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Förord 
Den här rapporten bygger vidare på en tidigare följeforskningsrapport av projektet 
Boom Town – en innovativ miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen 
(Lundgren & von Schantz Lundgren, 2010). Innehållet har koncentrerats i omfång 
för att på så sätt göra presentationen mera koncis och i en del avseenden mer gene-
rell i sina resonemang. Projektet startade 2008 och planerades att pågå till och 
med utgången av 2010, men kom av olika skäl att förlängas till september månads 
utgång 2011. Inom ramen för följeforskningsprojektet har även en rapport som 
mera specifikt beskriver Boom Town Music Education (BTME) publicerats 
(Ljungdahl, P-I. (2009) Garagebanden tar steget in i högskolan! - En studie av en 
gehörsbaserad musikhögskoleutbildning med rockbandet i fokus. Falun: Högsko-
lan Dalarna. (examensarbete)). 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla Er som så generöst och välvilligt låtit mig ta del 
av Era synpunkter och erfarenheter och som gjort det möjligt att studera den verk-
samhet som bedrivits inom projektet Boom Town - En innovativ miljö för när-
ingslivsutveckling inom musikbranschen.  
 
Falun i december 2011 
 
Mats Lundgren 
Fil. dr./docent i sociologi och lektor i pedagogik 
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Sammanfattning 
Upplevelseindustrin växer och får allt större ekonomisk betydelse, något som ock-
så skapar möjligheter för entreprenörer att etablera nya företag. I den här rapporten 
riktas intresset mot ett exempel där Tillväxtverket, Region Dalarna och Borlänge 
kommun tillsammans har ställt ekonomiska medel till förfogande till flera på var-
andra följande projekt med den övergripande titeln BoomTown. Projektet kan 
uppfattas som en regional näringslivspolitisk satsning med syfte att skapa ett klus-
ter inom populärmusikbranschen. Det existerar emellertid olika uppfattningar mel-
lan dels de som hävdar att det är möjligt att med näringslivspolitiska insatser byg-
ga upp ett branschkluster och dels de som hävdar att ett sådant växer fram orga-
niskt och troligen är omöjligt att implementera genom planerade insatser. De som 
menar att det är möjligt att implementera ett branschkluster företräds främst av ak-
törer som på olika nivåer i politiska och administrativa organ arbetar med närings-
livspolitiska insatser. De som hyser tvivel är framför allt forskare inom detta om-
råde. De anför att ett kluster i stället är resultatet av historiska händelser och oför-
utsedda faktorer, där slumpässiga händelser spelar en viktig roll. Syftet är från 
dessa utgångspunkter att beskriva och diskutera möjligheten att på en näringslivs-
politisk grund skapa ett regionalt populärmusikkluster. Rapporten bygger på ett 
följeforskningsuppdrag, genomfört som en kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen 
har genomförts från hösten 2008 och fram till och med hösten 2011 där flera olika 
datainsamlingsmetoder använts parallellt, så kallad triangulering. 
 
Resultatet visar att BoomTown har lagt en grund till något som skulle kunna ut-
vecklas till ett regionalt musikkluster inom populärmusik. Strategin har varit att 
dels skapa en organisation som här benämns som ”BoomTown-familjen”. Regio-
nala näringslivspolitiska insatser spelar i det här sammanhanget en viktig roll ef-
tersom det i många fall inte finns någon annan än offentliga organ som är villiga 
att gå in och finansiera långsiktiga utvecklingsprojekt med ett osäkert utfall. När-
ingslivspolitik är emellertid inte heller en oproblematisk aktivitet och den innehål-
ler per se en rad möjliga komplikationer, till exempel i form av komplexa och del-
vis motsägelsefulla regelsystem som skapar svårforcerade hinder. Försöken att 
bygga ett regionalt populärmusikkluster har nu pågått under de tre projekt som 
tillsammans utgör varumärket BoomTown under snart 10 års tid, men trots detta 
återstår fortfarande flera nödvändiga insatser. Arbetet går dock vidare och det är 
fortfarande ett oskrivet blad vad slutresultatet kommer att bli. 
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INTRODUKTION 
Sverige etablerade sig i början av 2000-talet som ett av världens mest framgångs-
rika länder inom musikbranschen (Sandgren, 2000; Braunerhjelm & Helgesson, 
2003; Hallencreutz, 2002; Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 2001; 2007). 
Att upplevelseindustrin växer och får allt större ekonomisk betydelse skapar möj-
ligheter för entreprenörer att etablera nya företag (Almquist, Engström, & Olaus-
son, 1999). Musikbranschen har tidigare haft en stabil och tydlig struktur genom 
majorbolagens1 dominerande ställning och de var även viktiga ”riskkapitalister” 
som kunde satsa på en viss artist eller grupp av artister och de kunde även fånga 
upp talanger, producera och marknadsföra. Genom sin ekonomiska styrka hade de 
förmåga att ta ansvaret för de långsiktiga strategierna. I dag är deras ställning inte 
lika dominerande och därmed är musikbranschen mindre stabil och välorganise-
rad. Majorbolagen spelar ändå fortfarande en betydelsefull roll, även om det nu 
även existerar andra vägar genom den digitaliserade tekniken som har gjort beho-
vet av specialiserad utrustning mindre unik. Teknik för att kunna producera musik 
finns nu tillgänglig för många fler till allt lägre kostnader. Den digitala tekniken 
ger även ökade möjligheter att sprida musiken, vilket samtidigt ytterligare ökar 
konkurrensen på musikmarknaden. Fildelning på internet skapade en ny situation 
som gjorde att musikproducenter fick allt svårare att kunna ta betalt för sin musik, 
vilket inneburit att det utvecklats nya former av betaltjänster för att ladda ner mu-
sik via telefon eller dator. Ett av flera sätt att försöka hitta andra vägar har varit att 
erbjuda livemusik via festivaler och konserter. Musikfestivalerna har därmed 
kommit att spela en större roll, inte minst för att marknadsföra artister. Det finns 
numera ett brett utbud av festivaler som erbjuder världsartister med ett stort antal 
besökare.  
 
