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SAMMANFATTNING 

Musiken har alltid utgjort en stor del av min fritid, då jag allt sedan jag var liten har sjungit i 

kör och spelat i orkester. Trots min delaktighet saknar jag en bild av hur Luleås lokala 

musikliv ser ut, både vad gäller sammansättning och utbredning, och jag vet inte om det beror 

på att jag är inflyttad och därmed inte vet var jag ska leta eller om det helt enkelt inte finns så 

mycket aktiviteter. Upprinnelsen till min c-uppsats inom geografi kommer från uppförandet 

av ett nytt kulturhus i Luleå som grundar sig i ett kommunalt beslut från 2003. Kulturens Hus 

blir en byggnad där konserthall, bibliotek och konsthall finns integrerat. Sett ur ett geografiskt 

perspektiv kan detta beskrivas som att kulturen i Luleå får effekter på stadslandskapet i och 

med denna nya byggnad. Uppsatsen syftar till att åskådliggöra musiklivet i Luleås rumsliga 

utbredning och rumsliga relationer samt att beskriva vad som är specifikt med Luleås 

musikliv. De musikaliska aktiviteterna har i det här fallet avgränsats till de på amatörnivå, 

med vuxna medlemmar, med regelbundna repetitioner, att aktiviteten har en tydlig ledare och 

att man har minst åtta medlemmar. Dessa kriterier innebär att undersökningen framför allt har 

berört körer och orkestrar, men mestadels körer. Arbetet grundas på empiriskt material från 

intervjuer och enkäter. Studien har visat att cirka 960 personer är engagerade i de sammanlagt 

29 körerna och 4 orkestrarna. Organisationen kan närmast beskrivas som ett löst sammansatt 

nätverk, där samordning och överblick till stor del saknas. En lösning skulle kunna vara en 

Internetsida som utgjorde en alltäckande mötesplats med information om både aktiviteter och 

konserter. Internetsidan skulle medföra att både de som är intresserade av att delta och de som 

är intresserade av att komma och lyssna på konserter kan ta reda på den information de 

behöver. Luleås musikliv beskrivs som rikt och livligt av dem som är engagerade, men av 

dem som står utanför är meningarna delade. Enkätundersökningen ger indikationen om att 

Luleås invånare upplever att musiklivets tillgänglighet är god, men trots detta är det få som 

går på konserter. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Sammanfattning 

1.  Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 2 

1.4 Metod och material..................................................................................................... 2 

1.4.1 Kvalitativa intervjuer.......................................................................................... 3 

1.4.2 Enkäter ............................................................................................................... 4 

1.4.2 Genomförande.................................................................................................... 5 

1.5 Disposition ................................................................................................................. 6 

2. Teori..................................................................................................................................... 7 

2.1 Kulturbegreppet.......................................................................................................... 7 

2.2  Relationen mellan kultur och plats............................................................................. 8 

2.3  Musik och geografi..................................................................................................... 9 

2.4 Det sociala rummet................................................................................................... 10 

3.  Resultat.............................................................................................................................. 12 

3.1 Körer och orkestrar i Luleå ...................................................................................... 15 

3.2 Organisation ............................................................................................................. 17 

3.3 Enkätundersökning................................................................................................... 18 

4.  Diskussion ......................................................................................................................... 21 

4.1 Validitet och reliabilitet............................................................................................ 25 

Litteratur................................................................................................................................. 27 

Bilaga ....................................................................................................................................... 29 



   

1.  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Kulturgeografi är den del av geografi som avhandlar mänskliga fenomen (exempelvis 

demografi, jordbrukslandskap och människors meningsvärldar), till skillnad från 

naturgeografi (exempelvis morfologi, geovetenskap och ekologi). Det som kallas kulturens 

geografi är i sin tur en deldisciplin inom kulturgeografi som, enkelt uttryckt, studerar var 

kulturen tar plats. Namnen mellan huvudgrupp och undergrupp är i det här fallet snarlika, men 

skillnaden framträder desto tydligare på engelska då kulturgeografi heter ’human geography’ 

och kulturens geografi benämns ’cultural geography’. 

Kultur i olika former är alltså ett högst vitalt forskningsområde inom geografi idag. 

Forskningen varierar mellan det globala, det regionala och det lokala perspektivet och den här 

uppsatsen kommer att tillhöra det sistnämnda. Upprinnelsen till min c-uppsats kommer från 

uppförandet av ett nytt kulturhus i Luleå som grundar sig i ett kommunalt beslut från 2003. 

Kulturens Hus blir en byggnad där konserthall, bibliotek och konsthall finns integrerat. Enligt 

ett pressmeddelande kommer ”[b]eslutet att bygga kulturhuset [att bidra] till att bredda och 

utveckla kulturlivet inte bara i Luleå utan även […] övriga delar av länet” (Luleå kommun 

2003). Kulturens hus ska invigas i december 2006. 

Sett ur ett geografiskt perspektiv kan vi beskriva byggandet av ett kulturhus som att 

kulturen i Luleå får en ny effekt på stadslandskapet. Och när det gäller det abstrakta 

kulturlandskapet är målsättningen från Luleå kommuns sida inte bara en effekt på det lokala 

planet - meningen är, som vi såg i citatet ovan, att verkan av detta ska sprida sig i hela länet. 

Men om man ska kunna observera eventuella effekter på kulturlivet måste man först och 

främst veta hur det såg ut före kulturhusets tid, vilket följande uppsats kommer att handla om. 

Musiken har alltid utgjort en stor del av min fritid, då jag allt sedan jag var liten har 

sjungit i kör och spelat i orkester. Sedan jag flyttade till Luleå, hösten 2003, har jag spelat i en 

orkester och sedan hösten 2004 har jag sjungit i en av studentkörerna på Luleå tekniska 

universitet. Trots min delaktighet har jag svårt att bilda mig en uppfattning om hur Luleås 

lokala musikliv ser ut, både vad gäller struktur och omfattning, och jag vet inte om det beror 

på att jag är inflyttad och därmed inte vet var jag ska leta eller om det helt enkelt inte finns så 

mycket aktiviteter. Är det lokala musiklivet tillgängligt för alla luleåbor eller bara de som är 

verksamma inom området? 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra musiklivet i Luleås rumsliga utbredning och 

rumsliga relationer samt vad som är specifikt med Luleås musikliv. Detta ska undersökas med 

hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur många är engagerade i olika musikaliska aktiviteter? 

 Hur ser organisationen ut och kan den eventuellt bli bättre? 

 Hur upplever Luleås invånare musiklivets tillgänglighet? 

 Kommer den kulturgeografiska strukturförändring som det nya kulturhuset innebär att 

kunna öka musiklivets inflytande på Luleås kulturliv och dess tillgänglighet? 

 
1.3 Avgränsningar 

Jag har i syftet använt mig av ord som ’musikliv’ och ’musikaliska aktiviteter’. En 

avgränsning i detta sammanhang är att jag inte kommer att studera exempelvis 

bandverksamhet. Fokus ligger på musikaliska aktiviteter vars deltagare är amatörer, är vuxna 

(det vill säga har gått ut gymnasiet), som har regelbundna repetitioner (det vill säga att man 

träffas en gång i veckan eller varannan vecka), att aktiviteten har en tydlig ledare och att man 

minst har åtta medlemmar. Dessa kriterier innebär att undersökningen framför allt kommer att 

beröra körer och orkestrar. 

En annan avgränsning är att Luleå i den här studien innebär den utvidgade tätorten och 

inte hela kommunen. Begreppet ’Luleå utvidgade tätort’ är baserat på Luleå kommuns 

befolkningsstatistik och innefattar stadsdelarna Centrum, Hertsön, Porsön, Gammelstad, 

Skurholmen, Björkskatan, Bergnäset, Mjölkudden, Bergviken, Örnäset, Södra Sunderbyn, 

Notviken, Östermalm, Malmudden, Lulsundet, Lerbäcken, Lövskatan och Svartön. 

 
1.4 Metod och material 

Uppsatsen utgår från en systematisk ansats, vilket innebär att den riktar sig mot ett 

specialiserat kunskapsområde och studieobjekt, i det här fallet musikaliska aktiviteter. Fokus 

ligger på musiklivets utbredning i ett avgränsat geografiskt område, närmare bestämt Luleå 

utvidgade tätort. 

