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ABSTRACT 

Fortsätt blås! 

En studie av kulturskolornas och musikkårernas arbete för elevernas fortsatta 

musicerande 

Keep Blowing!  

A study about inspiring children to continue playing musical instruments after 

they have finished school 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur kulturskolor och musikkårer 

arbetar för att ungdomar ska vilja aktivera sig i orkesterlivet efter kulturskolan. 

Uppsatsen utgår från dessa huvudteman:  

 Hur ser kulturskolorna och musikkårerna på rekryteringsmöjligheterna av 

ungdomar idag? 

  Hur arbetar kulturskolorna och musikkårerna för att ungdomarna ska 

fortsätta spela när kulturskolan är över? 

 Avslutningsvis sätter jag in frågorna i ett större sammanhang och för ett 

resonemang kring kulturskolornas och musikkårernas olika arbetssätt. 

Undersökningen har gjorts som en enkätstudie. En enkät skickades ut 

till alla Skånes 33 kommuner och en annan till 20 musikkårer. Den 

största delen av musikkårerna är missnöjda med samarbetet med 

kulturskolan, och med antalet ungdomar i orkestern. Svaren tyder på 

att både musikkårerna och kulturskolorna är intresserade av ett 

samarbete. 

Slutsatserna som dras är: 

 För att musikkårerna inte ska ”växa ur tiden” är det troligen nödvändigt att 

ett gemensamt arbete med kulturskolan utvecklas. Detta skulle onekligen 

gynna både kulturskolorna och musikkårerna! 

 Det måste ske en förändring så att eleverna inte ser musicerandet och 

skolan så tätt sammanbundna att de måste sluta med båda samtidigt.  
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 Kulturskolorna borde vara mer öppna för att själva ta kontakt med de 

orkestrar och musikkårer som de vill samarbeta med och föreslå 

samverkansprojekt. 

 Musikkårerna måste vara öppna för nya arbetssätt. Att marknadsföra sig på 

de rätta ställena kommer att bli avgörande för musikkårernas fortlevnad t 

ex genom att utveckla en välfungerande hemsida. Troligtvis blir de även 

tvungna att integrera modernare musik i sin repertoar för att locka de 

yngre 
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1 INLEDNING 
På bara några år har antalet aktiviteter för ungdomar ökat explosionsartat, och 

med det även valmöjligheterna. För att välja en aktivitet, väljs en annan aktivitet 

indirekt bort. Det finns då en risk att instrumentstudierna väljs bort till fördel för 

t ex idrott eller TV. 

Enligt mina erfarenheter är det problematiskt att värva medlemmar till 

blåsmusikverksamheter idag. Avsikten med denna uppsats är att undersöka om 

detta är ett genomgående problem, eller endast något som förekommer i ett fåtal 

orkestrar. I dagens samhälle får musikkårer inte tillnärmelsevis lika stora 

möjligheter att synas som förr. Förebilderna blir färre och frågan hur 

ungdomarna ska kunna välja att spela en sorts musik som de aldrig får ta del av i 

vardagen blir uppenbar.  

Hur arbetar man för att ungdomar ska intressera sig för denna typ av musik? Och 

hur gör man för att intresset inte ska avta när ungdomarna blir för gamla för 

musik- och kulturskolan? Ett gott samarbete mellan kulturskolan och närliggande 

orkestrar borde vara en självklarhet, men hur ser det faktiskt ut? 

Jag tycker att det är viktigt att det framgår vem jag är i denna diskussion, därför 

kommer jag att göra en kortare presentation av mig själv i detta sammanhang. 

Jag började spela bastuba i Lomma kulturskola när jag var nio år. Tre år innan 

jag slutade i gymnasiet, fick jag av en ren tillfällighet veta att Staffanstorps 

musikkår önskade utöka sitt medlemsantal. Efter att ha kontaktat ordföranden 

blev jag inbjuden till en öppen repetition som skulle äga rum under kommunens 

kulturnatt. Efter ett tag blev jag även värvad till Malmö FBU Röda korsets 

musikkår. Under min tid i de två orkestrarna var jag yngst, och relativt ensam om 

att vara ung. Med detta vill jag inte mena att jag var ensam, tvärt om. Jag 

välkomnades varmt av orkestrarnas medlemmar, och de uppmuntrade mig ofta. 

Trots att jag trivdes väldigt bra i båda orkestrarna, går det inte att förneka att jag 

var relativt ensam som ung instrumentalist i en musikkår.  

I och med detta är jag en insider i ämnet, vilket kan resultera i att vissa av svaren 

tolkas på ett annorlunda sätt än om jag vore ny inom ämnet. Trots mina försök att 
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vara objektiv finns det en risk att jag genom mina egna erfarenheter av 

svårigheterna att värva medlemmar, kan jag ha tolkat in det i svaren. 

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Mitt syfte är trefaldigt. Till en början vill jag ta reda på hur musik- och 

kulturskolorna respektive musikkårer ser på rekryteringsmöjligheterna av 

ungdomar idag. För det andra vill jag se hur kulturskolorna och musikkårerna 

arbetar för att ungdomars spelande ska utvecklas till ett livslångt musicerande. 

Och avslutningsvis sätter jag in frågorna i ett större sammanhang och resonerar 

kring frågorna om rekrytering och de bådas arbetssätt, eftersom detta har visat 

sig genom enkäterna vara frågor som varit av intresse för dem som svarat. 

I uppsatsen har tre huvudavgränsningar gjorts. I undersökningen av 

kulturskolorna har jag valt att endast undersöka blåsmusik. Instrumenten som 

inkluderas här är både bleckblåsinstrument (trumpet, kornett, horn, trombon, 

baryton, euphonium och bastuba) och träblåsinstrument (flöjter, klarinett, 

saxofoner, fagott och oboe). Undersökningen av spelandet efter kulturskolan 

utgår från musikkårer, och säger alltså ingenting om huruvida ungdomarna 

fortsätter att spela på andra ställen. Uppsatsen behandlar geografiskt sett Skåne, 

eftersom det var här jag växte upp och har spelat mest. En annan anledning till att 

jag valde Skåne var då det var här jag först uppmärksammade problemet med 

bristen på ungdomar. 

1.2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Ämnet som jag har valt att undersöka är inte särskilt utforskat ännu, men ett par 

uppsatser som är skrivna de senaste åren kommer att presenteras i följande 

avsnitt. Dessa uppsatser behandlar snarlika ämnen. Vissa av uppsatserna kommer 

att återkomma senare och finns även med här som referering till tidigare 

forskning. Ett par av uppsatserna har haft särskild betydelse för mitt arbete och 

kommer att återkomma i analysen, nämligen Ett musikaliskt växelspel av Klas 

Gunnerfeldt och Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra 

musikinstrument av Henrik Johnsson och Karin Krantz. 
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2003 skrev Klas Gunnerfeldt C-uppsatsen Ett musikaliskt växelspel – Samspelet 

mellan militärmusiken och den kommunala musikskolan. Denna uppsats 

behandlar kommunala musikskolans framväxt och huruvida utvecklingen har 

påverkats av militärmusiken. Han diskuterar dessa två verksamheter och hur 

deras vägar har korsats. Uppsatsen utgår främst från Boden. Gunnerfeldt menar 

att kulturskolan har mycket att tacka militärmusiken för bl a att kulturskolorna på 

de orter där militärmusik finns har haft lättare att utvecklas. 

Att spela är en del av livet – Ungdomar i musikskolan berättar om varför de 

fortsätter med instrumentalstudier skrevs av Ylva Knutas 2005. Denna uppsats 

utgår från barn som har spelat ett par år i musikskolan, och undersöker främst 

deras tankar om att fortsätta spelandet efter de första åren. Slutsatsen blir att 

barnens motiv att fortsätta både är sociala och musikaliska.  

