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Abstract 

This thesis concerns Malung and the annual music and dance festival Dansbandsveckan. The 

aim is to study collective identity and memory processes connected to this event among the 

local residents, and to find how aspects of Dansbandsveckan relates to the local history in 

Malung.  

 The study is based on interviews and observations and the central theoretical 

concepts used are memory, identity and community. These concepts highlight process, the 

evolving structures in negotiating different aspects of Dansbandsveckan among the locals.  

 The result shows that Dansbandsveckan is indeed a central economical and 

social component for the local residents, although they do not take part in the main feature of 

the event – the dance. Instead other arenas are claimed by the locals and used to strengthen 

aspects of the social memory and collective identity of Malung. The way the event is 

organized and structured connects it to the local history through values and ideals such as 

entrepreneurship and volunteerism. The fading of the old collective identity, the leather 

industry, is an ongoing trauma for the community since the symbolically important tannery 

burned down in 2014. Dansbandsveckan claims a stronger presence in the social memory 

every year and is slowly becoming a new cornerstone in Malungs collective identity as the 

leather will either slide further into the forgotten or become institutionalized in the cultural 

memory.  
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Förord 

När det här projektet tog sin början var det januari, snö och kallt. I skrivande stund, 126 dagar 

senare, lyser solen och våren är på väg att bli sommar. En sommar som innehåller den 30 

upplagan av Dansbandsveckan i Malung. Jag har tjatat mycket och ofta om min fascination för 

Dansbandsveckan på seminarier och föreläsningar under de senaste två årens studier vid 

Stockholms universitet. För tålmodigt lyssnande, många tips och synpunkter vill jag tacka mina 

kurskamrater och lärare.  

 

Jag vill även rikta några mer direkta tack, först och främst ett varmt sådant till min handledare 

Barbro Blehr. Tack för bra samtal, tips och konstruktiv feedback, jag är mycket glad och 

tacksam för din vägledning och dina kloka råd. Tack dessutom till Sverker Hyltén-Cavallius 

och Lars Kaijser för samtal, råd och litteraturtips.  

 

Fältarbetet i Malung hade inte varit möjligt utan de frikostiga bidrag i form av mat och husrum 

som mina föräldrar, Mats och Kristina Hulander, stått för. Ett synnerligen stort tack till er, för 

detta och för allt annat. Ett stort tack också till min mormor, Anna-Greta Olsson, vars kök varit 

en given plats för kaffe, informella möten med malungsbor i alla åldrar samt allmänt roliga 

samtal under fältarbetet. Tack också för lån av bil och ständiga glada tillrop.  

 

Till de fina människor som ingenting skulle fungera utan, Tim, Maria, Heidi, Josefine, Johanna, 

Samuel, Emma, Gustaf, Susanne, Silja, Adisa, Marcus och Sophie: tack för att ni alla på olika 

sätt gjort våren med masteruppsatsen nästan rakt igenom njutbar.  

 

Slutligen ett varmt och hjärtligt tack till alla informanter och malungsbor som tagit sig tid att 

träffa mig, visa mig sina hemliga platser och berätta sina historier. Utan er, ingen uppsats! 

 

En majdag i Stockholm 2015 

Jon Hulander 
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1. Inledning 

 

Landsbygden och staden porträtteras ofta som varandras raka motsatser. Naturen och det 

småskaliga står mot myllret och trängseln, men också avfolkning och misstro mot jobb och 

framtidshopp. Det finns många sätt att definiera landsbygden i Sverige idag och ofta görs det 

utifrån, av omvärlden. Landsbygden blir just bara Landsbygden och mycket av den mångfald 

och diversitet, den lokala historia och platsidentitet som finns hamnar i skuggan av ekonomiska 

förutsättningar och yttre omständigheter.  

 

Frågan kan såklart ställas - vad spelar det för roll vad omvärlden tycker, vad staden har för bild 

av landsbygden? De som är uppväxta, lever och verkar på en plats känner den ju bättre än alla 

andra och deras syn är väl det enda som egentligen betyder något? I förlängningen landar man 

dock i frågan om vilka processer som är involverade i definitionen av en plats och av 

människorna som bor där samt vad det i förlängningen får för ekonomiska, kulturella och 

sociala konsekvenser. 

 

Malung i västerdalarna ser på ytan ut som en typisk representant för Landsbygden. De senaste 

decennierna är präglade av en nedgång för många av ortens produktionsindustrier – främst den 

tidigare framstående skinnindustrin, utflyttning av ungdomar som söker sig till platser med 

bättre möjligheter till utbildning och jobb samt en successiv avveckling av samhällsservice, 

kollektivtrafik och butiker. Vad som däremot har vuxit i Malung är Dansbandsveckan, Sveriges 

största festival inom dansbandsgenren. Min nyfikenhet inför detta evenemang har ökat stegvis 

de senaste åren då jag som sommargäst i Malung på nära håll sett det ekonomiska och 

publikmässiga uppsving som omgärdar festivalen och det lugn som infinner sig före och efter. 

Dansbandsveckan är en explosion av affärsmöjligheter, arbetstillfällen, möten, dans, musik och 

fest som påverkar Malung och malungsbor på en mängd olika sätt. Men vilka?  

 

Vid en snabb anblick ser det alltså ut som att Malung har gått från att vara ett puttrande 

industrisamhälle på landsbygden med en stor entreprenörsanda och företagarkultur till att allt 
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mer bli en insomnande småort med ett explosionsartat dansbandstomtebloss vecka 29 varje 

sommar. I den här studien ska jag försöka synliggöra och bättre förstå Dansbandsveckan men 

inte utifrån ett dansbandsperspektiv utan från ett malungsperspektiv. Jag vill ta reda på hur 

malungsbor ser på, tänker kring och använder Dansbandsveckan och hur evenemanget kan 

relateras till kollektiv identitet och historia i Malung. En förhoppning är att de resultat jag hittar 

kan synliggöra aspekter och strukturer verksamma även i andra småorter på landsbygden i 

Sverige idag. 

 

Syfte och frågor 

Genom intervjuer, observation och samtal med malungsbor ämnar undersökningen synliggöra 

olika aspekter av, och funktioner hos, Dansbandsveckan i Malung. Hur den som ekonomisk, 

social och kulturell företeelse påverkar Malung och dess invånare. Syftet är att kartlägga 

aspekter av malungsbors relationer till Dansbandsveckan, att bättre förstå evenemangets 

betydelse och inverkan på ortens självbild, framtid och kollektiva identitet samt nå en djupare 

förståelse för dess relevans på Malungs historiska tidslinje. Jag ställer följande frågor till mitt 

material: 

 

 Vilka aspekter av Dansbandsveckan framstår som särskilt viktiga för 

malungsbor? 

◦ Hur ser relationen mellan malungsbor och dansgäster ut, hur upprätthålls den 

relationen och vilken funktion har den? 

◦ Vilka roller och funktioner intar malungsbor under Dansbandsveckan? 

 

 Hur relaterar Dansbandsveckan till kollektiva identitetsprocesser i Malung?  

 

 Hur resonerar informanterna kring de ekonomiska faktorerna som omgärdar 

Dansbandsveckan? 

 

 Hur kan vi förstå uppkomsten och utvecklingen av Dansbandsveckan just i 

Malung? 

◦ Vilka kopplingar kan göras mellan Dansbandsveckan och Malungs historia? 
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Teoretiskt ramverk 

Den här undersökningen handlar alltså om hur Dansbandsveckans betydelse tar sig olika uttryck 

för Malung som plats och för malungsborna. Det teoretiska ramverket är därför centrerat kring 

begreppen minne, identitet (identifikation), tradition och plats som på olika sätt belyser och 

problematiserar detta.  

 

Aleida och Jan Assmans teorier kring minne är delat i individuellt-, socialt/kommunikativt-, 

politiskt- samt kulturellt minne (Assman.A 2010:40ff, Assman. J 2011:15f). Särskilt relevant 

för denna studie är socialt minne som har en central plats i människors sociala konstellationer. 

Människor lever inte bara som enskilda individer, vi ingår också och kanske främst i 

gemenskaper. Kommunikationen mellan individer, överförande av minnen, kunskap och 

anekdoter utgör stommen i det sociala minnet. Det är en typ av minnen och kunskap som 

successivt byts och ersätts. Det har i regel en livslängd på mellan 80-100 år (2011:22). Dock 

ska man vara medveten om att det sociala minnet är aktivt i en mängd olika kontexter – sociala 

ramar, och att tidsaspekten därmed kan variera. Det är också i viss mån beroende av faktorer 

som individers sociala kompetens, språkkunnighet etc. Jan Assman menar att det är svårt att få 

en detaljerad överblick över den exakta framväxten av en grupps sociala minne, det är en i 

någon mån diffus process där olika individer i gruppen kan olika mycket och bidrar i varierande 

grad till den kunskaps- och minnesbank som utgör det sociala minnet. Därför är det rimligt att 

anta att tidsramen på 80-100 års beständighet är att betrakta som ett genomsnitt eller ett 

riktmärke (2011:19). Ibland borde skiftningsprocessen i det sociala minnet kunna ske snabbare, 

ibland långsammare, beroende av relevans, levnadssätt, ovärldsstrukturer och andra influenser. 

I förlängningen handlar det om både kunskap samt ramar för individens känsla av tillhörighet 

till en grupp och en plats som på detta sätt skapas inom kollektivets ramar. Den enskilda 

individen upplever något som formas till ett minne i den sociala kontexten. Om de sociala 

ramarna förändras så förändras också förutsättningarna för minnenas existens (2010:45f).  Vad 

gäller plats så ryms den dimensionen inom begreppet sociala ramar, alltså plats som en viktig 

komponent i de kontexter där minnen och interaktion sker. Assmans begreppsapparat är därför 

öppen att applicera på platser av olika storlek – nationer, städer eller lokalsamhällen. Men på 

samma vis som tidsaspekten kan variera beroende på sammanhang så måste en plats betraktas 

utifrån sin kontext, sin storlek och specifika omständigheter. Assmans teorier är tillämpliga på 

både byar och nationer, så länge det finns en vaksamhet kring platsspecifika ramar för 

interaktion. En plats existens möjliggörs och definieras i någon mån av dess sociala interaktion. 
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De platser som berörs i denna studie är landsbygden, lokalsamhället Malung samt de olika 

arenor som uppstår och tas i bruk i samband med Dansbandsveckan. 

 

Som jag tolkar det så är socialt minne, i den här meningen, baserat på individuella minnen i sig 

men också en form eller en arena, i vilken berättelser viktiga för den kollektiva och individuella 

identiteten kan existera. Det handlar om vilka erfarenheter som genom att bli berättelser, 

narrativ, görs till centrala i våra sociala sammanhang. Det som har hänt omvandlas till 

berättelser, om individen och om gruppen.  Enligt Assman är generationsskifte en väldigt viktig 

aspekt i utvecklingen av en grupps sociala minne. När en ny generation tar över på 

arbetsplatserna och på ledande positioner i samhället omförhandlas också ordningen inom det 

sociala minnets ramar, tidigare centrala faktorer blir mer perifera och ersätts av nya. Det är så 

utveckling sker, ett samhälle som med jämna mellanrum stöper om sig själv och därigenom, 

enligt Assman förnyar och fortsätter sin berättelse med frigjord drivkraft (Assman 2010). Men 

vad händer då på orter där de nya generationerna flyttar och inte tar över ”driften” av de sociala 

ramarna? En viktig utgångspunkt i den här studien är att det sociala minnet är en central 

förutsättning för existensen av en kollektiv identitet. 

 

Kulturellt minne är en dimension i det kollektiva minnet och omfattar sådant som väljs ut och 

sparas på till exempel museum, offentliga platser eller liknande. Detta som en slags 

representation av delar av det som anses vara värt att bevara som en grupps kollektiva minne. 

Det innefattar alltså någon form av auktoritet som plockar aspekter från det sociala minnet – 

det dagligt traderade, upplevelser och erfarenheter, och fäster det i en mer fast form (Assman.J 

2011:16ff, jfr Feldmann 2013). I fallet med Malung kommer detta begrepp att användas i 

samband med diskussionen kring hur både skinnhistorien och dansbandskulturen tar eller inte 

tar plats och bevaras i det kollektiva minnet. En viktig distinktion mellan det sociala och det 

kulturella minnet som är värd att förtydliga är att det sociala minnet är bundet i mänskliga 

kroppar och deras sociala sammanhang och därför beroende av enskilda individers interaktion, 

sinne, intellekt och minne. Kulturellt minne är en minnesform som ligger utanför individen, 

frikopplad från den rent kroppsligt förankrade mänskliga förmågan att minnas saker. Det som 

bevaras i det kulturella minnet hjälper dock i sin tur individen och gruppen att minnas och åkalla 

aspekter av det förflutna (2011:17).  

 

Jag menar att Jan och Aleida Assmans fyra former av minne kan delas upp i två olika ”fack”. 

Lite hårddraget och dramatiskt kan vi kalla dem för det levande och det döda facket. Individuellt 
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minne och socialt minne är centrerade kring och beroende av interaktionen mellan människor 

– det levande facket. Politiskt minne och kulturellt minne handlar mer om minnen försjunkna i 

materiella ting, platser, byggnader, monument och seder som på något vis ”spelar upp” ett 

narrativ eller relaterar till sådant som vi ska komma ihåg – det döda facket. Men man ska 

komma ihåg att de aktiveras olika beroende på sammanhang och en mängd yttre aspekter men 

så som jag tolkar Assman kommer en plats alltid att avspegla människorna som uppehåller sig 

där och vice versa.  Det finns en stark koppling mellan begreppen minne, samhälle och 

tillhörighet. Enligt Jan Assman är det minne som möjliggör att människor kan leva tillsammans 

i ett samhälle och det sättet att leva möjliggör i sin tur konstruktionen av ett gemensamt minne. 

Ett slags cirkelresonemang där det ena ger det andra. ”Om du vill tillhöra så måste du minnas” 

(2011:23).  

 

I kombination med Assmans begrepp kommer jag att använda mig av Thomas Hylland Eriksens 

(1996) syn på identitet. Han använder visserligen hellre ordet identifikation, detta som ett sätt 

att skilja begreppets analytiska innebörder från det sätt som identitet används i vardagligt tal. 

Eriksen ser identitet som en process som är dynamisk och ombytlig, ständigt i rörelse 

(1996:52f). Han menar också att det förflutna, historien, har en central funktion för identiteten. 

Utan det förflutna finns inga förutsättningar för identitet. Jag kommer att använda Eriksens 

definition av identitet för att belysa hur malungsbor relaterar till sitt och platsens förflutna i sin 

identitetsprocess. Framförallt i kombination med Assmans socialt minne kommer begreppet ge 

insyn i hur Malungs förflutna görs relevant idag.  Eriksen talar om mytiska gemenskaper, 

grupper som nationer, stammar eller lokalsamhällen som upplever sig dela vissa speciella 

förutsättningar eller egenskaper – platsen, språket, det förflutna. Aspekter som ger en känsla av 

tillhörighet och gemenskap, inte helt olikt Assmans begrepp socialt- och kulturellt minne 

(1996:53).  

 

I sammanhanget är det även relevant att konstatera att en grupp eller en plats identitetsprocess 

påverkas av yttre faktorer och formas i avståndstagandet från det man inte är. Det finns 

maktaspekter inbyggda i den typen av relationella identifikationer, den kanske mest uppenbara 

ligger i huruvida man är den som tar avstånd eller den som någon tar avstånd ifrån. Eriksen 

beskriver hur andrafiering är en central del i människors sociala sammanhang och han har ett 

intersektionellt anslag när han beskriver hur olika identifikationsaspekter överlappar och görs 

verksamma i olika kontexter (1996:54). Viktiga kontexter i denna undersökning är förutom 

lokalsamhället Malung även en mer generell landsbygdskontext samt dansbandskontexten. 
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Eriksens begrepp kommer att användas för att belysa hur malungsborna är involverade i olika 

former av andrafiering samt relationellt avståndstagande och identifikation inom dessa 

kontexter.  

 

Identitet ska i undersökningen uppfattas som en pågående process. Man kan alltså inte ha en 

identitet, men både platser och individer är ständigt involverade i identitetsprocesser. Platsers 

och individers identitet är inte att betrakta som frikopplade utan snarare intimt sammanflätade 

och beroende av varandra. I den här undersökningen kommer de olika aspekter av 

Dansbandsveckan som belyses kasta ljus över både identitetsprocesser som innefattar platsen 

Malung, Malung som social gemenskap och individer, malungsbors identitetsprocess samt visa 

hur dessa processer hänger samman med varandra.  

 

Metod och material 

Studien är i första hand baserad på intervjuer. Stommen i materialet är 8 intervjuer genomförda 

under våren 2015. Samtliga i Malung med omnejd, och med två undantag har intervjuerna ägt 

rum hemma hos informanten. De övriga två genomfördes på en lunchrestaurang och i en 

samlingslokal på biblioteket.  

 

Intervjuerna har sträckt sig mellan 45 minuter och 2 timmar. Samtalet har inletts med att jag 

kort presenterat ämnet och temat för undersökningen, min relation till Malung och vad intervjun 

kommer att användas i för syften. Informanterna har blivit lovade anonymitet och godkänt att 

jag spelar in intervjun. Informanternas namn är fingerade i texten, detta har från mitt perspektiv 

varit en viktig förutsättning att utlova för att informanten ska känna sig trygg och våga prata 

om potentiellt känsliga eller personliga saker. I några fall har informanten själv uttryckt att det 

är ett krav för att ställa upp.  

 

Grundkriteriet för att kunna vara informant i studien är ålder 18-75 år, uppvuxen samt nu 

boende i Malung. Dessa ramar har satts dels för att få ett spann över flera generationer och 

därmed täcka in olika erfarenheter och synsätt på Malung. Dessutom har jag värderat 

erfarenheter av både barndom och vuxenliv som relevant då kunskapsmålet innefattar att göra 

kopplingar och pendlingar mellan Malung då, nu och i framtiden. Urvalet har gjorts med strävan 

efter en jämn könsfördelning. För att komma i kontakt med informanter har jag dels använt mig 

av mitt kontaktnät i Malung, frågat släkt och vänner om tips på personer att intervjua. Dessutom 

har två offentliga Facebook-sidor, Malung-Sälens kommun och Malung-Sälens föreningar 
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Kulturarvet använts. Jag har där kort förklarat projektet, kriterierna för att medverka som 

informant och ombett intresserade att ta kontakta antingen via Facebook eller mail. Slutligen 

har kontakt med personer att intervjua upprättats genom den så kallade snöbollseffekten, det 

vill säga att informanterna själva tipsat om potentiella informanter.  

Studien avser tätorten Malung där arenorna för Dansbandsveckan är belägna. Dock är Malung 

en relativt utspridd by där det kan vara svårt att säga exakt var de yttre gränserna går. När jag 

sökt informanter har jag varit noga med att det är malungsbor jag söker, men samtidigt lämnat 

definitionen för malungsbo öppen. De flesta av informanterna bor i vad vi med säkerhet kan 

ringa in som centrala Malung men några bor också utanför men definierar sig själva som 

malungsbor.  

 

Intervjuerna i sig har strukturerats i olika teman, inledningsvis med frågor om informanten, 

bakgrund, uppväxt, barndomsminnen, jobb och utbildning. Därefter ett relativt omfattande tema 

med frågor om Malung och malungsbor, synen på platsen, historien, tankar kring nutid och 

framtid, viktiga platser, mötesplatser, arbete och ekonomi. Det tredje temat handlar om 

Dansbandsveckan, egna erfarenheter och tankar kring evenemanget, dansgästerna, 

dansbandskulturen, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter, framtiden, TV-serien På väg 

till Malung samt den omfattande branden i garveriet under Dansbandsveckan 2014 (jfr. 

Fägerborg 2011:99). Jag har medvetet valt att lägga temat om Dansbandsveckan sist i intervjun, 

för att se om evenemanget kommer på tal på andra sätt än att jag ställer en direkt fråga om det. 