Metoden har valts efter vad som passar frågeställningen bäst. Eftersom arbetets 

frågeställningar är av varierande karaktär besvaras de bäst med hjälp av varierat 

insamlingsmaterial. Kvalitativa studier präglas av flexibilitet. Metoden används ofta när syftet 

är att ge en förklaring till något. Den kan vara bra för att fånga en helhetsbild genom att fånga 

egenarten hos den enskilde personen. För att nå studiens syfte om att kartlägga musiklivets 
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rumsliga utbredning är kvalitativa metoder att föredra framför kvantitativa, då den bästa 

överblicken av Luleås musiklivs rumsliga utbredning finns hos några nyckelpersoner som är 

aktiva i många olika musikaliska aktiviteter. Med kvantitativa metoder avses information i 

siffror och mängder. Metoden ger så kallad tvärsnittsinformation som kan ligga till grund för 

statistiska analyser. Den präglas av en hög grad av strukturering med fasta svarsalternativ och 

med en fast disposition (Holme 1997). Om informanterna utgör ett representativt urval kan 

detta användas som underlag för generalisering. När man diskuterar metodens tillförlitlighet 

används begreppen reliabilitet, det vill säga hur väl testet mäter det som det mäter 

(exempelvis om måttet är stabilt över tid), och validitet, det vill säga om testet mäter det som 

testet ska mäta (Bryman 2002). För att få svar på frågeställningen om hur Luleås invånare 

upplever musiklivets tillgänglighet är kvantitativa metoder mest lämpliga, eftersom 

undersökningen kräver ett större antal informanter samtidigt som det inte är lika viktigt med 

heltäckande svar.  

Både kvalitativa och kvantitativa metoder grundas på analytiska principer och det råder 

inget konkurrensförhållande metoderna emellan. Tvärtom kan de med fördel kombineras och 

göra uppsatsen bättre genom att den blir mer nyanserad (Holme 1997). Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder används samtidigt ”kan båda slagen av information ömsesidigt stärka 

varandra” (Holme 1997, s. 87). I denna uppsats utgör den kvalitativa delen basen för det 

empiriska underlaget och den kvantitativa delen bör ses som ett komplement till detta. I 

uppsatsen ses ett kausalt (orsak och verkan) samband mellan de två metoderna genom att de 

kvalitativa studierna speglar ett inifrånperspektiv, via personer som leder eller är inblandade i 

Luleås musikliv, medan de kvantitativa studierna speglar ett utifrånperspektiv via Luleås 

invånare. 

Materialinsamlingen har skett på två sätt, dels med hjälp av litteraturstudier och dels 

med hjälp av eget empiriskt material som består av intervjuer och enkäter. Avsaknad av 

litteratur kring själva forskningsområdet har gjort att denna framför allt använts till teoridelen. 

Det empiriska materialet har legat till grund för resultatdelen, vilket tagits fram i anknytning 

till uppsatsens syfte. Materialet har, utöver litteratur, intervjuer och enkäter, bestått av en 

Luleåkarta samt befolkningsstatistik från Luleå kommun. 

 
1.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att få en överblick av Luleås musiklivs rumsliga utbredning, vilket 

finns hos några nyckelpersoner som leder eller på annat sätt är inblandade i de olika 

musikaliska aktiviteterna. Enligt Trost är ”ett fåtal väl utförda intervjuer […] mycket mer 
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värda än ett flertal mindre väl utförda” (2005, s. 123). Kvalitativa intervjuer går bland annat ut 

på att förstå hur den intervjuade tänker och känner. Metoden ”utmärks bland annat av att man 

ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika 

svar” (Trost 1997, s. 7). Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan forskaren fånga upp 

problemområden som den intervjuade berättar om. I denna typ av intervju ges den intervjuade 

möjligheter att redovisa och argumentera för sina åsikter (Holme 1997).  

Trost betonar vikten av att frågorna ska ”vara korta och koncisa samt enkelt 

formulerade” (2005, s. 79). Dock innebär en kvalitativ metod att man undviker frågeformulär 

med i förväg formulerade frågor, för att istället låta den intervjuade styra ordningsföljden. 

Frågornas ordningsföljd bör inte vara strukturerad, men däremot bör själva studien vara det, 

eftersom forskaren måste vara medveten om vad den vill att intervjun ska handla om. 

Forskaren bör innan intervjuerna vara väl påläst på området samt ha syftet klart och tydligt 

framför sig (Trost 2005). Till sin hjälp för att diskussionen inte lämnar studiens 

intresseområde har forskaren ofta en intervjuguide, som förbereds före intervjun. Guiden tar 

upp de teman som man vill diskutera samt ordnar dem enligt en viss ordning (Hartman 1998).  

Grunden för ett gott samtalsklimat består av en strävan att förstå vad den andra menar. 

Ett sätt att få reda på hur motparten uppfattat det vi sagt och gjort är att dra nytta av feedback, 

det vill säga återkoppling. Thomas Gordons metod ”aktivt lyssnande” uppmärksammar 

feedback som en viktig del av kommunikationen. Gordon menar att en lyssnare är aktiv 

genom att inte nöja sig med en vilja och en avsikt att förstå, utan att även att signalera att man 

verkligen har förstått (Maltén 1998). 

 

1.4.2 Enkäter 

Avsikten med enkätundersökningen är att få ett statistiskt underlag som visar hur tillgängligt 

Luleås invånare anser att musiklivet är. Metoden används då resultaten av enkäterna kan 

kvantifieras och ge en indikation på luleåbornas inställning. Gruppenkäter är en 

standardiserad och strukturerad metod, med likadana frågor som ställs i samma ordning till 

alla individer (Trost 2001). En bra struktur i ett frågeformulär består av att de inledande 

frågorna ses som en uppvärmning inför mittenpartiet där svårare frågor ställs. Formuläret bör 

sedan avslutas med mer oproblematiska frågor. Frågeformuläret kan med fördel innehålla 

frågor av olika karaktär (Holme 1997). I denna enkät används svarsalternativ av typen 

nominal- och ordinalvariabler. Dikotoma variabler (som är en undergrupp till 

nominalvariabler) innebär data med två kategorier som till exempel ja/nej eller man/kvinna, 
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och ordinalvariabler betyder data som kan rangordnas, till exempel en rangordning från ofta 

till sällan. Om man arbetar med nominal- och ordinalvariabler är stapel- eller cirkeldiagram 

den bästa redovisningsmetoden (Bryman 2002).  

 

1.4.2 Genomförande 

Vid kvalitativa intervjuer används en lös ram med intervjufrågor som kallas intervjuguide. 

Till denna studie har frågorna sorterats efter den så kallade trattekniken, vilket innebär att 

intervjufrågorna går från det allmänna till det mer preciserade. Intervjuguiden har bestått av 

två delar, varav den första är en sorts kartläggning av musikaliska aktiviteter i Luleå. Vilka 

körer/orkestrar finns i Luleå? Hur många är med i respektive verksamhet? Vem är ledaren och 

var håller de till? Den andra delen av intervjuguiden har handlat om hur musiklivet i Luleå 

uppfattas av dem som är sysselsatta inom området. Vad anser de är specifikt för musiklivet i 

Luleå? Både personliga intervjuer och telefonintervjuer har använts. I båda fallen har 

informationen som kommit fram vid intervjuerna sparats med hjälp av fortlöpande 

anteckningar under intervjuns gång, kompletterade med minnesanteckningar i direkt 

anslutning till intervjun.  

Resultatet av kvalitativa studier ska inte behöva generaliseras vilket leder till ett 

tämligen fritt urval av informanter. Enligt Hartman söker man ”efter en bestämd kunskap och 

man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen” (1998, s. 255). Valet av de 

intervjuade i denna studie baseras på ett strategiskt urval av nyckelpersoner inom Luleås 

musikliv. Urvalet har viss snöbollskaraktär, det vill säga att studien har fortlöpande visat vilka 

personer som är befogade att undersöka. Enligt Trost (2005) består det bästa urvalet av det 

heterogena inom homogeniteten, vilket har lett till urvalet att uppsatsens informanter består av 

två män och tre kvinnor i relativt varierad ålder. Två av dessa är körsångare och tre är 

körledare.  

Strukturen i en enkäts frågeschema är ”en avvägning mellan forskarens behov av 

information och hur mycket tid och engagemang som kan påräknas från respondentens sida” 

(Holme 1997, s. 174). Enkäten har en begränsad omfattning med färdigformulerade 

svarsalternativ, vilket är anpassat till den situation där enkäterna delas ut. Enkäten inleds med 

frågor om informantens kön och ålder. Dessa grupper har inte åtskilts i resultatdelen, eftersom 

informationen inte är av betydelse för studien. Dock har detta gett information om det urval 

som gjorts och huruvida det kan bedömas som representativt. Enkäten saknar helt öppna 

svarsalternativ eftersom dessa inte lämpade sig för den här typen av undersökning. 
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Kvantitativa undersökningar baseras oftast på ett urval eftersom det är både dyrt och 

tidskrävande att genomföra en undersökning som omfattar alla, utan att det nödvändigtvis får 

ett noggrannare resultat. Det finns två sätt att bestämma det stickprov som den kvantitativa 

studien ska grunda sig på, nämligen sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval. Med urval 

som inte är sannolikhetsurval avses tillfällighetsurval, det vill säga de respondenter som är 

lättast att få tag på (Holme 1997). Ett tillfällighetsurval kan bestå av att man kontaktar de folk 

man möter på gatan. Ickesannolikhetsurval används framför allt då det är omöjligt att ta fram 

ett representativt stickprov, samt då man begränsas av tid och resurser. Ett 

ickesannolikhetsurval innebär att urvalet inte kan räknas som representativt och inte heller 

kan ligga till grund för statistiska hypotesprövningar, men kan dock ge en indikation på ett 

verkligt förhållande (Bryman 2002). Enligt Holme kan vi med hjälp av ickesannolikhetsurval 

”få en ganska bra uppfattning om verkliga faktorer i populationen. Skillnaden [mot 

sannolikhetsurval] är främst att vi inte kan säga hur säker denna uppfattning är” (1997, s. 