Henrik Johnsson och Karin Krantz skrev 2007 Barns tankar om brassinstrument 

i förhållande till andra musikinstrument. Titeln beskriver ganska bra vad 

uppsatsen handlar om. Deras slutsats blir att intresset för brass är avsevärt lägre 

än för trummor och gitarr. 

En undersökning av före detta pianoelever gjordes 1991 av Elisabeth Lang i Att 

spela för livet? En undersökning om pianoelevers fortsatta musicerande efter 

kommunala musikskolan. Hon har intervjuat ett par ungdomar som slutade i 

musikskolan för ett par år sedan och undersöker huruvida de fortfarande spelar. 

Hon diskuterar repertoaren under tiden i musikskolan och även hur de ställer sig 

till spelandet och sin lärare. 

1.3 CENTRALA BEGREPP 

1.3.1 KOMMUNALA MUSIKSKOLAN OCH KULTURSKOLAN 

Sedan kommunala musikskolan startade på 1940-talet har antalet musiker ökat 

kraftigt överlag. Tidigare var det uteslutande de högre samhällsklasserna som 

hade möjlighet att ta instrumentlektioner, men detta ändrades i och med 

kommunala musikskolans start. Kommunala musikskolan kan beskrivas som en 

frivillig instrumentutövning i kommunal regi. I slutet av 1980-talet utvidgades 

musikskolan till att även innefatta andra kulturaktiviteter som t ex teater, dans 
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och bild. De ställen som anammade denna idé bytte namn från musikskola till 

kulturskola. 1 

Oftast erbjuder musik- och kulturskolan instrumentundervisning för åldrarna 9-

19 år, men vissa skolor är även öppna för andra åldrar. Fyra av de skolor jag har 

fått in enkätsvar från är fortfarande musikskolor, medan de nio resterande har 

gått över till att även erbjuda andra kulturaktiviteter. 

1997 bildades Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK), en 

intresseorganisation för Sveriges musik- och kulturskolor som verkar för barns 

rätt till kultur. Idag är 85 % av landets musik- och kulturskolor medlemmar. På 

deras hemsida kan man ta del av den enda nationella definitionen som finns av 

musik- och kulturskolans arbete. 

att ha fokus på barn och ungdomar 

Musik- och kulturskolornas verksamhet erbjuds i första hand till barn och ungdomar.  

 

att vara öppen för alla  

Musik- och kulturskolorna är tillgängliga för barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, 

kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar. Inträdesprov finns ej. Skolorna 

förenar en bred basverksamhet med en mer yrkesförberedande verksamhet.  

att erbjuda en för eleverna frivillig verksamhet  

Musik- och kulturskolorna erbjuder barn och ungdomar undervisning och kulturella upplevelser. 

Skolorna bedriver en undervisning dit eleverna söker sig själva.  

 

att ha nära samverkan med andra skolformer  

Musik – och kulturskolorna erbjuder genom sin kompetens en möjlighet till ökad kvalitet inom 

andra skolformer.  

 

att ha välutbildade pedagoger  

Musik- och kulturskolornas pedagoger har högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens, 

inom respektive konstform.  

 

 

                                                

1 Nationalencyklopedin, Internetversion, slagord: kommunala musikskolan, <2008-12-12> 
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att erbjuda en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer  

Musik- och kulturskolorna integrerar olika konstformer i undervisningen, vårdar och utvecklar 

våra kulturarv samt stödjer nya kulturuttryck.  

 

att vara offentligt finansierad 

Musik- och kulturskolorna är i första hand finansierad av offentliga medel men kan delfinansieras 

genom avgifter, sponsring och andra former av intäkter. 2  

Eftersom den enda nationella definitionen av musik- och kulturskolan är denna 

som har utarbetats av en intresseorganisation, blir följden att varje kommun 

arbetar på sitt eget sätt och därigenom eventuellt missar viktiga målsättningar 

som samarbete med andra organisationer. 

SMoK arbetar för att musik- och kulturskolorna ska samarbete med lokala 

kulturutövare på amatörsidan så väl som professionella kulturarbetare och 

kulturinstitutioner. 3 

När jag avser skolorna i allmänhet kommer de i uppsatsen i fortsättningen att 

kallas kulturskolor, oavsett om de kallar sig själva musik- eller kulturskola. Jag 

tror att alla skolorna strävar mot att så småningom kunna erbjuda fler 

kulturaktiviteter än musik. Med detta som grund, kommer alla skolorna i 

fortsättningen att kallas kulturskolor. 

1.3.2 MUSIKKÅR 

En musikkår kännetecknas av sin enhetliga klädsel – uniform – och att de kan 

spela under marsch. Instrumenten är nästan uteslutande trä- och 

bleckblåsinstrument, bortsett från slagverk och ibland kontrabas eller lyra. En 

musikkår kan uppträda i olika sättningar, ibland som sextett eller oktett och andra 

gånger som full orkester på 35-50 musiker. 4 Det som skiljer en musikkår från en 

blåsorkester är marscherandet. För att dra gränsen mellan musikkår och 

blåsorkester har jag valt att kontakta dem som själva kallar sig för musikkår och 

                                                

2 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, <2008-12-28> 
3 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, <2008-12-28> 
4 Sohlmans musiklexikon, slagord: musikkår, 1977 
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dem som kommunerna tolkat som musikkårer. Repertoaren är väldigt bred med 

allt från marscher till sittande konsertmusik.  

Många av musikkårerna är anslutna till riksorganisationen Sveriges 

orkesterförbund. Organisationen ger stöd och hjälp till sina medlemmar och de 

erbjuder även utbildningar och medverkar till att bilda nätverk. En viktig del i 

deras arbete är även att vara ett medel för bevarandet och utvecklandet av 

orkesterlivet i Sverige. 5 

2 METOD OCH MATERIAL 
Undersökningen har gjorts som en enkätstudie. Enkäterna skickades 

inledningsvis ut till musikkårer och sedan även till alla Skånes 33 musik- och 

kulturskolor. Via enkätsvaren från skolorna kom nya tips på musikkårer, vilket 

resulterade i att jag skickade ut ytterligare ett par enkäter. Olika slutdatum sattes, 

och på det viset fick alla ungefär tre veckor på sig att svara. Genom påminnelser 

strax innan slutdatumet passerades inkom ytterligare några svar. Av de 20 

musikkårerna som sammanlagt hittades, kom svar in från 13 och av de 33 

kulturskolorna svarade också 13.  

Jag har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning och utgår från Jan Trosts 

Enkätboken. Att det är en kvalitativ undersökning styrks av att jag har öppna 

frågor, inga ja/nej – frågor och inga rangordingsfrågor. Enkäten innehåller många 

så kallade sakfrågor, som behandlar faktiska förhållanden. Dessa frågor handlar 

inte om deltagarnas åsikter, utan om hur det är. 6 Trots denna förklaring hade 

svaren kunnat variera om någon annan inom samma organisation hade svarat på 

enkäten. Jag har valt att ha alla frågor öppna, vilket innebär att de svarande inte 

har några svarsalternativ utan måste skapa svaret helt själv. Detta har resulterat i 

att svaren ibland är svåra att jämföra, eftersom vissa har svarat väldigt utförligt 

medan andra bara några få nyckelord. Författaren Jan Trost som har skrivit 

boken Enkätboken varnar för att ha öppna frågor, främst för att det ofta resulterar 

                                                

5 Sveriges orkesterförbund, <2008-12-28> 
6 Trost, 2007, s. 67 
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i stora, svårjämförbara svar. Trots detta valde jag att ha det, eftersom enkäten inte 

skickades till en så stor del av befolkningen att de skulle bli svåröversiktliga. En 

annan anledning till att jag valde öppna frågor var att jag ville få en så korrekt 

bild som möjligt av de olika skolornas verksamhet, och inte att de skulle behöva 

anpassa sig till svar som var ”så lika som möjligt”. I efterhand blir det dock 

uppenbart att alternativ på vissa av frågorna hade underlättat sammanställningen. 