Visserligen har ju informanterna vetat om att Dansbandsveckan står i fokus för undersökningen 

och ibland använt det som exempel eller dragit paralleller under intervjuns tidiga skeden. De 

flesta av frågorna har varit relativt öppet ställda, exempelvis ”hur ser du på...”, ”kan du 

beskriva...”, ”har du någon tanke kring...”. Detta som ett sätt att dels inbjuda till längre och 

resonerande svar, men även för att locka fram informantens egen tolkning av frågan. Vid några 

tillfällen har jag fått önskemål om att förtydliga frågan eller precisera vad exakt det är jag frågar 

efter. Jag har då i de flesta fall hänvisat till att frågan är fri att tolkas av informanten själv. Det 

har inneburit att svaren ibland tagit avstamp i ett individperspektiv snarare än 

malungsperspektiv, och ibland tvärtom.  

 

Samtliga intervjuer har lyssnats igenom och fått ett minut-för-minutregister upprättat. Jag har 

alltså nedtecknat vilka ämnen som diskuteras, citat och anekdoter. Detta har fungerat dels som 

en bearbetning av materialet men också som ett sätt att enkelt kunna hitta i ljudfilerna och mer 
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noggrant transkribera särskilt intressanta och relevanta avsnitt. Dessutom har jag färgkodat 

intervjuregisterna i olika teman för att underlätta analysen.  

 

Vid sidan om dessa intervjuer som alltså utgör huvuddelen av mitt material har jag gjort ett 

antal ”kringintervjuer”, framförallt med personer inblandade i arrangerandet av 

Dansbandsveckan. Det handlar om marknads- och medieansvarig Lars Bälter samt Åsa Hedlöf 

som ansvarar för Guldklavengalan. Dessutom har jag intervjuat Peter Nordin som är 

kommuntjänsteman och ansvarig för kulturarv och konst. Dessa personer har intervjuats för att 

ge konkret information om hur Dansbandsveckan har vuxit fram, arrangeras och genomförs. 

De är inte anonymiserade då det finns en tydlig funktion i att veta vem som är uppgiftslämnare 

och från vilken position deras uttalanden kommer. Samtliga har godkänt att synas i texten utan 

att anonymiseras.  

 

Som ett komplement till intervjumaterialet har jag genomfört en deltagande observation under 

förra årets dansbandsvecka. Detta vid två tillfällen. Dels under en av kvällarna då jag började 

med att besöka byns centrum, Grönlandsparken, och det stora öltältet med matservering och 

livemusik. Därefter promenerade jag upp till Folkets park Orrskogen och spenderade ett par 

timmar inne bland dansbanorna. Jag hade en kompis med mig och vi diskuterade och noterade 

miljön, hur besökare rörde sig och interagerade, var de uppehöll sig och var de inte uppehöll 

sig, alkoholkonsumtion, musik, dans, kläder med mera. Jag antecknade flitigt och fotograferade 

under hela kvällen. Dessutom gjorde jag några dagar senare en del observation i samband med 

den stora branden i garveriet. Fotograferade och vandrade runt utanför det avspärrade området. 

 

En liten, men icke desto mindre viktig, materialgenre utgörs av alla informella möten och samtal 

jag haft under fältarbetets gång. På caféet och i mataffären, på arbetsplatser och i människors 

hem. Jag har fått många reflektioner och tankar kring Malung och Dansbandsveckan som jag 

tecknat ner i min fältdagbok.  

 

Min relation till Malung har under det här forskningsprojektet legat någonstans mellan insider 

och outsider. Min mammas sida av släkten bor till stor del i Malung och mina föräldrar äger ett 

fäboställe i Hoppnäset en mil utanför centrala Malung där jag spenderat stora delar av mina 

somrar sedan jag var barn. Dessutom har min pappa sedan våren 2014 tjänstgjort som 

kyrkoherde i Malungs församling. Dessa faktorer innebär att jag dels har en lång erfarenhet av 

att tillbringa tid i Malung, träffa malungsbor och att jag i viss mån känner till berättelser, skrönor 
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och lokala företeelser. Det innebär dessutom att jag haft givna kanaler för att komma i kontakt 

med folk. Samtidigt har jag aldrig bott i Malung permanent utan alltid besökt platsen för att 

hälsa på släktingar eller för att åka till sommarstället, ofta i samband med högtider eller 

semester. Jag har alltså begränsad erfarenhet av Malungs vardagsliv och därför också en 

medvetenhet om att jag känner till vissa aspekter av Malung, men långt ifrån alla. 

 

Materialet har på flera sätt formats av min relation till Malung. Att jag förstår malungsmål har 

möjliggjort att hålla intervjuer på informantens föredragna språk. Jag har i intervjusituationen 

på olika sätt förmedlat att det är möjligt för informanten att prata malungsmål. Detta genom att 

ibland använda fraser eller begrepp på mål eller genom att helt enkelt tala om att det går bra att 

prata malungsmål om så önskas. I några fall har informanten själv utryckt en önskan om att få 

prata malungsmål under intervjun, detta för att ”slippa göra sig till”. Att informanterna har 

kunnat berätta saker på malungsmål har möjliggjort en mer naturlig intervjusituation samt att 

minnen och anekdoter som är svåra att återge på svenska blivit nåbara. Den ena halvan av mitt 

material, det som rör Malung och malungsborna, är alltså på flera sätt tydligt format av att det 

är en person med kompetens i det lokala språket samt ett viss mått av lokalkännedom som 

genomfört intervjuer och observationer.  

 

Den andra halvan, det som handlar om dansband och Dansbandsveckan har oundvikligen 

formats av att det är en kulturgenre som jag själv inte aktivt konsumerar. Kunskapsmålet för 

studien är visserligen inte att göra en analys av dansbandsgenren men musiken, dansen, 

campandet och andra centrala aspekter har varit viktiga delar i samtalen med informanterna och 

det faktum att jag personligen ser dansbandsgenren som en kulturell fåra relativt långt bort från 

mig själv har i vissa fall påverkat hur jag ställt mina frågor, och i förlängningen även materialets 

utformning. Fataneh Farahani diskuterar självreflexivitet och resonerar kring hur forskaren och 

informanten i sitt samtal konstruerar kunskap som i någon mån är ”situerad”, alltså beroende 

och formad av den kontext den uppstår i. Det är inte bara en enskild persons fristående berättelse 

utan något mer än så. Som jag tolkar Farahani så är kontrasterandet och formandet av materialet, 

i och med det självreflexiva tänkandet, något som kanske pågår tankemässigt redan under 

intervjun men som definitivt är en process där forskaren själv har en avgörande roll (2010:115f). 

Till exempel då jag frågat informanterna vad de anser om att Malung kopplas samman med just 

dansbandskulturen och att orten i vissa sammanhang beskrivs som dansbandsmekka. Jag tror 

inte att jag skulle ha frågat det om det gällde en annan genre så som pop eller rock. Med det 

sagt vill jag ändå poängtera att jag från början reflekterat och resonerat kring de fördomar jag 
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märkt att jag har kring dansbandskulturen. Jag har försökt använda det som ett verktyg i 

analysen av hur informanterna pratar, tänker och tycker kring dansband - att ställa frågor så 

fördomsfritt som möjligt för att låta informanten själv ta upp eventuella fördomar och 

stereotyper. Även om jag uppenbarligen inte lyckats varje gång så har det hjälpt mig att dels 

förstå varifrån mina egna fördomar kring dansbandskulturen kommer, dessutom upplever jag 

att stereotyperna – när de väl kommit på tal, varit det enklaste sättet att tala om dansband. 

Oavsett om man använder dem för att bekräfta sitt avståndstagande från kulturen eller om man 

går runt dem och visar ”hur det faktiskt är”.  

 

Tidigare forskning 

Inom etnologin har flera relevanta studier gjorts kring kulturevenemang och dess olika aspekter. 

Jonas Bjälesjös fenomenologiskt orienterade avhandling Rock´n´roll i Hultsfred (2013) 

behandlar som titeln avslöjar Hultsfredsfestivalen och har många beröringspunkter med 

Dansbandsveckan i Malung. Tydligast att det i bägge fallen gäller en stor festival uppkommen 

på en liten plats. Han poängterar att platser, och även individer, är i ständig rörelse och 

förändring. En slags processuell aspekt, en schumpetersk kreativ förstörelse inbyggd i grupper 

och platsers struktur; ibland måste saker försvinna eller förändras för att ge plats åt något nytt. 

Avhandlingen har tydliga drag av historisk redogörelse och Bjälesjö lägger mycket kraft på 

vägen fram till fenomenet Hultsfredsfestivalen. Hans intresse kretsar mycket kring hur en så 

pass stor kulturinstitution kunde uppstå på en så avskiljd plats på den småländska landsbygden. 

Som jag tolkar hans syn på ”plats” så går det att se orten Hultsfred och Hultsfredsfestivalen 

som synonyma på många sätt, eller åtminstone så presenteras festivalen som ett logiskt utfall, 

en produkt i kontakt med ortens historia.  Det finns unika skäl till att festivalen uppstått just där, 

på den platsen. Bland annat lyfts entreprenörsanda och gynnsam miljö för eldsjälar fram som 

viktiga komponenter (2013:86). Alltså att det skulle vara en och samma plats hela tiden och 

dess förändringar inte berör kärnvärdena i ortsidentiteten, men däremot kan den ortsidentiteten 

ta sig form i olika uttryck.  

 

En anknytande evenemangsstudie som också tjänat som relevant underlag är Lotten 

Gustafssons avhandling Den förtrollade zonen (2002) om medeltidsveckan på Gotland. Den 

diskuterar bland annat hur historia, arv och traditioner formas och används, hur olika zoner eller 

platser i stadsrummet aktiveras och används på nya och annorlunda sätt under en festival samt 

hur en festival hanteras av ortsborna. 
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Forskning om just dansbandsgenren finns i form av Heidi Stavrums avhandling Danseglede og 

hverdagsliv – Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandsfeltet (2014) som utifrån 

Bourdieu kartlägger dansbandsfältet i Norge. Den går på djupet angående flera av de centrala 

pelarna inom dansbandskulturen och belyser till exempel dansare, musiker och arrangörer. Den 

enda nedskrivna skildringen av Dansbandsveckan jag hittat finns i boken Sverige Dansar som 

handlar om dansbandskulturen i Sverige idag, inte minst själva dansen som socialt och kulturellt 

fenomen. Boken tar sitt avstamp i Malung 2012 och de båda författarna strövar omkring på 

platsen och fascineras över evenemanget, pratar med centrala aktörer, ortsbor och vanliga 

besökare. Den bild som ges av evenemanget är en av trivsel och öppenhet. Folk som campar 

och grillar, träffar nya och gamla bekanta och inte minst dansar och har kul. På det stora hela 

stämmer boken överens med mina egna upplevelser av Dansbandsveckan och den generella 

stämning som präglar Malung under vecka 29. Om inte annat i det att jag som en utomstående, 

alltså en som inte i första hand är där för dansen, inte kan låta bli att förundras över 

Dansbandsveckan. Stämningen, storleken och vad den verkar betyda för människorna och för 

platsen. 

 

Den etnologiska forskningen kring lokalsamhälle och landsbygd är omfattande. Många har 

forskat och undersökt kulturella och ekonomiska fenomen, bland annat Lars Kaijser (1999) som 

i sin avhandling belyser lanthandlare och deras funktion och betydelse för mindre orter på 

landet. Paul Agnidakis (2013) gör en jämförande studie mellan två bruksorter och deras 

postindustriella strategier för fortlevnad och diskuterar aspekter som tillhörighet och rätten till 

platsen. Barbro Blehr gör i sin avhandling Lokala gemenskaper (1994) en ansats att identifiera 

processer och förutsättningar för just lokala gemenskaper, detta på ett generellt plan snarare än 

i ett specifikt fall. Slutligen kan det vara värt att nämna en studie som Sommargäster och bofasta 

(1981) av Anders Gustafsson som tar upp fenomenet med att en plats kan ha två ”befolkningar”, 

en permanentboende och en turistbefolkning. Han belyser krockar konflikter mellan dessa 

grupper och hur de båda, på olika sätt, anser sig ha rätt till platsen. En studie som knyter an till 

denna i sin belysning av landsbygden och relationen mellan landsbygd och stad är Elisabeth 

Wollin Elhouars Tillhör vi Sveriges framtid? (2014). Den har visserligen i första hand ett 

hållbarhetsperspektiv, men glesbygdens hållbarhet och de resonemang om dess beständighet 

som jag diskuterar är nära sammankopplade och hennes analyser har varit betydelsefulla för 

mina diskussioner om Malungs och Dansbandsveckans framtid och ortens pågående 

identitetsprocesser. Uppsatsen länkar an till dessa studier genom att lägga ett tydligare fokus på 

lokalbefolkningens perspektiv i samband med ett stort kulturevenemang, hur en kollektiv 
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identitetsprocess manövreras och influeras av platsens historia, lokalt näringsliv, 

dansbandskulturens stereotyper och omvärldens blickar. 

 

Disposition 

Uppsatsens analysdel är indelad i fyra kapitel. Det inledande, Sociala ramar och bakgrunder, 

berör några av de grundläggande förkunskaper kring Malung och dess historiska och samtida 

aspekter som är nödvändiga för att förstå undersökningens sammanhang. Dansbandsveckans 

bakgrund och organisation samt tankar kring bilden av Malung i omvärlden ögon står i fokus. 

 

Det nästföljande kapitlet, Dansbandsvecka eller folkfest? diskuterar framförallt relationen 

mellan malungsbor och de tillresta dansgästerna samt belyser de olika roller som ortsborna intar 

under veckan. Storleken på evenemanget i förhållande till platsens infrastruktur samt de olika 

arenor som aktiveras under Dansbandsveckan, och av vem, undersöks likaså. Kapitlet avslutas 

med en djupare diskussion om hur malungsborna med tiden hittat sin specifika plats under 

Dansbandsveckan samt vad den interaktion som sker där betyder för orten och för den 

kollektiva identiteten i Malung.  

 

På väg till Landsbygden handlar till stor del om relationen mellan stad och landsbygd och hur 

Malung och malungsborna påverkas av förhåller sig till stereotyper kring både 

dansbandskulturen och den generella Landsbygden. Detta illustreras bland annat med hjälp av 

tv-serien På väg till Malung. Dessutom berörs ekonomiska aspekter kring Dansbandsveckan 

samt hur evenemanget relaterar till egenskaper och fenomen i ortens historia. 

 

Det avslutande analyskapitlet, Trauma, identitetskval och framtidsförhoppningar berör till 

största del Malungs kulturella minne och hur branden som ödelade den gamla 

garveribyggnaden, hjärtat i Malungs skinnidentitet, påverkar informanternas relation till både 

historien och framtiden. Undersökningen avrundas därefter med några tankar samlade under 

rubriken Slutord. 
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2. Sociala ramar och bakgrunder 

 

Det här kapitlet ger en introduktion till Malung, Dansbandsveckan samt några viktiga historiska 

aspekter om orten. En skiss av den kontext där de identitetsprocesser och företeelser som 

studien ämnar belysa äger rum. 

 

Malung 

Malung ligger i västra Dalarna och är centralorten i Malung-Sälens kommun. Hela kommunen 

har runt 10 000 invånare men själva tätorten Malung har sedan 1960-talet legat stadigt på en 

nivå mellan 5-6000. Som många mindre samhällen på landsbygden är Malung relativt utspritt. 

I byns centrum, Grönland, ryms samhällsservice i form av tre matbutiker, restauranger och 

affärer, bibliotek, banker och vårdcentral, men en stor del av bostäderna är utspridda i form av 

egnahem klustrade i olika stadsdelsliknande småbyar som Tällbyn, Grimsmyrheden, Hole, 

Storbygärdet och Backbyn. I skogarna runt tätorten finns dessutom en mängd fäbodar som till 

relativt nyligen fyllt en viktig funktion i ortens jordbruk och djurhållning men som idag till stor 

del används som fritidshus eller permanentboende.  

 

Det är en bygd som levt mycket på sin tillverkningsindustri och det som till stor del byggt upp 

byn är entreprenörskap centrerat kring, eller relaterat till, skinn. Allt från garvning och 

beredning till sömnad av färdiga produkter gjorde att skinn under många år var både ortens 

huvudsysselsättning och det som definierade platsen gentemot omvärlden (jfr Jonell-Ericsson 

1987, Rosander 1976). Det har även funnits annan framstående industri och många innovativa 

företag på orten, till exempel Jofa som tillverkat allt från möbler till hockeyutrustning och Arjon 

med tillverkning av fiskedon. Men skinnet har varit det tydliga dragloket och navet som Malung 

byggts upp kring. Idag har dock uppköp, sammanslagningar och inte minst import inneburit att 

mycket av Malungs industrier och företag flyttat eller lagt ner. Turistnäringen är en allt viktigare 

inkomstkälla och ett tydligt tecken på det är att skidanläggningarna i Sälen fått en allt mer 

framskjuten position i kommunen. Sedan 2007 heter det inte längre Malungs kommun utan 

Malung-Sälens kommun. Fjällturismen innebär ett stadigt flöde av turister genom Malung då 

flera stora riksvägar korsar orten. 
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Det finns en relativt stark musik- och danstradition i Malung, kanske främst inom 

folkmusikgenren där orten producerat en mängd låtar och stora spelmän, bland annat Leisme 

Per Larsson. Sången har enligt beskrivningar i antologin Malung – Ur en sockens historia, varit 

särskilt central. Bland annat lär skinnarna ha sjungit mycket under arbetet. Dessutom beskrivs 

hur ”malungsfolket är känt för sin musikalitet och konstnärlighet över huvud taget” (Sundqvist 

1973). Sedan 1909 har Malungs Folkhögskola förvaltat, utvecklat och lärt ut delar av det 

folkmusikaliska arvet genom sina kurser i fiolspel, sång och dans.  

 

Dansbandsveckan 

I boken Sverige dansar av Bengt Starrin och Lena Steffner Starrin berättar Dansbandsveckans 

initiativtagare, skinnfabrikören Bertil Elfström om hur söndagsdanserna på Orrskogen 

riskerade att läggas ner och hur han då förslog att man istället för att sluta borde satsa på dans 

under en hel vecka. Trots att det var relativt dåliga tider för dansbandsgenren generellt och att 

festivalen gick med förlust första året 1986 så lyckades man med föreningars, kommunens och 

det lokala näringslivets stöd få ihop resurser till att fortsätta och från andra året börja gå med 

vinst (Starrin & Steffner Starrin 2013). I den helsidesannons som publicerades i Malungsbladet 

inför den första Dansbandsveckan marknadsfördes evenemanget som ”Malungsfestivalen – 

Sveriges bästa dansvecka, vi dansar på 3 banor”. Man erbjöd barnaktiviteter och 

familjeprogram, barnpassning varje kväll, damfotbollscup, mässa för industri, hantverkare, 

föreningar och företagare som visar ”vad Malung kan”, rocktävling på Orrskogen och Bullsjöns 

camping erbjöd 30 nybyggda husvagnsplatser och fräscha dusch- och bastufaciliteter. ”Det är i 

Malung det händer i sommar – och speciellt under festivalveckan 14-20/7” (Malungsbladet 

1986). 
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Annons i Malungsbladet, juli 1986. 