Hallencreutz, Lundequist & Malmberg (2007) argumenterar för att framväxten av 
ett framgångsrikt svenskt musikkluster under 1980- och 1990-talen aktualiserar 
flera näringslivspolitiska frågeställningar, bland annat i vad mån musikklustret 
kan ses som resultatet av medvetna näringspolitiska satsningar. Andra frågor är 
vilken roll offentliga organ spelar i detta sammanhang och vad det finns för erfa-
renheter och lärdomar som förekomsten av ett svenskt musikkluster ger upphov 
till. De menar att den första frågan kan besvaras enkelt och entydigt med svaret att 
det svenska musikklustret inte är resultatet av en medveten näringspolitisk strate-
gi, utan att det har vuxit fram successivt under lång tid. Det har emellertid skett en 
                                                                                                  
1 De största multinationella skivbolagen Sony-BMG, EMI, Universal och Warner (www.bbs.hik.se/ 
forskning/arvidsson/SOMrapport2004.pdf). 
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omsvängning genom att regionalpolitiken har förändrats från att vara ett medel för 
att vara omfördelande, till att också stödja ekonomiska tillväxtprocesser. Med ut-
gångspunkt i detta väcks då frågan om situationen har förändrats och vad effekter-
na i så fall blir. Hallencreutz, Lundequist & Malmberg (2007) skriver att en när-
ingspolitik som baseras på klustertänkande kan dels uppfattas som att denna inne-
håller initiativ som är riktade mot att stärka och utveckla ett specifikt kluster i en 
specifik region och dels ta sikte på att skapa förutsättningar som allmänt stödjer 
och underlättar att ett kluster kan uppstå. Vid en inventering för några år sedan 
kunde mer än 500 sådana klusterinitiativ runt i världen identifieras (Sölvell, Linn-
qvist & Ketels, 2003). I den här rapporten riktas intresset mot ett exempel där of-
fentliga organ som Tillväxtverket, Region Dalarna och Borlänge kommun till-
sammans sedan 2004 har stött tre på varandra följande projekt med den över-
gripande titeln BoomTown på ett sätt som kan uppfattas som en regional närings-
livspolitisk satsning. Syftet är från dessa utgångspunkter att beskriva och diskutera 
möjligheten att på en näringslivspolitisk grund skapa ett regionalt populärmusik-
kluster. 
 
En vision om ett regionalt populärmusikkluster växer fram och 
tar form  
Projektet Boom Town är egentligen tre på varandra följande projekt som pågått 
från 2004 till och med sommaren 2011. Det inledande projektet med namnet Bo-
omTown som bedrevs från sommaren 2004 till vintern 2007 hade som sitt över-
gripande syfte att bidra till Dalarnas tillväxt och attraktionskraft genom att knyta 
an till den tradition som finns inom populärmusiken i regionen (Boom Town, 
2007). På detta följde projektet BoomTown - Entreprenörskap inom musiknäring-
en som genomfördes mer eller mindre parallellt med start 2006 och pågick till 
hösten 2007 hade till syfte att bidra till ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen 
samt att stimulera företagsutveckling och entreprenörskap i musikbranschen. Ett 
annat syfte var att komplettera den infrastruktur som hade byggts upp inom ramen 
för de tidigare projekten. Målgrupper för dessa projekt var företag i musikbran-
schen, entreprenörer, intresseorganisationer och musikrelaterade organisationer. 
Under tiden som dessa projekt genomfördes anskaffades grundläggande teknisk 
infrastruktur i form av en ljusanläggning för uppspelningslokal, ljuslabb, komplet-
tering av inspelningsstudio samt datorutrustning för musikändamål. Denna upp-
byggnad av infrastruktur som skett lade en grund för Boom Towns fortsatta ut-
veckling (BoomTown, 2007). I slutrapporten sades att fokus nu kunde riktas mot 
mjukare parametrar, som att skapa en innovativ miljö. Dessa båda projekt hade fö-
regåtts av en förstudie (Boom Town 2004)2. I denna drogs riktlinjer upp för vad 
som skulle komma att utvecklas till konceptet Boom Town. I rapporten konstate-

