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Musik och kulturell mångfald 
Av Owe Ronström 1988 ©. Med bidrag av Mark Slobin 

 

Musiketnologi 
I gränslandet mellan etnologi och musikvetenskap befinner sig musiketnologin eller 
musikantropologin, som ämnet lika ofta kallas. Musiketnologer tillhör den växande skara forskare som 
studerar expressiv kultur, vardagslivets estetiska former och uttryck. Det som utmärker 
musiketnologin är en ambition att förena intresset för musikens mening och funktion i samhället, 
musiken i kulturen, med intresset för musiken som uttryck för en grupp människors konstnärliga och 
kreativa ambitioner, kulturen i musiken. En av musiketnologins hörnstenar har varit att studera en 
grupp, ett folk och dess musik. Man har ivrigt letat efter gammal och äkta traditionell musik, sådan 
som kunde utgöra autentiska uttryck för gruppens, folkets kulturella särprägel. Interaktion mellan 
grupper var inte så intressant. Om man uppmärksammade kontakter mellan olika folk, så var det mer 
som exempel på menlig inverkan på musikkulturen. 
 
Under 1970- och 80-talet har musiketnologin fått en delvis ny inriktning. Nu handlar det mer om 
kontakt över gränser, om vad som händer när många olika människor lever tillsammans i komplexa 
mångkulturella miljöer. En av dem som bidragit till omorienteringen är Mark Slobin, professor i 
musiketnologi vid Wesleyan University, ett litet privat universitet i Middletown, Connecticut, USA. 
 
Slobin har tidigare studerat musiken i Afghanistan, i Kirgisien och den judiska musiken i Östeuropa. 
Han är en av dem som startade debatten om fältarbetets etik och moral vid 1960-talets slut, under den 
tid då antropologer tvingades insikt om hur deras arbeten kunde utnyttjas i imperialismens tjänst. Han 
är också en av de första musiketnologer i USA som började "fältarbeta hemma" genom att studera de 
amerikanska judarna. Det ledde honom till att ifrågasätta många av antagandena bakom studiet av 
traditionella samhällens musik. Istället har han försökt att utveckla en musiketnologi avpassad för 
studiet av urbana, mångkulturella samhällen.  

 

Symbolisk kulturell tillhörighet 
Det finns många olika slags mångkulturella samhällen, med olika komplexitet, blandade och skiktade 
på olika sätt. I några har samboendet en månghundraårig historia, i andra sträcker det sig kanske bara 
över en generation. Viktiga frågor man kan ställa är hur den mångkulturella situationen uppstått och på 
vilka villkor den upprätthålls. Hur är det i hemlandet, har immigranterna kommit av egen fri vilja eller 
av tvång? Kan de återvända? Är de flyktingar, gästarbetare? Hur är det i mottagarlandet, finns det en 
självklar majoritet eller är det ett pussel av olika mindre grupper? 
 
Särskilt har Slobin intresserat sig för en speciell typ av mångkulturell kontakt, som har kunnat uppstå 
först i moderna urbana miljöer. Det är fråga om en slags symbolisk kulturell tillhörighet baserad på 
den enorma tillgången på medieöverförd musik. Unga urbana musiker i New York, Stockholm eller 
Amsterdam, kan i dag på egen hand, med skivor och band som främsta medel, tillägna sig musikstilar 

Manuskript hämtat från owe.ompom.se. Kan skilja sig från den publicerade versionen.
Some rights reserved

http://owe.ompom.se
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv


Slobin, Mark & Owe Ronström 1989: Musik och kulturell mångfald. Invandrare & Minoriteter nr 2:30-33 

från i stort sett var som helst i världen. De utgör en tillgång och en nödvändig förutsättning för alla de 
fester, gatuparader, danstillställningar som är etnicitetens viktigaste offentliga uttryck i USA. 
 
I det amerikanska socialförsäkringssystemet registreras etnisk tillhörighet i kategorierna svart, asiat, 
karibisk och övriga. Lite förenklat kan dessa delas in i två typer, "frivilliga" och de som förs ihop av 
tvång. För svarta, asiater och karibier är gränserna till andra grupper mycket skarpa och svåra att 
negligera eller överskrida. De vita européerna, "white ethnics", är mer frivilliga gruppmedlemmar, de 
saknar tydliga yttre markörer. De bildar idag i allt högre grad en slags jättelik euro-amerikansk etnisk 
grupp. För dessa människor är de etniska gränserna vaga, de kan passera dem utan större problem. De 
kan ofta nog välja om de vill "vara etniska" eller om de vill försvinna i en större och icke märkt 
majoritet. 
 