För att få in så många svar som möjligt preciserades inte vem i musikkåren 

respektive kulturskolan som skulle svara på enkäten. I meddelandet till skolorna 

skrevs ”frågeformuläret kan besvaras av blåslärare, ensembleledare, rektor eller 

någon annan som Ni anser vara lämplig”. Det finns en möjlighet att detta kan ha 

påverkat resultatet. Anledningen till att jag inte begärde svar från någon specifik 

person, var tanken att få in så många svar som möjligt. Det finns dock en risk att 

det har givit motsatt resultat och att ingen ville ta på sig ansvaret för att svara på 

enkäten. Om jag däremot hade skrivit att enkäten tvunget skulle besvaras av 

rektorn, kanske denne ansvarat för att skicka in den. Olika personer inom 

organisationen ser inte saker på samma sätt, vilket gör att svaren inte alltid är helt 

jämförbara. En rektor och en lärare har troligtvis inte samma syn på hur deras 

situation ser ut. De flesta enkäterna skickades till adresser utformade på följande 

vis: musikskola@kommun.se.  

För att hitta musikkårer i Skåne, sökte jag inledningsvis på Internet. Detta 

resulterade i adresser till 15 kårer. För att få ett mer tillförlitligt underlag sändes 

mail ut till alla Skånes 33 kommuner, med frågan om vilka musikkårer som deras 

kommun erbjuder. Frågan skickades till kommunernas kulturchefer, i den mån 

adressen fanns att tillgå. Resterande enkäter sändes till kultursekreterare. Att få 

några svar som var till hjälp visade sig vara svårare än väntat. Det var inte alla 

kommuner som svarade på frågan, och av dem som svarade kände somliga inte 

till vilka musikkårer som fanns. Jag ställde mig då frågan om det finns någon 

som vet vilka musikkårer och blåsorkestrar som existerar, men det är en fråga för 

en annan uppsats. Ett par av kommunerna svarade att de har haft en musikkår, 

men att den har lagts ner eller lagts på is då de inte har lyckats värva medlemmar. 

En del orkestrar har valt att slå ihop sig med andra för att kunna överleva. Som 
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nämndes ovan inkluderades frågan om huruvida det fanns en musikkår i 

kommunen i kulturskolans enkät, vilket resulterade i adresserna till ytterligare ett 

par musikkårer. Tillslut utformades en adresslista på 20 musikkårer runtom i 

Skåne, varav 13 svarade. Det är oklart hur stor del av det faktiska antalet 

musikkårer som lyckades täckas. Detta är en oerhört intressant fråga, och ger oss 

en aning om hur lite vi faktiskt vet om all kulturutövning som finns. Jag tror inte 

att antalet musikkårer som jag inte lyckats få tag på är särskilt högt, men jag är 

övertygad om att det är ett par stycken. 

Anledningen till att mail valdes som kommunikationssätt, var för att detta skulle 

vara enklast för enkätdeltagarna. Telefonkommunikation valdes bort för att jag 

ville ge deltagarna tid att tänka igenom sina svar. Brev valdes bort för att det 

skulle krävas längre tid för deltagarna att skriva svaren på ett nytt papper och 

sedan posta det. För att få in fler svar, hade ett alternativ varit att kontaktat de 

berörda per telefon.  

En brist med enkätundersökningar är att man inte har samma möjlighet att ställa 

följdfrågor som under en intervju. Jag hade gärna sett att deltagarna hade 

utvecklat vissa svar ännu mer, för att få ett mer förtydligande underlag. 

Förhoppningsvis har inga felaktiga slutsatser dragits. 

2.1 BORTFALL 

Det är omöjligt att bortse från det stora bortfallet i undersökningen. 65 % av 

musikkårerna svarade och 40 % av kulturskolorna. Trots detta har jag tagit 

beslutet att det är så pass många svar som har inkommit att det går att använda. 

Om procentsatsen hade varit densamma, men antalet mottagare färre, är det 

möjligt att materialet inte hade blivit användbart. Men nu svarade trots allt 13 

stycken på respektive enkät. De flesta som har svarat har svarat utförligt, vilket 

innebär att det finns mycket information att bygga uppsatsen på. Det är omöjligt 

att spå i hur de saknade svaren hade påverkat resultatet.  
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Enligt Enkätboken får man räkna med att svarsfrekvensen ska vara mellan 50 och 

75 %, men ligger ofta mellan 75 och 85 % beroende på vilka enkäten riktar sig 

till. 7  

Som nämndes ovan, var det flera som inte svarade på enkäten. För att få in svar 

även från dem, skulle jag kunnat kontakta dem via telefon. Detta var inte 

någonting som jag aktivt valde bort, men en anledning till att det inte blev så var 

tidsbrist eftersom det var så pass många att ringa. En annan anledning var att jag 

tycker att jag fick ut så pass mycket information av de enkäter som inkom så det 

räckte till denna uppsats. 

Det hade varit intressant att undersöka närmre varför de som svar saknas från, 

inte har svarat. Jag tänker inte gå in så mycket närmre på det, bortsett från att 

kort nämna några möjliga anledningar till bortfallet. Hos kulturskolorna kan det 

vara att det skäms över att de inte har något aktivt samarbete med någon 

utomstående orkester, eller för att de inte arbetar aktivt för att ungdomarna ska 

fortsätta spela. Eventuellt känner de att de borde ha, men inte har. Enkäten kan 

också ha blivit bortsorterad för att de inte anser sig ha haft tid. En annan 

möjlighet skulle kunna vara att mailadressen som enkäten skickades till inte 

kontrolleras tillräckligt ofta för att de ska ha sett enkäten i tid. Anledningar till 

bortfallet för musikkårerna skulle kunna vara brist på tid, nedlagd orkester eller 

att mailadressen som enkäten skickades till inte är aktiv. 

3 PRESENTATION AV ENKÄTSVAREN 
Till att börja med presenteras svaren på enkäten utskickad till kulturskolorna. 

Därefter redogörs för svaren från musikkårerna. Det märks tydligt i enkäterna 

vilka frågor som antingen har intresserat deltagarna mer, eller som de tyckt varit 

lättare att besvara. Detta kommer i uppsatsen att visas genom att de mest 

populära frågorna får större utrymme. Både kulturskolorna och musikkårerna har 

tyckt att sakfrågorna är lättast att besvara. Flera av kulturskolorna hade dock inga 

                                                

7 Trost, 2007, s. 137 
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problem med att besvara frågan varför ungdomar tycks sluta spela när skolan tar 

slut och gav även en massa tips på hur musikkårerna bör arbeta för att locka till 

sig ungdomarna. Den svåraste för kulturskolan verkar ha varit hur de själva 

arbetar för att ungdomarna ska fortsätta spela i någon orkester efter kulturskolan.  

Musikkårerna hade fler sakfrågor, vilket ofta resulterade i korta och konkreta 

svar. De berättade även hur de ser på rekryteringsmöjligheterna idag jämfört med 

tidigare och hur de arbetar för att värva nya unga medlemmar. 

3.1 KULTURSKOLORNA 

3.1.1 ANDEL ELEVER PÅ BLÅSINSTRUMENT 

Ett av de inledande ämnena i enkäten var hur många av eleverna på kulturskolan 

som spelar blåsinstrument. Detta kändes relevant då det givetvis har stor 

betydelse för hur många som fortsätter till musikkårerna. Om det är 10 elever 

som spelar trumpet är det inte lika besynnerligt att musikkåren har svårt att värva 

dem, som om det vore 1000 elever. I enkäten svarade skolorna hur många elever 

de hade sammanlagt och hur många av dessa som spelar blåsinstrument. 

Procentsatsen varierade mellan 10,5 – 21,5 % och medelvärdet blev 17,5 %.  