195). Enkäterna delades ut till 50 personer i Luleås centrum, 25 män och 25 kvinnor i åldern 

20 till 65. Antalet enkäter begränsades för att ligga inom tidsramen för en c-uppsats och 

urvalet har styrts till att efterlikna Luleå utvidgade tätorts verkliga könsfördelning. 

 
1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad i huvudavsnitten 1. Inledning, 2. Teori, 3. Resultat och 4. Diskussion. 

Teoriavsnittet är indelat i fyra delar som ger fyra olika kopplingar till teoribildningen 

kulturens geografi. Avsnittet inleds med en bred bild av hur ämnet har tillkommit, för att 

sedan gå allt djupare in i den geografiska teoribildningen. Delarna är 2.1 Kulturbegreppet, det 

vill säga hur kultur kan definieras, 2.2 Relationen mellan kultur och plats, 2.3 Musik och 

geografi, det vill säga vad som kännetecknar detta studieområde, samt 2.4 Det sociala 

rummet. Därefter följer resultatdelen som inleds med den information som kom fram vid 

intervjuerna. Sedan är avsnittet disponerat enligt mönstret från syftet, där resultatdelens 

underrubriker följer (i stort sett) samma ordning som frågeställningarna. Kartläggningen av 

den rumsliga utbredningen och de rumsliga relationerna består av två delar; 3.1 Körer och 

orkestrar i Luleå, där samtliga musikaliska aktiviteter som framkommit i undersökningen 

presenteras, och 3.2 Organisation, där musiklivets rumsliga utbredning beskrivs och 

konkretiseras med hjälp av en karta. Resultatdelen avslutas med 3.3 Tillgänglighet, där det 

redogörs för hur allmänheten upplever musiklivets tillgänglighet. I den avslutande 

diskussionsdelen, kapitel 4, analyseras resultatet i anslutning till teoridelen. 
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2. TEORI 

Synen på kultur inom geografi har förändrats genom historien. Sekelskiftet 1800/1900 

präglades av ett naturdeterministiskt synsätt. För kulturens del innebar detta att den var 

determinerad av den fysiska miljön. Exempelvis skulle man kunna förklara kulturella särdrag, 

som att vi nordbor är stela och inbundna, som en orsak av ett kallt klimat (Gren 2000).  

Den så kallade Berkeleyskolan, med Carl Sauer i spetsen, var tongivande inom 

geografisk forskning under första hälften av 1900-talet. Landskapet sattes i centrum, men för 

att underlätta analysering delade Sauer in det i ett natur- och ett kulturlandskap. Uppdelningen 

innebar att man såg naturlandskapet som en grund, kulturen som en aktör och 

kulturlandskapet som ett resultat (Gren 2000). Kulturbegreppet har även påverkats av 

humanismen. Detta har skett främst genom den föreställda geografin eller platsers osynliga 

geografi, som på ett mentalt plan betecknar mening och betydelse.  

Den nya kulturens geografi menar att kultur innebär makt, relationer, praktik, kroppens 

känslor och meningssystem. Inom kulturens geografi kan man bland annat studera kulturens 

abstrakta dimensioner, exempelvis ”musiklandskap”, som förmedlar geografiska 

föreställningar om världen och som kan påverka den kulturgeografiska strukturen. Kulturens 

geografi innebär att kultur placeras i ett geografiskt eller rumsligt sammanhang (Gren 2000). 

 
2.1 Kulturbegreppet 

Kultur kan definieras som något människor skapat, i motsats till natur. Kultur överförs genom 

traditioner och lärande och är därmed varken medfött eller genetiskt betingat. Tidigare har 

begreppet kultur syftat på odling, t.ex. i ordet agrikultur, vilket kommer fram i vissa 

kulturgeografiska sammanhang där man till exempel kan studera odlingslandskapet med dess 

olika skiften. Begreppet kultur har sedan dess successivt avmaterialiserats och relateras idag 

till företeelser som teater, film, konst, litteratur, musik med mera. Den grundläggande 

betydelsen ’något som människor skapat’ kvarstår således (Gren 2000). Enligt Shurmer-Smith 

finns det inte något som är kultur, utan kultur är handling: ”It is what people do, not what 

they have, and they keep doing different things in different ways, with different people all of 

the time” (2002, s. 3). 

Begreppet kultur har en materiell och en immateriell aspekt. Det materiella består av 

kulturens uttryck och kännetecken, exempelvis portföljer, bilar, datorer och så vidare och det 

immateriella i kultur rör sig på ett mentalt plan, exempelvis symboler, religion, språk, värde- 

och normsystem. Kultur kan förklaras som en relation mellan dessa två aspekter. Gren (2000) 
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menar att kulturens två sidor speglar människans verklighet som är både materiell, genom vår 

kroppslighet, och immateriell då vi tolkar vår omgivning och tillskriver vår tillvaro mening. 

Gren fortsätter sitt resonemang: ”Som jag ser det är kultur (makt-)relationen mellan geo och 

grafi, mellan den fysiska världen och vår språkligt präglade förståelse” (Gren 2000, s. 43).  

Kultur är inte statiskt, utan förändras i tid och rum. Detta innebär att kulturens yttringar 

och förutsättningar varierar geografiskt (Gren 2000). Den del av kulturens geografi som är 

influerad av marxism fokuserar på implicita ojämlikheter genom att fokusera på de sätt man 

konstruerar och utnyttjar platser och rum (Shurmer-Smith 2002b). Kultur är inte naturligt 

given, vilket i sin tur innebär att den är heterogen. Man kan inte tala om kultur i singular, 

eftersom det saknas en enhetlig och entydig form. Den beskrivning av kultur som förekommer 

består ofta av ett axplock från det totala innehållet (Mitchell 2004).   

I begreppet kultur finns även en social dimension, då kulturen inte går att skilja från det 

samhälle den tillhör (Gren 2000, Mitchell 2004). Kultur verkar genom sociala processer som 

livsstil, meningssystem, normer och värderingar, vilket gör att kultur kan fungera som en 

ideologi. Kultur som en social konstruktion kan inte separeras från samhällsstrukturerna utan 

måste ses i relation till sin kontext. Den sociala dimensionen av kulturbegreppet innehåller 

även en maktaspekt i och med att de kulturella meningssystemen tilldelar olika företeelser 

olika värde. Kulturen förklarar beteenden och skeenden och därmed makten över hur saker 

representeras. Det vill säga att kulturen företräder vissa värden och maktförhållanden 

(Mitchell 2004). 

Kulturbegreppet i denna uppsats tar framför allt fasta på den immateriella formen av det 

som människor skapar, närmare bestämt musiken. Fokus ligger på landskapets relation till den 

kulturella processen som är både aktiv och dynamisk i och med att kulturens förutsättningar 

varierar geografiskt. Detta sker genom att ta fasta på kulturbegreppet som handling.  

 
2.2  Relationen mellan kultur och plats 

Kulturrummen är ojämnt geografiskt fördelade och finns inte överallt (Gren 2000). Den 

rumsliga utbredningen varierar således från område till område, både i ett globalt, regionalt 

och lokalt perspektiv. Detta eftersom kulturens yttringar och förutsättningar varierar 

geografiskt (Gren, Hallin och Molinas 2000). En persons kulturintressen påverkas av dennes 

tillgång till kulturrummen. Ett exempel på detta är att det finns kvinnor som saknar kulturella 

rum på landsbygden, vilket leder till att de, i större utsträckning än män, flyttar till städer 

(Gren 2000). 
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Inom kulturens geografi kan man urskilja flera studiefält för hur olika kulturer relateras 

till olika platser. Regionala grupper och samhällen kan förstås utifrån kultur i betydelsen ’ett 

sätt att leva’. Kulturen innebär i detta fall skapandet av ett tankesätt om ’vi’ och ’dom’. Det 

kan till exempel röra sig om olika sociala grupper, vars skillnader försvaras av kulturella 

värderingar. Kultur som något meningsskapande kan medföra förståelsen av speciella platsers 

och landskaps individuella och kulturella mening. Detta studeras främst genom textanalys, 

ikonografi etcetera, där man tänker sig att landskapet förkroppsligar ett visst värde. Kultur 

kan även studeras utifrån särskilda artefakter, det vill säga yttringar, samt hur saker 

distribueras. Den centrala frågan blir då varför och hur vissa artefakter får en särskild 

betydelse på olika platser vid olika tidpunkter (Anderson m.fl. 2003). 