Ett intressant fall är judarna, som under 1970-talet förts till gruppen övriga från att tidigare registrerats 
som särskild kategori. Judarna går knappast längre att skilja ut från majoriteten, utom vid de tillfällen 
när de väljer att framhäva sin judiskhet genom att använda sig av de speciella expressiva 
uttrycksformer för att manifestera etnisk tillhörighet som utvecklats i USA de senaste 25 åren. 
Återupplivandet av den judiska spelmansmusiken från Östeuropa, klezmermusiken, har spelat en 
mycket viktig roll i denna utveckling. 
 

 
 
Klezmerikonografin placerar klezmermusikens uppkomst i ett romantiserat östeuropeiskt 1800-tals 
landskap. I själva verket uppstod det vi idag känner som klezmermusik bland unga amerikaner, med 
eller utan judiskt påbrå, i New York, San Fransisco och en del andra städer på 1970-talet.  

 

Etniska varumärken 
Bland dessa vita storstadsbor finns i dag ett utbrett spel med symboliska värden. Det handlar om 
isolerade urbana människor som söker en grupptillhörighet: "Idag är det S:t Patricks dag, idag känner 
jag mig riktigt irländsk." De olika grupperna skaffar sig och tillskrivs sina egna stereotypa varumärken 
hämtade från kulturens expressiva domäner, framför allt sådant som kan knytas till magen och örat. 
Det ger gruppen färg och gör den möjlig att identifiera i mängden av etniska grupper. Dessa etniska 
varumärken är också en förutsättning för att kunna omsätta den i dag dominerande kulturpluralistiska 
ideologin till en fungerande praxis.  
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Etniska varumärken skall kunna representera ett fiktivt hemland i det förgångna, och de måste ges en 
form som passar det kommersiella samhällets in- riktning på massproduktion och masskonsumtion. I 
varuhusen i Amerika finns nu mängder av "etnisk mat", ofta utan någon motsvarighet i Europa. Ett bra 
exempel är det som kallas "koscher style", t ex "koscher style pickles". För ortodoxa judar markerar 
koscher en gräns mellan det ätbara och det icke- ätbara. Gränsen mellan ren koschermat och oren är 
skarp, därför kan det inte finnas något sådant som mat "av koscher-typ". Men all mat ingår inte i det 
koschersystemet och pickles tillhör det som står utanför, är neutralt och kan ätas med både kött och 
mjölk. Ändå räknas "koscher style pickles" (tillsammans med bl.a. inlagd sill!) till typiskt judisk mat i 
USA. 
 
De flesta av de frivilliga etniska grupperna framställer sin etniska identitet genom att iscensätta etniska 
tillställningar, "ethnic events", med "typisk" mat, hantverk och musik. För grupper som utvandrat från 
samma land och talar samma språk är det ofta inget problem att finna specifika kulturuttryck att 
exploatera. För andra kan det vara besvärligare. I Middletown firas varje år Memorial Day med 
gatuparader, där de olika grupperna i staden visar upp sig. Den växande gruppen av "hispanics", från 
åtminstone 10 olika karibiska och latinamerikanska länder, har pressats att delta i paraderandet. Men 
med vad? Att finna något som kan representera dem som en enda etnisk grupp har inte varit lätt, 
särskilt som gatuparader erbjuder ett starkt begränsat antal uttrycksformer. När de ändå vågat försöket 
att skapa något representativt för att accepteras av lokala politiker som en egen grupp, med alla de 
fördelar det kan föra med sig, har de gjort det genom mat och musik. 
 
I Europa är den "etniskt specifika" musiken ofta folkmusik av gammalt datum. När de etniska 
grupperna i USA vill höra och dansa till "sin musik" blir det populärmusik, mycket ofta en lätt 
maskerad country och western. Populärkulturen är som ett paraply över hela USA. Det är viktigt att 
minnas att en sådan populärkultur är byggd på sina egna speciella villkor, att den är kommersiell och 
mediebaserad. Musiken i USA är ofta skapad av media för mediedistribution. Den första skivindustrin 
uppstod i USA i början av seklet. De första inspelningarna gjordes för att säljas till "ethnics" av olika 
slag, något som fick stor betydelse för deras expressiva uttrycksformer. Judiska musiker från 
Östeuropa, polska, ryska och ukrainska spelmän spelade in de första stora försäljningssuccéerna. 
Musiker som Abraham Schwarz eller Pavlo Humenjuk, båda från Galizien i södra Ukraina, var sin tids 
stjärnor och de spelade all möjlig slags musik, under olika pseudonymer och etniska beteckningar. 
 

.  
 