3.1.2 SAMARBETE 

På frågan om det finns någon musikkår i kommunen svarade 70 % ja.  

Nästan 70 % av kulturskolorna svarar att de har eller har haft samarbete med 

musikkåren och andra närliggande orkestrar, men det varierar mycket i vilken 

utsträckning. Dessa siffror visar att det inte alltid finns något samarbete ens på 

de orter som har en egen musikkår. 

Nio av de 13 skolorna har gemensamma aktiviteter med en närliggande 

musikkår. Av dessa har fyra endast konserter ihop, medan de andra även har 

repetitionshelger och åker på resor tillsammans.  

Musikskolan i Klippan tar ett helhetsgrepp kring blåsmusiken i kommunen, 

vilket innebär att musikkåren är en del av musikskolans organisation. 

Musikskolan på denna ort har ingen övre åldersgräns. 
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Fyra av de skolor som deltog i undersökningen har inget samarbete alls, eller 

fungerar endast som rekryteringsbas.  

3.1.3 KULTURSKOLANS ORKESTRAR 

För att få reda på hur elevernas intresse väcks och underhålls på kulturskolan, 

ställdes frågan huruvida skolan har sin egen musikkår eller blåsorkester med 

motsvarande eller liknande repertoar.  

1. 64 % av skolorna svarade att de har en 

musikkår eller en blåsorkester som spelar 

liknande musik. 

2. 36 % menade att de inte har någon musikkår 

eller orkester med motsvarande repertoar inom 

sin kulturskola. 

Här har vissa av skolorna svarat att de inte har 

någon renodlad musikkår, men dock en blåsorkester som spelar varierad musik 

med inslag av marscher. Ett annat svar var ”Ja, vi har två blåsorkestrar”. Det är 

svårt att dra en gräns mellan musikkår och blåsorkester, men det känns viktigt att 

”Eller blåsorkester som spelar marscher etc.” betonades i min enkät. Jag har låtit 

kulturskolorna dra gränsen mellan musikkår och blåsorkester själva, de som har 

svarat ja har jag placerat under ja och de som svarat nej under nej. Trots detta 

finns det en risk att den kulturskola som har svarat ”Ja, två blåsorkestrar” och de 

som har svarat ”Nej” syftar på liknande typ av orkester, men har olika bilder av 

vad en musikkår innebär. Det är svårt att dra en gräns mellan musikkår och 

blåsorkester. Enligt min åsikt har en musikkår marschmusik som en viktig del av 

repertoaren medan en blåsorkester bara spelar det ibland. Som nämndes ovan, är 

uniformen och marscherandet också en viktig del av musikkåren. Trots detta 

tycker jag att det är musiken som är det viktigaste när det gäller ovanstående 

fråga, eftersom det viktigaste är om eleverna överhuvudtaget är bevandrade i 

musiken. 

Musikskolan Dunkers Kulturhus i Helsingborg presenterade sina orkestrar i form 

av Orkestertrappan. Detta innebär att man redan under sitt första år börjar spela i 
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en liten grupp med företrädelsevis elever inom den egna instrumentgruppen. Före 

sommarlovet ges en konsert med alla grupper tillsammans, så eleverna får 

möjlighet att ta del av de andras uppträden. Under de kommande två åren arbetar 

man sig igenom ytterligare två orkestrar. Efter dessa tre år får man chansen att 

välja vilken sorts musik man vill inrikta sig på. Antingen väljer man Drum Corps 

eller Junior Band. Drum Corps är ett marscherande band med brassinstrument 

och slagverk och Junior Band är en blåsorkester. Musikskolan erbjuder även 

Concert Band för elever 15-19 år, sättningen är symfonisk blåsorkester.  

3.1.4 DET FORTSATTA MUSICERANDET 

I det kommande avsnittet presenteras svaren för hur kulturskolan arbetar för att 

ungdomarna ska fortsätta spela när de har gått ut kulturskolan. Två svar var 

överlägsna i antal. Det första var att deras kulturskola inte har någon övre 

åldersgräns, vilket ger eleverna möjligheten att spela vidare där. Det andra svaret 

var att de uppmuntrar eleverna att spela vidare i någon annan orkester.  

En del av kulturskolorna har märkt av att eleverna lättare dras till en orkester ifall 

någon av lärarna på skolan spelar där. Detta skapar en trygghetskänsla och gör att 

allting inte blir helt nytt.  

Kulturskolan i Höganäs ser gärna att eleverna stannar kvar i deras äldsta orkester. 

De berättar även om sitt nära och välfungerande samarbete med Kullabygdens 

Symfoniorkester, och dit söker sig ofta ungdomarna när de slutar i kulturskolan. 

De har haft enstaka samarbeten med Höganäs musikkår, men där fortsätter sällan 

ungdomarna.  

3.1.5 KULTURSKOLAN OM MUSIKKÅRERNAS ARBETE 

De sista frågorna behandlar hur kulturskolorna tycker att musikkårer bör arbeta 

för att lyckas värva ungdomarna. Jag frågar även vad kulturskolan tror är 

anledningen till att en del ungdomar slutar spela när de har blivit för gamla för 

kulturskolan. 

Tanken med den första frågan är att svaren ska kunna fungera som vägledning 

för musikkårerna hur de bör arbeta för att kunna värva ungdomarna. Eftersom de 
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anställda på kulturskolan är vana vid att arbeta med barn och ungdomar borde de 

kunna ge tips på hur man lättast lockar dem.  

Förslagen till musikkårerna var många:  

 Att samarbeta med artister som lockar ungdomar 

 Att musikkåren och kulturskolan tar del av varandras framträdanden 

 Att musikkårerna bör synas, höras och visa sig trevliga och attraktiva i 

olika sammanhang.  

 Att bjuda in kulturskolan för samverkansprojekt 

Frågan varför vissa av ungdomarna slutar med sitt spelande är till för att ge en 

aning om var man förlorar ungdomarna och på det sättet var man bör göra en 

insats. Under denna fråga var det också önskvärt att få de anställda vid 

kulturskolan att fundera kring hur de faktiskt arbetar för ungdomarnas fortsatta 

musicerande. 

Flera av kulturskolorna svarade att eleverna eventuellt förknippar spelandet med 

barndomen, och att det därför upphör samtidigt som skolan. Hörby kulturskola 

beskriver det som att eleverna troligtvis associerar spelandet med den såkallade 

bekymmerslösa skoltiden, ”sen tar vuxenlivet över, med allt vad det innebär.”. 

Klippans musikskola håller med, och menar att ”musicerandet sorteras in i lådan 

barnaktiviteter”, och därmed förlorar sin betydelse när man träder in i vuxenlivet.  

Flera av svaren involverar bristen på tid och upptäckten av nya intressen. Tre av 

skolorna tror att en betydande anledningen till att ungdomarna slutar är studier på 

annan ort, att de flyttar hemifrån och startar ett helt nytt liv. Trelleborgs 

kulturskola menar att ungdomarna saknar sammanhang som motiverar till fortsatt 

spelande. Genom att de flyttar iväg kommer de bort från den gemenskap som 

musicerandet skapade. I Helsingborg försöker man lösa det genom att lärarna 

med hjälp av sina olika nätverk söker upp orkestrar på den nya orten som 

ungdomarna flyttar till. De informerar orkestern på det nya stället om att det 

finns en intresserad elev, och på detta vis frambringas ofta en ny medlem. 
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Flera av skolorna menar att ungdomarna inte ser instrumentutövningen som 

uteslutande en möjlighet att spela utan även att träffa kompisar och bygga upp en 

gemenskap. När de sedan slutar spela inom kulturskolan rycks de från denna 

trygga gemenskap och tvingas söka nya vägar för att få utöva sitt instrument.  