                                                                                                  
2 Förstudien inleddes redan på hösten 2001. 
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rades bl.a. att: ”Denna förstudie bygger på flera års försök att stärka Borlänges 
musikliv, något som av olika anledningar tidigare misslyckats” (Boom Town 
2004-07-06, s 7). I projektplanen för det tredje projektet BoomTown – en innova-
tiv miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen beskrivs Dalarna som en 
region med en stark musiktradition, men att det inte har funnits någon organiserad 
satsning på att ta tillvara ”de förmågor och krafter som finns i regionen, åtminsto-
ne inte i syfte att bygga upp en musikindustri” (Projektbeskrivningen). Detta rela-
terades till att upplevelseindustrin växer i betydelse, något som skapar möjligheter 
för att utveckla entreprenörskap. BoomTown beskrevs från dessa utgångspunkter 
som att projektet skulle kunna förena befintliga krafter och utveckla en blomstran-
de och spännande industrigren. En långsiktig vision formulerades: 
 

Inom en 10-årsperiod har Borlänge och Dalarna genom BoomTown utveck-
lats till ett av landets och Europas ledande kreativa centra inom populärmu-
sikens område. (Projektbeskrivningen) 

 
Det övergripande syftet med projektet BoomTown – en innovativ miljö för när-
ingslivsutveckling inom musikbranschen formulerades som att det skulle kunna 
fungera som ett verktyg för ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen. Målgrup-
perna var desamma som i tidigare projekt, det vill säga företag i musikbranschen, 
entreprenörer, intresseorganisationer och musikrelaterade organisationer. Däremot 
tillkom indirekt nya målgrupper inom besöksnäringen, regionala aktörer, utbild-
ningsanordnare och ungdomar. I projektbeskrivningen sägs att: ”Målet är att bygga 
en plattform för klusterbildning och stimulera företagsutveckling i musikbran-
schen så att en innovativ utvecklingsmiljö skapas och näringslivsutvecklingen 
stimuleras.” Tillvägagångssättet beskrivs enligt följande: 
 

Inom ramen för detta projekt genomförs ett antal aktiviteter/studier som syf-
tar till vidareutveckling av en plattform för en utvecklad klusterbildning 
inom musiknäringen i länet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de samtal som 
förts mellan olika intressegrupper inom musiknäringen. Ett nätverk finns 
idag etablerat och detta kommer att involveras i den fortsatta processen men 
även byggas ut och utgöra en viktig del i ett framtida kluster. 

 
I projektbeskrivningen framhålls också att behovet av innovationer och utveckling 
inom musikbranschen är stort, liksom att ett ökat utbud av produkter och tjänster 
är nödvändigt för att kunna klara denna omställning. Projektet BoomTown syftade 
till att bedriva verksamheter inom flera olika områden, bland annat: 
 

- näringslivsutveckling genom anpassning av traditionella inkubatorfunktioner till 
musikbranschen,  

- klusterutveckling,  
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- stöd till regionens näringsliv samt utredningar,  
- komplettering och vidareutveckling av nödvändig infrastruktur, initiering av 

kompetensutvecklingsinsatser på högskolenivå,  
- etablering av organisation för kommersialisering av studio och uppspelningsre-

surser samt  
- insatser för marknadsföring nationellt och internationellt (Projektbeskrivningen) 
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METOD 
Följeforskningsuppdraget av projektet Boom Town har genomförts i form av en 
kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994). Mot den bakgrunden ges inledningsvis en 
kort översikt av följeforskning som företeelse, med dess både möjligheter och be-
gränsningar, liksom av fallstudien som undersökningsdesign. Följeforskning (se 
t.ex. Nutek3, 2008; Ahnberg, Lundgren, Messing & von Schantz Lundgren, 2009; 
2010) innehåller inte bara en undersökande del, i denna ligger också en del som 
handlar om kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren. Därför behandlas 
även de möjligheter och problem som innefattas i följeforskning, till exempel i 
form av hur återkopplingen av resultat och erfarenheter till uppdragsgivaren kan 
ske, liksom forskarens integritet. Efter detta följer en genomgång av fallstudien 
som undersökningsdesign, hur data har samlats in och behandlats samt etiska 
övervägande av hur denna information har kunnat hanteras. 
 
Följeforskning – möjligheter och problem 
 

Gathering data, building concepts and developing theory are the result of a 
research attitude, a desire to clarify what is going on and communicate that 
clarification to other researchers. It is my argument that some of the best op-
portunities for such inquiry actually arise in situations where the setting is 
created of someone who wants help, not by the researcher deciding what to 
study. (Schein, 2006:185) 

 
Följeforskning är en ansats som skiljer sig från traditionell samhällsvetenskaplig 
forskning vars huvudsakliga syfte är att bygga upp ny kunskap. Syftet för följe-
forskning sägas vara trefaldigt (Nutek, 2008): 
 

1. att löpande ge återkoppling som ökar möjligheten för ett utvecklingspro-
jekt att nå uppsatta mål 

2. att bidra till ett systematiskt lärande och kunskapsuppbyggnad om hur ett 
utvecklingsarbete kan bedrivas effektivare 

3. att återföra resultat och erfarenheter som kan bidra till ”bättre” lösningar i 
praktiken i form av kunskapsspridning 

 
Utvecklingsprojekt som till stor del finansieras av offentliga medel har som sitt 
primära syfte att utveckla nya idéer och innovationer som kan ge erfarenheter som 
kan spridas för att användas av andra. För det enskilda projektet ligger fokus där-
emot på att utveckla den egna verksamheten, vilket gör att de involverade kanske 
                                                                                                  