 

När Dansbandsveckan arrangerades för 29:e gången 2014 kom 48400 besökare och dansade  

till 82 dansband fördelade på 6 dansbanor. Det mesta har alltså utvecklats och mångdubblats 

sen premiären. Men några viktiga hörnstenar finns kvar. Dels dagaktiviteterna, att det händer 

saker i och omkring Malung innan dansbanorna öppnar på kvällen. Folkets park Orrskogen och 

Grönlandsparken i centrum är två fokuspunkter under veckan som kommer i spel och tas i bruk 

av olika grupper, och på olika sätt, vid olika tider på dygnet. En annan hörnsten är campandet 

som sker både på Bullsjöns camping samt på olika tillfälliga campingplatser på gärden, 

parkeringsplatser och fotbollsplaner. Enligt Dansbandsveckans egen hemsida besöker cirka 

3000 campingekipage Malung under festivalen. Lars Bälter är turistchef i Malung samt 

marknads- och medieansvarig för Dansbandsveckan och därigenom en av de centrala aktörerna 

i organisationen bakom evenemanget. Han har varit med och arrangerat i 19 år och ser 

betydelsen av att Dansbandsveckan sakta fått växa och utvecklas.  Att evenemanget expanderat 

successivt från de ca 4800 besökarna under premiäråret 1986 till toppnoteringarna runt 50 000 

på senare år har varit en medverkande faktor till att skapa hållbarhet kring evenemanget genom 

att undvika en kaosartad utveckling. Enligt Lars har arrangören dessutom varit noga att från år 



17 

 

till år förbättra Dansbandsveckans arenor och utbud i dialog med dansgästerna (Intervju Lars 

2015-02-24). Detta syns bland annat på Folkets park Orrskogen. Den var länge, som andra 

folkparker, en naturlig mötesplats för dans, musik och nöjen. Allt från söndagsdanser, 

bygdespel och konserter till upptåg i form av skidtävlingar på midsommarafton. Idag är det en 

av landets modernaste dansanläggningar som alltså successivt byggts ut och anpassats efter 

dansbandspublikens unika behov. Det handlar om allt ifrån smådetaljer som extra krokar på 

toaletterna för att underlätta ombyte, till specialpreparerade dansgolv med tak och separata 

ölområden.  

 

Organisation och upplägg 

I grund och botten är Dansbandsveckan ett helt ideellt arrangemang, i stort sett alla som är med 

och anordnar och arrangerar gör det ideellt. Det formella arrangörskapet delas mellan Malungs 

IF Fotboll, Malungs IF Hockey och Folkets park Orrskogen. Dessa tre aktörer har i sin tur utsett 

en organisationskommitté bestående av 12 personer. Bland dem Lars Bälter och Åsa Hedlöf 

som intervjuats i samband med denna studie. Ordförande och ansvarig för bandbokning är 

grundaren Bertil Elfström. Dessa 12 personer har olika ansvarsområden när det gäller 

förberedelserna för Dansbandveckan. Lars Bälter är en av få som arbetar med Dansbandsveckan 

inom ramen för sitt ordinarie arbete. Resten är alltså ideella initiativ vilket bland annat gör att 

evenemanget inte har någon lång och dyr lönelista. Det är i stället föreningarna som i egenskap 

av arrangörer får ta del av vinsten. Enligt Lars Bälter genererar intäkterna från entrén på 

Orrskogen och från diverse samarbetspartners ca 12 miljoner kronor. Kostnaderna för artister, 

marknadsföring etc beräknas till ca 6 miljoner.  

 

Lars: Så vinstmarginalen ligger på ungefär 50%. Utdelning till föreningarna sker efter året och 

man delar ut ungefär en miljon till varje förening. Och ändå har man pengar kvar. Just nu bygger 

man en fotbollshall i Malung. Den kostar kanske 8-10 miljoner. Och då har man bett att få låna 

3 miljoner av Dansbandsveckan. […] Då är det en grej tillbaka, att det är lokalbefolkningen som 

drar nytta av det här i förlängningen. Dansbandsveckan är med och finansierar något lokalt och 

föräldrar tycker det är kanon att man får en fotbollshall tack vare Dansbandsveckan. Det blir 

goodwill.  

 

Just det faktum att det är ett ideellt arrangemang och inte något som sätts samman av till 

exempel ett externt produktionsbolag kan vara en av nycklarna till Dansbandsveckan framgång. 

Förankringen i det lokala föreningslivet och den ansenliga ekonomiska morot som finns för 
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engagemanget gör att Dansbandsveckan får en positiv stämpel, som Lars Bälter är inne på. Det 

framställer också Dansbandsveckan som en av Malungs mest centrala faktorer för förändring 

och utveckling - en position där Aleida Assman menar att nya generationer måste ta vid med 

jämna mellanrum för att trigga på utvecklingen (Assman 2010). Men just det är också en 

potentiell brist, att så mycket av Malungs existentiella och ekonomiska nav är uppbyggt på 

ideellt engagemang. Föreningarna som arrangerar Dansbandsveckan blir förvisso ekonomiskt 

välmående men tendenserna pekar mot en framtid där det blir allt svårare att rekrytera ideella 

krafter, inte minst då spelarunderlaget blir mindre och mindre i föreningarna. Pär, som är 

engagerad i Malungs IF:s fotboll, tror att det ideella upplägget är avgörande för att 

Dansbandsveckan ska fungera och överleva. Men han ser samtidigt att spelarunderlaget är 

betydligt mindre idag än det var när han själv var barn och att det därför kommer bli allt 

viktigare att förmedla vilken nytta det ideella engagemanget i Dansbandsveckan har för både 

föreningen och för Malung (Intervju Pär 2015-03-05).  

 

Dock är det en sak att få ihop volontärer till det operativa arbetet under själva veckan, 

parkeringsvakter, biljettförsäljare etc, men det ideella engagemang som de 12 personerna i 

organisationskommittén lägger ner är i en annan division. Den nivån av engagemang kräver 

mer. Både i form av intresse för dansband, en förmåga att se till bygdens bästa och kanske 

framförallt - att man tycker att det är kul. På den nivån handlar det om eldsjälar.  

 

Åsa: Vi har eldsjälar. Många frågar hur vi kan hålla ihop så länge. Jag tror det är tre stycken 

som varit med i kommittén i 30 år nu. Och sen är vi nya som kommit in eftersom. […] Det som 

binder oss är att vi har så förbaskat roligt i den här kommittén. Bertil i sin ålder, vi som är lite 

yngre, alla behövs ju och vi skulle aldrig vara där vi är om vi inte var så tokiga. Vi är helt sjuka 

i huvudet som lägger ner så mycket tid på det här. Om någon skulle fråga mig... jag har inte 

räknat och vill inte. Men jag gillar det så mycket.  

 

Dansbandsveckans organisationskommitté påminner en hel del om hur The Svensk 

Hyllningsfest i Lindsborg, Kansas arrangeras. Lizette Gradén beskriver ingående hur den 

organisationskommittén formas med en meritokratisk metod där varje kommittémedlem själv 

söker upp sin efterträdare baserat på att denna person hade de rätta attributen i form av bakgrund 

och hängivenhet (2003:118). Hon beskriver också hur man i Lindsborg ser ett värde i att ha en 

blandning av både nya och rutinerade medlemmar i organisationen. Detta för att mixa 

nytänkande och arbetsvilja med trygghet och tradition (2003:118). Både Lars och Åsa har 
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berättat dels hur omfattande det ideella engagemang de lägger ner är, men också att mycket av 

arbetet med Dansbandsveckan går på rutin i den meningen att evenemanget är sig likt år från 

år. Kanske finns det brister med att samma personer arrangerar Dansbandsveckan varje år. 

Kanske går man minste om den där nytänkande kraften som man värnar om i Lindsborg och 

som Assman talar om i samband med generationsskiftningar. Men samtidigt finns det en 

anledning till att Dansbandsveckan går att ”köra på rutin” år från år vilket vi ska återkomma till 

senare.  

 

När Jonas Bjälesjö diskuterar framväxten av Hultsfredsfestivalen lyfter även han fram eldsjälar 

och ideella initiativ som en verklig nyckel. Det ideella engagemanget var en källa till lärdomar 

för de som engagerade sig och gav färdigheter i allt från hur man arrangerar evenemang till 

ansökningsförfaranden och kontakter med myndigheter. Något som inte sällan ledde till 

företagande men också till insikter ”om det lokalas möjligheter och begränsningar”. 

Föreningslivet och det ideella engagemanget blev ett steg i den personliga utvecklingen 

(2013:65f). Han hävdar vidare att det visserligen fanns inslag av att vilja göra någonting bra för 

bygden bakom det ideella engagemanget men att det lika mycket, om inte mer, fungerade som 

ett sätt för ortsbefolkningen att lära känna varandra över generationsgränserna. Precis som i 

Malung fanns ett uttalat önskemål att funktionärskollektivet skulle ha lokal förankring 

(2013:75). Men även om det alltså finns ädla motiv samt både ekonomiska och lokala förtjänster 

så finns det ändå en inbyggd bräcklighet i det ideella. Framförallt när fler och fler ekonomiska 

aspekter blir kopplade till evenemanget, och människor räknar med det som en viktig 

inkomstkälla. En aspekt jag var nyfiken på under fältarbetet var kommunens roll i det hela. 

Kommunen ser förmodligen värdet med Dansbandsveckan och borde måna om dess fortsatta 

existens. Det finns exempel på evenemang där kommuner har gått in som ett slags ekonomiskt 

ankare i tidigare ideella arrangemang. Ser man på Medeltidsveckan på Gotland, som Lotten 

Gustafsson belyser i avhandlingen Den förtrollade zonen, så präglades den av ideellt 

engagemang och eldsjälar under de första åren (start 1984) men vid tiden för avhandlingen var 

det till 30% finansierat av kommunala medel (2002:95f). I Malung är det annorlunda då 

kommunen bara deltar ekonomiskt på ett, i praktiken, symboliskt plan. Det finns en 

överenskommelse mellan kommunen och arrangörerna att 100 000 kronor av kommunala 

medel finns att tillgå för evenemanget. Detta för att få en gata sopad, någonting fraktat eller 

liknande. Pengar som man i princip aldrig gör slut på. Men i övrigt bidrar kommunen med sin 

vanliga service i form av toaletter, städning etc (Intervju Åsa 2015-03-24).  
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Anledningen till detta är helt enkelt att evenemanget bär sig utan kommunens ekonomiska stöd. 

Men så har det inte alltid varit. Åsa Hedlöf menar att Dansbandsveckan är ett evenemang som 

redan från början haft marginalerna på sin sida. Det första året, 1986, gick alltså 

Dansbandsveckan med förlust och anledningen till att det blev en fortsättning var att kommunen 

valde att ge ekonomiskt stöd åt evenemanget. Historien går, enligt Åsa, att mötet där det skulle 

bestämmas om ekonomiskt stöd till Dansbandsveckan hölls på kvällen och att de politiker som 

var där hade bråttom hem. De hade inte tid med ett långt möte så därför lät de Bertil Elfström 

köra Dansbandsveckan ett år till.  

 

Åsa: Alltså en sån liten grej gjorde att vi har den dansbandsvecka vi har idag. Hade man sagt att 

vi ska inte ha nån dansbandsvecka, det har gått dåligt och nu lägger vi ner... Hade politikerna 

varit mer nitiska så hade vi inte haft nån dansbandsvecka idag.  

 

Från skinn till dansband  

Malung blir år för år allt mer sammanknutet med den svenska dansbandsscenen, något som 

informanterna framstår som väl medvetna om. I alla fall när vi talat om vad de tror att omvärlden 

känner till om Malung. Då har de flesta svarat samma sak: 

 

Pär: Det beror nog på vilken generation du frågar. Den äldre generationen känner nog till skinnet 

och de yngre känner nog till dansveckan.  

 

Bengt: Förut var det ju skinn, det var det ju. Men det är det inte många som känner till nu. 

Dansveckan naturligtvis, har det ju blivit.  

 

Johanna: Det är Sälen, dansveckan och det är skinn. Fast skinn är ju en gammal grej vi lever på.  

 

Tre exempel som pekar på en tydlig övergång från skinn till Dansbandsveckan. Från sitt 

inifrånperspektiv har informanterna en mer nyanserad bild av Malung och många har lyft fram 

naturen och friluftslivet, föreningar, arbetsplatser eller affärer som aspekter som symboliserar 

Malung för dem. Men samtidigt tar de också själva upp skinnet och Dansbandsveckan i 

sammanhang då de berättar om Malung. Ofta just med den påtagliga förskjutningen att förr var 

det skinn som profilerade platsen och människorna, nu är det Dansbandsveckan. 

Dansbandsveckan har alltså tagit en tydlig plats i det som Assman kallar det sociala minnet. 

Det som en grupp minns och tillsammans konstruerar sin plats och sin tillvaro omkring 
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(2010:40ff). Att förnya och förändra en plats sociala minne är en process som ständigt pågår 

och som förutsätter att man både glömmer saker och lägger till nya. Det finns en del sådana 

tenderser när det gäller malungsbornas inställning till Dansbandsveckan. Jag menar inte att 

skinnet och dansen inte är förenliga – tvärtom, vilket vi ska återkomma till. Inte heller att 

malungsborna skulle ha glömt sitt skinnarv. Vad vi däremot kan konstatera är att när 

Dansbandsveckan nu, 2015, funnits i 30 år så har evenemanget haft tid att få fäste både i 

Malungs kollektiva identitet, men även i de enskilda individerna. Det processuella, 

tidsaspekten, är central i båda fallen. Lars Bälter beskriver hur han från arrangörens synvinkel 

upplevt förändringarna i den allmänna synen på evenemanget bland byborna. Att många, under 

evenemangets tidiga år gärna lämnade Malung under veckan men att det nu är en vecka man 

värnar om och gärna spenderar hemma med dit bjudna gäster. Ett tillfälle att visa upp Malung.  

 

Lars: För 20 år sedan så var det så att många människor åkte härifrån, de tyckte att ”nej den här 

Dansbandsveckan, vi åker bort”. Men sen har ju den utvecklats på ett sånt otroligt sätt att, jag 

vet inte när det var, men man insåg att det nu händer det ju så mycket kul. Så i stället för att åka 

bort så bjuder man hit kompisar. På det sättet har man också ökat grunden i den här lokala 

förståelsen, att man får hit kompisar och är hemma och är ute för att det händer nått kul här en 

vecka.  

 

Pär är inne på ett likande resonemang och ser Dansbandsveckan dels som en viktig 

semestervecka, men också som ett tillfälle att visa upp Malung för vänner och bekanta. 

 

Pär: Jag har en väldigt god relation till det [evenemanget] och tycker det är väldigt trevligt. Dels 

att få bjuda hit såna gäster som man inte umgås med så ofta, utifrån, och visa upp Malung. Det 

är en bra vecka. Sen tycker jag också att den har en viktig del för människor i Malung, att man 

har någonting att se fram emot. […] Semestrarna styrs ju av det, man vill vara ledig då. Det blir 

ju lite före och efter veckan, som med midsommar eller jul. Det är en högtid i kalendern.  

 

Men trots denna positiva förskjutning i den generella synen på Dansbandsveckan så har det 

kollektiva minnet i Malung fortfarande många skinnrelaterade aspekter på näthinnan. Även om 

skinnindustrin haft en synnerligen tydlig nedgång och idag, med endast några få undantag, är 

helt borta så lever minnen, uttryck och kunskaper i viss mån kvar bland malungsborna. Som vi 

noterat tidigare ser många generellt fortfarande skinnet som en tydlig del i Malungs identitet, 

om än mer och mer som en del av det förgångna. När Jan Assman, med stöd i Maurice 

Halbwachs resonemang, nystar i begreppet minne är en av de centrala förutsättningarna att 
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minne är en social konstruktion vi människor bygger tillsammans. Det finns olika dimensioner 

av minne och de två mest centrala när vi talar om minne i kollektiv form är det sociala – det vi 

traderar kunskaper, berättelser, traditioner, anekdoter, normer, stereotyper etc. för att konstruera 

sammanhang och tillhörighet samt det kulturella – ofta förkroppsligade i fysisk form - museum 

eller andra auktoriteter, monument eller byggnader etc. (2011:15f). Relationen mellan dessa två 

minnesdimensioner kan problematiseras i flera led men för det här sammanhanget är till 

exempel tidsaspekten central. Det sociala minnet är alltså en form som tidsmässigt spänner över 

i genomsnitt 80-100 år. Det kulturella minnet är däremot ”tidlöst” i den meningen att det kan 

sträcka sig tillbaka tusentals år (ibid). Förenklat kan man säga att det som ryms i det sociala 

minnet antingen 1) hålls aktuellt och används, 2) glöms bort eller 3) institutionaliseras i det 

kulturella minnet. Malungsmålet, den dialekt som i många avseenden är som ett eget språk är 

något som flera av informanterna dagligen talar. Det har en stark lokal anknytning och har 

formats av sättet man levt på just i Malung. Det finns till exempel massvis med uttryck som har 

med skinnberedning, garvning och sömnad att göra. Uttryck som det dock finns mindre och 

mindre användning för i Malung idag då allt färre håller på med skinn. Detsamma gäller för ord 

kopplat till jordbruk och djurskötsel som utgör en stor del av vokabuläret. Johan beskriver att 

han upplever hur malungsmålet försvinner mer och mer just för att man inte lever på det sätt 

som formade språket längre. Vissa dagliga uttryck som kommer från skinnindustriarvet, till 

exempel ”nu är det slut på undertråd” som betyder att en person har slut på energi eller tålamod, 

används visserligen än i vissa kretsar men är ett talesätt som i stort tappat sin naturliga kontext 

och som förmodligen är en bra bit in på sina 80-100 år.  

 

Johan: Uttrycken försvinner. Och malungsmålet försvinner också. Vi lever inte på det sättet, vi 

kan inte använda orden längre. Mycket företeelser [från det gamla sättet att leva] försvinner och 

med dem försvinner malungsmålet också.  

 

De begrepp som Johan syftar till hittas idag till exempel i något av de malungsmålslexikon som 

givits ut. Alltså en form av kulturellt minne i Assmans mening, ett aktivt bevarande utfört av 

en auktoritet och förkroppsligat i den relativt beständiga formen av en bok (2011:15). Att det 

lokala språket formats av århundraden av skinn och jordbruk är lika självklart som att de orden 

faller i glömska när levnadssättet förändras. Det kan också vara svårt att ens notera den formen 

av successiv glömska i det kollektiva minnet. Men ibland kommer det också nya sätt att 

aktualisera det lokal som tillsynes är på väg att falla i glömska. Under maj 2015 startades till 



23 

 

exempel den första podcasten på malungsmål, Malungspôdd'n. En intervjupod med 

malungsprofiler, helt på malungsmål.  

 

Sammanfattning 

Detta kapitel har belyst aspekter av den malungskontext, de sociala ramar, som uppsatsens 

fokuspunkter ryms inom. Malung som plats men också evenemanget Dansbandsveckan, dess 

tillkomst, organisation och upplägg har behandlats. Vi har sett prov på hur informanterna 

upplevt en förskjutning i vad som profilerar Malung utåt, mot omvärlden. Det finns en tydlig 

medvetenhet bland ortsbefolkningen att man förr var starkt förknippad med skinnindusti – 

tillverkning och försäljning av läderprodukter, men att den allmänna bilden av Malung numera 

är allt starkare förknippad med musik- och dansfestivalen Dansbandsveckan. Även om 

informanterna själva har en mer nyanserad syn på vad som kännetecknar Malung från sitt 

inifrånperspektiv så har vi sett tendenser av denna förskjutning även hos dem. Bland annat 

synliggjort i hur den lokala dialekten, malungsmålet, upplevs fasas ut och sakta försvinna. Detta 

mycket tack vare att stora delar av det sättet att tala är format av levnadssätt som inte längre är 

aktuella, bland annat som skinnarbetare eller lantbrukare. Aspekter av Malungs skinnbakgrund 

glider sakta ur det sociala minnet. Samtidigt har vi också sett tecken på att viktiga aspekter av 

den malungsanda som varit viktig under skinntiden – entreprenörskap och engagemang, idag 

är centrala faktorer i arrangerandet av Dansbandsveckan. Dansbandsveckan är ett ideellt 

arrangemang som drivs av idrottsföreningar och Folkets park i Malung och vars avkastning i 

går tillbaka till föreningarna och i förlängningen till byborna. Det ideella upplägget beskrivs 

som en av anledningarna till Dansbandsveckans framgång, men samtidigt har analysen visat på 

potentiella brister i det att ideella krafter kan bli allt svårare att engagera och att eldsjälar förr 

eller senare brinner ut.  
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3. Dansbandsvecka eller folkfest? 