Kulturskolan i Lomma tror att eleverna saknar kunskap om vilka orkestrar som 

finns och ”inte vet var de ska ta vägen med sitt spelande”. De fortsätter med: 

Häri ligger en viktig del av lärarnas uppgift. Lärarna på kulturskolan 

borde hålla sig uppdaterade om vilka orkestrar som finns i närområdet 

och när dessa repeterar. De borde locka ungdomarna att deltaga på en 

repetition. Lärarna har även en stor möjlighet att locka in eleverna i en 

kultur där det naturliga är att fortsätta spela. Ett koncept skulle kunna vara 

att under en längre tid öva in ett orkesterarrangemang till skiva på 

lektionerna, för att sedan lyssna på det live med en orkester. Det skulle 

jag gärna testa i min undervisning! 

Kulturskolan i Lund tror att det är viktigt att ungdomarna inte känner att de är 

”yngst och ensamma” i den nya orkestern. En lösning skulle kunna vara att man 

värvar en grupp ungdomar i taget och även försöker utveckla någon sorts 

faddersystem. Simrishamns kulturskola föreslår att musikkårerna utvecklar 

ungdomsverksamheten och får fler ungdomar intresserade av blåsinstrument.  

Vissa av kulturskolorna menar att musikkårerna måste tänka på att inte fastna i 

den repertoar som de alltid har spelat och även att vara öppna för att ändra sitt 

sätt att jobba. ”Många vill ha saker och ting som de alltid har varit”, vilket 

resulterar i att de har svårt att hänga med i en nödvändig utveckling. 

Både Svalövs kulturskola och kulturskolan i Lomma understryker vikten av att 

samarbetet mellan kulturskolan och musikkåren påbörjas tidigt i elevernas 

utveckling. Lomma tror inte att en representant från en musikkår som besöker 

kulturskolan och ger muntlig information om sin verksamhet, räcker till för att 

resultera i nya medlemmar. Detta skulle eventuellt resultera i att en elev som 

redan var intresserad gick med, men det skulle inte leda till något större resultat. 

Om en tidig samverkan skapas, skulle musikkåren bli en del av den musikaliska 

gemenskapen som spelandet skapar. Detta skulle resultera i att ungdomarna inte 
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rycks ifrån gemenskapen, utan fortsätter spela med musiker som de har lärt 

känna under sin uppväxt.  

3.2 MUSIKKÅRERNA  

I följande avsnitt redogörs för musikkårernas svar och deras försök att rekrytera 

nya medlemmar för att hålla sin orkester vid liv. Det är osäkert om jag har fått 

tag på alla musikkårerna som existerar i Skåne, eftersom de har en tendens att 

vara ”osynliga”. 

3.2.1 SAMARBETE OCH REKRYTERING 

Idag har 77 % av musikkårerna inte något samarbete med kulturskolan. Ett fåtal 

av dessa menade dock att de för en dialog, men inte har något uttalat gemensamt 

arbete. Några av musikkårerna berättar att de har gjort ett försök till att 

samverka, men att det inte har resulterat i nya medlemmar. Det var svårt att dra 

gränsen för samarbete utifrån vissa av orkestrarnas svar.  

Samarbetet har oftast inneburit gemensamma konserter. Det är dock ingen av 

orkestrarna som känner att detta har lett till ett ökat medlemsantal. Öresunds 

musikkår hoppas att det ska leda till fler medlemmar på sikt. En av de andra 

musikkårerna upplever att problemet är brist på engagemang från kulturskolornas 

lärare när det gäller blåsorkestermusik.  

Det är viktigt att synas, menar många av musikkårerna. Staffanstorps musikkår 

förverkligar detta genom att hålla konserter för barn runt om i kommunen. 

Utvärderingen blir: ”Dessa har varit hyfsat välbesökta, och ger barnen en tidig 

bild av vad blåsmusik innebär.”  

Det är inte självklart att ungdomarna kommer till just musikkårerna även om de 

har ett stort intresse för blåsmusik och är angelägna att spela vidare. Några som 

konkurrerar om ungdomarna är studentorkestrar och ungdomsorkestrar. Detta är 

någonting som Romele musikkår har fått uppleva. Det är även en iakttagelse som 

jag själv gjort, vilket jag kommer att återkomma till i analysen av enkätsvaren.  

Hemvärnets musikkår i Eslöv rekryterar medlemmar genom kulturskolan men 

även en del genom sin hemsida. Dessutom menar de att en del av de yngre 
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medlemmarna också spelar i andra orkestrar och värvar därigenom medlemmar 

till musikkåren. Denna musikkår tillhör den minoritet som känner att det har 

blivit något lättare att rekrytera ungdomar idag än tidigare. 

Vissa av orkestrarna berättar att de har provat andra alternativ än kulturskolan för 

att hitta yngre musikanter. Ett populärt ställe att hitta intresserade ungdomar 

tycks vara musikgymnasium.  

Hemvärnets musikkår i Kristianstad berättar att de vid något tillfälle varje termin 

har en öppen repetition. Detta gör även Staffanstorps musikkår. En öppen 

repetition innebär att orkestern ger allmänheten möjlighet att ta del av en vanlig 

repetition. Istället för att ha all musik inrepeterad och färdig som inför en 

konsert, får publiken ta del av hur det är att repetera med orkestern. Publiken ges 

även möjlighet att ställa frågor och stämningen är avslappnad. Musiker som inte 

är med i orkestern kan sätta sig i rätt stämma och försöka följa med i noterna. 

Detta är ett ypperligt tillfälle för en grupp elever från kulturskolan att besöka 

musikkåren. 

Staffanstorps musikkår tror att en anledning till att det blir svårare att värva 

ungdomarna nuförtiden är att det erbjuds så många andra aktiviteter. De menar 

att tempot i dagens samhälle är mer stressat än förr, vilket ger denna typ av 

fritidsaktivitet mindre tid. Eventuellt blir det för mycket att vara uppbokad för 

gemensam repetition en kväll i veckan och att dessutom vara tvungen att öva 

flera gånger hemma per vecka. 

Öresunds musikkår har skapat en ”rekryteringslapp” som de försöker sprida. 

Hittills har de dock inte hunnit få ut den på så många ställen, utan beskriver sitt 

arbete som ”mycket som ska göras och få i musikkåren som har tid att hjälpa 

till”. 

3.2.2 TILLVÄXT 

Genomsnittsåldern för de deltagande musikkårerna är 40-50 år. Den musikkår 

som har flest medlemmar under 25 år är Hemvärnets musikkår i Eslöv, med sina 

60 %. De menar att åldersfördelningen i orkestern är jämn men att de alltid är 

öppna för nya medlemmar för att upprätthålla återväxten. Hemvärnets musikkår i 
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Kristianstad har en genomsnittsålder på 30 år. Trots den låga genomsnittsåldern 

är de inte nöjda med samarbetet med kulturskolan utan hade helst sett en högre 

tillväxt därifrån.  

Mer än 60 % av musikkårerna är missnöjda 

med antalet musicerande ungdomar. Malmö 

FBU Röda Korset menar att antalet ungdomar 

i orkestern är alldeles för få. För att uppnå en 

jämn och kontinuerlig åldersfördelning i 

orkestern krävs ungefär 10 nya musikanter i 

åldern 18-30. Medlemsantalet för de aktiva 

ligger på 18 personer och dagsläget är endast 

en av dessa under 25 år.  

Romele musikkår har kommit på ett nytt sätt 

att värva medlemmar. De satsar på rekrytering av lite äldre personer, som slutade 

spela efter studietiden men som nu är intresserade igen. De menar att de då får in 

musiker i åldrarna 35-50 år, vilket är en föryngring jämfört med 75-80 år.  

I takt med att tiden går, blir de nuvarande medlemmarna äldre. En del av 

musikkårerna har idag alla stämmorna besatta, men problemet är att musikerna 

börjar få svårigheter att marschera. Detta är ett direkt resultat av de höga 

genomsnittsåldrarna. Någon av musikkårerna överväger att lägga ner 

marschverksamheten och istället bli en sittande orkester. 