3 Den verksamhet som tidigare bedrevs inom Nutek, Verket för näringslivsutveckling har sedan den 
1 april 2009 övergått till myndigheten Tillväxtverket. (http://www. tillvaxtver-
ket.se/ovrigt/nutek.4.3c4088c81204cca 906180008244.html). 
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uppfattar att de resurser som satsas på följeforskningen hade gjort bättre nytta i 
projektets löpande verksamhet. Här står således två olika intressen mot varandra. 
Det kan därför finnas anledning att något beröra rollen som följeforskare och vad 
denne förhoppningsvis kan bidra med (se t.ex. Ahnberg, Lundgren, Messing & 
von Schantz Lundgren, 2009; 2010). 
 
Följeforskningen skiljer sig från traditionell forskning och utvärdering genom att 
medan forskaren och utvärderaren befinner sig på distans låter sig följeforskaren 
involveras i verksamheten. Denna typ av forskning uppvisar därmed drag som 
återfinns inom det som brukar benämnas aktionsforskning (se t.ex. Reason & 
Bradbury, (eds.), 2006).4 Följeforskaren utvecklar således en relation till personer 
som leder, eller på andra sätt finns med i ett utvecklingsprojekt. Genom den nära 
relationen skapas unika möjligheter att bidra i ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 
Detta ställer samtidigt stora krav på följeforskarens integritet, med en risk för att 
denne inte förmår att distansera sig från verksamheten och inte kan, eller inte vå-
gar, komma med kritiska iakttagelser. Rollen riskerar därmed att bli konfliktfylld 
och ställer följaktligen höga krav på följeforskarens förmåga att balansera sin roll 
(Nutek, 2008). För att hantera denna problematik är det nödvändigt att forskning-
en relateras till en teoretisk ram mot vilken resultatet kan tolkas och värderas. Föl-
jeforskaren måste därför hela tiden ha en förmåga att balansera mellan att låta sig 
involveras och även ta projektledningens perspektiv och att samtidigt distanseras 
sig och ta rollen som ”utomstående” för att tolka och värdera resultatet i relation 
till den teoretiska tolkningsram som utformas i relation till respektive projekt. 
 
Traditionell forskning och utvärdering spelar normalt liten roll för att utveckla vad 
som sker i ett projekt. En av orsakerna är den komplexa vardag som ett projekt be-
finner sig i när olika typer av problem uppstår. Ett problem ofta uppstår mer eller 
mindre plötsligt, eller att utvecklingen sker i en sådan riktning att det måste till-
gripas omedelbara förändringar av innehållet (Stacey, 1993; 1996a & b; von 
Schantz Lundgren, 2008). Forskning och utvärdering är till sin natur långsamma 
processer och när den slutliga rapporten väl är klar är det redan för sent att åtgärda 
de problem som uppstått i ett utvecklingsprojekt. Ett viktigt syfte för följeforsk-
ningen är därför att bidra till att förbättra projektets handlingsstrategier och att bi-
dra med kunskap som stödjer strategiska val under projekttiden (Nutek, 2008). 
Följeforskningen kan därmed både bli en katalysator för förändring, samtidigt som 
den bidrar till en långsiktig kunskapsuppbyggnad om hur utvecklingsprocesser 
sker. 

                                                                                                  
4 Aktionsforskningen innehåller en rad olika “skolor” som: AR (Action Research), PAR (Participa-
tory Action Research), PR (Participatory Research), PRE (Practice Research Engagement), and AS 
(Action Science). Det skulle för långt att i detta sammanhang beröra detta närmare. 
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Fallstudien som undersökningsdesign 
En studie av ett specifikt fall, en fallstudie (se t.ex. Merriam, 1994; Yin, 2003), 
kan samtidigt betraktas som en ”medvetandegörandeprocess” för de involverade 
aktörerna som ger möjligheter till reflektion och tolkningar av vad som skett i pro-
jektets verksamhet. Exempelvis tenderar likheter i människors bakgrund att ge lik-
artade tolkningar på samma sätt som olikheter ger olika tolkningar.  
 

Genom att de delar ett visst sätt att se på omvärlden, en viss symbolisk kom-
petens, blir de delaktiga i en tolkningsgemenskap. De talar så att säga sam-
ma språk, gör likartade tolkningar av en viss företeelse. (Jansson, 2002:31) 

 
Hur en verksamhet uppfattas beror därför i hög grad på hur de involverade perso-
nerna talar om verksamheten.  
 