 

Mycket av det som sker i samband med Dansbandsveckan är beroende av relationen mellan 

dansgästerna och malungsborna. Evenemanget måste i någon mån genomföras på båda 

gruppernas villkor, samtidigt. I det här kapitlet ska vi dyka djupare ner i den relationen, belysa 

den utifrån evenemangets storlek, aktiviteter och platser. Dessutom kommer viktiga aspekter 

för Dansbandsveckans framtid samt eventuella ”mervärden” av evenemanget för malungsborna 

att synliggöras. 

 

Dansgäster och bofasta     

Det går inte att ha ett evenemang i dansveckans storlek på en så pass liten plats som Malung 

utan att malungsborna accepterar det, eller åtminstone ser förtjänsterna menar Lars Bälter. 

Enligt honom har relationen mellan malungsbor och dansgäster varit ett nav i arrangemanget 

redan från början. Stort fokus har legat på att engagera ortsbefolkningen och se till att de känner 

en delaktighet i evenemanget.  

 

Lars: Det är ju väldigt mycket ideella krafter som är engagerade. Och där har vi sagt väldigt 

bestämt, att när det gäller de ideella krafterna så ska det vara människor som är lokalt förankrade. 

Ta skid-VM i Falun där man pratar om volontärer och där du plockar in människor från hela 

Sverige. I Malung skulle inte det fungera för vi har så pass mycket stamgäster och våra 

funktionärer kan få frågor om massa andra saker och då måste du ha lite lokalkännedom. Det är 

också för oss en trygghet, att de människorna som vi sätter i frontlinjen för att möta besökarna 

är härifrån. Att de kan svara när man frågar om vägen hit och dit eller utflyktsmål eller hur saker 

funkar. Bor du och verkar här så har du koll. 

 

I samband med Dansbandsveckan blir malungsbor alltså både en slags ambassadörer för 

Malung. De är sakkunniga i sin plats och kan underlätta för besökarna på olika sätt och 

dessutom är det ett sätt för arrangören att försäkra sig om att lokalbefolkningen ger sitt 

medgivande till evenemanget. Detta genom att de ställer sitt ideella engagemang och sin plats 

till förfogande. I Bälters resonemang framstår den sociala interaktionen mellan 

ortsbefolkningen och besökarna som en nyckel till att Dansbands-veckan blir vad den blir. 

Tillsammans skapar man förutsättningarna och aktiverar platsen på speciella sätt. Jonas 

Bjälesjö diskuterar hur campingen utgjorde en viktig ram för hur man interagerade under 
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Hultsfredsfestivalen, men också att platsen i sig lagrar minnen av tidigare festivaler. Att den år 

efter år tas i bruk på ett liknande sätt, ofta av samma människor som slår upp sitt tält på samma 

plats med samma grannar (2013:170f). När man som dansgäst anländer till Malung med sin 

husvagn eller husbil är ett möte med en malungsbo i många fall ett startskott som signalerar 

inledningen på Dansbandsveckan, början på den kontext till vilken det finns förväntningar, 

minnen och förhoppningar kopplade, men också särskilda sociala mönster och beteenden som 

sätts i spel just i den givna festivalkontexten. Det kan vara en malungsbo som dirigerar trafiken 

vid incheckningen på campingen, någon på turistbyrån eller rent av någon i vars trädgård man 

fått lov att resa sitt tält. Lars Bälter kallar det för ett professionellt värdskap. Evenemang som 

Dansbandsveckan och Hultsfredsfestivalen har i regel en profil, värderingar och utgångspunkter 

utifrån vilka arrangemanget formas. I Hultsfreds fall tryckte man hårt på musikalisk kvalitet, 

oberoende, äkthet och coolhet (Bjälesjö 2013:99f). I Malung har gästerna alltid setts som det 

viktigaste. Det personliga bemötandet, en trevlig, glad och välkomnande stämning har varit en 

central byggsten. En känsla av att hela orten Malung öppnar sina armar och tar emot varje 

enskild dansgäst med öppen famn. Ibland rent bokstavligen, en av ”traditionerna” man arbetat 

upp är att erbjuda gästerna en välkomstkram när de kommer till dansen på Orrskogen.  En annan 

avgörande skillnad mellan just Malung och Hultsfred är att Hultsfred hade ett tydligt avgränsat 

område där festivalen ägde rum. Ett festivalområde och en festivalcamping. I Malung är hela 

samhället festivalområde. Det leder oundvikligen till en större kontakt mellan evenemangets 

besökare och ortsbefolkningen, även de som inte engagerar sig ideellt i Dansbandsveckan.  

 

Tillgången till platsen      

Det är svårt att göra några exakta beräkningar, men enligt Lars Bälter kommer det cirka 15 000 

unika dansgäster utifrån och bor i Malung under Dansbandsveckan. Förutom dem även en 

mängd besökare som reser till Malung över dagen. Under veckan blir följaktligen rutiner 

omkastade, tillgången till samhällsservice och platser begränsad men även den fysiska miljön 

förändras. Dansbandsveckan är alltid vecka 29, men egentligen smyger den igång redan på 

söndagen i vecka 28 med den stora branschfesten Guldklavengalan där pris som Årets dansband 

delas ut. Under den helgen börjar också en stor del av campinggästerna anlända med sina 

husvagnar, husbilar och tält. Det finns en stor och modern campingplats, Bullsjöns camping, 

belägen vid Västerdalälven i centrala Malung. Men för att få plats med de tusentals 

campingekipagen öppnas fotbollsplaner, allmänna gräsytor, parkeringsplatser, åkrar och fält 

upp som tillfälliga campingplatser. Många malungsbor upplåter också sina garageuppfarter 

eller trädgårdar åt campare. Det finns egentligen väldigt få platser i Malung som inte tas i bruk 
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som boplats under Dansbandsveckan. Den geografiska positionen i förhållande till 

arrangemangets centrala platser är oftast avgörande, snarare än till exempel naturskönhet. De 

industritomter som ligger nära Orrskogen är till exempel tätt befolkade under veckan.  

 

Vi har redan konstaterat att storleken på evenemanget i förhållande till storleken på platsen 

förutsätter en god relation mellan ortsborna och dansgästerna. Men en annan viktig aspekt är 

vad platsen och infrastrukturen fysiskt håller för. När jag pratat med malungsbor om hur de 

upplever Dansbandsveckan, eller dansveckan som de kallar den, uttrycker många av dem tankar 

kring hur platsen tas i bruk på olika sätt under evenemanget. Bland annat uppenbara saker som 

att man som malungsbo gärna handlar tidigt på morgonen eller rent av bunkrar upp veckan 

innan för att helt slippa ge sig in i matbutikerna under Dansbandsveckan - en begränsad tillgång 

till platser man är van att kunna nyttja som man vill. I bland tar det sig i utryck i form av 

irritation, men nästan lika ofta fascination och förundran över att vissa fenomen överhuvudtaget 

kan äga rum i lilla Malung. Att det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats. Att det kan stå en 

säkerhetsvakt och slussa in och ut folk på Systembolaget eller att det kan få plats 3000 

husvagnar i Malung.  

 

Hur stort får det bli, hur stort kan det bli? 

Från arrangörens synvinkel finns det ett dilemma i hur man på bästa sätt kombinerar ett 

förvaltande av det evenemang man har idag med viljan att maximera och växa, både ekonomiskt 

och som upplevelse. Enligt Lars Bälter är den logiska utvecklingen, om man vill utöka 

evenemanget, att ha öppet fler dagar. Detta snarare än att försöka locka fler gäster under vecka 

29. Det finns en begränsning i hur mycket människor som får plats, både på Orrskogen och på 

de ytor som nyttjas i centrala Malung. Samtidigt menar han att det är viktigt att sträva framåt, 

att inte bli ”fat and happy” och slå sig till ro med det man har och känna sig nöjd. Därför är den 

naturliga inställningen att hela tiden söka sig vidare och förändra till det bättre. Men att utveckla 

och bygga ut sätter också nya farhågor i spel. Åsa Hedlöf som sitter med i dansbandskommittén 

menar även hon att det inte är någon större idé att försöka locka fler besökare under de 

nuvarande festivaldagarna, att det finns en funktion i det ”lilla” formatet man har idag.  

 

Åsa: Tittar man på Grönlandsparken så får det knappt plats mer människor där en torsdag när 

Drifters spelar. […] Men kommer folk att vallfärda hit om vi bygger ut? Vi kan göra 20 000 

platser till men har vi folk som kommer? Har vi då byggt ut och det inte fylls upp, då blir det 
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för mycket luft och det är inte heller bra. För det är det här som är lite av kärnan och känslan, 

att det är lite trångt och mysigt. […] Det finns något med att hålla kvar det tighta, trånga.  

 

En liknelse som ligger nära tillhands är den av en ballong man sakta blåser upp för att den ska 

bli lite större, lite större. Risken är att den slutligen spricker. Men arrangörerna gör så gott de 

kan för att ballongen inte ska gå sönder, på flera olika fronter. I takt med att Dansbandsveckan 

har utvecklats har Malung omvandlats, tvingats förnyas och förbättras för att rent fysiskt orka 

med påfrestningarna som Dansbandsveckan innebär.  

 

Åsa: Det kan bli större, men då måste vi hänga på när det gäller många saker. Bland annat vatten 

och avlopp. För några år sedan var det slut på vatten i Malung. Det fanns inte till dusch eller 

någonting. Men efter det året har man gjort om avloppssystem och vatten för att mäkta med så 

mycket människor.  

 

Även om det alltså finns en funktion i att från arrangörens sida sträva mot kontinuerlig 

utveckling och tillväxt, att ”vara på tå”, så finns det yttre aspekter som bromsar och sätter 

gränser för utvecklingen av Dansbandsveckan. En ytterligare sådan aspekt är faktiskt 

dansgästerna själva. Det finns en tydlig stomme i evenemanget. En stomme som är i stort sett 

densamma år från år, och som man från arrangörens sida varken vill eller kan förändra. Mycket 

tack vare vad dansgästerna efterfrågar och förväntar sig. Åsa Hedlöf menar att man måste gå 

väldigt varsamt fram när det gäller förnyelse i evenemangets utbud.  

 

Åsa: Små förändringar och nyheter kan vi lägga in. Men grunden, på nått vis så vill gästen ha 

det så. Man måste känna sig trygg, igenkänningsfaktorn. Du kan inte byta ut någon i 

Grönlandsparken. Om vi gör nått stort, helskotta va vi får klagomål. ”Såhär kan ni inte göra, hur 

tänkte ni nu?” 

 

Johan som är egen företagare har liknande iakttagelser, om än i en något annan form. Han menar 

att om du som företagare i Malung ska kunna dra nytta av Dansbandsveckan så måste du 

antingen placera dig helhjärtat i dansgästernas fåra och prata deras språk, ge dem exakt de som 

de efterfrågar eller så måste du vara uthållig och ge dem en startsträcka.  

 

Johan: Besökarna, det är nördar. Överlag så är det nördar, det låter styggt men jag menar inget 

elakt. De åker till Malung och de flesta är inte intresserade av att göra nått annat [än att dansa]. 

80 procent är ”den grå massan”. De ställer sig i den längsta kön för det är tvunget till att va 
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riktigt, eftersom det är kö där. Det måste va nå fel där där det bara är tre i kö. Jag ställer mig här 

där det är 15. Och det såg jag när jag ett år var med och sålde smörgåsar med potatis och sill. 

Men de flesta bara såg underligt på oss och så gick de till Sibyllakön. Men året efter, när vi inte 

stod, så kom de och frågade varför vi inte stod och sålde. För de lär ha en inkörssträcka. Alltså, 

”jag lär köpa en Coca Cola, jag kan inte köpa enbärsmust från Mora bryggeri. Det har jag aldrig 

smakat. Jag ska ha Cola, det är nu jag ska ha Cola. Får se nästa år om jag kanske ska ha 

enbärsmust.” Ja. Så är det. […] Det är därför det inte är så mycket nyheter på programmet varje 

år. Och de är inte intresserade av det heller. 

 

Johan är noga med att poängtera att han inte vill låta dömande gentemot dansgästerna. Han vill 

snarare peka på vikten av att förstå målgruppen och nå fram till dem genom att hitta deras behov 

och deras konsumtionsmönster. Den lokala skobutiken Ares skor tycks ha gjort detta och 

dessutom sett till att befinna sig där de flesta av dansgästerna är – på Orrskogen. I den friggebod 

som utgör butikslokal saluförs dansskor, skavsårsplåster, myggmedel och annat man kan tänkas 

behöva under en danskväll. Så, konsumtionsmönster och efterfrågan är även det viktiga 

aspekter som avgör Dansbandsveckans ramar och möjligheter till expansion. Värt att notera i 

sammanhanget är dock att det är anmärkningsvärt få kringresande försäljare som lockas till 

Malung under veckan. Det stora fokuset ligger på mat och dryck, en mängd matstånd och 

vagnar brukar ställas upp i centrum och längs vägen upp mot Orrskogen. Kanske är det så enkelt 

att även det avspeglar vad som efterfrågas. Lotten Gustafsson beskriver hur marknadsplatsen i 

Visby anpassas för att ge en autentisk känsla och stämning. Detta genom att skapa en miljö där 

moderna inslag som postlådor och liknande göms med säckväv och allting ”känns” medeltid 

(Gustafsson 2002:136f). Ett liknande resonemang i Malung skulle kunna förklara att den 

försäljning och marknadsföring som finns i samband med Dansbandsveckan kan härledas till 

dansgästernas konsumtionsmönster. I Grönlandsparken återfinns till exempel ofta stånd där 

man kan köpa biljetter till danskryssningar på Viking Line och nya husvagnsmodeller finns att 

inspektera.  
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Ares skor på dansveckan 2014. Foto: Jon Hulander 

 

Att försöka förstå dansbandspubliken är nog en nyckel både för att, som ortsbo, kunna dra 

ekonomisk nytta av ett evenemang som Dansbandsveckan, men också för att arrangören ska 

kunna fortsätta leverera ett attraktivt evenemang. Men det reflekterar också den process där 

genren hela tiden kämpar mot de stereotyper och fördomar som omger dansband och 

dansbandsfans. Många känner nog omedelbart igen en dansbandslåt när de hör den. Men vad 

är det egentligen vi känner igen? Dansbandskulturen består grovt sett av två huvudsakliga 

uttrycksformer: dans och musik. På många sätt kan man dock se dansen som det tydliga navet. 

Musiken är skriven så att den i första hand är tacksam att dansa till. Det finns självklart de som 

hänger sig åt musiken och lyssnar på den utan att dansa. Men de faktiska ramarna för en 

dansbandslåt, taktart, sväng och sound är ”begränsade” av det faktum att det måste gå att dansa 

till den. I förordet till Livets band – Den svenska dansbandskulturens historia kan man läsa 

följande: ”Det är för dansens skull som texten och musiken finns, det är för dansens skull som 

lokalerna pyntas, det är för dansens skull som banden spelar, det är för dansens skull som 

vännerna kommer, det är för dansens skull som skivorna pressas, oavsett om man dansar eller 

ej” (Eriksson 2008:10). Dansbandsmusikens, och egentligen hela dansbandskulturens existens 
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rättfärdigs i någon mån av ett grundläggande mänskligt behov att dansa, och musiken är ett 

verktyg för att möta det behovet. Dansen är det verkligt viktiga.  

 

Men även om det kan finnas en frustration och förundran över dansgästernas beteende och 

konsumtionsmönster, som Johan uttryckte ovan, så möjliggör kunskapen om det samtidigt en 

maximering av det man vet efterfrågas. De flesta av informanterna har på frågan om vad de 

tycker om att Malung nu är så förknippat med dansbandsgenren enbart sett det som något 

positivt, ofta ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Pär: Jag har inga problem med att det är varumärket ”dansband” som profilerar Malung. 

Dansbandskulturen är ju ganska harmlös. […] Det är en skötsam publik. Just nu är det mycket 

40-talister som har det bra ställt och är köpstarka.  

 

Just köpkraften hos dansgästerna är något som, enligt Lars Bälter, delvis frigörs av den relativt 

billiga boendeformen camping, som en stor del av besökarna nyttjar. Ett boende på hotell 

innebär dels en högre kostnad för själva boendet men också ett minskat behov att att nyttja till 

exempel mataffärer. Så, att gästerna campar är en direkt anledning till livsmedelsbutikernas 

uppsving i samband med dansveckan. Lars Bälter har inga exakta siffror men uppskattar att 

man troligen tripplar sin omsättning under vecka 29 jämfört med en vanlig sommarvecka.  

 

En sista aspekt när det gäller förutsättningarna för Dansbandsveckans framtid är 

dansbandskulturen själv. Både Lars Bälter och Åsa Hedlöf är noga med att poängtera att 

kvaliteten är viktigare än kvantiteten. Att nivån på bemötandet, faciliteterna, servicen och 

artisterna är en nyckel för att behålla det goda ryktet och förtroendet kring dansveckan. Just 

artisterna är ett orosmoment, och som jag tolkar det, ett större sådant än att besökarna ska svika 

evenemanget.  

 

Åsa: Kvaliteten på dansbanden efter de 82 som vi har nu, det är inte acceptabelt för att få spela 

i Malung. Jag har en viss kvalitetsgräns. Sen tycker jag man ska bjuda in nya och låta dem spela 

och blir de bra så får de en ordinarie plats. Men vi är ganska nere och skrapar [på botten] med 

de 10 sista vi har nu. […] Det är väldigt dålig tillväxt om du frågar mig.  

 

Dansbandsgenren som sådan har, kanske i likhet med de flesta andra kulturgenrer, upplevt 

konjunktursvängningar i popularitet. När jag läste Livets band – Den svenska 
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dansbandskulturens historia av Leif Eriksson gjorde jag ett ungefärligt diagram i min 

fältdagbok. Ett diagram som grovt visar hur Eriksson framställer skiftningarna i 

dansbandspopulariteten sedan 1960-talet. (Fig 1.1). Jag har dessutom, baserat på intervjuer med 

arrangörerna och statistik från Dansbandsveckans hemsida sammanställt en ungefärlig graf 

över besöksstatistiken för evenemanget sedan starten 1986 (Fig 2).   

 

Figur 1.1 

Ungefärlig popularitetskonjunktur, dansbandsgenren i Sverige 

Hög popularitet 
 

 

 

 

 

 

 
Låg popularitet 

     

1960-talet    1970-talet            1980-talet           1990-talet  2000-talet     2010-talet 

(Livets band – Den svenska dansbandskulturens historia) 

 

Figur 1.2 

Ungefärlig popularitetskonjunktur, Dansbandsveckan i Malung (sett till antalet betalande 

besökare) 
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Exaktheten och vetenskapligheten i båda dessa grafer kan ifrågasättas, men syftet med dem är 

att på ett enkelt sätt illustrera att genren dansband i Sverige upplevt ganska tydliga svängningar 

i popularitet sedan 60-talet. Dansveckan i Malung däremot har sedan starten 1986 i princip haft 

http://www.dansbandsveckan.se/
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en kontinuerlig ökning. Man kan se likheter på de båda kurvorna från 2000 fram till idag, en 

stadig uppgång med en potentiell peak i mitten av 2010-talet. Dansbandsveckan har hittills 

alltså i någon mån stått emot de konjunkturer som genren i övrigt upplevt. Samtidigt kan man 

inte undgå att konstatera att om strukturen på kurvan i figur 1.1 fortsätter att pendla som den 

gjort, - vilket tillväxtproblemen inom genern som Åsa talar om skulle kunna ses som ett tecken 

på, står dansbandsgenren snart inför nästa dipp. Då ska man emellertid inte glömma bort att 

Malung successivt etablerat sig som den svenska dansbandsgenrens verkliga centralort. Det är 

i Malung den publikt och artistmässigt största sammankomsten sker varje år, det är i Malung 

som Guldklaven och andra viktiga branschpriser delas ut. Samtidigt ser man alltså från 

arrangörshåll tecken på dålig tillväxt när det gäller artister och band. Men det finns också, både 

hos arrangörerna och informanterna, en visshet om att Dansbandsveckan – om den skulle läggas 

ner, inte kommer försvinna över en natt som i fallet med Hultsfredsfestivalen och Peace & 

Love. Man förlitar sig på tillgängligheten och det breda tilltalet i genren samt det tillsynes 

beständiga behovet av att dansa. För som vi kan se på kurvan i figur 1.1 så vänder den uppåt 

efter varje nedgång. Dessutom har arrangören en trygg ekonomi att luta sig mot. 