3.2.3 INSTRUMENT 

Som en liten del av undersökningen ville jag även veta vilka stämmor 

musikkårerna tyckte var lättast respektive svårast att besätta. Deltagarna kunde 

svara vilket antal de ville, det sattes ingen gräns åt något av hållen. De instrument 

som kom överst i kategorin ”svårast att rekrytera” var tuba, horn och euphonium. 

Det instrument som var överlägset lättast att värva var trumpet. 

Trelleborgs musikkår tycker att rekryteringsmöjligheterna idag är svåra. De 

menar att instrumentvalet påverkas mycket av dagens populärmusik. De menar 

att problemen börjar redan när barnen ska välja instrument. De tror att barnen 



23 

 

kan komma in omgående för studier i kulturskolan på vilket instrument som 

helst, med undantag för gitarr, elbas, trummor och sång där det är fullt och 

väntetid. 

4 ANALYS 

4.1 ATT FORTSÄTTA MUSICERA 

I kommande avsnitt kommer jag utifrån enkäterna plocka fram det som jag 

uppfattar som viktiga teman. De kommer att presenteras i följande tre delar: att 

fortsätta musicera, förebilder och att intressera ungdomar. 

Som nämndes ovan, menade vissa av kulturskolorna att ungdomarna verkar se 

instrumentspelandet enbart som en del av skoltiden. Genom denna tanke bryr de 

sig inte om att fortsätta spela när tiden i kulturskolan är slut. Det är oerhört 

beklagligt om det är på det viset. Ett sätt att lösa det borde vara att få 

kulturskolan att samarbeta mer med närliggande orkestrar. Precis som Lomma 

och Svalöv underströk, måste samarbetet börjas i tid så att det inte känns 

forcerat. På detta vis skulle man skapa en naturlig övergång från kulturskolan till 

musikkåren. Om eleven själv måste söka upp en lämplig orkester, kan det hända 

att denne tvekar. Självklart vore det bäst om samarbetet skapade en naturlig 

övergång, men om inte så ligger ett stort ansvar på läraren att slussa eleven 

vidare. Genom att samarbeta från ett tidigt stadium integreras den äldre orkestern 

i gemenskapen vilket resulterar i att ungdomarna ser den äldre orkestern som en 

naturlig övergång. Ungdomarna känner alltså redan den nya orkestern, vilket inte 

gör övergången lika svår. Genom att börja spela i en ny orkester utanför 

kulturskolan lär man känna människor som man aldrig hade kommit i kontakt 

med annars. 

Flera av kulturskolorna poängterade vikten av att musikkåren borde vara öppen 

för nya arbetssätt. Som nämndes ovan, använder Eslövs hemvärns musikkår sin 

hemsida som ett verktyg för att rekrytera nya medlemmar. Detta är troligtvis en 

nödvändig utveckling för de musikkårer som vill överleva. Genom att ha en 

utvecklad hemsida kan man locka de nya generationerna som har Internet som en 
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naturlig del i vardagen. Genom att marknadsföra hemsidan, kan man erbjuda mer 

information än vad som ryms på en affisch, ett informationsblad eller i ett 

konsertprogram. Istället för att förmedla all information muntligt eller genom ett 

informationsblad, kan man hänvisa eleverna och andra intresserade till hemsidan 

och berätta att allting finns att läsa där. På hemsidan bör det finnas 

kontaktuppgifter, information om medlemmar och framförallt visa med bilder 

och ljudexempel på hur roligt det är! Med detta inte sagt att informationsblad till 

eleverna bör uteslutas helt, då det aldrig är fel att även få information direkt i 

handen. 

Eftersom det inte finns någon offentlig definition på kulturskolornas verksamhet, 

är det svårt att avgöra vem som bär ansvaret för de unga instrumentalisterna som 

förloras. Det är möjligt att ungdomarna som idag väljer att sluta känner om ett 

par år att de vill spela igen. Det finns då en risk att musikkårerna redan tvingats 

lägga ner pga. medlemsbristen.  

Höganäs beskriver sitt nära samarbete med Symfoniorkestern och hur 

kulturskolan vid flera tillfällen har deltagit vid orkesterns framträdanden. 

Samarbetet med musikkåren beskrivs som sällan förekommande och eleverna 

som går vidare till musikkåren är väldigt få.  Den naturliga slutsatsen som dras är 

att ungdomarna inte är så bevandrade i musikkårsmusiken att de känner sig 

bekväma med en sådan övergång. En annan möjlighet skulle kunna vara att 

eleverna inte känner medlemmarna i musikkåren så väl att de vill börja. Detta är 

någonting som studerats tidigare i följande uppsats: 

I Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra musikinstrument gör 

Henrik Johnsson och Karin Krantz en gruppintervju med elever som är i åldern 

att välja instrument. De visar upp en bild på en trumpet, och flera elever känner 

igen vilket instrumentet är. Författarna berättar att ett par av eleverna drar 

paralleller till blåsorkestrar. En del av barnen menar dock att det är ”gubbar i 60-
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årsålder” och ”gamla bandspelare”. En elev påpekar att det är töntigt främst för 

att det är ”gamla gubbar” som spelar. 8 

När eleverna integreras i den nya orkestern genom tidigt samarbete kommer 

dessa elever i tidig ålder att märka att det är väldigt olika personer som spelar i 

orkestrarna och även att det är utvecklande att samarbeta över åldersgränserna. 

Som nämndes ovan, slutar en del ungdomar med sitt instrumentspel när de flyttar 

hemifrån för att studera. När de kommer till en ny ort utan att veta vilket 

orkesterutbud som finns, borde musikkårerna hålla sig framme. Det är bl a här 

hemsidan får en viktig funktion.  

Av svaren att döma verkar det som om kulturskolorna överlag lägger en stor 

börda på musikkårerna. Det finns tendenser till detta i deras svar bl a i frågan om 

hur de tycker att musikkåren ska arbeta för att värva ungdomar. De menar att 

musikkåren ska ta kontakt med kulturskolan för att skapa ett samarbete. Detta är 

självklart ingen dum idé, men uppgiften borde inte enbart ligga hos 

musikkårerna. Det borde finnas ett intresse hos skolorna också att få ungdomarna 

fortsätter spela. Om intresset en gång finns hos eleven, borde det inte krävas 

någon stor insats för att få det att leva vidare. Kulturskolorna tycker i allmänhet 

inte att det är deras uppgift att lotsa eleverna vidare. Detta märktes tydligt genom 

svaren på frågan ”Hur arbetar ni för att ungdomarna ska fortsätta att spela efter 

att de har slutat i kulturskolan?”. Många av svaren innehöll information som att 

deras bidrag är att ge eleverna en god grund. Detta resulterar i att musikkårernas 

medlemmar får ett väldigt stort lass att dra, som har spelandet som hobby och 

troligtvis ett annat arbete vid sidan av.  

Som kulturskolan i Lomma nämner, räcker det inte med muntlig information till 

ungdomarna för att få dem intresserade av en annan orkester. Jag tycker att en 

idé vore att en del av musikkåren besöker kulturskolan för att eventuellt ge ett 

smittande smakprov på orkesterns musik. För att göra det ännu effektivare, är ett 

förslag att skicka dit en blandning av både unga och äldre från orkestern och visa 

                                                

8 Johnsson & Krantz, 2007, s 23 
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att det går utmärkt att spela tillsammans. Ett informationsblad att ta med sig hem 

är troligtvis nödvändigt med hänvisning till en hemsida. På pappret borde även 

en inbjudan till en närliggande konsert finnas. 