Eftersom de fenomen man studerar härstammar ur människans vilja att för-
stå varandra och göra sig förstådda, måste forskaren försöka sätta sig in i de-
ras tolkningar. Han eller hon måste söka förståelse för hur aktörerna själva 
uppfattar sin omvärld. Men det kan inte göras från någon neutral, eller ob-
jektiv position, utan handlar om en fortlöpande växelverkan mellan forska-
rens iakttagelser och tidigare kunskaper och erfarenheter. /…/ Varje veten-
skaplig slutsats bör i stället ses som en utsaga baserad på ett slags andra 
ordningens tolkning – det vill säga tolkningar av det redan tolkade. (Jansson, 
2002:12) 

 
En fallstudie kan från dessa utgångspunkter spela en roll för att skapa ett gemen-
samt medvetande om svårfångade processer. Om den bild fallstudien ger är igen-
kännbar kan den anammas och utgöra en del av en gemensam syn på verksamhe-
ten, är den inte det kan den efter övervägande antingen anammas, förkastas eller 
bli utgångspunkt för att formulera en ny bild. Därmed har resultatet av studien 
kommit att bidra till att en kunskapsgenererande process initierats som sedan kan 
ligga till grund för att utveckla en handlingsstrategi för att fortsätta och vidareut-
veckla den framtida verksamheten.  
 
Datainsamling  
Datainsamlingen har genomförts kontinuerligt från hösten 2008 och fram till och 
med hösten 2011. Insamlingen av data skedde genom triangulering5 där flera olika 
datainsamlingsmetoder användes parallellt (se Cohen & Manion, 2007), nämligen 

                                                                                                  
5 “/…/, triangulation can be a useful technique where a researcher is engaged in case study, a par-
ticular example of ‘complex phenomena’.” (Cohen & Manion, 1994:241). 
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analys av tillgänglig dokumentation, observation i form av närvaro vid möten samt 
intervjuer med nyckelpersoner inom projektet. 
 
Dokument 
Den dokumentation som funnits tillgänglig i form av till exempel projektbeskriv-
ning, styrgruppsprotokoll och BoomTowns hemsida (http://www.boomtown.nu) 
har använts för att samla in ”basdata” om projektet och dess verksamhet och har 
här använts för att beskriva projektets struktur och verksamhetens innehåll.  
 
Observationer 
Från hösten 2008 och fram till hösten 2011 har jag kontinuerligt deltagit i styr-
gruppens möten vid ett 25-tal tillfällen och på så sätt kunnat fungera som observa-
tör och göra löpande minnesanteckningar över de samtal som fördes i styrgruppen. 
Detta gjorde det samtidigt möjligt att följa de olika processer som föregick i pro-
jektet. Till detta kan även läggas att jag hade möjlighet att delta i de Triggerkonfe-
renser som anordnades i samband med Peace & Love-festivalen 2009 och 2010. 
Denna konkreta närvaro har bidragit till att underlätta att beskriva och tolka pro-
jektets verksamhet och vad den har resulterat i. 
 
Workshops 
Under november 2011 deltog jag i två workshops som projektet genomförde som 
en tvåstegsraket. Den första av dessa vände sig till ett 40-tal företrädare för mu-
sikbranschen i regionen som fått en personlig inbjudan för att dels få information 
om vad projektet BoomTown uppnått för resultat och att dels diskutera hur mu-
sikbranschen i regionen uppfattas fungera och hur denna skulle kunna utvecklas. 
Den andra workshopen vände sig till ett 30-tal politiker och andra beslutsfattare i 
regionen som också fick information om BoomTown och dess verksamhet, liksom 
om vad musikbranschens företrädare hade framfört i den föregående workshopen 
för att med utgångspunkt i detta kunna diskutera vad de skulle kunna bidra med i 
en framtida verksamhet.  
 
Intervjuer 
Under den tid som följeforskningen pågick genomfördes ett drygt 15-tal intervjuer 
med de mest involverade aktörerna i projektet. Intervjuerna spelades i flertalet fall 
in och skrevs ut i tillämpliga delar. På motsvarande sätt som för observationerna 
har denna information använts för att beskriva och tolka projektets verksamheter 
och vad dessa har resulterat i. 
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Rollen som följeforskare och etiska överväganden 
I rollen som följeforskare är det viktigt att bygga upp goda relationer med projekt-
ledningen och dess aktörer för att det ska vara möjligt att få tillgång till den infor-
mation som behövs för att kunna förstå vad det är som sker i projektet (Ahnberg, 
Lundgren, Messing & von Schantz Lundgren, 2009; 2010). Samtidigt ger detta 
upphov till en balansgång mellan att både komma nära och att ha distans (se t.ex. 
Repstad, 2007) till verksamheten för att följeforskaren ska kunna bevara sin integ-
ritet. Under den period som jag följde projektet som följeforskare var de personer 
som var närvarande vid de möten som jag deltog i, eller de personer som intervju-
ades, medvetna om i vilket syfte jag var där och att den information som jag fick 
ta del av skulle komma att användas i den rapport som skulle komma. Med tanke 
på hur följeforskning normalt genomförs kan det uppstå etiska problem som behö-
ver hanteras, som till exempel det som redovisats ovan. Huvudintrycket är att de 
personer som på olika sätt försett mig med information var professionella yrkesut-
övare och vana att uttrycka sina uppfattningar och åsikter och därmed inte befann 
sig i underläge så att de riskerade att lämnas ut på ett otillbörligt sätt. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att skapa en tolkningsram mot vilken följeforskningens resultat kan tolkas ges 
inledningsvis en kort genomgång av på vilket sätt och varför musikbranschen, i 
det här fallet kan denna förstås som att den avser populärmusik, kan fungera som 
en ekonomisk regional drivkraft. Ett sätt att försöka förverkliga att musikbran-
schen kan spela en sådan roll är att bygga regionala branschkluster. Mot denna 
bakgrund beskrivs begreppet kluster från olika infallsvinklar, liksom att också 
några andra teoretiska modeller som försöker att förklara hur regioner kan utveck-
las ekonomiskt beskrivs översiktligt. Begreppet kluster används i detta samman-
hang både som en teoretisk modell för att beskriva och tolka de processer som 
startas i avsikt att skapa ett kluster, men även som en näringspolitisk strategi för 
att försöka åstadkomma en klusterbildning.  
 