Kultur är oskiljbart från samhället (Gren, Hallin och Molinas 2000). Det som är 

karaktäristiskt i musiklivet i Luleå är enligt detta resonemang påverkat av samhället Luleås 

övriga karaktärsdrag. Man kan därmed säga att landskap kan ses som en aktiv och dynamisk 

kulturell process. Att kunna läsa av landskap blir en interdisciplinär sysselsättning, där 

litteratur, konsthistoria, media med mera, bidrar till vår förståelse av hur och varför 

landskapet har formats (Robertson och Richards 2003). 

 
2.3  Musik och geografi 

Musikens geografi, på engelska Music Geography, är en underdisciplin till kulturens geografi 

som legitimerades under 1980- och 90-talen. Ämnet påvisar enligt Carney (1998) stora 

likheter med kulturens geografi genom en humanistisk, empirisk, deskriptiv, ickeanalytisk 

samt subjektiv karaktär. Musikens geografi har, förutom det som tidigare nämnts, 

beröringspunkter med andra geografiska områden som ekonomisk geografi, landskapsstudier 

och socialgeografi. Denna pluralism kan sägas spegla vetenskapsgrenen i helhet som är ett 

syntesämne eller ett interdisciplinärt ämne. Musikgeografer delar därmed sitt resultat med 

akademier både inom och utanför kunskapsområdet. Forskningen kritiseras för sina många 

olika tillvägagångssätt, ovetenskapliga metoder och spridda resultat (Carney 1998).  

Den interdisciplinära karaktären är på många sätt ett av geografins utmärkande drag, 

vilket skiljer den från det vanliga systematiska sättet att bedriva forskning. Man bör vara 

medveten om detta faktum, vilket de som framför kritiken mot musikens geografi inte är. 

Samtidigt utgör helhetsperspektivet en svårighet då det är omöjligt att göra en total empirisk 

beskrivning av ett landskap. All forskning är av den anledningen mer eller mindre selektiv 

(Gren 2003).  
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Vad gäller svenska arbeten som har beröringspunkter med musikens geografi bör Daniel 

Hallencreutz ekonomisk-geografiska studie om svensk musikindustri nämnas (2002). Samme 

man nämner några olika exempel på forskningsfält kring musik med geografisk fokus, varav 

två har beröringspunkter med denna studie. Det första exemplet är kartering av olika 

musikrelaterade aspekter som musikers födelseplatser, regionala skillnader i deltagandet i 

köraktiviteter med mera. Det andra exemplet är att studera det specifika i vissa regioners 

musikkultur (Hallencreutz 2000).  

 
2.4 Det sociala rummet 

Inom geografi utgår man från företeelsers lokalisering, utbredning och fördelning på jordytan. 

Det finns två kulturgeografiska synsätt varav det ena grundas på vertikala länkningar, det vill 

säga flöden inom ett givet avgränsat område (region), och det andra på horisontella 

länkningar, det vill säga flöden i ett ej på förhand avgränsat rum. Det senare kallas det 

korologiska eller det rumsliga perspektivet och innebär ett tematiskt förhållningssätt med 

fokus på interaktionen mellan platser, landskap och regioner. Kritik som riktats mot 

rumsperspektivet är att det har lite förankring i vår vardag. I verkligheten går vi inte från ett 

socialt rum till ett ekonomiskt rum, utan allt är sammanvävt. Dock tvingas man inom 

forskningen att avgränsa och specialisera sig, för att kunna trängare djupare in i omvärlden 

(Gren 2003). Det som finns att säga till rumsperspektivets försvar är att studier om 

horisontella länkningar har den fördelen att relationer hamnar i förgrunden, det vill säga att 

rum blir något aktivt i motsats till statiskt, vilket ger en greppbar bild av verkligheten 

(Jackson 2003). 

Rum är ett av de mest centrala begreppen i kulturgeografisk teori och det har vuxit fram 

olika teoretiseringar av rum, exempelvis topologiska rum som består av nätverk, flöden och 

relationer, mentala rum som består av människans föreställningar och representationer och - 

det som är fokus i detta arbete - sociala rum. Sociala rum har sitt ursprung i ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt som innebär att en plats blir till genom att en människa 

kroppsligt upplever den, tolkar intrycken samt berörs känslomässigt (Gren, Hallin och 

Molinas 2000). Föreställningar om verkligheten skapas genom social interaktion mellan 

människor och inte direkt från den verklighet som studeras. En plats skapas genom 

människors närvaro och aktiviteter och rummet kan aldrig ses separat från det sociala som har 

både en mental och en materiell aspekt (Gren 2003). 

Relationen mellan kultur och geografi är dialektisk. Med det menas att detta inte 

handlar om två separata sfärer, utan om ett ömsesidigt konstituerande (Gren 2000). Det 
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sociala rummet är en teoretisk modell som tar fasta på detta. Det sociala är kopplat till en 

geografisk yta och är genom mänskliga aktiviteter och samhällsstrukturer med och skapar 

eller producerar detta rum (Gren, Hallin och Molinas 2000). Det sociala rummet återspeglas i 

kulturella uppfattningar om sociala skillnader. Det betyder att kulturen värderar och skapar 

mening till samhälleliga företeelser (Jackson 2003). Jackson hävdar att den kulturgeografiska 

forskningens värde består av att skapa förståelse för rumsligheten inom det sociala, alltså hur 

rummet påverkar samhället: ”it means that human geographers and other social scientists 

should expend more intellectual energy in seeking to understand the spatiality of social life” 

(2003, s. 38). 
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3.  RESULTAT 

Informant 1 och 5 är körsångare som är väl insatta i Luleås musikaliska aktiviteter. Informant 

2, 3 och 4 leder flera körer var och de arbetar alla med musik till vardags. Samtliga 

informanter beskrev musiklivet i Luleå som ”rikt” och ”livligt”. De ansåg att det finns ett stort 

intresse för körverksamhet. Informant 1 berättade att när Qvinnokören Lapponica skulle 

bildas, annonserade dirigent Irene Perdahl i tidningen att hon skulle starta en ny kör. Alla 

(kvinnor) som var intresserad av att sjunga i kör, oavsett tidigare erfarenheter, var välkomna. 

Det kom 200 personer till den första repetitionen! Informant 5 berättade att de flesta körledare 

och körsångare är kvinnor. Många körledare är kyrkomusiker eller musiklärare, men det finns 

även de som frilansar. Körsjungande män är en bristvara och har en högre snittålder, vilket 

informant 5 tror har att göra med den norrländska kulturen som tonger att det är fånigt för 

män att sjunga i kör. Samme person ansåg att körerna har en viktig uppgift som plats för 

fostran och rekrytering. Många av Norrbottens idag kända musiker har börjat sin karriär som 

körsångare. 

Informanterna beskrev musiklivet i Luleå som en fri verksamhet som lever ett eget liv. 

Amatörmusiken har en stor plats med mycket körverksamhet. Förutom i Luleå stad finns det 

även en mängd körer i småbyarna runt om i Luleå kommun. Utbudet av konserter är, enligt 

informant 4, enormt, och erbjuder dessutom bra artister. Vad gäller det lokala musikutbudet är 

det brett med allt ifrån Norrbottens kammarorkester till musikskolans verksamhet. Informant 

2 saknade dock den högre nivån av musikaliska aktiviteter, vilka främst företräds av 

musikhögskolan i Piteå, Luleå orkesterförening (med inlånade musiklärare) och Norrbotten 

Big Band, som består av professionella musiker. Informanterna trodde dock att den rika 

körverksamheten inte är något specifikt för Luleå, utan snarare är körsång ett stort intresse i 

hela landet. 

Konserterna annonseras framför allt i lokaltidningarna och annonstidningen (en 

gratistidning som delas ut som reklam). Enligt informanterna består konsertbesökarna till stor 

del av anhöriga samt en liten grupp av luleåborna som går på många konserter. De riktigt 

stora körerna, med många medlemmar, fyller nästan konsertsalen med enbart anhöriga. 

Kyrkokörerna målinriktas på kyrkoverksamheten och gudstjänster där man har en trogen 

skara publik. Informant 3 tyckte att intresset för konserter skulle kunna vara större med tanke 

på antalet sångare. Publiken består, enligt informant 5, av personer i mogen ålder, medan 

ungdomarna har annat för sig. Både informant 3 och 5 ansåg att om intresset finns, så hittar 

publiken till konserterna. Två av informanterna, 1 och 2, berättade att det inte är så vanligt att 
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körsångare går på varandras konserter. Meningarna gick isär vid en fråga om publikantalet där 

informant 3 menade att publiken är rätt liten, medan informant 4 sa att de flesta körerna är 

nöjda med publikmängden. En kör som alltid har mycket publik är Luleå-Gammelstads 

manskör. De gör cirka 20 konserter varje år och det har hänt att man har sålt 200-300 biljetter 

på två dagar. 