Pawlo Humeniuk och Abraham ”Abe” Schwarz, två av storstjärnorna i den tidiga 
grammofonindustrins satsning på ”race records” och ”ethnic music”. De spelade in många slags 
musik, under många olika pseudonymer, som anpassning till publikgrupper med ursprung från Polen, 
Ryssland, Ukraina, Rumänien etc.  
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Generella processer 
Vad gör folk med sin musik när de tvingas till samboende under längre tid? I moderna samhällen finns 
rikt utvecklade och nyanserade former av kulturell improvisation, men de har ofta beskrivits med 
alltför förenklad terminologi som anpassning, ackulturation, assimilering. I sina studier av de sätt på 
vilka de vita euroamerikanerna har skapat sina olika etniska musikstilar har Mark Slobin urskiljt en 
mängd mer eller mindre generella processer. Några av dem är tämjande (domestication), etniskt 
samgående (ethnic convergance), ersättning (replacement) och omtolkning (reinterpretation). 
 

Tämjande 
Tämjande är en aktiv selektiv process, sällan ett passivt övertagande. Den går ut på att föra in det 
"främmande" och "vilda" på ens egen bakgård och tämja det, omforma det till sitt eget. Tämjandet kan 
ta en mängd former, från ett inlånande av vissa klanger, rytmer eller melodier till ett regelrätt 
exproprierande av en hel musikstil. När ukrainarna i norra USA och Kanada sjunger Tom Jones stora 
schlager "Please release me, let me go" på ukrainska har de tämjt country & western idiomet, gjort den 
till sin. Musiken har tillförts ett nytt sound, ett nytt språk, nya betydelser. Den är inte längre 
"främmande" utan "vår". 
 
När ett band av blandat Mellanöstern-ursprung spelade in sin version av världens mest coverinspelade 
melodi, Lennon McCartneys Yesterday, spelades melodin på oud, den arabiska lutan, med all den rika 
ornamentik som känne- tecknar levantisk uppförandepraxis. De överförde låten till sitt eget idiom, sin 
egen stil, och tämjde den för sina egna syften.  
 
Musik kan laddas genom att olika koder lagras på varandra och det är inte alltid säkert att de olika 
lagren lämnar samma budskap. När man 200-års jubilerade i USA 1976 skrev en polskamerikansk 
orkesterledare en Bicentennial polka. På inspelningen är den engelska texten tydligt i förgrunden. 
Orkesterledaren sjunger om sin tacksamhet mot Amerika "för den frihet och det goda liv vi alltid har 
haft här". Ackompanjemanget är en kombination av polkarytmer och marsch. Trumpetarna i 
bakgrunden spelar dubbelt. Dels spelar de sina vanliga stereotypa polkafraser, precis som trumpetarna 
i tusentals andra polskamerikanska polkaband. Men här spelar de också fanfarliknande fraser som 
tydligt alluderar på brassinstrumentens användning i militära och patriotiska sammanhang. "Vi är 
polacker , vi har vår särprägel" är ett tydligt budskap. Men samtidigt lämnas ett annat lika viktigt 
budskap: "Vi är patrioter och lika goda amerikaner som någon annan." 
 

Etniskt samgående 
Etniskt samgående är när olika etniska grupper tycks växa ihop, när samma kulturella uttryck används 
av många olika grupper. Bästa exemplet är polkabanden i norra Mellanvästern. I Milwaukee uppfann 
en sloven en ny typ av polkamusik som slog an hos slovener , tyskar och polacker. Nu möts de och 
många fler på de polkabarer som finns i varenda liten stad. Polkamusik är musik att fördriva tiden 
med, när man hänger på barer och dricker öl: "It's good time music- beer and bar music". Polka-
musiken har till slut blivit som ett emblem för en större gemensam identitet, kanske en arbetarklass-
identitet.  
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På liknande sätt finns det "hispanic polkas", "italian polkas", en slags stereo-typifierade versioner med 
varumärkesliknande sound som utnyttjas gemensamt av folk med högst olika bakgrunder. 
 

 
 
Polka är mellanvästerns eget musikaliska ”varumärke”, som används av människor med högst skilda 
bakgrunder. En vag europeisk bakgrund i Polen och Tjeckoslovakien antyds ofta, men ännu mer är det 
förankringen i den amerikansk kontext som framhävs, inte minst i låttitlar.  
 

Ersättning 
Ersättning är en process som liknar tämjandet men som innebär något annat. Den chassidiska rörelsen 
inom judendomen använder sig av musik för att nå intensiva transcendentala upplevelser. All musik är 
i princip möjlig att använda i detta syfte, Napoleons marsch, operaarior, schlagers av Richards och 
Rodgers, jazzlåtar, det kommer an på den karismatiska ledaren att upptäcka de inneboende kvalitéerna 
i låtarna. Därför är all musik med de rätta kvalitéerna judisk för de chassidiska judarna, varifrån den än 
kommer. Ofta handlar det om att ersätta något europeiskt med något amerikanskt, men det är inte fråga 
om någon enkel assimilation eller amerikanisering. I dag vänder sig judar av alla slag till chassidiska 
uttrycksformer i sitt sökande efter något äkta judiskt och resultatet blir ett omformulerande av vilka 
judarna egentligen är . 
 