Musikbranschen som regional ekonomisk drivkraft 
Hallencreutz, Lundequist och Malmberg (2007) argumenterar för att musikbran-
schen har en inneboende förmåga att påverka tillväxt och ekonomisk utveckling. 
Ett första perspektiv är att det är en betydelsefull näringsgren som producerar 
tjänster och varor som skapar sysselsättning, exportintäkter och skatteintäkter. 
Detta leder för det andra till en produktion av strategiska insatsvaror och tjänster 
till andra branscher som till exempel reklambyråer, grafisk industri och så vidare. 
En ytterligare infallsvinkel är att en framgångsrik musikindustri stärker kultur- och 
upplevelsenäringarna, vilket kan dra till sig nya företag och kreativa människor till 
en region, liksom att upplevelseindustrin kan fungera som en inspiratör till nya in-
novationer. En existerande musikbransch kan påverka aktörernas attityder och 
självförtroende så att de vågar ge sig ut på en internationell marknad. Med ut-
gångspunkt i detta ställer de frågan vad det är som gör att näringslivet i vissa geo-
grafiska miljöer uppvisar större innovationsförmåga, dynamik och tillväxt än i 
andra miljöer, men även vad det är för faktorer som skapar och reproducerar regi-
onal specialisering. Hallencreutz, Lundequist och Malmberg (2007) gör antagan-
det att förmåga att lära av andra och att vara innovativ förutsätter ett samspel mel-
lan olika aktörer som bidrar med sin unika kompetens, liksom att det finns relativt 
täta miljöer som gör det möjligt att skapa frekventa personliga möten med tillits-
fulla relationer som existerar parallellt med en rivalitet som utgår från jämförelser 
av prestationer. De argumenterar för att förmåga att lära och att skapa innovationer 
har större betydelse än kostnadseffektivitet när det gäller långsiktig konkurrens-
kraft. För att ett framgångsrikt kluster ska kunna uppstå krävs att de aktörer som 
ingår i detta har tydliga mål som kan resultera i ett långsiktigt engagemang. En 
dynamisk kraft i ett kluster utgörs av tillgång till personal med specialistkompe-
tens och teknologisk ”know-how” som kan användas för att bygga upp nya verk-
samheter. Det minskar samtidigt betydelsen av infrastruktur och generella produk-
tionsfaktorer (Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 2007).  
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Tidigare spelade naturgivna faktorer som klimat, råvaror och hamnar en vik-
tig roll för lokaliseringen. Tillgången till specialiserad kompetens och kvali-
ficerade marknader har därtill sannolikt varit avgörande för samlokalise-
ringen i vissa tjänstebranscher som finansiella tjänster i London och på Wall 
Street, mode i Paris, auktionshus i London och reklambyråer på Madison 
Avenue. (Tson Söderström (red.), 2002:18) 

 
En annan utgångspunkt är att musikindustriell produktion är ett lagarbete med oli-
ka aktörer som är sammankopplade med varandra, allt från kontrakt, en köp-
säljrelation till en mer eller mindre lös intressegemenskap. Det innebär samtidigt 
att det är fråga om en komplex produktionskedja där en mängd olika aktörer på-
verkar den slutliga produkten. Hallencreutz, Lundequist & Malmberg (2007) säger 
att för att kunna förstå vad det är för faktorer som påverkar konkurrenskraften och 
dynamiken i detta spel måste aktörer och processer kopplas till en lokal produk-
tionsmiljö som kan ha olika geografisk utbredning, allt från lokala miljöer till ett 
nationellt sammanhang. Aktörerna inom musikbranschen är en heterogen samling, 
allt från frilansande aktörer till globala multimediakoncerner, från icke vinstdri-
vande kulturföretag till vinstdrivande tillväxtföretag. 
 
Regional konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt 
Det har utvecklats en rad olika teoretiska modeller för att försöka förstå hur regio-
ner utvecklas ekonomiskt. Inledningsvis ges en översikt av några olika teorier och 
modeller som används i detta syfte. Därefter beskrivs begreppet kluster och hur 
det kan användas som en förklaringsmodell, men även som en regional närings-
livspolitisk strategi, liksom hur svårigheterna att skapa ett kluster kan se ut. 
 