 

Johanna: Dansbandskulturen är en överlevare, som har fått ett uppsving nu. Den överlever på 

nått sätt. Jag tror att den överlever för att den har en väldigt tydlig funktion. Jazz tex har inte en 

lika tydlig funktion. Sen är den enkel, andra skulle kalla den banal. Och det tror jag är bra för 

alla som inte vill ha hårdsmält svår musik, utan man vill ha lite hjärta och smärta och sen är det 

bra med det.  

 

Lars: Vi har en helt annan struktur och ekonomisk bas [än Peace & Love]. Skulle det inte komma 

en enda person till vår dansbandsvecka i år så klarar vi av att genomföra den ändå med sparade 

medel. Vi har den bufferten och har samlat ordentligt i ladorna, för vi anser att det är viktigt att 

vi har en stark och sund ekonomi.  

 

Dansbandsveckans arenor 

Dansbandsveckans utbud är ganska tydligt fördelat på olika ”arenor”. Vid mina observationer 

på plats har jag noterat 5 huvudsakliga arenor med olika funktioner och användningsområden. 

Dessa har sedan bekräftats som evenemangets centrala platser under intervjuerna.  

 

1. Folkets park Orrskogen. Omfattar 6 stycken dansbanor i olika storlekar. Det är här 

som själva dansen äger rum och varje kväll under Dansbandsveckan spelar två band 
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växelvis per dansbana. Parken är öppen kvällstid och man måste betala entré för att 

komma in. Entrépengarna från Orrskogen utgör den stora inkomsten för arrangörerna. 

Här hålls även Guldklaven, dansbandsbranschens egen prisgala. Anläggningen är 

belägen i utkanten av byn, cirka 10 minuters promenad från centrum.  

 

2. Grönlandsparken. Stadsparken mitt i centrala Malung. Här erbjuder man 

underhållning på dagtid, 12.00–17.00. Uppträdanden av dansband och artister, humor, 

samtal och modevisningar. Fri entré. I parken finns dessutom olika företag som gör 

reklam och delar ut give-aways.  

 

3. Öltältet. Det stora öl och restaurangtältet är placerat i Grönlandsparken och har öppet 

från lunch till kl 23.00. Även här finns en scen med framträdanden och underhållning, 

fri entré.  

 

4. PD-området. En parkeringsplats och grönyta vid Västerdalälven med aktiviteter som 

veteranbilsutställning, loppis och huggarshow. Fri entré.  

 

5. Camping. Central både som boplats och festplats. Campingplatser finns under 

Dansbandsveckan utspridda över hela centrala Malung. 
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Karta från eniro.se/Metria. 

 

Dessa fem platser och deras respektive program och funktion är centrala för Dansbandsveckans 

utformning, för hur människor interagerar och rör sig. Föga förvånande är de flesta av 

Dansbandsveckans besökare där för att dansa och Folkets park Orrskogen är en arena som 

nästan enbart nyttjas av dansgästerna och knappt alls av malungsborna. På frågan om hur många 

av de som besöker Orrskogen som är malungsbor svarar Lars Bälter med ett leende att det är 

mindre än 1 %, att det nästan går att räkna dem på handens fem fingrar. Det bekräftas av flera 

av informanterna som, när de besökt dansen på parken sällan noterat någon malungsbo de 

känner igen. Jag få känslan av att många Malungsbor trots allt varit på Parken, om inte för att 

dansa så för att observera och skaffa sig en uppfattning om hur själva huvudattraktionen under 

veckan går till. Det sätter en speciell stämpel på Dansbandsveckan, det blir definierat som ett 

mer eller mindre renodlat turistarrangemang.  

 

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 
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Lars: Om jag pratar utifrån besöksnäringen så är ju det här ett superklockrent turistarrangemang, 

när 99% är inresta besökare som spenderar pengar på orten. 

 

Orrskogen är alltså den av evenemangets arenor som, tillsammans med campingplatserna, 

tydligast befolkas och nyttjas av besökarna. Det finns ett fåtal ortsbor som aktivt besöker 

dansen, men annars är de malungsbor som befinner sig på parken där i egenskap av 

näringsidkare, försäljare, entrévärdar, vakter eller annat professionellt eller ideellt engagemang. 

Kanske beror det på själva kärnan i festivalen faktiskt är dansen, och att förmågan att kunna 

dansa är central för att få ut en maximal upplevelse. Det är om inte annat ett speciellt fenomen, 

att man har ett jätteevenemang där i stort sett ingen från orten besöker ”huvudarenan”. 

 

En intressant omständighet kring just arenan Folkets park Orrskogen är att det är oklart vem 

som äger den. För några år sedan gjordes en ansats till att reda ut det och osäkerheten kommer 

sig av att en barnensdagsförening tidigare ägde runt 70 andelar i Orrskogen. Andelar som man, 

när föreningen gick omkull, ville att kommunen skulle förvalta.  

 

Lars: Det här dokumentet tog man med sig till kommunen och sa att nu vill vi att ni tar över, ni 

får det här som gåva. Och kommunen sa ”ja tack, vi tar emot det som gåva”. Och en del politiker, 

bland annat dåvarande kommunalrådet bekräftar att så var det, vi fick ett gåvobrev och skulle 

få ta över det här. Men sen skulle ju det där registreras någonstans men det gjordes aldrig. Så 

idag är det så att Malungs IF äger 14 andelar i parken, Svenska beklädnadsarbetareförbundet, 

LO, SSU, SAP och någon mer äger andelar. […] Det är tydligt vilka som äger 25 procent men 

de andra 75 finns ingen tydlighet i. 

 

Bengt, som var involverad i utredningen om vem som äger parken bekräftar att man än idag 

inte kan bevisa vem som äger den, ”men ändå så funkar det, man jobbar som man tror det är.” 

Men trots att det inte på papperet är glasklart vem som äger Orrskogen så kan den alltså ändå 

nyttjas som en plattform för Dansbandsveckan och i förlängningen vara en viktig kugge i ortens 

ekonomiska ruljans.  

 

Öltältet - den nya älgjakten 

Dansbandsveckan har på ett tydligt sätt fått en social funktion för malungsborna. Dels för att 

det blivit en tydlig hemvändarvecka då många utflyttade malungsbor kommer hem och träffar 

gamla bekanta. Men också för att Dansbandsveckans arenor, och då framförallt 
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Grönlandsparken och öltältet, skapar tillfälliga mötesplatser i den offentliga miljön - någonting 

som nästan helt saknas under det övriga året. Samtidigt upplever jag inte att den typen av 

mötesplatser är något som informanterna direkt saknar, men därmed inte sagt att man inte 

uppskattar dem när de väl kommer. Flera har beskrivit det sociala umgänget i Malung som att 

man ses hemma hos varandra när man vill träffas. De enda mötesplatser som nämnts i övrigt är 

mataffärerna där man ibland stöter ihop av en slump, restaurangen på hotellet samt 

föreningslokaler.  

 

Pär: Sen är ju dansveckan en mötesplats för malungsborna, och på veckan spelar titlar ingen 

roll. Du kan ha vilket jobb som helst och man ses i Grönlandsparken och tar en öl. Sådana 

mötesplatser finns knappt idag.  

 

Det som Pär talar om kan beskrivas med Victor Turners begrepp commuitas, som innebär en 

form av djup kollektiv samhörighet där det vardagliga, jobb och titlar som Pär säger, tillfälligt 

upphävs och i stunden slutar att gälla (Turner 1967, jfr Bjälesjö 2013:157, Ronström 1993:23f). 

Både Bjälesjö och Ronström använder communitas som en del av ett bredare resonemang kring 

ritualer och på många sätt går det att se Dansbandsveckan som just en ritual. Den är årligt 

återkommande och vid en särskild tidpunkt, en särskild plats och med en mängd förväntningar 

och känslor knutna till sig. I Bjälesjös fall handlar det ju om Hultsfredsfestivalen och de möten 

och ritualer som möjliggörs av festivalkontexten. Som jag ser det är det resonemanget i princip 

direkt överförbart på Orrskogen och dansgästerna i samband med Dansbandsveckan. För 

malungsbornas del så är deras ritual frikopplad från själva huvudevenemanget, dansen och i 

stället koncentrerat kring en av sidoarenorna i samband med Dansbandsveckan. Lars Bälter ser 

som arrangör två huvudsakliga anledningar att besöka Malung under Dansbandsveckan.   

 

Lars: Besökaren kan se den här veckan utifrån två rubriker. […] Den ena är att jag åker till 

Malung för att det är folkfest. Den andra är att jag åker till Malung för att det är 

Dansbandsveckan. Och det är två helt olika synsätt på att vara i Malung under veckan.  

 

Att skilja på fenomenen folkfest och Dansbandsveckan är en intressant synvinkel som i princip 

innebär att det är fråga om två separata evenemang i Malung under vecka 29. Det finns 

visserligen inga vattentäta skott dem emellan men det vanliga är nog att man ställer sig i den 

ena eller den andra fållan. Detta synsätt understödjs av de exempel vi sett på hur de olika 

arenorna i Malung aktiveras och används under Dansbandsveckan. Om Orrskogen och dansen 
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tydligt sticker ut som dansgästernas arena så är alltså öltältet och folkfesten i Grönlandsparken 

den viktigaste symbolen för malungsbornas vecka 29. Det är deras arena där de strålar samman, 

festar och umgås. Funktionen som öltältet har pekas ut som viktig av samtliga informanter och 

själva tältet i sig har utökats och förbättrats genom åren. Precis som dansanläggningen på 

Orrskogen förbättrats för dansgästerna. Även om den typen av kollektivt umgänge är ovanlig i 

Malung, och det har med säkerhet inte funnits något i likhet med Dansbandsveckan i storlek, 

så har under en lång tid funnits ”socialiserings-peakar” och den kanske viktigaste har 

traditionellt sett varit älgjakten. Det är i alla fall i samband med den som man tidigare kommit 

närmast det vi kan kalla för ritual och en kontext som möjliggjort communitas. Men flera av 

informanterna är inne på att Dansbandsveckan, kanske framförallt just på det sociala planet, nu 

ersatt den betydelse som älgjakten tidigare haft.  

 

Jon: Vad gör malungsborna under Dansbandsveckan? 

Johan: De festar! Då är ju de på Hawaii. Då är Hawaii i Malung. Det är ju enda gången de cyklar 

på hela året (skratt). Dansbandsveckan är lika helig nu som älgjakten var på 80-talet.  

 

Johanna: Det är väldigt mycket som stannar av under dansveckan. Det är den veckan och så är 

det älgjakten. […] Den [älgjakten] har förändrats mycket men förr var det ju så att allt stannade 

upp på älgjakten. Affärerna stängde och folk var lediga. Men så är det ju inte på dansveckan, att 

affärerna stänger. Snarare tvärtom (skratt).  

 

Det ska förtydligas att den folkfest som beskrivits som viktig för malungsborna av 

informanterna inte bara omfattar aktiviteterna i öltältet utan även det dagliga 

underhållningsprogrammet i Grönlandsparken samt övriga kringaktiviteter. Som knytpunkt för 

det kollektiva sociala umgänget har Dansbandsveckan och då framförallt arenorna 

Grönlandsparken och öltältet verkligen vuxit och fått fäste. Men den processen syns även på ett 

individuellt plan. Flera av informanterna har upplevt stora skiftningar i sin personliga attityd 

till evenemanget under årens lopp. De flesta av de berättelserna handlar om att som individ hitta 

sitt sätt att få ut någonting av Dansbandsveckan. Att hitta sätt att ekonomiskt, socialt eller 

kulturellt ta del. Johanna har gjort en resa med evenemanget, från festande till jobb till dans. 

 

Johanna: I 20-årsåldern var det fest hela veckan. Jag körde och de festade. Man skulle åka flottar 

på älven och köra folk hit och dit. Inte sällan var man uppe dygnet runt. Men sen har jag gått 

över till en annan sida av det hela. Under flera år så arbetade jag i affären Ica i centrum, i öltältet 

och som hovmästare på parken. Jag har också haft en kör under Dansbandsveckan. Så då blev 
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det mer en kassako nästan. Mjölka ur det man kan och jobba så mycket man orkar. 12 timmar 

om dagen och casha in. Och på senare år har jag gått dit som dansare och buggat.  

 

Bengt har gjort en lite annorlunda resa i sin syn på Dansbandsveckan, där kroppen sagt ifrån 

och tvingat honom att agera annorlunda.  

 

Bengt: När jag var yngre var jag där och dansade men nu som äldre och med höftproblem, att ta 

svängar det gör bara ont. Så det vart inte... men det gick ju bra att stå och sälja biljetter. Det är 

min insats i det hela.  

 

Vi kan alltså, återigen, notera en tydlig glidning vad gäller malungsbornas syn på 

Dansbandsveckan - både på en kollektiv och en individuell nivå. Johanna och Bengt ger uttryck 

för en personlig inställning som ändrat karaktär med åren. Men jag tolkar också deras utsagor 

som uttryck för glidning mot en större och mer generell acceptans för Dansbandsveckan. Att 

man provar sig fram, hittar sin relation och sitt sätt att identifiera sig med evenemanget. Malung 

verkar om man så vill, allt mer omfamna Dansbandsveckan som en del i sin identifikation - 

Thomas Hylland Eriksens processuella och dynamiska syn på identitet. En ombytlig process 

där aspekter som tid, ekonomi, kultur, personligt nöje etc successivt banar väg för ett fenomen 

som Dansbandsveckan att ta plats som en del i Malungs kärna (1996:53). Dansbandsveckan tar 

en allt tydligare plats i stommen till Malungs mytiska gemenskap. Som jag tolkar Eriksen är det 

förflutna en nyckel till den kollektiva identiteten. Om man kan härleda något till historien får 

det en starkare bäring och relevans. Det skulle kunna förklara malungsbornas delvis förändrade 

syn på Dansbandsveckan med åren (ibid). Med det sagt vill jag förtydliga att även om 

Dansbandsveckan för varje år tar en mer självklar plats i ortens historia och identitet så varierar 

malungsbornas åsikter om evenemanget självklart från individ till individ. Och även om det 

finns en stark musik- och danstradition på orten som Dansbandsveckan i viss mån knyter an till 

så finns det andra, ickemusikaliska aspekter som vi ska återkomma till senare, som på ett 

tydligare sätt knyter an Dansbandsveckan till Malungs historia och de myter som används som 

byggstenar i den kollektiva identiteten.  

 

Sammanfattning 

Relationen mellan malungsbor och dansgäster är central på flera plan för att Dansbandsveckan 

ska fungera. Det ideella engagemang som många malungsbor lägger ner i samband med 

evenemanget är möjligt att tolka som ett slags medgivande till Dansbandsveckan, ett 
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berättigande av dess existens och närvaro inom malungsbornas sociala ramar. Detta upplåtande 

av platsen är en del av det som möjliggör att Malung tas i bruk på särskilda sätt under 

Dansbandsveckan – en festivalkontext skapas. En kontext där informanterna och övriga 

malungsbor måste hantera fenomen som begränsad tillgång till den normala samhällsservicen 

men där densamma också rustas upp och byggs ut som i fallet med vatten och avloppsnätet 

några år tillbaka. Vi har även sett hur de ideellt engagerade malungsborna blir ett slags 

ambassadörer för Malung då deras lokalkännedom är en nyckel till att kunna möta 

dansgästernas behov.  

 

Både arrangörer och malungsbor etablerar strategier för att nyttja Dansbandsveckan i olika 

syften. Till exempel har vi noterat hur malungsbor som vill tjäna pengar under 

Dansbandsveckan insett vikten av att förstå och anpassa sitt utbud efter dansgästernas 

efterfrågan. För arrangörerna gäller det att balansera mellan att dels fortsätta utveckla, förnya 

och växa och samtidigt inte förändra så mycket att evenemangets kärna går förlorad. Analysen 

har synliggjort aspekter av den bräcklighet som omgärdar Dansbandsveckan - ett evenemang 

beroende av genrepopularitet, besökare och intäkter, men också av en tillväxt när det gäller 

artister och musiker. En tillväxt som framställts som oroväckande svag.  

 

Analysen pekar mot att ju större Dansbandsveckan blir, desto mer växer den ihop med Malung 

och med malungsborna och vi kan ana att en eventuell förlust av evenemanget skulle bli kännbar 

på flera olika plan. Det har bland annat framgått hur Dansbandsveckan successivt arbetat sig 

till en position som mötesplats för malungsbor av nästan rituell betydelse. En mötesplats 

jämförbar med den tidigare närmast ”heliga” älgjakten. Centralt i relationen mellan malungsbor 

och dansgäster kan noteras hur de båda grupperna intar och brukar olika arenor under 

Dansbandsveckan. På kvällarna håller dansgästerna företrädesvis till på Folkets park samtidigt 

som malungsborna intar det stora öltältet i Grönlandsparken. Det går att se Dansbandsveckan 

som ett evenemang med två huvudsakliga attraktioner, den ena är själva dansen och musiken 

och den andra är folkfesten som äger rum runt omkring. Öltältet har av informanterna 

framställts som en plats där communitas – en djup och okonstlad känsla av samhörighet mellan 

malungsbor, uppstår. Dansbandsveckan genererar en kontext där nya former av kollektiv 

samvaro för malungsbor möjliggörs och evenemanget framstår som en allt viktigare aspekt i 

konstruktionen av Malung som mytisk gemenskap. De 30 år som evenemanget funnits har givit 

det tid att sjunka in i både det sociala minnet och den kollektiva identiteten, en del av nutiden 

man börjar känna igen från det förflutna.  
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4. På väg till landsbygden  

 

Den offentliga bilden av Malung har på senare tid kommit att präglats allt mer av 

Dansbandsveckan. Som vi noterade i kapitel 2 har en förskjutning skett i vad malungsborna 

själva tror att omvärlden känner till om Malung - från skinn till dansband, även om skinnet 

fortfarande har en viktig men allt mer symbolisk roll. 2011-2013 visades tv-serien På väg till 

Malung i Sveriges television. Den har även visats i Norges NRK. Under fältarbetet har jag 

diskuterat tv-serien med informanterna för att undersöka definitioner av Dansbandsveckan och 

Malung som kommer utifrån. Från media och från de normer och stereotyper som omgärdar 

dansbandskulturen, och hur informanterna resonerar kring dessa. Kapitlet går i anslutning till 

detta även djupare in i relationen mellan landsbygd och stad samt några av Dansbandsveckans 

ekonomiska faktorer.   

 

Töntifiering av ett landsbygdsfenomen 

Den 23 februari noterar jag följande i min fältdagbok: 

 

Just sett alla 5 avsnitten i den tredje säsongen av tv-serien På väg till Malung, inspelad under 

Dansbandsveckan 2012. Avsnitten är 26 minuter långa och till stor del är det festivalen och dess 

besökare som står i centrum. En del dansband porträtteras på nära håll men framförallt fokuseras 

det på några av dansbandsfansen som besöker Malung under veckan. Anslaget är lite liknande 

tv-serier som Ullared och I en annan del av Köping.  Väldigt få malungsbor syns i bild. Än färre 

om man räknar bort turistchefen Lars Bälter och konferencieren ”Tur-Åke” som är en del av 

organisationen kring evenemanget. De enda övriga är egentligen en dam som har en loppis i sitt 

garage samt två kvinnor som syr upp en skinnklänning åt en av dansbandssångerskorna. I övrigt 

är det enda som jag personligen kopplar till platsen Malung de svepande miljöbilder av skog 

och sjöar som används som utfyllnad i programmet, samt de raggarbilar som glider omkring på 

gatorna. Man grillar korv på engångsgrillar placerade på bilarnas tak och ”raggarna”, som ser ut 

att vara ungdomar i 20-årsåldern, hänger ut genom fönstren och dricker öl när de åker omkring. 