Informant 3 ansåg att det är lite svårt med körsång överhuvudtaget, men det som drar 

folk är framför allt satsningar med kända namn. Informant 1 och 5 menade att publikantalet 

hänger ihop med vilken typ av musik det är, då det inte finns så stor publik för tekniskt 

avancerad musik och okänd klassisk musik. Däremot kan populärmusik samt kända klassiska 

stycken dra mycket folk. Informant 5 trodde också att man skulle kunna vinna publik på att 

hitta nya former, exempelvis genom att kombinera körsång med dans eller teater. 

Publikantalet har, enligt informant 1, även visst samband med val av konsertlokal. Konserter i 

Nederluleå kyrka får nästan alltid mycket publik. Publikantalet är alltid mindre i Aula Aurora 

(en nybyggd konsertsal/aula på Luleå tekniska universitet), vilket informant 1 förklarade som 

att det kanske är psykologiskt jobbigt att åka till Porsön. Ebeneser är den vanligaste 

konsertlokalen för uppsättningar som kommer utifrån och där är det konserter i stort sett varje 

helg. Informant 5 trodde att konsertlokaler mitt i stan innebär att fler kommer, eftersom att 

man då kan gå ut på restaurang efteråt. Billiga lokaler är ett villkor för körlivet eftersom det 

måste vara ekonomiskt möjligt att kunna framträda. Vad gäller det nya kulturhuset så ansåg 

informant 1 och 5 att de inte kommer att kunna utnyttjas av körverksamheten om lokalerna 

blir dyra. Informant 5 menade att det borde finnas två prislistor, där de lokala 

musikverksamheterna får hyra lokalerna till ett rabatterat pris. De vanligaste konsertsalarna 

för den lokala musikverksamheten idag är Lillan och Ebeneser, medan Lärkans aula och Aula 

Aurora kostar betydligt mer. Enligt informant 1 saknar Luleå idag en bra dansscen, vilket gör 

att kulturhuset fyller ett behov.  

Vad gäller musiklivets organisation så urskiljde informant 5 en tendens att körerna inte 

lever lika länge idag som förut. De fasta strukturerna, i form av att en kör ser likadan ut i alla 

år, är inte längre lika fasta. Informant 5 ansåg också att repertoaren och körsammansättningen 

har förändrats genom tiden, då det har gått från klassiska stycken till mindre ensembler och 

accappella (utan ackompanjemang). Många körer är anslutna till något slags förbund, till 

exempel Norrbottens körsångarförbund, svenska kyrkosångsförbundet och svenska 

arbetarsångarförbundet. Det finns även många körer som är helt fristående och som saknar en 

intern organisation, där körledaren får sköta allt arbete. Bra körledare är en bristvara, enligt 

informant 5, och om arbetsbördan blir för stor förbrukas de, då de inte mäktar med det 
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intensiva arbetet. Körledaren ska svara för repertoar och kvalitet, vilket gör att han/hon är 

under stor press.  

Vid frågan om vad som är karaktäristiskt för Luleås musikliv berättade informant 4 att 

Luleås körliv går långt bak i historien. Det gäller framför allt Luleå-Gammelstads manskör 

som kommer att fira hundraårsjubileum år 2007 och som därmed tillhör en mycket gammal 

kulturtradition. En annan sak som kännetecknar Luleå är att staden har en framgångsrik 

produktion av musik. Musiklivet vilar på drivande personer, ofta amatörer, som påverkar 

musiklivet positivt. Informant 1 menade dock att körlivet, trots sin omfattning, inte har någon 

central plats i kommunen. Det är till exempel inte självklart att körer är med vid kommunala 

evenemang eller tillställningar. Informant 5 ansåg att de lokala konserterna får lite 

uppmärksamhet, till exempel är det inte alltid att de recenseras. Informant 5 menade också att 

kommunen har förutfattade meningar om att körsång inte kostar något och har därför svårt att 

sponsra verksamheten. Informant 4 menade att Luleås musikliv flyter på året runt med ett 

jämnt flöde av konserter. Samme person ansåg också att musiklivet erbjuder allt från 

nybörjarnivå till avancerad nivå och att denna plattform för alla nivåer kanske kan vara en 

orsak till att så många är engagerade i verksamheten. Informant 1 tyckte att de självgående 

vokalensemblerna är rätt så unika för Luleå (exempelvis Lust och Rafset), medan informant 2 

ansåg att dessa experimentella sånggrupper inte är unika för Luleå. 

Två av informanterna, 1 och 2, menade att strukturen i Luleås musikliv är osynlig. Dock 

gjordes det en inventering för några år sen av Norrbottens körsångarförbund (NKF), som 

visade att det i Luleå fanns 35 körer inom kyrkan (både barn- och vuxenkörer). NKF har en 

hemsida där dess medlemmar finns uppräknade. Där finns även en evanemangskalender som 

ska visa vad som är på gång, men tyvärr är det få körer som har anmält sina konserter. 

Informant 1 berättade att det finns en brist på samordning, vilket gör att musiklivet har svårt 

att nå ut till exempelvis studenterna. Ebeneser har viss kunskap om konserterna, men framför 

allt om de som ges i den lokalen. Informant 5 trodde inte att det nya kulturhuset kommer att 

innebära något lyft för samarbetet, då de, på samma sätt som exempelvis Norrbottensmusiken, 

troligen bara kommer att sköta sitt. Informant 1 ansåg att det idag saknas samarbete mellan de 

utomkyrkliga körerna, medan kyrkokörerna samverkar mer. Informant 5 berättade att kören 

Stålklang förut brukade bjuda in ledare och körer till samarrangemang, men inte nu längre. 

Intresset för samarbete är inte lika stort och det krävs att man är tidigt ute, ca 2 år i förväg. 

Enligt informant 1 har det något år anordnats en körbal med dans och middag där alla körer 

träffades, men det blev nog bara av en gång. Informant 5 berättade om Norrbottens 

körsångarförbunds (NKF) arbete. De ser gärna att körerna bildar föreningar och de stöttar 
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samarbete, men ordnar inte själva några konserter, med undantag för Julton (en konsert varje 

år 2: a advent i Luleå Domkyrka med cirka 7 olika körer). Vad gäller musiklivets samarbete 

arbetar NKF för att Norrbottens landsting ska tillsätta en eller flera länskörkonsulenter, på 

samma sätt som man har gjort i till exempel Västmanland. NKF ser helst att man tillsätter en 

heltidsanställd och två deltidsanställda, för att kunna täcka in hela länet, och anställningen bör 

vara varaktig, cirka 3-5 år. Landstinget har ställt upp på att betala 50 %, så nu arbetar man för 

att hitta någon som kan betala resterande belopp. 

 
 
3.1 Körer och orkestrar i Luleå 

Enligt 1.3 (se ovan) har de musikaliska aktiviteterna avgränsats till verksamheter vars 

deltagare är amatörer, är vuxna (det vill säga har gått ut gymnasiet), som har regelbundna 

repetitioner (det vill säga att man träffas en gång i veckan eller varannan vecka), att 

aktiviteten har en tydlig ledare och att man har minst åtta medlemmar. Dessa kriterier innebär 

att undersökningen har berört körer (29 st) och orkestrar (4 st). Följande sammanställning 

(tabell 1) baseras på information från samtliga intervjuer: 

Tabell 1. Körer och orkestrar i Luleå, dess ledare, ungefärligt medlemsantal samt övningslokal hösten 2005 

(eget material). 

 Namn Ledare Antal (ca) Övningslokal 

1 Arctic Voices Göran Lindgren 30 Missionskyrkan 

2 Bergnäsets SPF-kör Göran Lindgren 20 Bergnäsgården 

3 Botniakören Elin Hedlund 40 Tunaskolans aula 

4 Finska kören Sally Björnfot 20 Hertsökyrkan 

5 Hertsökyrkans kör Elise Eriksson 20 Hertsökyrkan 

6 Kören Lyran Göran Lindgren 55 Missionskyrkan 

7 Luleå Barbershop Singers Urban Armén 20 Midskogsskolans musiksal 

8 Luleå-Gammelstads manskör Lennart Johansson 73 Stadsöskolans musiksal 

9 Luleå kammarkör Monika Wasberg 36 Örnäskyrkan 

10 Luleå musiksällskap Göran Lindgren 15 Björkskatakyrkan 

11 Luleå Orkesterförening Peter Georgson (ordf.) 50 Östra skolan 
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12 Luleå Storband Bengt Ek 17 Bergvikskolan 