Olika teoretiska modeller för att förstå hur regional utveckling sker 
Det har gjorts olika försök att under de senaste 20 – 30 åren att utveckla olika mo-
deller som kan förklara olika regioners eller nationers konkurrensförmåga inom ett 
visst område. Hallencreutz, Lundequist och Malmberg (2007) anger en rad sådana 
exempel, som kreativa regioner (Andersson, 1985), nätverk (Håkansson, 1989), 
innovativa miljöer (Maillat, 1991), teknologiska system (Carlsson, (red.) 1995), 
lärande regioner (Morgan, 1995), organiserade kontexter (Johannisson, 1999), 
kompetensblock (Eliasson, 2000) och knowledge communities (Henry & Oinch, 
2000). En del av dessa teoretiska modeller lägger störst vikt vid företagsstrukturen 
i den lokala miljön, andra lägger störst vikt vid kunskapsinfrastruktur med före-
komst av utbildnings- och forskningsinstitutioner, åter andra betonar mer subtila 
faktorer kopplade till sociala, kulturella och institutionella faktorer med begrepp 
som socialt kapital och entreprenörsanda. Det är framför allt den teoribildning 
som brukar benämnas triple helix som lägger en stark betoning på att det finns en 
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fungerande kunskapsinfrastruktur. Triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997; 
2000; Martins Rodriguez & Viedma Martí, 2006) utgår från att för att förstå vad 
som gör en region ekonomiskt framgångsrik krävs långtgående samverkan mellan 
företag, offentlig sektor och högre utbildning och forskning. Ett sådant angrepps-
sätt är bredare genom att det involverar flera typer av aktörer och skulle således 
kunna innehålla både ett eller flera kluster och innovationssystem. 
 

This approach emphasizes the creativity and capacity of a region (and its 
microclusters) to build new, loosely coupled, multilayer associative linkages 
that engage both firms and private and public institutions, among which in-
dustry-government-university interrelationships (the ‘‘triple helix’’) are the 
most valued. /.../ If properly nurtured and managed, it also allows its con-
stituents and the region as a whole to capitalize on the synergies and oppor-
tunities generated by the system. Networking could be viewed as an alterna-
tive form of resource allocation involving the ‘‘invisible factors’’ /.../. (Mar-
tins Rodriguez & Viedma Martí, 2006:6-7) 

 
Ett annat sätt att försöka förklara och förstå vad som skapar ett framgångsrikt 
kluster eller en framgångsrik region representeras av Putnam (1993) som visar att 
ett starkt sociokulturellt kapital kan hjälpa till att förklara vad som ger upphov till 
framgångsrika kluster. Putnam fäster genom begreppet sociokulturellt kapital 
uppmärksamheten på graden av täta horisontella nätverk som utgörs av föreningar, 
kooperativ, självhjälpsorganisationer, företagssammanslutningar, idrottsklubbar 
och ett intensivt partiliv och dess betydelse för regional utveckling. Detta kan 
sammanfattas som medborgerligt engagemang. På så vis blir det svårare för en 
part som innehar en tillfällig styrkeposition att uppnå kortsiktiga fördelar på en 
annan parts bekostnad. Detta leder till ett förtroendefullt klimat, i betydelsen att 
andra aktörers agerande kan förutses. De vertikala nätverk som kännetecknar före-
tag och politiskt styrda organisationer kan inte bära upp ett kluster. Detta måste i 
stället byggas upp som ett horisontellt nätverk där dess aktörer kan samarbeta för 
ömsesidig nytta. Putnam (1993) framhåller således mänskliga, inte bara materiella 
och ekonomiska, egenskaper och han lägger också stor vikt vid kulturella värden 
och historiska traditioner som förutsättningar för en framgångsrik klusterutveck-
ling. 
 
Under 1990-talet kom Porter (1990; 1994 & 1998) att utveckla begreppet kluster 
som från början betraktades som nationellt organiserade industriella system som 
senare fått den dubbla innebörden av ett funktionellt sammanhängande industriellt 
system såväl som geografiskt avgränsad agglomerationer (Hallencreutz, Lunde-
quist & Malmberg, 2007). Ett mer avgränsat perspektiv som inriktas mot utveck-
ling av idéer som ska kommersialiseras benämns som innovationssystem (se t.ex. 
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Högselius, 2005). Ett innovationssystem skulle således kunna utgöra en del av ett 
kluster. 
 
Begreppet kluster och dess användning 
Ett kluster kan ses som en regional plattform som drar nytta av enskilda individers 
och företags kompetens och de synergieffekter som uppstår när dessa samverkar, 
samarbetar eller konkurrerar. Innovationsklimat och kompetensförsörjning har 
kommit att bli ledorden för det vi idag kallar kluster. Ett kluster kan betraktas som 
ett system av aktörer, avgränsat till ett specifikt kompetensområde eller produkt, 
vilka tillsammans har förmåga att skapa ett mervärde som är större än vad var och 
en av aktörerna kan klara på egen hand. Ett kluster är emellertid något annat än en 
bransch i traditionell mening (Tson Söderström (red.), 2002). Ett kluster kan såle-
des sägas vara ett system av aktörer som tillsammans skapar mervärde ur de sy-
nergieffekter som uppstår och utgör ett system där ett plus ett blir tre (Larsson, 
2002). ”Synergieffekterna verkar i riktning mot att likartad verksamhet samlokali-
seras; spridningskrafterna i riktning mot att olika verksamhet lokaliseras till skilda 
ställen” (Tson Söderström (red.), 2002:84).  
 