(Fältdagboksanteckning). 

 

De malungsbor jag pratat med, både informanter och övriga, har alla något förhållande till På 

väg till Malung. Och även om utsagorna i viss mån skiljer sig från varandra så finns det ändå 

en enighet i att det som skildras i serien är långt ifrån något man känner igen. Det skapas ett 
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glapp mellan den bild av Dansbandsveckan och Malung som ges i TV och det som ortsborna 

själva upplever.  

 

Johan: Jag har sett ett halvt program, tycker det är fruktansvärt. Bedrövligt, storbedrövligt. Jag 

vet att kulturnämnden i Malung betalade ju dem 100 000 kronor ett år för att spela in det och 

det tycker jag är mer än bedrövligt. 

Jon: Vad var det du inte gillade? 

Johan: Jag har svårt för töntifieringen av ett landsbygdsfenomen. För det är ett 

landsbygdsfenomen. Töntifieringen av landsbygden och normaliseringen av Stockholm, det är 

det jag inte klarar av. […] Och sen väljer de ut då, väldigt väldigt speciella folk. Karaktärer, 

som jag inte tycker blir...  framställda som något positivt. Det är okej att skratta, det är 

vuxenmobbning. Det är du som är underlig, så filmar vi det och gör oss roliga på din bekostnad. 

Om vi filmar dig utifrån att du är en person, utan att döma ut dig. Det här är ditt intresse, helt 

okej! Men programmet är inte gjort med kärlek. Och Malung blir ju synonymt med det där. […] 

Jag känner mig sårad, jag är trampad på.  

 

Johan ger uttryck för en slags maktlöshet inför det som Malung, genom På väg till Malung, blir 

förknippat med. Fokus ligger enligt honom på att framställa Dansbandsveckan och dess 

besökare på ett så lustigt och underhållande sätt som möjligt. Detta i motsats till att exempelvis 

framställa det som ett kulturevenemang med något slags djup eller kulturellt egenvärde. Han 

ser Dansbandsveckan som ett landsbygdsfenomen, alltså något som har sin huvudsakliga bas 

utanför storstäderna och som i någon mån står i polemik till den kultur som konsumeras där. 

Han konstaterar alltså både att det är ett landsbygdsfenomen men vänder sig samtidigt mot det 

sätt som detta landsbygdsfenomen framställs på av storstaden. Det finns en maktaspekt inbyggd 

i detta resonemang som i slutänden mynnar ut i frågan: vem får eller kan definiera en plats? I 

det här fallet Malung. Är det malungsborna själva, dansbandskulturen, eller ”omvärlden” här 

representerad av tv-serien På väg till Malung? Det är en fråga som är svår att svara direkt på 

inom ramen för den här undersökningen. Men vad vi i sammanhanget kan konstatera är nyanser 

av dessa maktaspekter. Centrum och periferi, eller stad och landsbygd ses ofta som en dikotomi, 

ett motsatspar där landsbygden i någon mån står i beroendeställning gentemot staden, centrum 

(Wollin Elhouar 2014:27). Wollin Elhouar påpekar dock vikten av att inte se den dikotomin 

som statisk, att det finns en elasticitet där kontexten och sammanhang kan placera, om än för 

stunden, periferin i centrum (ibid). Dansbandsveckan är ett sådant sammanhang, där Malung 

för en vecka är centrum i en kultur, dansbandssveriges huvudstad. Men även om Malung för en 

vecka blir ett centrum i en specifik kontext så blir den ändå, genom framställningar som På väg 
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till Malung, en del av en romantisering av landsbygden. Begreppet ”töntifiering” som Johan 

använder för att beskriva hur Malung framställs i serien rimmar väl med attribut förknippade 

med begreppet landsbygd – avsaknad, långsamhet, periferi, annorlunda (ibid). Begrepp vars 

motsatser – tillgång, snabbhet, centrum, normalitet alla hör hemma i beskrivningar av staden. 

Wollin Elhouar ser detta sätt att tala om landsbygden som en form av andrafiering. Att vara en 

del av periferin och landsbygden är inget som dansbandsgenren är ovan med. Den är intimt 

förknippad med landsbygden och den norska etnologen Heidi Stavrum beskriver i sin 

avhandling Danseglede og hverdagsliv – Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandsfeltet 

att man förutom dansen och musiken även kan betrakta dansband som någonting vidare, en 

social gemenskap, som innefattar kollektiva praktiker, värderingar och ideal (2014:28). Hon 

tecknar en bild av det norska dansbandsfältet, som hon konstaterar har många likheter och 

beröringspunkter med det Svenska, genom att avtäcka verksamma distinktioner och estetiska 

värden samt visa hur dessa konstruerar och upprätthåller dansbandskulturens sociala ramar. 

Stavrum bygger mycket av sin analys kring Bourdieus fältteorier och hon stöter relativt 

omgående på den stora elefanten i rummet när det gäller dansbandskulturen. Det faktum att den 

ofta avfärdas som ”fulkultur” eller i alla fall allmänt inte respekteras som en kulturgenre i sin 

egen rätt. Den har ”ikke kred” skriver Stavrum och menar att det har en betydelse för hur relativt 

underutforskad genren är inom vetenskapen. Problemet med det är att det kan bli svårt att ta sig 

förbi de stereotyper och föreställningar som byggs upp kring dansbandskulturen, att det finns 

få nyanser. Många av hennes informanter har initialt varit glada över hennes forskning och att 

någon äntligen ”tar tag i detta”, att djuplodande forskning om dansbandskulturen skulle kasta 

nytt ljus över genren, göra den mer accepterad som kulturform och talas om i andra ordalag i 

offentlig debatt. Ett tydligt tecken på att någon med makt att faktiskt beskriva vad 

dansbandskulturen är, om man nu kan göra det, sällan kommit tillräckligt nära eller långt in för 

att se alla aspekter (Stavrum 2014:53). När vi talar om vad det är vi känner igen 

dansbandskulturen på när vi hör eller ser den så är det i viss mån dessa stereotyper och 

fördomar. Saxofoner och dragspel. Studsiga basgångar och texter om hjärta och smärta. 

Husvagnar och heterosexuell tvåsamhet. Stavrums initiala tanke var att undersöka 

dansbandsfältet från ett deltagande perspektiv. Men de olika definitionerna, externa och interna, 

av dansbandsgenren kom i stället att bli ett viktigt sätt för henne att förstå och diskutera 

dansbandskulturen. Samtidigt pekar hon på att dansbandskulturen är relativt trygg i sig själv 

och att så länge det kommer folk och lyssnar och dansar så spelar det ingen roll vad omvärlden 

tycker, men det finns ändå en tydlig irritation över de stereotyper och fördomar som omger 

genren (2014:66f). 
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Så dansbandskulturen sitter trots allt ganska ”bekvämt” i den stereotypa landsbygsfållan, även 

om Stavrums informanter gärna skulle se en mer nyanserad bild. Det som jag tolkar att Johan 

vänder sig mot är dels nyanslösheten i att bara lyfta fram det negativa i ett, som han kallar det, 

landsbygdsfenomen, men också att Malung som plats blir synonymt med dansbandskulturens 

och landsbygdens funktion som Den andre i förhållande till staden. Att den maktstrukturen får 

definiera Malung.  

 

Från arrangörshåll är man väl medveten om relationen mellan dansband och landsbygd. Lars 

Bälter ser också dansbandskulturen som ett utpräglat landsortsfenomen och menar att det är på 

landsbygden de självklara spelplatserna finns för dansbanden. Danskvällar och spelningar får 

större genomslag, blir större ”happenings” på landsbygden än de skulle bli i storstaden.  

 

Lars: Sen är ju den här veckan, och de människor som kommer hit, en grupp människor som 

inte bor i storstäder. Och det ger ju också en viss fascination, visst vi har människor från 

Stockholm, från Göteborg och Malmö, men det här är ett landsortsfenomen. De här människorna 

kommer från ”mindre” orter med kanske upp till 100 000 invånare men i regel 50 000 och 

därunder. Där man lyssnar på dansbandsmusik på ett annat sätt. 

 

Som vi sett exempel på tidigare så tror malungsborna att Dansbandsveckan ligger i framkant 

när det gäller saker som omvärlden känner till om Malung. Det är det man som man upplever 

sätter Malung på kartan. En del av syftet med den här undersökningen är att nå en djupare 

förståelse för Dansbandsveckans funktion i Malungs kollektiva identitet. Det arbetet omfattar 

att nysta i vad som kommer utifrån och vad som kommer inifrån. Vilka processer som är med 

och definierar en plats. Resonemanget ovan skulle kunna tolkas som att det finns en 

”landsbygd” med stort L i Sverige, en landsbygd som vi känner igen med hjälp av vissa 

särskilda kännetecken, till exempel dansband. Att Malung nu så tydligt blivit 

dansbandskulturens huvudstad i Sverige skapar visserligen ett starkt varumärke för orten men 

kanske är det så att ju mer Landsbygd en plats blir, desto mindre egen identitet får platsen i 

fråga utrymme för? När fler och fler kännetecken kan avfärdas som generella 

landsbygdsfenomen, riskerar inte det att försvaga platsers unicitet?  Det har i flera fall varit 

svårt att prata med informanterna om vad som kännetecknar Malung och malungsbor. Jag är 

väl medveten om att det kan te sig lite udda att fråga rakt ut om sådana saker. Vissa skulle 

kanske hävda att det är en etnologs uppgift att nysta i den typen av frågor utan att explicit ställa 

dem. Hur som helst så har jag ändå försökt få informanterna att resonera kring detta. Intressant 
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nog så har alla informanter talat om malungsbor som ”de”, alltså de har sällan inkluderat sig 

själva och talat om speciella egenskaper eller malungsstereotyper i vi-form.  

 

Johanna: Lite föraktfullt kan man väl säga att ”malungsfölk e söm döm vyri a” [malungsfolk är 

som de alltid har varit]. Ju äldre jag blivit desto fler nyanser ser jag ju också. Det har inte skett 

någon stor förändring i malungsbornas mentalitet mer än att jag själv ser fler nyanser nu. […] 

Jag brukar försöka låta bli att hänge mig åt typiskt malunggrejer. Jag vill hellre säga typiskt 

glesbygd. Det som finns är väl i så fall sånt som finns generellt på glesbygden, det som kanske 

kan uppfattas som lite trångsynt. […] Det finns nog ingen stereotyp malungsbo. Nej det gör det 

inte. Men det finns en massa stereotypa människor. Men glesbygd är det ju, med alla de 

attributen. Och då tänker jag, vi bor i en glesbygd, avvecklingsbygd om man nu vill kalla det 

för det, rent statistiskt, men det innebär ju kanske att människor tvingas bli på ett visst sätt. 

Antingen tvingas de bli bittra och gå på socialbidrag eller så tvingas de bli entreprenörer.  

 

Samtidigt finns det en stark och tydlig känsla för vad Malung är, vad man som malungsbo 

förknippar med sin plats och dessutom en tacksamhet över att platsen har specifika 

kännetecken. Detta till skillnad från andra orter på landsbygden som i sammanhanget kan 

upplevas som ”identitetslösa”. Johanna såg Malungs kännetecken eller identitet i ett tydligare 

ljus när hon reste genom en för henne identitetslös bygd.  

 

Johanna: Vi diskuterade det där en dag när vi åkte genom de där orterna, typ Hällefors och 

Läsjöfors och... vi pratade om att Malung i alla fall har kännetecken. Det känns som att de 

orterna har inte det, vad vet folk om Lesjöfors? […] Så ja, det känns bra att det finns någonting 

som folk känner till om Malung, sen om det är positivt eller negativt är säkert olika. Men det 

skulle kännas tomt om vi inte hade dansveckan, vasaloppet, sälen, skinnindustrin att luta oss på, 

och lite idrottsprestationer. Jag tror det är viktigt för identiteten på en ort, att människor har 

något att vara stolta över. Och då tänker jag att vad har de att va stolta över i Lesjöfors, de 

stackarna (skratt)? 

 

Båda citaten från Johanna placerar malungsbor och Malung i en större glesbygdskontext, och 

hon intar en position där hon resonerar kring både människorna och orten genom att relatera 

dem till den kontexten. Hon ser egenskaper som särpräglar Malung i det att hon inte ser samma 

egenskaper på andra platser. Ett exempel på Eriksens resonemang kring andrafieringens roll i 

den relationella identifikation som är central för formandet av kollektiv identitet – hur vi känner 

igen och bygger kollektivet utifrån det vi inte är (Eriksen 1996:54). Landsbygden eller 



45 

 

glesbygden får ofta negativa konotationer, Johannas citat visar att det inte bara är en fråga om 

relationen stad/landsbygd. De negativa konnotationerna och dikotomiserandet finns även 

internt inom landsbygdskontexten.  

 

En anslutande aspekt som därigenom öppnats upp är möjligheten att positionera sig själv som 

en medveten och frivillig landsortsbo. Flera av informanterna har framhållit att anledningen till 

att de bor i Malung är ett personligt val. Det är ingen slump utan ett aktivt beslut baserat på ett 

vägande av för- och nackdelar, Malung vs storstaden vs övriga landsbygden. Det är ett subtilt 

sätt att säga att jag har möjlighet att leva mitt liv på andra platser än Malung, men tack vare 

naturen, familjen, jobbet etc så har jag valt att leva i Malung. Johan resonerar kring att det är 

en nyckel till platsens fortlevnad, att det tas aktiva beslut att bo i Malung. Att man bor där av 

en särskild anledning. 

 

Johan: Idag är det så att drygdelen av de som bor i Malung har inte tagit ett aktivt beslut att de 

ska bo i Malung. De tog sig aldrig härifrån. Och då händer det ingenting heller, då blir det ingen 

utveckling. För de är bara passagerare i sin egen båt. Och då det blir för mycket passagerare, 

och ingen ror och ingen styr, då blir det bara en massa gnäll. En massa gnöl. Så upplever jag 

det.  

 

Generationsväxlingar är något som Aleida Assman pekar ut som något synnerligen centralt för 

fortlevnad av människors sociala ramar och minnesbärande kontexter. Och som jag tolkar 

hennes resonemang så är det verkligt viktiga att nya individer tar över på centrala positioner i 

platsens ekonomiska och kulturella nav. Enligt henne sker detta ungefär var 30:e år, inte som 

en successiv process utan snarare i form av större omvälvande förändringar i samband med 

dessa generationsväxlingar (2010:41f). I Malungs fall har de senaste 30 åren inneburit en stor 

omvandling i företagarstruktur, infrastruktur med mera. Detta mycket på grund av yttre 

ekonomiska faktorer snarare än den typen av interna generationsväxlingar som Assman nämner. 

I förlängningen leder det till att det idag finns färre platser att ”ta över” för nya generationer i 

Malung. Utsagorna ovan från Johanna och Johan pekar mot att Malung idag är en plats som är 

beroende av att drivande individer, entreprenörer om man så vill, själva hittar sätt att skapa nya 

nav i samhället. Enligt Assman är en av förtjänsterna med dessa generationsväxlingar att de 

innebär en slags nystart, en storstädning i det sociala minnet. De tar bort saker, ändrar riktning 

och genererar en form av frigjord kreativitet – framtidstro och livskraft (2010:41). I Malungs 

fall, och många andra småorter på landsbygden, riskerar just epitetet Landsbygden att som vi 



46 

 

sett, bli en förklaringsfaktor för en generell nedgång och ekonomisk näringsfattighet. Något 

man gömmer sig bakom och använder som en ursäkt för bristen på jobb, avbefolkning och 

allmän nedgång. En etikett som ofta kommer utifrån, bland annat via aspekter som På väg till 

Malung, och som bidrar till att stämpla det mesta utanför storstäderna som en och samma 

Landsbygd. 

 

Ekonomi och överlevnad på landsbygden 

En av de aspekter som gjorde mig intresserad av Dansbandsveckan var att det är ett 

kulturevenemang som av ortsbefolkningen främst lyfts fram för sina ekonomiska förtjänster. 

Ekonomi är på samma gång både ett konkret och ett otydligt begrepp, vad är det egentligen för 

ekonomiska aspekter malungsborna menar?  Malung har, väldigt förenklat, tre befolkningar. 

En åretruntboende befolkning och två turistbefolkningar – sälenturisterna som passerar och 

stannar till i Malung, framförallt under vintersäsongen samt dansgästerna som kommer vecka 

29. Det finns en mängd kopplingar mellan dessa tre grupper och platsen Malung, en mängd 

både ekonomiska och kulturella sätt på vilka man drar nytta av varandra. Nästan alla 

malungsbor jag träffat och pratat om Dansbandsveckan med inleder med att ta upp de 

ekonomiska aspekterna, exempel på saker som finns i Malung tack vare Dansbandsveckan och 

sälenturismen.  

 

Astrid: Jag har en väninna som har klädaffär och på en vecka tjänar hon för tre månader framåt. 

Så dansveckan är väldigt viktig åt småföretagarna. 

 

Pär: Ekonomin spelar en stor roll för alla nere på Grönland, för alla restauranger så är 

dansveckan ju i stort sett livsavgörande, vad jag tror i alla fall, tillsammans med sälentrafiken.  

 

Just ekonomin, den köpkraft som anländer Malung vecka 29 och vetskapen om att det är en 

förutsättning för utbudet av affärer och restauranger i Malung är något som det finns en stor 

tacksamhet och respekt för bland malungsbor. När vi hypotetiskt diskuterat vad det skulle 

innebära om Dansbandsveckan försvann är de flesta övertygade om att en hel del av den service 

som finns skulle tvingas lägga ner. Johan är inne på ett sådant resonemang och tror att 

Dansbandsveckans död även skulle innebära döden för Malung som samhälle. Men han är 

samtidigt reserverad för hur mycket bygden, på andra plan än det ekonomiska, har ut av 

Dansbandsveckan.  
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Johan: Den [dansveckan] är bra för Malung, för alla butiker i centrum. Hade vi inte haft den 

hade vi inte haft de butiker vi har nu. Och frågan är hur länge Malung hade funnits 

överhuvudtaget. Sen har vi en övertro på Dansbandsveckan. För vi tror att det stänker på 

klockaren om det regnar på prästen. Men det gör det inte, det möjligen dunstar en aning på 

klockaren. Men det regnar bara på prästen. Centrum och bara på centrum. 

 

Jag tolkar Johans resonemang som att de ekonomiska aspekterna av Dansbandsveckan i någon 

mån går att se som en konstgjord andning för bygden. En konstgjord andning som visserligen 

får platsen att fortstätta leva och ha en samhällsservice på en acceptabel nivå. Men att den å 

andra sidan inte genererar någonting mer i ekonomiskt avseende än att ”det går runt”. Det räcker 

för att hålla liv i det Malung som finns idag, men inte för att expandera och utvecklas. På 

landsbygden är ofta ekonomi och entreprenörskap synonymt med överlevnad. Finns det inte 

förutsättningar att få jobb eller starta företag så kan en orts överlevnadsmöjligheter avskrivas 

relativt omgående. Elisabeth Wollin Elhouar för ett liknande resonemang i sin avhandling om 

vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd och pekar också ut en viktig skiljelinje mellan 

entreprenörskap och småföretagande där entreprenörskapets ideologi gör det till ett slags 

navliknande fenomen som på ett bredare plan kan generera hållbarhet och ekonomisk utkomst 

och saker som är bra för bygden i stort. Småföretagande är hårdraget mer fokuserat på att själv 

få en inkomst och ett arbetstillfälle (2014:118f). Med det perspektivet blir alltså 

Dansbandsveckan ett uttryck för entreprenörskap och alla de näringsmöjligheter som medföljer 

är att betrakta som mer direkta ekonomiska inkomstmöjligheter för malungsborna. Men just 

vetskapen om alla de ekonomiska möjligheter som följer i Dansbandsveckans kölvatten skapar 

naturligt en vilja från centralt håll att maximera dessa möjligheter. Resurser och satsningar 

kopplas samman med evenemanget, ibland på sätt som irriterar malungsborna.  

