pensioneringen. Som vi har sett var pianot det stora instrumentet i den 
generationen, i synnerhet bland kvinnor, och kvinnorna stannade också i stor utsträckning 
hemma under småbarnstiden. Man tänker på Gullan Bornemark (f 27) – även om hon själv 
var yrkesarbetande handlade hennes gärning inte minst om att skapa musik för mammor att 
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sjunga med sina barn… Gitarren och dragspelet, som också var stora för de här genera-
tionerna är precis som pianot välanpassade för hemmets och andra informella musikkrono-
toper, och i synnerhet pianot och dragspelet är vidare ”totalinstrument”, en egen orkester i sig 
själva.127 

Rockens instrument, precis som de traditionella orkesterinstrumenten, är mer beroende av 
kronotoper för gemensamt musicerande – man har svårt att föreställa sig Gullan Bornemarks 
sjungande mamma med fagott eller elbas istället för piano. Det kanske är så att just utbild-
ningen – musikskoleorkestern eller rockcirkeln – blir den främsta kronotopen för musicerande 
på sådana instrument. Härmed blir det också svårare att upprätthålla sitt musicerande efter 
utbildningstiden. Rockmusiken är särskilt handikappad – en tung apparat av instrument, 
elektronik, högtalare och sladdar behöver dras ihop innan det kan blir fråga om något spel-
ande. Hemmet och liknande arenor är mindre lämpade: här behövs särskilda ljuddämpade 
”replokaler”. Härmed ser rocken ut att ha sämre potential som vuxenmusik än gammal dans-
musik, visor och ballader, spelmansmusik och jazz – för att låna genrebeteckningar från Nylöf 
(SOU 1967:9). Inte så förvånande då att det just är rockgenerationerna från Johansson-
generationen av omkring 1959 och framåt som i jämförelsevis högre grad slutar spela i vuxen 
ålder. 

Utbildningsutbudet i de kommunala musikskolorna är – som vi sett ovan – inte elevstyrt 
utan i mycket inriktat på det musikaliska kulturarvet. Med rockcirklarna utformas den musik-
aliska alfabetiseringen istället utifrån ungdomstidens egna smakdistinktioner och stilproduk-
tion. Rockcirklarna är tydligt avpassade för ungdomars och unga vuxnas egna projekt. Sam-
tidigt är rocken inte bara lite otymplig som vuxenmusik, utan även ideologiskt präglad av 
”unga” ideal – bandet, attityden, tanken på spelningar och turnéer – som kan bli obekväma att 
upprätthålla i mer vuxen ålder... Rockgenerationernas förvånansvärt (i förhållande till det 
utbildningsutbud de haft tillgång till) låga grader av vuxet musicerande kan antyda att en 
musikutbildning som ska gälla för livet (och inte bara för skolan/cirkeln) inte oproblematiskt 
kan utgå från ungdomstidens särskilda preferenser. Man har lite svårt att tänka sig att under-
visningen i matematik eller språk på motsvarande sätt skulle lämnas över till elevernas egna 
intressen. 

Genrer och habitus 
Att lära sig spela handlar påtagligt om vad man med Bourdieus begrepp kan kalla habitus128, 
men de stil- och genrepräglade kroppsliga dispositioner som man tillägnar sig i musicerandet 
kan också bli mer eller mindre obsoleta (ett slags Don Quijote-effekt129) i ett föränderligt 
musikaliskt landskap – det som är ”i tiden” kan snabbt nog gå ”ur tiden”. För att ännu några 
rader bita oss fast i rockmusiken, verkar det förvånansvärt nog snarare vara rocken än 
exempelvis jazzen som tenderar att lämna utövare med för vuxenlivet obsolet habitus. 

När vi nu nämnt Bourdieu är det förstås uppenbart att en fortsatt och fördjupad analys av 
de olika generationerna och deras musikspelande behöver förankras teoretiskt. Här behövs en 
teori som kan förtydliga hur kulturella möjligheter bidrar till att avgränsa individers sociala 
handlingsutrymme – och omvänt, hur individers sociala och ekonomiska position bidrar till 
att avgränsa deras musikaliska möjligheter. Klass, etnicitet, genus – dessa variabler framstår 
som självklara för att gå vidare med analysen, och material för en sådan fördjupning finns 
också delvis i de statistikkällor vi redan använt. Man kan bara tänka på kombinationen 
tjänstemän – högre utbildade – kvinnor – hemarbete – piano. Eller på hur vi i rockcirklarna 
finner (de unga) männens eget monopol (närmare 90 % av deltagarna här är män) medan 
musikvärlden i övrigt är ganska balanserad. Är rockcirklarna kanske musikvärldens mot-
svarighet till hur hockeyklubbarnas unga män stöds mångfalt mer än ridklubbarnas unga 
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Noter 

 

kvinnor? En sådan fördjupad analys kunde exempelvis utgå från Bjurströms Bourdieuläsning 
i Ungdomskultur – stil och smak.130 

Och kanske borde en fortsatt analys också försöka nysta upp på vad sätt olika (elit-) 
gruppers habitusbetingade kulturella kapitalspel kan förklara statens abdikation från sitt 
musikaliska alfabetiseringsansvar. Kanske är det återigen det språkburna kulturella kapitalet 
som här triumferar över de kapitalformer som hör till människans andra uttrycksformer – 
musiken, matematiken, bilden. Staten och skolverket är i så fall i gott sällskap med dekon-
struktivister och rappare, med kvalitativ forskning och konceptkonst, med diskursanalytiker 
och andra socialkonstruktionister – alla förutsätter de utsagt eller underförstått att just det 
språkliga är kungsvägen till kunskap, uttrycksfullhet och förståelse, på bekostnad av siffror, 
bilder och toner. Men det får vi gå vidare med i en annan artikel! 
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