En egen erfarenhet är när jag fick kontakt med Staffanstorps musikkår och bjöds 

in till en öppen repetition under Kulturnatten. Att få sitta med längst bak hos 

tubaisten och höra vad han spelade samtidigt som jag kunde följa med i noterna, 

gjorde att jag upptäckte att musiken som spelades här inte var för svår för mig. 

Innan dess hade jag varit lite rädd för att söka mig till en orkester, just för att jag 

trodde att de låg på en mycket högre nivå än vad jag själv gjorde. En öppen 

repetition är en ypperlig möjlighet för eleverna i kulturskolan att ta del av de 

äldre orkestrarnas musik. Att få se med egna ögon att musiken inte är för svår var 

en nödvändighet för mig.  

4.2 FÖREBILDER 

En viktig del inom ämnet är förebilder. Detta kommer in på flera ställen, men 

framför allt i frågan till kulturskolorna huruvida det finns en musikkår i 

kommunen och om det förekommer samarbete över åldersgränserna. En stor 

andel av kulturskolorna har en musikkår i sin kommun. Att ha äldre musiker att 

se upp till och samarbeta med är en otrolig fördel. På orter som inte har någon 

egen musikkår, bjuds ibland en från en grannort eller större stad in för att spela 

på högtider som t ex Valborg. Det är viktigt för barnen och ungdomarna att se att 

deras spelande leder någonstans och att det i synnerhet inte måste ta slut efter 

kulturskolan. Om de märker att de får synas på olika sorters arrangemang och 

känner att de har någonting att arbeta mot, känns spelandet troligtvis mer 

meningsfullt. 

Låt oss hålla fast vid ordet förebild. Den typ av musik som syftas på i uppsatsen 

förekommer inte ofta i dagens samhälle, varken på radio eller i TV. Detta 

diskuteras närmre i boken Musik, medier, mångkultur – Förändringar i svenska 

musiklandskap, där exemplena nyckelharpa och dragspel tas upp. Etermedierna i 

dagens samhälle koncentrerar sig på ”kommersiell musik”, medan övrig musik 

knappt får något utrymme överhuvudtaget. Om den sortens musik, mot all 
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förmodan, skulle komma med i radio eller TV är den förpassad till speciella 

program koncentrerade på just den typen av musik. Under 1980–90-talet 

försvann dragspelet helt från offentligheten, vilket resulterade i att dagens 

ungdom inte kunnat skapa sig egna erfarenheter av dragspel och gammeldans. 

Lundberg menar att detta kan resultera i två olika saker. Den ena möjligheten är 

att dragspelet får ännu färre utövare och på det viset blir ännu mer marginaliserat 

och osynligt. Å andra sidan kan det leda till att de unga blir nyfikna på dragspelet 

och återupptäcker det igen. 9 Detta skulle mycket väl kunna jämföras med 

blåsmusiken, även om avtrappningen inte är lika extrem.  

En tanke som kom upp hos mig efter att ha läst Musik, medier, mångkultur: 

förändringar i svenska musiklandskap var att blåsmusiken skulle kunna göras 

mer lättmottaglig genom att integrera den i dagens moderna musik. Ett utmärkt 

exempel på detta är gruppen Detektivbyrån som har lyckats blanda dragspel, 

folkmusik och elektronisk musik. Genom det elektroniska inslaget och lite 

vispop, blir musiken lättare för ungdomarna att ta till sig. 

I uppsatsen Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra 

musikinstrument upptäcker författarna att intresset för att börja spela 

brassinstrument är lägre än för t ex gitarr och trummor. Detta visar att det inte 

bara är problem att få dem att spela vidare efter kulturskolan, utan även att få 

dem att ens börja ta lektioner. När musikskolan skapades var en av de främsta 

uppgifterna att utbilda musiker till musikkårer och orkestrar. ”Idag ser samhällets 

efterfrågan lite annorlunda ut och musikskolan har kanske en viktigare roll i att 

utbilda musiker till Sveriges framtida musikexport”, menar författarna Henrik 

Johnsson och Karin Krantz. 10 

 

 

                                                

9 Lundberg, 2001, s 216 
10 Johnson & Krantz, 2007, s. 29f 
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4.3 ATT INTRESSERA UNGDOMAR 

En av orkestrarna menade att spelandet eventuellt kräver för mycket av 

ungdomarnas tid. Detta borde vara en sannolik anledning till att vissa slutar. Det 

är dock inte ovanligt att musik även används för avslappning och för att koppla 

bort omvärldens krav för ett ögonblick.  

En utredning som gjordes i Stockholm av Karin Markensten i samråd med 

forskningsenheten, styrker kulturskolornas svar i föregående fråga. 

Undersökningen Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? 

behandlar just det som titeln avslöjar. Undersökningar har gjorts på både elever 

som går på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Utifrån svaren från de äldre 

barnen framkommer att de vanligaste anledningarna till att eleverna slutar med 

instrumentlektionerna är att de tröttnade, hittade nya intressen eller brist på tid. 

Svaret från vissa av ungdomarna var att de hellre utövar någon slags sport med 

sina kompisar än sitter ensam hemma och övar på sitt instrument. 11 

En del av kulturskolorna menar att musikkårerna måste vara öppna för ny musik 

och nya arbetssätt. Detta skulle absolut kunna vara en del av lösningen, främst 

vad gäller sättet att jobba. Man måste finna ett fungerande sätt att nå unga 

musiker, och även en yngre publik. Troligtvis skulle det ena leda till det andra, 

genom att unga musikanter lockar yngre publik. När det gäller repertoaren tror 

jag att det kan bli farligt att experimentera för mycket. Musikkåren bör inte 

riskera att förlora sitt signum för att ge plats åt populärmusik. Jag är inte säker på 

att det är det ungdomarna söker heller, med det inte sagt att man inte kan 

integrera någon enstaka lite modernare låt. Om man lyckas få ungdomarna att 

uppskatta blåsmusik redan under tiden i kulturskolan, tror jag att de uppskattar 

den sortens musik även när de ska gå vidare till att spela i en musikkår. Klas 

Gunnerfeldt oroar sig dock inte när det gäller avsaknaden av ungdomar. I 

uppsatsen Ett musikaliskt växelspel – samspelet mellan militärmusiken och den 

kommunala musikskolan beskriver han bristen på följande sätt: 

                                                

11 Markensten, 2006, s. 4 
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Genrer inom musiken förändras ständigt och de olika stilarna har använt 

sig av olika instrumentuppsättningar och därför lockat barn och ungdomar 

att spela de instrument som ”legat i tiden”. Detta kan vara ett problem för 

orkestrar som är beroende av nyrekrytering av musiker, det är inte alltid 

lätt att få tag på instrumentalister när vissa instrument ratas av elever. 12 

En upptäckt jag gjorde när jag letade efter musikkårerna, var att flera orter 

erbjuder en ungdomsorkester istället för en vuxen musikkår. På vissa ställen är 

ungdomsorkestern i kulturskolan regi och på andra ställen fristående. Att ha en 

framstående ungdomsorkester har både sina för och nackdelar. Det får 

ungdomarna att spela vidare ett tag till efter gymnasietiden, men när de blir för 

gamla för ungdomsorkestern blir det samma procedur som när de blev för gamla 

för kulturskolan. Det är svårt för en kommun att försörja både en 

ungdomsorkester och en vuxen musikkår, eftersom de konkurrerar om 

spelningarna för att synas. Det finns en risk att så många spelningar går till 

ungdomsorkestern att musikkåren inte syns och därför inte blir attraktiv att spela 

i. 

4.4 SLUTSATS 

Genom svaren från kulturskolorna och musikkårerna framkom ett intresse för att 

samarbeta. För att kunna skapa ett fungerande samarbete bör man ta hänsyn till 

följande slutsatser: 

 För att musikkårerna inte ska ”växa ur tiden” är det troligen nödvändigt 

att ett gemensamt arbete med kulturskolan utvecklas. Svaren från 

kulturskolorna och musikkårerna visar att de båda är intresserade av att 

samarbeta. Det enda som saknas är någon som tar tag i det! 