 

Maria: Blomplanteringarna kunde ju komma upp ett par veckor innan Dansbandsveckan. Det är 

sånt fokus från kommunen och handlarna på just den veckan. […] Det är jättemånga som tycker 

att ”jaha nu är det snart Dansbandsveckan, då kommer blommorna upp i Grönlandsparken och 

på bron och då gör de fint”. Men för oss som bor här i övrigt gör de liksom inte så mycket.  

 

Det handlar alltså i förlängningen om att köpkraften och arbetstillfällena som anländer Malung 

under Dansbandsveckan avspeglar sig i när, och för vem, platsen görs fin och utsmyckas. Maria 

ger uttryck för en känsla av att som ortsbo bli lite förbisedd i prioriteringen mellan ortsbor och 

dansgäster. Lotten Gustafsson beskriver en liknande problematik i samband med 

Medeltidsveckan på Gotland, synliggjort bland annat i de konflikter mellan gotländska stadsbor 
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och landsortsbor som uppstår i samband med ekonomiska prioriteringar och att man ”krattar” 

för vissa men inte för andra (Gustafsson 2002). Men om Malung då, enligt tidigare resonemang, 

blir definierat som generell landsbygd tack vare sin intima koppling till dansbandskulturen och 

framförallt tack vare de stereotyper av dansbandskulturen som fått stort medialt genomslag, så 

finns det också andra tendenser i mitt material. Tendenser som pekar på vad malungsborna 

själva väljer att ta fasta på för att definiera sin plats i samband med Dansbandsveckan. Det är 

sällan som någon av informanterna gått in på några djupare resonemang kring det faktum att 

det är just dansbandskulturen som tar så stor plats i Malung. Jag tolkar det nästan som att det är 

en ickefråga för de flesta, eller åtminstone något som man mer eller mindre bara konstaterar 

som ett krasst faktum. Vad man i stället sätter värde på, och identifierar sig med som malungsbo 

är det ideella engagemanget och förmågan att skapa en miljö där andra trivs och mår bra.  

 

Johanna: Jag känner en oerhörd stolthet som malungsbo att vi kan ta emot alla och att de har det 

så bra. Det skulle vara jobbigare om det var en festival med 13-åringar som krälar i sina egna 

spyor. Så personligen är jag väldigt stolt över att det är en så nykter och trevlig festival, att den 

har det ryktet den har. 

 

Sven: Jag är väldigt stolt [över dansveckan]! Jag känner han som var med och drog igång det. 

En glesbygd som den här bygger på ideella engagemang. Oavsett om man får till ett sånt 

kanonarrangemang som dansveckan, fanns det inget ideellt engagemang så vore det ju 

skittråkigt. Det är ju allt från bytävlingar i skidåkning till bondens marknad i Malungsfors, 

Skinnarloppet och allt som sker. Fester för att få ihop pengar. Vad skulle vi göra annars? Det 

finns ju ingen teater eller nått sånt här. Bertil Elfström drog ju igång det, han har ju fixat en 

bystuga där och elljusspåret på västra sidan har han ju också fixat. Det krävs såna gubbar och 

gummor med lite drag om det ska bli nått i en sån här bygd. 

 

Dansbandsveckan är alltså i någon mån en arena inom vilken malungsborna kan odla och 

förvalta ett arv av engagemang, entreprenörskap och företagaranda. Johanna lyfter fram 

dansgästerna som en garant för en relativt skötsam publik och Sven känner stolthet över det 

engagemang han ser som livsnödvändigt på en plats som Malung. Det är alltså mer formerna 

för hur festivalen arrangeras som man tar till sig och definierar som betydelsefulla snarare än 

det utbud som festivalen erbjuder. Och med arv menar jag att de förmågor som bland annat 

Johan, Sven och Johanna lyft fram är något som många av informanterna preciserat som 

signifikativt för Malung, även ur en historisk synvinkel.  
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Skinnarna och tradition  

Skinnindustrin har varit ett verkligt nav i Malung, både på det kulturella och ekonomiska planet 

(jfr Jonell-Ericsson 1987). Beredning av skinn samt sömnad av skinnprodukter blev en nisch 

som satte Malung på kartan, både rent bokstavligt med tanke på att orten byggdes ut och 

formades runt och av skinnindustrin, men också redan tidigare än så – av de kringresande 

skinnarna.  

 

Bengt: Man är ganska påhittiga här, att ändå lyckas överleva trots att folk flyttar. Då de började 

med skinneriet här, det var nog mycket för att det är för kargt här för jordbruk. Så man var 

tvungen att söka sig andra inkomstmöjligheter. Först ut och vandra i skinnarlagen och kvinnorna 

drev ett litet familjejordbruk medan karlarna var borta. För det var bara karlar som var ute och 

for såvitt jag vet. 

 

Skinnarna gick runt i kringliggande socknar och byar och sålde sina varor och tjänster. Detta 

för att kompensera för de bristfälliga möjligheterna till jordbruk och inkomster i Malung. Det 

finns mängder med myter och berättelser om hur skinnarna var och vad de hade för egenskaper. 

Saker som man i Malung tagit med sig, nästan som en slags tradition i sättet att vara. Det som 

skinnarna påbörjat och som förts vidare till nya generationer malungsbor kan liknas vid det som 

Aleida Assman i traditionssammanhang kallar för kontinuitetsmodellen. Den förutsätter bland 

annat muntligt traderade kunskaper i en obruten kedja samt hänvisande till auktoritärt kunnande 

leder till kulturell varaktighet för vissa aspekter av liv i Malung och glömska för andra 

(1999:184f). Auktoriteten skulle i Malungs fall kunna var det som Johanna nämnde tidigare, att 

”malungsfolk är som de har varit”. Alltså en närmast auktoritär inställning till att det sätt man 

levt och lärt på i Malung är viktigt och värt att respektera och föra vidare. Johan är inne på ett 

liknande resonemang och framhåller att det finns ovanligt starka traditioner just i Malung, saker 

som går att härleda till hur man levt och vad man tyckt ha varit viktigt. Man har bara fortsatt 

vara som man alltid har varit.  

 

Johan: Fäbobrukandet, det har funnits överallt. Det som är unikt med Malung är att det har levt 

kvar så länge. Det har levt kvar för att det har varit småskalighet även i storindustrin här. Samma 

sorts livsföring har fortsatt, man har haft kvar sina kor för husbehov. Man har fortsatt för det har 

fungerat. […] Men många slutade [med kor] 1962, jag vet inte vad som hände. […] Jag vet ett 

par som jobbade i Öje och det var ju bara självklart att de inte kom till jobbet när de skulle ta 

reda på höet på sommaren. Det var bara så. Sen har det säkert varit konflikter och folk har varit 

irriterade, men det har ändå ”bara varit”... Det har fungerat.  
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I den traditionen, det sätt att vara som vi kanske kan kalla för ”malungsandan”, är det nog 

entreprenörskapet som framträder tydligast. Finurlighet, ekonomisk list och idérikedom som 

kan härledas bakåt till skinnarna. Tydligast personifierat av Niss-Oskar Jonsson, grundaren av 

bland annat Jofa. Han var visserligen inte någon skinnare, men det finns mycket i hans agerande 

som kan härledas till dem. När han byggde upp och successivt utökade sin verksamhet, anställde 

han – kanske inte helt ologiskt, många av sina klasskompisar och bekanta i Malung. Han lät 

tillväxten gagna sina närmaste men också i förlängningen Malung som plats. Det har berättats 

om skinnarna, bland annat av Pär som hört om dem från äldre släktingar i Värmland, att de dels 

var kända för att var tämligen snåla men också för att de sällan handlade något av någon annan. 

De inköp och investeringar man gjorde ville man helst göra av en malungsbo. Man skapade i 

någon mån ett slutet ekonomiskt kretslopp, en typ av handlande som vi kan se spår av än idag. 

Till exempel i samband med Dansbandsveckan. Bland annat så går mycket av den ekonomiska 

vinsten, både i liten och stor skala, tillbaka till entreprenörer och företagare i bygden. 

 

Pär: Alla som hyr ut sina bostäder till dansgäster, de kanske använder de pengarna för att kosta 

på en renovering eller så, och då anlitar de någon av de hantverkare som finns här. 

Idrottsföreningarna tar ju också en stor del, fotbollsklubben hade nog inte haft råd att bygga hall 

annars [utan pengar från dansveckan], och där blir det återigen lokala aktörer som bygger. […] 

Ett handslag här det är som ett skriftligt kontrakt. Man är ärlig och stolt över det man har här.  

 

Det går alltså att skönja en tradition av entreprenörskap där man är mån om att skapa 

ekonomiska ringar på vattnet i lokalsamhället. Ingen av informanterna har gått djupare in på 

vad det kan bero på men gissningsvis är det nog delvis en fråga om tillgång och bekvämlighet, 

men kanske även uttryck för en lokal sammanhållning och en övergripande vilja att det ska gå 

bra för bygden.  

 

Sammanfattning 

I resonemangen i detta kapitel har vi kunnat skönja en besvikelse och en uppgivenhet bland 

informanterna i hur Malung och Dansbandsveckan, mycket på grund av tv-serien På väg till 

Malung, positionerats utifrån negativa stereotyper och normer kopplade till en bredare 

landsbygdsdiskurs. Avståndet i dikotomin stad - landsbygd synliggörs särskilt tydligt genom 

den ”töntifiering” av landsbygden som förekommer i tv-serien. Detta, menar framförallt 

informanten Johan, spiller över på den gängse bilden av Malung och byn blir synonymt med 

negativa landsbygdskonnotationer. En tes som drivits är att ju mer en plats blir benämnd som 
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Landsbygden desto mindre utrymme finns det för en egen ortsspecifik identitet eller profil, i 

alla fall i omvärldens ögon. Informanterna har i flera fall relaterat till den ”mörka” sidan av 

landsbygden där epitet som stagnation, arbetslöshet och avveckling dominerar. En landsbygd 

de själva varit noga med att ta avstånd ifrån genom att framhålla att de personligen bor i Malung 

till följd av ett aktivt beslut. Att positionera sig på den ”ljusa” sidan av landsbygden innebär 

ofta att man identifierar sig med ett driv och en entreprenörsanda som omfattar att skapa sin 

egen lycka, men även bidra till platsens bästa. Engagemang i Dansbandsveckan eller 

affärsverksamhet i samband med evenemanget blir ett sätt för malungsborna att dels positionera 

sig själva och Malung som aktiva och i förlängningen en representant för den driftiga 

landsbygden. Dessutom knyter man an till ett skinnar- och entreprenörsarv som finns invävt i 

det vi kallat ”malungsandan”. Vi har också sett tendenser till att både dansbandskulturen och 

malungsborna i någon mån lärt sig leva med de negativa associationer som kopplas samman 

med dansband. Jag har tolkat informanternas resonemang om de ekonomiska uppsvinget som 

Dansbandsveckans ger som en ren överlevnadsfråga för hela Malung. Ortsborna ser från ett 

inifrånperspektiv vad evenemanget ger och har, kanske mycket tack vare entreprenörs- och 

företagararvet, hittat sätt att ta vara på de affärsmöjligheter som Dansbandsveckan ger. Hur 

Malung och Dansbandsveckan framställs i media genom till exempel På väg till Malung 

hamnar i en ”överlevnadssituation” inte det främsta rummet.  
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5. Trauma, identitetskval och 

framtidsförhoppningar 

 

Hittills har vi noterat en mängd aspekter kring Dansbandsveckan, hur evenemanget och det som 

kommer i dess kölvatten relaterar till malungsbor och Malung. I detta det avslutande 

analyskapitlet tar jag upp ett identitetsmässigt trauma för Malung som inträffade under 

Dansbandsveckan 2014. En händelse som kastade nytt ljus över malungshistoriens väg in i 

framtiden samt väckte frågor om hur man bäst ska fylla ett uppslaget hål i identifikationen med 

sin plats. Det för samman två centrala delar i malungsbornas sociala och kulturella minne - 

Dansbandsveckan och skinnhistorien. 

 

En del av Malungs identitet brinner ner 

Tidigt på torsdagsmorgonen under Dansbandsveckan 2014 larmades räddningstjänsten om en 

misstänkt brand i garveriet i centrala Malung. Dansgäster och bybor höll just på att vakna och 

initialt bedömde man från räddningstjänstens sida att branden snart borde vara under kontroll. 

Under dagen utvecklade sig dock branden till att täcka ett område på ca en hektar, en storlek 

som man nästan bara ser i samband med skogsbränder enligt Johan Szymansk, stadsbefäl vid 

räddningstjänsten (www.aftonbladet.se 2014-07-17).  Att storbranden i garveriet ägde rum just 

under Dansbandsveckan innebar såklart en mängd saker för både händelseförloppet, 

arrangörerna och för dansgästerna. Å ena sidan att det fanns en större beredskap på plats än 

annars i form av poliser och räddningsarbetare vilket potentiellt underlättade avspärrningar, 

trafikomledning etc. Å andra sidan fanns det extremt mycket människor i närheten av branden 

och därmed också mer komplicerade säkerhetsaspekter. Från arrangörernas sida minns man 

dagen som den värsta möjliga mardrömmen. Branden ägde rum bara några hundra meter ifrån 

Grönlandsparken där dagprogrammet med aktiviteter var i full gång. Under dagen pendlade 

beskeden från räddningstjänsten mellan ytterligheterna att läget var under kontroll till att hela 

centrala Malung skulle utrymmas.  

 

Lars: Det var dramatik. Vid 16:30 då börjar man prata från räddningstjänsten om att utrymma 

hela centrala Malung. Och vid en utrymning, då går man över nästan i ett krigsskede. Alla 

människor ska ut ur området, dit med bussar och transportera bort dem. Ordet evakuering dök 

http://www.aftonbladet.se/
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upp, vi skulle evakuera hela Malung. Och då ringde man till mig och sa att nu måste ni sluta på 

scenen, det brinner för mycket.  

 

Rökpelaren från garveribranden, sett från scenen i Grönlandsparken. Foto: danslogen.se 

 

I slutänden gick det ändå förhållandevis bra. Det fina vädret gjorde att det mesta av röken kunde 

stiga rakt uppåt och branden var slutligen under kontroll på kvällen. Dansen på Orrskogen 

kunde därför genomföras som vanligt med ett i stort sett obefintligt publiktapp jämfört med 

torsdagskvällen ett år tidigare. Detta kanske delvis tack vare att Lars Bälter med kollegor åkt 

runt på campingplatserna med en högtalarförsedd bil och utropat faran över.  

 

Symboliken i att den största och tydligaste symbolen för det gamla Malung brinner ner mitt 

under Dansbandsveckan – en av byns viktigaste nya symboler, är nästan övertydlig. Det går 

inte att beskriva tydligare att skinnet successivt försvinner ur Malungs språk, näringsliv och 

fysiska miljö. Under våren har resterna av garveriet knackats ner till grus och fraktats bort. Så 

platsen är i någon mån ett vitt papper, och vetskapen om att det legat ett garveri där en gång 

lever fortfarande i det sociala minnet, trots att man inte längre kan se byggnaden.  
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Ett garveri är en plats där djurhudar konserveras och omvandlas till läder. Malungs garveri var 

i bruk mellan 1885 – 2005 och har genom åren drivits av olika aktörer och med olika 

garvningsmetoder. Det är en process som innefattar många typer av kemikalier och farliga 

ämnen (Petersson 2011:4). Fabriken har byggts ut vid flera tillfällen och bestod innan branden 

av ett kluster av olika byggnader belägna alldeles invid västerdalälven i centrala Malung, klart 

synligt från riksvägen genom byn. En plats som funnits under en lång tid och som haft en central 

funktion i bygdens näring då den försett många av skinnfabrikerna med material. Under mitt 

fältarbete visade sig garveriet, minnena av branden och tankarna kring den platsen och dess 

framtid vara en av de tätaste och mest känsloladdade inslagen i intervjuerna. Samtliga 

informanter hade klara minnesbilder av dagen, hur de fick reda på att det brann, var de befann 

sig och så vidare. De flesta kopplade garveribranden till en bredare malungskontext och beskrev 

det som en händelse som tvingat in Malung i något nytt och okänt, där platsen förlorat en verklig 

centralkomponent i identiteten. Att från och med nu skulle inget bli sig riktigt likt. 

 

Johan: Det är ett trauma för hela Malung. Ett riktigt stort trauma för hela Malung, för alla har 

en relation till garveriet. Även om det har varit nedlagt i flera år så är det där ju en siluett som 

har funnits så länge alla som lever i Malung idag har levt. Det finns ingen i Malung som inte 

har sett siluetten. Det är som att ha ett kök och så plötsligt så slänger du ut spisen. Det är bara 

ett tomrum. […] Det är en jättechock. Jag vet själv flera stycken som nästan blev sjuka, fastän 

de inte har jobbat där. En sa till mig att han blev sängliggande i tre dagar. ”Pappa har jobbat där, 

farfar har jobbat där. Det har funnits där jämt.”  

 

Johanna: Det var en sån där grej där det kändes att, oj, här rivs det upp någonting i Malungs 

identitet. Då började jag väldigt mycket fundera på det här med hur mycket identitet som ligger 

i en plats, en plats utseende. Den där byggnaden har bara stått där och varit ful, det tror jag nog 

de flesta har tyckt. Ända tills den började brinna. Då var det som att det kändes, hur stor del av 

Malung den ändå var. Ja... det var en läskig dag.  
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Garveriet efter branden. Foto: danslogen.se 

 

Som en person som spenderat mycket tid i Malung vet jag att det finns ett allmänt uttryck på 

malungsmål som ungefär kan översättas till ”det ska vara som det har varit”. Detta som en 

halvironisk blinkning i respekt för traditioner och de sätt som man ”alltid” gjort saker på i 

Malung. En del av den chock som Johan och Johanna beskriver kan säkert härledas till den 

typen av mentalitet som formats av att historien skridit fram sakta i Malung, med få omkastande 

förändringar över en natt. Garveriet var en tydlig symbol för Malungs skinnindustri, ett tydligt 

monument över vad bygden en gång varit. En del i den mytbildning som är central i kollektiv 

identitet. Thomas Hylland Eriksen pekar på relationen mellan plats, tid och metaforiskt 

släktskap och menar att vetskapen om att något specifikt skett på en särskild plats förr kan 

koppla den platsen till nutiden och göra den relevant även i samtiden. Som i Johans citat där 

hans vän haft både en farfar och en far som jobbat på garveriet och där det faktumet skapar 

särskilda band till platsen och en särskild betydelsebärande funktion för individen. Men också 

på en mer kollektiv nivå, en plats som garveriet skapar ett metaforiskt släktskap malungsbor 

emellan (Eriksen 1996:75). I och med garveribranden kapades många av dessa kopplingar till 

det förflutna, kopplingar som varit viktiga för malungsbornas kollektiva identitet. Även om 

vissa av informanterna verkar ha skakat av sig chocken branden när jag träffade dem så har 
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andra berättat om behov att läka och verkligen beskrivit det som en förlust som varit svår att 

hantera. 

 

Åsa: Det tog mig flera månader innan jag kunde åka och titta på det. Jag kunde inte åka och se 

att det var borta. Jag valde att inte åka över bron. […] Det tog säkert två månader. Jag bad en 

kompis följa med så vi gick dit. Jag har inte varit med själv men min farfar höll ju på med skinn, 

så det finns ju en historia för Malung som bara försvann. Det är mer den känslan, känslan av 

vad vi har förlorat var alldeles för jobbig att bära.  

 

Vad kommer sen? 