13 Luleå vokalensemble +  
SångOliv 

Arne Lundbäck 35 Missionskyrkan 

14 Lust Lizette Holmquist 15 Björkskataskolan 

15 Mariakören Lennart Johansson 63 Stadsökyrkan 

16 Motettkören Birgitta Edquist 30 Kyrkans hus 

17 Måndagskören Lennart Johansson 20 Stadsökyrkan 

18 Nederluleå kyrkokör Ursula Grönlund 40 Petrigården, Gammelstad 

19 Old Town Gospel Choir Lennart Johansson 33 Stadsökyrkan 

20 Porsökyrkans kör Carolina Dawidson 22 Porsökyrkan 

21 Qvinnokören Lapponica Irene Perdahl 70 Komvux aula 

22 Rafset Monica Åslund 13 Lärkans körsal 

23 Rejoice Pia Lampa 20 Porsökyrkan 

24 Schola Cantorum Lena Stenlund 20 Mjölkuddskyrkan 

25 Snapsakademien Joakim Sandström 20 Luleå tekniska universitet 

26 SPF-kören Pekka Helles 25 SPF-lokalen 

27 Studentkören Aurora Elin Hedlund 25 Luleå tekniska universitet 

28 Stålklang Pekka Helles 35 Örnäskyrkan 

29 Sångarvännerna Anna Krigsman 25 Kyrkans hus 

30 Trivselkören Andreas Söderberg 9 Bergnäskyrkan 

31 Öppna kören Göran Lindgren 25 Elimkyrkan 

32 Örnäsets kyrkokör Monika Wasberg 12 Örnäskyrkan 

33 Örnäsets musikkår Samuel Lind 8 Örnäskyrkan 

 

Tabellen visar att 961 personer deltar i Luleås olika musikaliska aktiviteter som leds av 

sammanlagt 23 personer. Undersökningen visar dock inte om någon person är med i flera 

olika sammanhang och därmed räknas två gånger. Området för studien, Luleå utvidgade 

tätort, inbegriper stadsdelarna Centrum, Hertsön, Porsön, Gammelstad, Skurholmen, 

Björkskatan, Bergnäset, Mjölkudden, Bergviken, Örnäset, Södra Sunderbyn, Notviken, 

Östermalm, Malmudden, Lulsundet, Lerbäcken, Lövskatan och Svartön. Området har 
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sammanlagt 56 749 invånare och det totala antalet vuxna, i det här fallet personer över 19 år, i 

Luleå utvidgade tätort är 44 250. Av dessa är 47 % 20-44 år, 33 % 45-64 år och 20 % över 65 

år (Luleå kommun 2005). Om vi kan anta att medlemmarna i de musikaliska aktiviteterna 

kommer från området Luleå utvidgade tätort betyder det att cirka 2 % av invånarna är 

involverade i Luleås musikliv. Detta kan jämföras med Statistiska centralbyrån som redovisar 

att det år 2000 i hela Sverige fanns ”ca 750 000 personer i åldern 16-84 år som var 

medlemmar i någon kulturförening, vilket utgör 11 procent av den vuxna befolkningen” 

(Föreningslivet i Sverige 2003, s. 347). Med kulturföreningar avses dock ett vidare område än 

vad som varit fokus för denna c-uppsats, med musikföreningar, dansföreningar, teatergrupper, 

körer, orkestrar, rockband, folkdanslag, konstföreningar, litteraturklubbar, 

hemslöjdsföreningar med mera. 

 
3.2 Organisation 

Undersökningen har visat att det finns 23 personer som leder de musikaliska verksamheterna. 

Som figur 1 visar är musiklivet i Luleå kretsat kring ett antal nyckelpersoner, som i de flesta 

fall består av kyrkomusiker. En sådan nyckelperson är Lennart Johansson som leder fyra 

stycken vuxenkörer med sammanlagt 189 medlemmar. Lennart Johansson är kyrkomusiker i 

Stadsöns kyrka och liksom andra kyrkomusiker har han en stor betydelse för musikaliska 

aktiviteter i Luleå. En annan nyckelperson är musiklärare Göran Lindgren, som leder fyra 

vuxenkörer och en stråkorkester, med sammanlagt 145 medlemmar. Övriga nyckelpersoner, 

som dock inte har lika många deltagare i sina aktiviteter, är exempelvis Irene Perdahl (70 

kördeltagare), Elin Hedlund (65 kördeltagare), Monica Wasberg (48 kördeltagare) och Ursula 

Grönlund (40 kördeltagare). 

Enligt figur 1 är de musikaliska aktiviteterna ojämnt geografiskt fördelade och finns inte 

överallt. Den rumsliga utbredningen varierar från område till område. För körer och orkestrar 

krävs stora lokaler och oftast med tillgång till piano. Därför ser mönstret ut på följande vis, 

med övningslokalerna begränsade till musiksalar, aulor, kyrkor och församlingshem. Förutom 

nyckelpersoner kan även konstateras att det i organisationen ingår vissa nyckellokaler (se fig. 

1), exempelvis Örnäskyrkan (3 körer och en orkester), Stadsökyrkan (3 körer), 

Missionskyrkan (3 körer), Kyrkans hus (2 körer), Hertsökyrkan (2 körer), Porsökyrkan (2 

körer) och Luleå tekniska universitet (2 körer). 
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Fig. 1. Övningslokaler för Luleås körer och orkestrar (eget empiriskt material).  
 

3.3 Enkätundersökning 

Bland dem som svarat på de 50 enkäterna är 25 män och 25 kvinnor. Av dessa är 70 % 20-44 

år, 28 % 45-64 år och 2 % 65 år och uppåt. Urvalet stämmer därmed inte riktigt överens med 

Luleå utvidgade tätorts åldersfördelning (se ovan), då 20-44-åringarna är överrepresenterade. 
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Fig. 2. Fråga 3: ”Deltar du i någon musikalisk aktivitet, t.ex. kör, orkester, band m.m. ?” (eget material). 
 
Fråga 3 (fig. 2) lyder ”Deltar du i någon musikalisk aktivitet, t.ex. kör, orkester, band m.m.?” 

(se bilaga). Av de tillfrågade var det fem personer som deltar i någon musikalisk aktivitet, 

18 



   

medan 45 personer inte gör det. Denna fråga har ställts för att undersöka om det egna intresset 

påverkar svaret på fråga 5 och 6, vilket redovisas nedan.  
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Fig. 3. Fråga 4: ”Är du intresserad av att gå på konserter?” (eget material). 
 
Fråga 4 (fig. 3) lyder ”Är du intresserad av att gå på konserter?” (se bilaga). På den frågan har 

de flesta, 45 personer, svarat ja. Det betyder att bland dessa informanter finns det en majoritet 

som vill ta del av Luleås musikliv. 
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Fig. 4. Fråga 5: ”Hur ofta hör du talas om/får reda på att det är någon konsert i Luleå? (Inte dina egna, om du 
själv är engagerad i musikverksamhet.)” (eget material). 
 
Fråga 5 (fig. 4) lyder ”Hur ofta hör du talas om/får reda på att det är någon konsert i Luleå? 

(Inte dina egna, om du själv är engagerad i musikverksamhet.)” (se bilaga). De flesta, 24 

personer, har svarat det mest frekventa alternativet nämligen ”en gång i månaden”. Endast tre 

personer har angivit att de aldrig hör talas om konserter. Av de fem personer som har uppgett 

att de håller på med musikaliska aktiviteter (se ovan) hör en person aldrig talas om konserter, 

en person hör talas om konserter en gång per halvår och tre personer hör talas om konserter en 
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gång i månaden. Det finns därmed inget direkt samband mellan att de som själv är engagerade 

i musikverksamhet hör talas om fler konserter. 
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Fig. 5. Fråga 6: ”Hur ofta går du på konserter? (Inte dina egna, om du själv är engagerad i musikverksamhet.)” 
(eget material). 
 
Fråga 6 (fig. 5) lyder ”Hur ofta går du på konserter? (Inte dina egna, om du själv är engagerad 

i musikverksamhet.)” (se bilaga). De flesta, 22 personer, har uppgett att de går på konserter en 

gång per halvår. Nio personer har svarat att de aldrig går på konserter och två personer har 

sagt att de går en gång i månaden. Av de fem personer som har uppgett att de håller på med 

musikaliska aktiviteter (se ovan) går två personer på konserter en gång per år och två personer 

går konserter en gång per halvår. Det är betydligt fler personer som har angett att de aldrig går 

på konserter i jämförelse med dem som svarat att de aldrig hör talas om konserter. Det finns 

alltså inget direkt samband mellan att de som hör talas om konserterna också går på dem. 
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Fig. 6. Fråga 7: ”Upplever du att Luleå har ett rikt musikliv?” (eget material). 
 
Fråga 7 (fig. 6) lyder ”Upplever du att Luleå har ett rikt musikliv?” (se bilaga). Det var en 

person mer som svarade ja än nej på frågan, 25 personer mot 24. En person har inte svarat på 

frågan. Därmed skiljer sig enkätundersökningens informanter från de personer som intervjuats 

genom att inte tydligt svara att Luleå har ett rikt musikliv. 
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4.  DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att åskådliggöra musiklivet i Luleås rumsliga utbredning och 

rumsliga relationer samt vad som är specifikt med Luleås musikliv. Området har undersökts 

med hjälp av intervjuer och enkäter. Kartläggningen visade att verksamheten är ojämnt 

geografiskt fördelad, vilket också stöds av Gren, Hallin och Molinas som skriver att kulturens 

yttringar och förutsättningar ofta varierar geografiskt. Det stora antalet verksamheter som 

kommit fram i denna undersökning visar att det är många personer inblandade. Detta stora 

intresse för främst körsång är inte unikt för Luleå, utan är något som kännetecknar hela 

Sverige som har en lång tradition av föreningsverksamhet. 