 Det måste ske en förändring så att eleverna inte ser musicerandet och 

skolan så tätt sammanbundna att de måste sluta med båda samtidigt. Detta 

skulle kunna lösas genom att samarbetet med en utomstående orkester 

inleds i ett tidigt stadium, och samarbetet skulle gynna båda. 

                                                

12 Gunnerfeldt, 2003, s 2 
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 Kulturskolorna borde vara mer öppna för att själva ta kontakt med de 

orkestrar och musikkårer som de vill samarbeta med och föreslå 

samverkansprojekt. Att lärare från kulturskolan spelar med i en orkester 

har också visat sig vara effektivt. 

 Musikkårerna måste vara öppna för nya arbetssätt. Att marknadsföra sig 

på de rätta ställena kommer att bli avgörande för musikkårernas 

fortlevnad t ex genom att utveckla en välfungerande hemsida. Troligtvis 

blir de även tvungna att integrera modernare musik i sin repertoar för att 

locka de yngre. 
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5 AVSLUTNING OCH VIDARE FORSKNING 
Genom att göra denna undersökning har jag fått ny information och kunskap 

inom detta ämne. Min förhoppning är att musikkårer så väl som kulturskolor ska 

ha användning av arbetet jag har lagt ner. 

Under arbetets gång har jag reflekterat över om det hade varit bättre om 

kontakten hade tagits med eleverna på skolorna istället för med dem som arbetar 

där. Från början hade jag tänkt mig en annan syn på saken, genom att titta närmre 

på varför vissa av ungdomarna inte känner sig motiverade att fortsätta med sitt 

spelande. Jag valde dock att ha en annorlunda syn på det hela genom att få 

personalen på kulturskolorna och medlemmarna i musikkårerna att reflektera 

kring ämnet. Det hade även varit intressant att få reda på elevernas syn på saken. 

Detta har gjorts tidigare men dock inte med just de instrumentgrupper som jag 

har valt att belysa, vilket därmed kan vara ett förslag på vidare forskning. 

Som nämndes i början av uppsatsen, finns det inte nedtecknat vilka musikkårer 

som finns. Jag tycker att detta är ett problem, inte minst när man vill forska kring 

dem. Det är omöjligt att veta hur många av de existerande musikkårerna som inte 

fick möjlighet att deltaga i undersökningen pga. av att de var för svåra att få tag 

på. 

Ett stort ansvar ligger på lärarna när det gäller att få eleverna att bli intresserade 

av att fortsätta spela. Men självklart ligger inte allt ansvar på dem, en annan 

viktig faktor som inte bör utelämnas är föräldrarna. Utan deras uppmuntran hade 

troligtvis många av eleverna slutat ännu tidigare. För att en ungdom ska ha viljan 

och möjligheten att kunna spela i en orkester efter kulturskolan, måste 

föräldrarnas stöd och hjälp finnas tillhands. Ett förslag till vidareforskning är 

föräldrarnas roll i barnets utveckling. 
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MUSIKKÅRERNA SOM DELTOG I UNDERSÖKNINGEN VAR: 

FBU Röda korsets musikkår Malmö 

Hemvärnets musikkår Eslöv 

Hemvärnets musikkår Helsingborg 

Hemvärnets musikkår Kristianstad 

Kristianstads stadsmusikkår 

Romele musikkår 

Röke blås/Röke EFS musikkår 

Simrishamns musikkår 

Spårvägens musikkår Malmö 

Staffanstorps musikkår 

Trelleborgs musikkår 

Ängelholms musikkår/Flygvapnets Hemvärnsmusikkår Ängelholm 

Öresunds musikkår  
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BILAGA 1 - ENKÄT TILL MUSIKKÅRERNA  

 

Hej! 

Jag heter Ida Samuelsson och läser Kulturledarprogrammet med inriktning musik 

på Växjö universitet. Jag är inne på sista året och ska skriva min C-uppsats. 

Ämnet jag har valt har sin grund i huruvida ungdomar som spelar på 

Kulturskolan fortsätter sitt musicerande efter att de har gått ut gymnasiet. Jag är 

själv aktiv i musikkårslivet, och upplever att vissa av musikkårerna som jag har 

spelat i känner att avsaknaden av ungdomar är ett problem. Jag hoppas att Er 

musikkår vill hjälpa mig att få ett tillförlitligt underlag genom att svara på några 

frågor. Frågorna tar inte lång tid att svara på, men kommer att vara en otrolig 

hjälp för mig i mitt arbete! Var vänlig svara senast 26 oktober. Om Ni har 

några frågor, tveka inte att kontakta mig på isakl06@student.vxu.se.  

Svara antingen på ett separat papper, eller gör plats under varje fråga för att få så 

mycket plats som Ni önskar. Utveckla gärna svaren! 

1. Vad heter musikkåren? 

2. Hur många medlemmar har musikkåren? 

3. Vilken är den ungefärliga genomsnittsåldern? 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 

Annat_______________ 

4. Hur många av orkestermedlemmarna är under 25 år? 

5. Hur tillfredsställda är Ni med antalet ungdomar i orkestern?  

(Ex: lagom, för få) 
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6. Hur är rekryteringsmöjligheterna av ungdomar idag jämfört med tidigare?  

7. Hur arbetar ni för att värva yngre medlemmar? 

8. Vilka instrument är svårast/lättast att hitta intresserade ungdomar till? 

9. Samarbetar ni med någon Kulturskola?  

Om ja, hur? 

10. Är det någonting Ni vill tillägga? 

Tack på förhand! 

BILAGA 2 - ENKÄT TILL KULTURSKOLORNA 

 

Hej! 

Jag heter Ida Samuelsson och läser Kulturledarprogrammet med inriktning musik 

på Växjö universitet. Jag är inne på sista året och ska skriva min C-uppsats. 

Ämnet jag har valt har sin grund i huruvida ungdomar som spelar på 

Kulturskolan fortsätter sitt musicerande efter att de har gått ut gymnasiet. Jag har 

valt att avgränsa mig till blåsmusik. Jag är själv aktiv i musikkårslivet, och vet att 

musikkårerna som jag har spelat i har upplevt avsaknaden av ungdomar som ett 

problem. Jag hoppas att Er Kulturskola/Musikskola vill hjälpa mig att få ett 

tillförlitligt underlag genom att svara på några frågor. Frågorna tar inte lång tid 

att svara på, men kommer att vara en otrolig hjälp för mig i mitt arbete! Var 

vänlig svara senast 9 november. Om Ni har några frågor, tveka inte att kontakta 

mig på isakl06@student.vxu.se  

Skriv Era svar under respektive fråga, och hoppa ner så många steg som Ni 

behöver! 

1. Vad heter Er Kulturskolan/Musikskolan? 
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2. A. Hur många elever har Er Kulturskola/Musikskola totalt?  

B. Hur många av dessa elever spelar blåsinstrument? 

 

3. Finns det någon musikkår i Er kommun utanför 

Kulturskolan/Musikskolan? 

4. Har Er Kulturskola/Musikskola en egen musikkår? (Eller blåsorkester 

som spelar marscher etc.) 

5. Har ni/har ni haft något samarbete med någon orkester/musikkår?  

Om ja, hur? 

6. Hur arbetar Ni för att ungdomarna ska fortsätta att spela efter att de har 

slutat i Kulturskolan/Musikskolan? 

7. Hur tror Ni att musikkårer/orkestrar bör arbeta för att värva ungdomar 

från  

Kulturskolan/Musikskolan? 

8. Varför, tror Ni, att en del ungdomar slutar att spela efter att de är för 

gamla för Kulturskolan/Musikskolan? 

9. Är det någonting Ni vill tillägga? 

Tack för Ert deltagande! 

 