En naturlig fråga, när den initiala chocken lagt sig, är vad platsen där garveriet en gång låg ska 

användas till nu. Vad som ska fylla det fysiska tomrummet vid älven. Vid tiden för mitt 

fältarbete i Malung hade ett drygt halvår gått sedan själva branden och uppstädningen pågick 

som sagt i takt med att jag genomförde mina intervjuer. Bortskrapningen av garveriresterna 

med grävskopor och lastbilar gjorde platsens framtid till ett naturligt nedslag under samtalen 

med informanterna. Vi kan notera en tydlig tendens i alla tre citat som presenterats ovan. Alla 

berör en slags oro för vad som ska hända med den kollektiva identiteten i Malung nu, eller 

snarare kanske en tvekan för vad Malung är utan garveriet och en tydlig medvetenhet om det 

tomrum som uppstått. Man är medveten om att man förlorat något väsentligt. Men som jag 

tolkar det så handlar det inte bara om en förlorad byggnad och all symbolik kring den. Det finns 

också en sorg över den roll som garveriet hade kunnat få för bevarandet av skinnrelaterade 

aspekter för framtiden i det kulturella minnet. Lokalerna i garveribyggnaden användes efter 

stängningen 2005 bland annat till lite småskalig skinnproduktion och ett stort möbellager och 

loppmarknad men flera av informanterna är överens om att garveriet hade varit en idealisk plats 

för ett lokalt Heimat-museum där det ortsspecifika blir tillgängligt för att förstå och upptäcka 

Malungs historia och samtidigt ett slags forum för att lyfta fram och minnas det som är unikt 

med platsen (Macdonald 2013:144, Eriksen 1996:80). 23-åriga Anna är den yngsta av 

informanterna men har ett brinnande intresse för skinn och sömnad och är dessutom utbildad 

skinnskräddare. Hon kommer från en släkt med skinnbakgrund och drömmer om att föra vidare 

släkt- och malungstraditionen genom att öppna eget. Platsen för garveriet skulle hon gärna se 

att man gjorde till en minnesplats för skinnet.  

 

Anna: Det är ju hemskt för en annan som tycker så mycket om skinn, att garveriet är borta. Men 

jag hör både positivt och negativt kring att det är borta. Nu kanske man kan bygga nått nytt, men 
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då är det ju det att skinnindustrin försvinner. Får man önska, ett skinnmuseum eller så. Nått sånt 

på den platsen som betytt så mycket för Malung.  

 

Annas önskan att göra garveriplatsen till ett minnesmärke delar hon med flera av informanterna. 

Men en nyckel till att få en beständighet i det minnet är att något i den fysiska miljön minner 

om det som man vill bevara. Alltså att byggnader eller monument visar att det stått en fabrik 

där. Det kan annars bli svårt för symboliken och minnena att få fäste i tomma intet eller i något 

nytt (Assman 2010). Bengt beklagar av den anledningen att rivningen av garveriresterna kanske 

gått lite hastigt och att en nyckel till att få med skinnarvet in i framtiden hade legat i att ha 

garveriskelettet kvar att bygga på.  

 

Bengt: Jag är lite besviken, jag hade hoppats på att de skulle rädda tre av de bäst bevarade 

skeppen och göra något kulturellt av det. Jag är väl bekant med han som hade sitt lager där, han 

var också inne på att man skulle göra något bra av det. Men någon har gjort nån bedömning då, 

och det gick nog lite fort, att det var inget att ha kvar. Och då behöver ju ingen bry sig längre, 

så de har jämnat det med marken nu. Man kunde ha ansträngt sig mer.  

 

Det finns tendenser av en mild uppgivenhet i mitt material, framförallt när det handlar om 

framtiden och viljan att åstadkomma något nytt. Det finns idéer och drömmar men som ofta 

grusas av faktorer som ekonomisk olönsamhet, politisk- eller bara ren och skär, ovilja. Maria 

har bott i Malung i större delen av sitt liv och hon har på senare tid reagerat på att småsaker, vi 

kan kalla det guldkanter i tillvaron, försvunnit mer och mer. Att det blir allt glesare mellan 

sådant som går utöver det vardagliga. Hon ser bland annat att saker som den tidigare årliga 

isskulpturtävlingen runnit ut i sanden. När det gäller garveriplatsen skulle hon gärna se en 

mötesplats för ortsbefolkningen, men har på nära håll upplevt de svårigheter och motstånd som 

omgärdar en sådan satsning.  

 

Maria: Jag har sagt att man kunde väl göra det lite mysigt och en småbåtshamn där nere. Och 

även när jag var lite politiskt aktiv så föreslog jag det. Men då var det någon som sa att det kan 

man ju inte göra, då kan någon bli avundsjuk på att det stod en fin båt där. Och det är ju så 

tråkigt. Även om jag inte kan ha en båt, att kunna sitta där nere och äta en glass och glädjas åt 

andra då. Men det finns ju de som inte kan det. Det är lite typiskt malungsbor, att man inte kan 

glädjas åt andras lycka. […] Det går ju att göra mycket, men här finns inte det intresset. Just den 

där avundsjukan, och då kan man inte göra någonting. Det drar ju ner allting.  
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Kanske är det en följd av att Malung varit och i viss mån fortfarande är en företagarort där man 

ständigt tävlat med varandra om inkomstmöjligheter. Man kan hävda att viljan att inte skapa 

arenor där byborna kan visa upp sitt ekonomiska välstånd är ett sätt att bevara en slags 

hållbarhet i de mellanmänskliga relationerna (Wollin Elhouar 2014:120f). I en artikel ur 

tidskriften RIG 1984 är Ulla Brück inne på ett resonemang gällande just rörelse i kollektiva 

identitetsprocesser. Hon talar om relationen mellan förändring och kontinuitet i en grupps 

identitet och illustrerar det med ett exempel i form av en cykel. En cykel som ägaren successivt 

servar och byter delar på och så en dag har varje ursprunglig del bytts ut till en ny. Är det då 

fortfarande ”min cykel”? Svaret blir ja då det är omöjligt att peka ut ett specifikt tillfälle i 

processen då cykeln övergick från att vara ”min gamla cykel” till att bli en annan. Det centrala 

är att de finns det en kontinuitet i ägarens förhållande till cykeln som konstruerar en kontext 

där cykeln fortfarande har samma betydelse och funktion, även om varje enskild del i praktiken 

är utbytt (Brück 1984:67f). En i sammanhanget relevant diskussion är den Paul Agnidakis för i 

sin avhandling när det gäller tillträde till en plats och vad som konstituerar ”äkta” lokalinvånare. 

Bland annat med hjälp av Eriksens nämnda begrepp mytiska gemenskaper diskuterar han hur 

lokala myter aktualiseras och används på olika sätt för att konstruera den genuina 

lokalinvånaren (Agnidakis 2013:31ff). Med hans resonemang skulle den typiska urmalungsbon 

relatera till en samling stereotypa egenskaper snarare än enskilda faktiska personer. Men likväl 

egenskaper som finns och som används av lokalbefolkningen för att positionera sig mot 

omvärlden och som springer ur platsens historia. Ett slags arketyper (ibid 2013:36, jfr Rosander 

1985). Kanske är det så att det plötsliga bortryckandet av garveriet, en uttalat central del av 

Malungs identitet, har försatt platsen och ortsborna i ett tillstånd där de faktiskt vet när deras 

gamla cykel upphörde att vara densamma. Och kanske förklarar det i sin tur den tillsynes ivriga 

tankeverksamhet som finns bland informanterna kring vad man ska använda platsen till i 

framtiden – det finns glapp i malungsarketypen som behöver fyllas eller åtgärdas för att det ska 

finnas en tyngd eller pondus när man åberopar det lokala, urmalungsbon. I sammanhanget blir 

det därför intressant att notera hur andra aspekter av stereotypa malungsegenskaper, till 

exempel den missunnsamhet och det ekonomiska revirbevakande som Maria talar om, verkar 

ha del i det som bromsar återuppbyggande av malungsidentiteten på platsen där garveriet en 

gång stod.    

 

Om vi avslutningsvis ska återvända till symboliken i att branden ägde rum just under 

Dansbandsveckan så ligger ju tanken nära tillhands att Dansbandsveckan är det som ska fylla 

tomrummet efter skinnet. En del av de förslag som informanterna presenterat som möjliga 
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nyttjanden av garveriplatsen i framtiden är i någon mån dansbandsrelaterade, bland annat 

föreslogs en ny camping för dansgäster, en turistbyrå eller kanske rent av ett dansbandscenter. 

Johan pekar på att det allra viktigaste är att det blir någonting, att det inte bara blir tomt. Att 

bygga någonting nytt på garveriets gamla plats ser han som ett sätt att på ett bredare plan 

bekämpa stagnationen på landsbygden. 

 

Johan: Jag är egen företagare och jag inser ju hur svårt det är att överleva på landsbygden. Om 

det så öppnar ett Sibylla där så är det bättre än inget alls. Rent krasst så spelar det ingen roll, 

bara man inte sätter upp ett kontor eller en ny industri. […] Eller visst, ett dansbandshus, absolut! 

(skratt) 

 

Johan avslutar med ett avväpnande skratt som låter mig förstå att ett dansbandshus kanske inte 

riktigt skulle fylla tomrummet efter garveriet. Samtidigt så lyser en medvetenhet igenom om att 

Dansbandsveckan är den starkast lysande stjärnan på malungshimlen nu. Att den skulle få en 

ytterligare framskjuten position i både Malungs identitetsprocesser och den fysiska miljön i 

framtiden, i takt med att det skinnet, malungsmålet och andra tidigare centrala faktorer sakta 

krackelerar är både en spännande och högst sannolik tanke.  

 

Sammanfattning 

Det här kapitlet har tagit upp några av de aspekter i Malungs kollektiva identitetsprocess som 

triggades igång i samband med den omfattade branden i garveriet under Dansbandsveckan 

2014. Branden totalförstörde den plats som på ett tydligt sätt utgjort navet i Malungs 

skinnidentitet. Händelsen har beskrivits som ett svårt trauma för Malung, flera av informanterna 

har uttryckt att vetskapen om att skinnet är en del av det förflutna blev särskilt påtagligt i 

samband med branden. Förändringen av den fysiska miljön, att Malungs siluett är förändrad, 

har upplevts svår att hantera. Detta kan tolkas som ett tillstånd av identitetsmässig förvirring, 

en osäkerhet i hur man som malungsbo ska förhålla sig till Malung nu. Detta har i sin tur lett 

till diskussioner kring vad man ska fylla tomrummet vid älven med, både fysiskt och kanske i 

förlängningen identitetsmässigt. Som en del i dessa diskussioner syns även resonemang kring 

hur man ändå ska få med sig skinnet in i framtiden. En del av sorgen med garveriet är att det 

upplevdes som en given plats för ett skinnmuseum och en chans att därmed befästa Malungs 

skinnarv i det kulturella minnet. När det gäller vad som faktiskt ska fylla platsen i framtiden så 

finns det en mängd olika förslag, gemensamt för dessa är att de utgör någon form av mötesplats. 

Det faktum att branden ägde rum under Dansbandsveckan – en av Malungs starkaste nya 
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identitetsmarkörer, ställer oundvikligen frågan om Dansbandsveckan är det som ska ”ta över” 

efter skinnet. Dansbandsveckan har med sina 30 år på orten visserligen allt mer potential att 

vara med och forma det metaforiska släktskap som är centralt i kollektivt identitetsskapande. 

Sannolikt kommer evenemanget att få en allt större betydelse för Malung. Som vi såg i tidigare 

avsnitt är rollen som mötesplats en av de verkligt centrala funktionerna med Dansbandsveckan 

för malungsborna. Som vi sett i detta kapitel är det just önskan om mötesplatser som dominerar 

informanternas utsagor. Det viktigaste med garveriplatsens framtid verkar vara att det byggs 

någonting där, en form av mötesplats. Formen framstår som i någon mån sekundär, men att inte 

bygga någonting alls på den platsen kan ses som ett tecken på en generell stagnation och 

oförmåga att gå framtiden till mötes på ett aktivt sätt.  
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Slutord 

Att nå en djupare förståelse för malungsbors perspektiv på Dansbandsveckan - hur evenemanget 

på olika sätt syns och påverkar det dagliga livet samt identitets- och minnesbärande processer 

har varit denna undersöknings övergripande syfte. Underökningen har drivits av en specifik 

nyfikenhet på den position och betydelse som Dansbandsveckan har i Malung idag, men på ett 

mer generellt plan strävat efter att ge en inblick i hur en landsbygdsort med en tydlig 

industribakgrund kämpar för sin existens under nya förhållanden samt hur detta syns i 

förhandlingar i det sociala- och kulturella minnet.  

 

Den centrala position som minnen har i människors kollektiva relationer – att blanda, diskutera 

och förhandla med det förflutna och samtidigt generera nya minnen från det som händer i 

samtiden, har varit en viktig utgångspunkt i de analyser som gjorts. Framförallt har två aspekter 

av Malungs kollektiva identitet, skinnet och Dansbandsveckan, samt dialogen dem emellan haft 

en framträdande roll. Detta dels för att malungsborna själva visat upp en tydlig medvetenhet 

om att dessa två identitetsaspekter har stor betydelse både i ortens självbild från ett 

malungsperspektiv samt i omvärldens ögon. Men också för att jag varit nyfiken på kopplingen 

dem emellan, framförallt vad som hänt med malungsbornas kollektiva identitetsprocesser i takt 

med att skinnet sakta fasats ut och Dansbandsveckan fått allt större betydelse och spelrum. Från 

att ha varit ett samhälle fullständigt dominerat av skinnindustrin som ekonomisk födkrok men 

också en som en kollektiv identifikationsfaktor - Malung är skinn - Sveriges ohotade 

skinncentrum, till att vara ekonomiskt beroende av en turistström av dansgäster varje sommar 

samt att tvingas hantera att platsen allt mer färgas av och sammankopplas med 

dansbandskulturen.  

 

Genom analysens gång har vi sett exempel på hur skinnets position i Malungs sociala minne är 

på väg att förändras. Både på subtila sätt som att malungsmålets relevans bleknar då många ord 

och begrepp successivt tappat sin kontext i och med skinnindustrins nedgång men också 

dramatiskt och plötsligt som i samband med garveribranden sommaren 2014. Samtidigt har vi 

också sett tydliga tecken på att malungsborna allt mer tar till sig Dansbandsveckan som en 

verkligt central del av ortens sociala och ekonomiska struktur. Den påverkar när de vill ha 

semester, när de bjuder in gäster utifrån för att visa upp Malung och utgör en allt mer given 

mötesplats. Därmed också i förlängningen en allt mer central kugge i malungskollektivets 
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identitets- och minnesprocesser. Men även om skinnet och Dansbandsveckan kan framstå som 

helt olika och separata identitetsaspekter så finns det också överlappande kontaktytor. 

Initiativtagaren till Dansbandsveckan var skinnfabrikör och mycket i uppkomsten, 

organisationen, genomförandet och utvecklingen av evenemanget går, som vi sett, att härleda 

till en tradition av entreprenörsanda och företagande i Malung. Detta har bland annat synts i 

relationen mellan malungsbor och dansgäster samt i de olika roller och åtaganden som 

malungsbor antar under veckan. Det går med andra ord att se Dansbandsveckan som en delvis 

logisk produkt sprungen ur aspekter verksamma och förankrade i Malungs historia.  

 

Sett ur ett större perspektiv så tror jag det är viktigt för Malung och andra landsbygdsorter att 

utvecklas med en sund relation mellan då och nu. I de utbredda resonemangen rörande 

relationen mellan landsbygd och stad har jag argumenterat för att ju mer Landsbygd en plats 

blir, desto mindre spelrum finns det för ”egna” identitetsaspekter som särpräglar orten i fråga. 

Både gentemot gruppen själv och mot omvärlden. Ett epitet som Dansbandsmekka är något 

som klär Malung i en skrud av normer och stigmatiserande stereotyper kopplade till stadens 

gängse bild av landsbygden och dansbandskulturen. Vi har sett utsagor från informanterna där 

de relaterar till malungsbor, Malung och dansbandskultur som delar av en större Landsbygd och 

placerar sig själva och orten i en slags tolerant förhållande till denna kontext. En kontext där de 

negativa landsbygdskonnotationer man visserligen uttrycker en form av uppgivenhet över att 

förknippas allt mer med vägs upp med hjälp av innovativa strategier för att utnyttja ekonomiska, 

sociala och kulturella aspekter av Dansbandsveckan. Många näringsidkare tjänar pengar genom 

att lära sig målgruppen och anpassa sitt utbud efter dansgästernas efterfrågan. Samtidigt ställer 

sig de flesta malungsbor utanför dansanläggningen Orrskogen, det många skulle beteckna som 

huvudattraktionen med Dansbandsveckan, och etablerar i stället starkt betydelsebärande 

kontexter och mötesplatser i evenemangets kringaktiviteter. Bland annat det stora öltältet i 

centrum. Det är nog att övertolka materialet en aning att påstå att det skulle vara ett uttryck för 

en medveten positionering från malungsbornas sida, för att inte bli allt för synonym med 

Landsbygden genom dansbandskulturen och därmed riskera en slags identitetsmässig 

urlakning. Däremot kan vi konstatera att malungsborna karvar ut en särskild arena under 

Dansbandsveckan där de har möjlighet att nå en fördjupad samvaro och känsla av gemenskap 

som malungsbor där möten över generations- och klassgränser håller liv i det sociala minnet 

och Malungs kollektiva identitet. Dansbandsveckan utgör alltså en kontext inom vilken en 

fördjupad samhörighet mellan malungsbor blir möjlig, helt eller delvis frikopplad från 

Dansbandsveckans egentliga huvudsyfte – själva dansen.  
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Under de månader jag befann mig i Malung och fältarbetade pågick, parallellt, rivningen av det 

nedbrunna garveriet och planeringen inför Dansbandsveckans stora 30-årsjubileum 2015. En 

symbolik som signalerar den ena malungsidentitetens fall och den andras uppgång. Jag vill dock 

förtydliga att det inte riktigt är så svartvitt, även om vi sett tendenser som pekar åt det hållet.  

Skinnet inte på väg att dö bort från malungsbornas sociala minne, möjligen bleknar det en del 

men betydelsen av det och framförallt hur djupt skinnarvets rötter är rotade i Malung framgick 

i den chock som uppstod när garveriet brann ned. I första hand handlar det nog om en osäkerhet 

i hur man rent praktiskt ska föra över och förankra skinnet i det kulturella minnet, men man ser 

behovet av en bevarande insats när skinnföretagen försvinner, skinnhantverkarna och 

kunskapen försvinner, språket försvinner och byggnaderna försvinner. Att man i samband med 

branden började tala om att man faktiskt vill bevara minnen om Malungs skinnhistoria, kanske 

i from av ett skinnmuseum, är en viktig utgångspunkt för att man ska lyckas. Både Jan Assman, 

Aleida Assman och Thomas Hylland Eriksen har pekat ut det processuella när det gäller minne 

och identitet. Men något som kanske framstår lite dunklare är den aktiva handling som krävs 

när en kollektiv identitet formas. Man måste välja ut saker, berätta om dem, förankra dem i 

platser och byggnader och på så vis skapa en grund för det en ortsbefolkning bygger upp sin 

känsla av tillhörighet kring. Det behöver inte vara så att Dansbandsveckan successivt ska ta 

över skinnets plats i centrum för Malungs kollektiva identitet. Säkert kan de, som idag, 

samexistera. Tendenser i undersökningens resultat pekar trots allt på att de i dagsläget har lite 

olika funktionsområden. Dansbandsveckan som huvudsakligen ett ekonomiskt och mer och mer 

socialt nav i bygden och skinnet som en mer underliggande historisk aspekt. I kapitlet om 

branden diskuterades vad det ska bli av garveriplatsen i framtiden. Kontentan landade i att det 

viktiga är att det blir någonting, att en utebliven återvinning av platsen skulle kunna ses som ett 

nederlag och ett tecken på att Malung är på väg utför - en del av den passiva, utdöende 

landsbygden. Framtiden lär utvisa vad som händer där nere vid västerdalälven, hur Malung tar 

sitt skinn och sin dans med sig framåt.  
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