Omtolkning 
Reinterpretation är en process som går ut på omtolkning - "vi är inte sådana utan sådana". En sådan 
process syns särskilt tydligt i expressiva kulturella uttryck som musik, därför att de tillhandahåller 
upptrampade vägar för att uttrycka sådana omtolkningar. Under den period av växande intresse för 
sina rötter som gått genom hela västvärlden, och som i USA kallas "den nya etniciteten", upptäckte 
letterna att de saknade en specifikt lettisk symbol. De vände sig till musikens område och skapade på 
några år en lettisk kokletradition.  
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Lettisk kokle, en släkting till finnarnas kantele, spelas traditionellt solisitiskt, men under 1900-talet allt 
oftare i ensembler med kokle i olika storlekar. Nästan alla som spelar kokle är unga kvinnor.  
 
Unga kvinnor som i stereotypifierade folkdräkter spelar lettiska melodier i kokle-ensembler, blev 
letternas varumärke i USA. Det viktiga här var att vända sig till en musikstil som var gammal nog att 
kunna anses obefläckad av sovjetsystemet, en äkta lettisk folkmusik. Intressant nog är det en process 
som också kan iakttas i Lettland under 80-talet.  
 
Tidigare studier av immigrantkulturen i USA beskrev ofta nykomlingarna som bärare av ett kulturellt 
bagage som de skulle komma att förlora allt efter som tiden gick, i en rätlinjig utveckling mot 
assimilering. Men immigranterna har i stället betraktat sitt kulturarv som en resurs som kan användas 
och återanvändas, hållas fram och tonas ner, som varje generation eller lokal grupp finner för gott, 
utan någon inneboende lag- bunden ordning. 
 
I Middletown, Connecticut, finns en stor grupp med ursprung från byn Melili på Sicilien, som flera 
gånger omtolkat sitt arv och sina traditioner. Till en början fann de en hemvist i den katolska kyrka 
som irländarna byggt. De blev emellertid snart utstötta ur församlingen och i stället började de 
arrangera en årlig parad i sina kvarter för att samla in pengar till en egen kyrka. Man bar runt en staty 
av byns skyddshelgon och hela processionen anfördes av Melili-bornas egen orkester. 
 
Men tiderna förändrades och man slutade bära omkring helgonstatyn. Man befarade en reaktion från 
"amerikanerna" i staden, de skulle kunna upp- fatta helgonparaden som ogudaktig och sicilianarna 
som avvikande. På 1970-talet, under inflytande av den etniska väckelsevågen "den nya etniciteten", 
ansåg Melili-ättlingarna att det återigen var lämpligt att offentligen demonstrera sin etniska särprägel. 
Nu tog man med stolthet upp paraderandet med skyddshelgon och musik igen. Utförandet var 
detsamma som tidigare, men knappast den mening man gav ceremonin. 
 
En omtolkning kan också ha en strategisk karaktär, politisk eller kommersiell. I femtiotalets Detroit 
kunde oförsiktigt tal om "Greektown" inom hörhåll för någon av stadens grekamerikaner vara 
tillräckligt för att råka i slagsmål. Men grekerna upptäckte att det fanns turister som var villiga att 
spendera pengar på exotiska nattklubbar och restauranger med grekisk mat, musik och dans. De 
byggde om och förändrade sina kvarter och var nu istället stolta över sitt nya "Greektown", där det 
grekiska framhävdes som aldrig förr. 
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Musik och etnicitet 
Dessa är några av de generella processer man kan iaktta. Ibland överlappar de varandra, ibland kan 
man inte skilja den ena från den andra. Men det viktiga är trots allt att man inte kan förutsätta att 
möten mellan människor av olika slag sker efter något slags standardformulär. Mycket forskning om 
etniska gruppers förhållanden har ju faktiskt utgått från alltför rätlinjiga resonemang om ackulturation 
och assimilering. Det är viktigt att inse att etnicitet är bara en av möjligheterna att bilda grupper i 
samhället. När denna möjlighet utnyttjas blir ofta musiken ett av de viktigaste uttrycken för etniciteten, 
musikerna blir bärare av den etniska identitetens viktigaste symboler. Men musiker är aktiva och 
kreativa konstnärer och utsätter dessa symboler för ständiga förvandlingar, de tämjer, sammanför, 
ersätter och omtolkar i sina försök att finna och behålla en publik. Att studera sådana processer är en 
av musiketnologins viktigaste uppgifter.  
 
MARK SLOBIN är professor i musiketnologi vid Wesleyan University i Connecticut, USA,  
OWE RONSTRÖM är docent i etnologi vid Högskolan på Gotland 
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