Undersökningen har visat att det finns 29 körer och 4 orkestrar i Luleå. Totalt är ungefär 

960 personer engagerade i musikaliska aktiviteter och dessa leds av 23 personer. De 

musikaliska aktiviteterna har avgränsats till att de ska vara på amatörnivå, med vuxna 

medlemmar (det vill säga de som har gått ut gymnasiet), med regelbundna repetitioner, att 

aktiviteten har en tydlig ledare och att man minst har åtta medlemmar. Dessa kriterier innebär 

att undersökningen framför allt har berört körer och orkestrar. Slutsatsen blir att ett så stort 

antal verksamheter med så många aktiva medlemmar innebär att det lokala musiklivet är rikt 

och omväxlande. Det innebär också att musiklivet har en relativt öppen struktur i och med att 

så många är delaktiga i de olika verksamheterna.  

Organisationen av Luleås musikliv kretsar kring ett antal nyckelpersoner som leder 

såväl körer som orkestrar. Många körledare är kyrkomusiker och därmed kan sköta denna typ 

av verksamhet i sin tjänst, men det finns även de som är musiklärare och de som frilansar. De 

flesta, både ledare och medlemmar, är kvinnor medan män är en bristvara för många körer. I 

de fall där körerna saknar en intern organisation är det framför allt körledarna som tar det 

största ansvaret, vilket leder till att de nöts ut. Många körer driver därför sin verksamhet som 

en förening med en styrelse, med syfte att avlasta körledaren.  

Förutom ett antal nyckelpersoner har studien även visat att man kan tala om 

nyckellokaler. Det marxistiska perspektivet inom kulturens geografi fokuserar bland annat 

just på de sätt man konstruerar och utnyttjar platser och rum. Nyckellokalerna i det här fallet 

utmärks av vissa egenskaper; de ska vara tillräckligt stora för att alla medlemmar ska rymmas, 

det ska vara bra akustik och det bör finnas tillgång till piano. Lokalerna bör inte heller kosta 

för mycket, eftersom amatörverksamheterna har en begränsad ekonomi. Exempel på 

nyckellokaler är kyrkor och musiksalar, vilka bland annat består av Örnäskyrkan (3 körer och 
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1 orkester), Stadsökyrkan (3 körer), Hertsökyrkan (2 körer), Porsökyrkan (2 körer) och Luleå 

tekniska universitet (2 körer).  

Vid intervjuerna framkom att samarbetet mellan körerna och orkestrarna har blivit 

sämre med tiden. Till exempel har tidigare vissa körer bjudit in ledare och körer för en 

gemensam konsert, något som inte sker så ofta nu längre. Intervjuerna har också visat att det 

förut har gjorts försök med en gemensam körbal, men denna blev bara av en gång. Denna 

försämring av samarbetet kan ses i ljuset av Grens diskussion om att kultur inte är statiskt, 

utan förändras i tid och rum. Det faktum att musiklivet är organiserat kring några 

nyckelpersoner innebär att det är känsligt för att folk kommer och går. Därför vore det 

eftersträvansvärt med en struktur som inte på detta sätt står och faller med eldsjälarna. 

Körerna, orkestrarna och hela samhället förändras och ett exempel på detta är att det idag 

finns ett rikt utbud av musikaliska verksamheter samtidigt som fritiden för många har blivit 

allt viktigare och allt mer uppbokad. De musikaliska verksamheterna förändras på samma sätt 

som övriga samhället, vilket stöds av Grens tankar om att kultur är oskiljbart från samhället. 

Samarbetet skulle kunna förbättras, men man kan diskutera kring vem som ska ta på sig 

ansvaret för att genomdriva denna förbättring. Av de 23 personer som leder kör- och 

orkesterverksamheterna är det många som brinner för sin syssla och som därmed tar på sig 

fler än ett uppdrag. Detta gör att de har svårt att ta på sig ytterligare ett ansvarsområde. När 

det gäller kör-/orkesterdeltagarna är kanske många engagerade inom flera aktiviteter, vilket 

gör att de inte anser sig ha tid och förmåga att arbeta med samordning. Jag tror även att det 

finns en ekonomisk aspekt, då det skulle vara lättare att få någon att ansvara för samarbetet 

om denne fick betalt för det. Därför tror jag att det skulle vara Luleås musikliv till gagn om 

Norrbottens körsångarförbund fick igenom sitt förslag med en länskörkonsulent. På så vis 

skulle det kunna finnas en eller två person/er som arbetade med samordningsfrågor och som 

fick betalt för det arbete som utförs. 

Enligt Gren, Hallin och Molinas är det sociala kopplat till en geografisk yta och är 

genom mänskliga aktiviteter och samhällsstrukturer med och skapar eller producerar detta 

rum. När det gäller att försöka förstå den rumsliga strukturen så är den bästa beskrivningen att 

likna musiklivet vid ett nätverk. Nätverket är praktiskt konstruerat där relativt få eldsjälar får 

driva flera aktiviteter med många medlemmar. Länkningarna mellan körerna består framför 

allt av dessa ledare som kan ha kontakt med varandra, men det har visat sig att särskilt de 

utomkyrkliga körerna är dåliga på att samarbeta. Överhuvudtaget har flera av de intervjuade 

berättat att körmedlemmar är dåliga på att gå på varandras konserter, vilket innebär att 

nätverket är ganska osynligt och löst. Kanske kan det till och med vara så att kulturlivet i 
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Luleå på grund av sin (brist av) struktur hamnar lite i skymundan. I min undersökning har det 

krävts många telefonsamtal för att kunna täcka upp alla områden och personer. Det saknas i 

stor utsträckning en överblick och vad gäller samarbete mellan de musikaliska aktiviteterna 

kan det bara bli bättre. Jag hoppas att mitt arbete kan hjälpa de som är verksamma inom 

Luleås lokala musikliv att få upp ögonen för situationen. Informationen om musiklivet är 

viktigast för dem som vill delta, men som ännu inte har hittat en plats i verksamheten. Om det 

fanns någon alltäckande mötesplats, förslagsvis en Internetsida, som gav information om 

aktiviteter och konserter skulle både de som är intresserade av att delta och de som är 

intresserade av att komma och lyssna på konserter kunna ta reda på den information de 

behövde. Internetsidan skulle med fördel samla hela Luleås lokala musikliv, såväl körer och 

orkestrar som olika rockband. Detta skulle ytterligare kunna öka musiklivets mångfald och 

omfattning. Jag tror att Norrbottens körsångarförbund är inne på rätt spår med sin 

evanemangskalender som finns på deras hemsida, men nackdelen med denna befintliga 

kalender är att den i dagsläget saknar inbokade konserter samt att den begränsad till 

Norrbottens körsångarförbunds medlemmar. 

Vad gäller frågan om hur Luleås invånare upplever musiklivets tillgänglighet, finns det 

bland de tillfrågade luleåborna en majoritet som vill ta del av Luleås musikliv. De flesta har 

angett att de hör talas om konserter en gång i månaden, vilket var det mest frekventa 

alternativet. Endast tre personer har angivit att de aldrig hör talas om konserter. 

Undersökningen ger indikationen att musiklivets tillgänglighet är god genom att majoriteten 

nås av information om konserter.  När det gäller konsertvanorna svarar de flesta att de går på 

konserter en gång per år eller en gång i halvåret. Undersökningen visade att det är betydligt 

fler personer som har angett att de aldrig går på konserter i jämförelse med dem som har 

svarat att de aldrig hör talas om konserter. Det finns alltså inget direkt samband mellan att de 

som hör talas om konserterna också går på dem. Jag anser att musiklivets tillgänglighet är god 

och intresset högt eftersom det finns en stor mångfald bland körer och orkestrar, vilket också 

stöds av Grens resonemang om att en persons kulturintressen påverkas av dennes tillgång till 

kulturrummen. Jag tror dock inte att det räcker med en god tillgång till kulturrummen för att 

man ska vara intresserad av att delta i de musikaliska aktiviteterna, utan det krävs också att 

man tycker det är roligt att hålla på med musik (vilket inte alla tycker). 

De personer som svarat på enkäterna är inte lika övertygade om att Luleå har ett rikt 

musikliv som de personer som intervjuats. Det kan därmed finnas en viss skillnad vad gäller 

uppskattning, beroende på om man befinner sig mitt i musiklivet eller om man befinner sig 

utanför. Kanske kan det förklaras som att de som befinner sig mitt i musiklivet och de som 
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befinner sig utanför inte tar del av samma sociala rum. De som befinner sig mitt i har troligen 

andra värderingar och åsikter än de som befinner sig utanför, vilket stöds av Jackson som 

menar att man inom olika sociala rum har olika kulturella uppfattningar. De olika sociala 

rummen skulle kunna innebära att de som befinner utanför de musikaliska verksamheterna 

inte är lika medvetna om det lokala utbudet som de personer som är aktiva i Luleås musikliv. 

Frågan om den kulturgeografiska strukturförändring som det nya kulturhuset innebär 

kommer att kunna öka musiklivets inflytande Luleås kulturliv och dess tillgänglighet har 

medvetet inte diskuterats så mycket i resultatdelen, eftersom svaret endast kan utgöras av 

olika slutsatser och spekulationer. Min förförståelse av ämnet var att Luleås musikliv är 

relativt otillgängligt, eftersom det är så jag och många av mina vänner upplever det. Detta 

trots att jag själv är inblandad i både orkester- och körverksamhet. Enkätundersökningen har 

dock gett indikationen att tillgängligheten är god bland luleåborna, vilket leder mig till att tro 

att det är studenter (till vilka jag räknar mig själv), de vill säga de som kommer utifrån och 

som bara bor i Luleå under en begränsad tid, som inte i lika stor utsträckning nås av 

informationen om konserter. Detta stöds bland annat av informant 1 som vid intervjun 

berättade att bristen på samordning gör att musiklivet har svårt att nå ut till exempelvis 

studenterna. En enkel förklaring till detta som jag kan tänka mig, är att campusmiljön gör att 

studenterna i stor utsträckning lever ”för sig själva” på Porsön och att många inte läser 

lokaltidningarna där konserterna annonseras.  

Frågan om det nya kulturhuset kommer att påverka tillgängligheten är osäker. Jag tror 

att det kan komma stimulera musiklivet om de anställda tar vara på möjligheten att samordna 

de olika verksamheterna och göra det lättare för intresserade att ta del av informationen, men 

det trodde inte informant 5 var särskilt sannolikt. Någon borde ha till uppgift att samordna de 

olika musikaliska verksamheterna som redan finns, om det sedan är någon på kulturhuset eller 

om det är en länskörkonsulent spelar mindre roll. Huvudsaken är att någon får betalt för att 

göra det. På så vis skulle man kunna förbättra kontakterna mellan körerna och få ett ännu 

rikare och livligare musikliv. En annan sak som framkom i intervjuerna var att billiga lokaler 

är ett villkor för musiklivet, eftersom det måste vara ekonomiskt möjligt att kunna framträda. 

Det betyder att konsertlokalerna i kulturhuset måste göras tillgängliga rent ekonomiskt för att 

de befintliga amatörverksamheterna ska kunna utnyttja de nya scenerna. Man kanske kunde 

följa informant 5:s förslag om att ha två prislistor där de lokala musikverksamheterna kan 

utnyttja kulturhusets scener till ett rabatterat pris med tanke på musiklivets rika omfattning 

inom Luleå utvidgade tätort. 
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4.1 Validitet och reliabilitet 

En av arbetets starka sidor är de väl förberedda och genomförda intervjuerna med kunniga 

personer. De kvalitativa intervjuerna, närmare bestämt fem stycken, utgör det material som 

studien till största delen baseras på. De fem informanterna har fått stå för merparten av 

resultatdelen och det är från deras perspektiv som jag har försökt förstå Luleås musikliv. 

Dock måste man vara medveten om att för att kunna få en total bild av de musikaliska 

verksamheternas alla nyanser måste alla inblandade tillfrågas, men det är inte säkert att 

resultatet i och med detta skulle ha blivit mer givande. Betingelserna för intervjuerna var olik-

artade, då tre av dem skedde via telefon och två av dem mötte jag ”på riktigt”, vilket kan ha 

påverkat svaren på frågorna. Dock upplevde jag inte att vi hade svårt att förstå varandra vid 

telefonintervjuerna. Intervjuerna har endast skett med personer aktiva inom körverksamhet 

och arbetet saknar därför ett inifrånperspektiv vad gäller orkestrar. Undersökningen har dock 

visat att betydligt fler är engagerade i olika körer än i orkestrar och dessutom ger materialet 

indikationen att de två verksamheterna förmodligen inte skiljer sig så mycket åt. Ett 

avgränsningsproblem uppstod med Luleå orkesterförening, då de saknar fast ledare och delar 

av orkestern består av musiklärare som har orkesterverksamhet i sin tjänst. Dessutom övar 

Luleå orkesterförening endast 10 veckor innan konserter, vilka sker tre gånger per år. 

Anledningen till att de fick vara med i kartläggningen är att det sammanlagda antalet 

repetitionsdagar (30 st) faller in under avgränsningen repetitioner en gång varannan vecka och 

att två personer som är medlemmar i föreningen ansåg att Luleå orkesterförening bör räknas 

som en amatörorkester. 

En annan styrka i arbetet är att intervjuerna kompletterades med en enkätundersökning 

för att även få med ett så kallat utifrånperspektiv, av personer som inte är delaktiga i Luleås 

musikliv. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder har uppsatsen blivit mer 

nyanserad och mångsidig. Av de 50 tillfrågade var fem personer aktiva i någon musikalisk 

aktivitet. Med enkäterna ville jag få reda på om luleåborna anser att musiklivet är tillgängligt 

för dem, genom att fråga om deras konsertvanor. Luleåborna föreställs i det är fallet av ett 

urval som inte riktigt stämmer överens med Luleå utvidgade tätorts åldersfördelning. 

Informanterna utgörs av ett ickesannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet inte kan räknas 

som representativt och inte heller kan ligga till grund för statistiska hypotesprövningar. Jag 

vill därför inte påstå att det som kommit fram i enkätundersökningen gäller generellt, men det 

kan dock ge en indikation på det verkliga förhållandet. Urvalet är ganska litet eftersom arbetet 

är begränsat såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Enkäten utfördes i Luleås centrum en fredag 
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vid lunchtid och frågorna var anpassade därefter, genom att antalet enkätfrågor var 

begränsade så att enkäterna inte tröttade ut de tillfrågade. Frågorna var väl utformade till 

syftet att undersöka hur luleåborna upplever musiklivets tillgänglighet. En felkälla kan dock 

ha varit att ordet ’konsert’ kanske inte associerades till kör- och orkesterverksamhet utan till 

spelningar av kända artister, men samtidigt fanns jag närvarande för att förtydliga eventuella 

frågetecken. En person valde att inte svara på den sista frågan, men i övrigt var det inga 

bortfall.  

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetets starka sidor består av de väl genomförda 

kvalitativa intervjuerna, av att dessa har kompletteras med en kvantitativ enkätundersökning 

samt av en bred teoretisk bas baserade på ett flertal olika böcker i ämnet. Intervjuerna var väl 

förberedda och har skett med kunniga personer som är engagerade i Luleås körverksamheter. 

Enkätundersökningen utgör ett komplement till intervjuerna och gör studien mer nyanserad. 

Arbetets svagare sida är att enkätstudiens undersökningsgrupp är liten (50 personer) och att 

man inte kan dra några egentliga slutsatser om hur luleåborna upplever musiklivets 

tillgänglighet, men kan dock ge en indikation på ett verkligt förhållande. Denna avgränsning 

har gjorts med tanke på arbetets begränsning såväl ekonomiskt som tidsmässigt. 

Enkätfrågorna var väl utarbetade till syftet att undersöka hur luleåborna upplever musiklivets 

tillgänglighet. Som avslutning vill jag poängtera att denna typ av studie inte tidigare gjorts 

och att flera av de personer som jag har varit i kontakt med har uttryck en glädje över att ett 

sådant här arbete görs. Min förhoppning är att man kan bygga vidare på detta arbete, framför 

allt inom musikverksamheten, men även inom forskningen. Ett möjligt undersökningsområde 

i framtiden är till exempel en jämförelse av Luleås musikliv före och efter Kulturens Hus.  
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BILAGA 

ENKÄT OM LULEÅS MUSIKLIV 
 
Mitt namn är Anna Olofsson och jag gör ett arbete om Luleås musikliv inom ramen för Geografi 
C, Luleå tekniska universitet. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om luleåborna anser att 
musiklivet är tillgängligt för allmänheten. 
 
 

1. Är du: 
 

   Man     Kvinna 
 

2. Ålder? 
 
______ år 
 

3. Deltar du i någon musikalisk aktivitet, t. ex. kör, orkester, band m.m. ? 
 

   Ja     Nej 
 

4. Är du intresserad av att gå på konserter?  
 

   Ja     Nej 
 

5. Hur ofta hör du talas om/får reda på att det är någon konsert i Luleå? (Inte dina egna, 
om du själv är engagerad i musikverksamhet.) 
 
�   Aldrig    En gång per halvår 
 

   En gång per år    En gång i månaden 
 

6. Hur ofta går du på konserter? (Inte dina egna, om du själv är engagerad i musikverksamhet.) 
 
�   Aldrig    En gång per halvår 
 

   En gång per år    En gång i månaden 
 

7. Upplever du att Luleå har ett rikt musikliv? 
 

   Ja      Nej 
 
 
      Tack på förhand! 
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