Hallencreutz, Lundequist och Malmberg (2007) skriver att de finns tre olika sätt 
att använda klusterbegreppet. Ett sätt är att utgå från Porters (1990) ursprungliga 
definition och se det som ett sammanhängande system som består av ett antal 
komponenter som är relaterade till varandra. Ett annat sätt är att se ett kluster som 
ett geografisk förankrat produktionssystem som består av likartade verksamheter 
och som är relaterade till varandra. Ett tredje användningsområde är att se ett klus-
ter som ett verktyg för regional utveckling. Att använda klusterbegreppet som ett 
policydokument har emellertid varit omstritt (Hallencreutz, Lundequist & Malm-
berg, 2007 med hänvisning till Feser & Bergman, 2000). En annan typ av kritik 
riktas mot begreppets klarhet vad gäller skalan, om det är lokalt, regionalt eller na-
tionellt sammanhang som avses (Hallencreutz, Lundequist & Malmberg, 2007 
med hänvisning till May, Mason & Pinch, 2001). På regional nivå så händer det 
ofta att klustren har olika specialisering även när dessa återfinns inom samma typ 
av övergripande produktion (Braunerhjelm & Helegesson, 2003). Begreppet klus-
ter används här som en tankemodell för att bättre förstå vad som gör en bransch i 
en region framgångsrik och i vad mån detta ger ledtrådar för hur dessa kunskaper 
kan användas för att understödja att ett sådant branschkluster kan uppstå.  
 

Clusters are geographic concentrations of interconnected companies in a 
particular field. Clusters encompass an array of linked industries and other 
entities important to competitions. (Porter, 1998:78) 
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Kluster som förklaringsmodell 
Ett kluster kan ses ur tre, till viss del överlappande perspektiv. Kluster kan på ett 
övergripande plan ses som en förklaringsmodell som syftar till att klargöra varför 
en nation eller region är långsiktigt konkurrenskraftig inom ett eller flera områden. 
Klustermodellen kan också användas för att beskriva och strukturera komplicerade 
produktionssystem. Ett tredje perspektiv utgår från att kluster kan användas som 
ett verktyg för att skapa regional utveckling, att förstärka samspelet mellan företag 
och aktörer inom en bransch (Larsson, 2002). Ett klusters framgång beror inte en-
bart på närhetsfördelar, utan på samarbetsekonomier genom kombinationen av ri-
valitet och samarbete. Företag som verkar i samma bransch är ofta specialiserade 
till ett eller några få led i produktionen och genom att producera inom nischer och 
segment reduceras risken för frontalkonkurrens. Samarbetet mellan konkurrerande 
företag kan exempelvis ta sig uttryck i att man ordnar gemensamma mässor, ex-
portsatsningar, delar på en stor order eller tar samlade initiativ för att få tillgång 
till avancerad teknik (Berggren, 1998). 
 

De täta lokala produktionsmiljöer – kluster – som härbärgerar dagens fram-
tidsbranscher kännetecknas inte huvudsakligen av stordriftsfördelar utan 
framför allt av en förmåga till ständig specialisering och uppgradering av va-
ror och tjänster och av ständigt ökad specialisering av humankapitalet. Med 
en viss tillspetsning kan man säga att det är produktionen som skapar pro-
duktionsfaktorerna. (Tson Söderström (red.), 2002:18). 

 
Ett kluster måste för att bli framgångsrikt ha förmåga att dra till sig människor 
med idéer och kompetens, investeringar från multinationella företag, riskkapital 
och teknik. Porter (1990) anför emellertid att det inte är omgivningens resurstill-
skott som skapar de mest konkurrenskraftiga företagen. Istället kan höga arbets-
krafts- och energikostnader eller brist på råvaror bidra till innovationer som på 
längre sikt leder till förstärkt konkurrenskraft. 
 

Om det finns fördelar med en samlokalisering vill det mycket till för att före-
tag ska lämna klustret. Normalt sett är det bara större, yttre förändringar 
som kan bryta upp etablerade kluster /…/. (Tson Söderström (red.), 
2002:81). 
 

Ett branschkluster kan inte enbart innehålla en smal kategori av företag. I stället 
måste klustret bestå av en bred uppsättning av företag med olika kompletterande 
verksamheter som tillsammans innehåller alla komponenter för att det ska vara 
möjligt att göra produktionen kommersiellt lönsam i alla led. När de också köper 
eller byter tjänster och varor skapas även en intern marknad som kan vara betydel-
sefull för nyetablerade små företag som saknar ekonomiska resurser, men som har 
ett stort know-how. Företag med liknande företagsidéer kommer att konkurrera, 
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men också att lära av varandra och därigenom utveckla nya och bättre tjänster och 
varor.  
 

Trots att de flesta varu- och tjänstemarknader nu globaliseras i snabb takt 
spelar, paradoxalt nog, lokala miljöer en allt viktigare roll för företagens in-
novationsförmåga. Tillgång till kompetens i det egna klustret, samt närhet 
till sofistikerade kunder, med vilka företag kan bygga nätverk för produktut-
veckling, driver på utvecklingen och förnyelsen hos de företag som har sin 
bas inom klustret. Det är typiskt för företag i ett kluster att både konkurrera 
intensivt och att samarbeta med varandra på samma gång. (Tson Söderström 
(red.), 2002:110). 

 
Porter (1990) anlägger ett systemperspektiv på konkurrenskraft och innovationer 
som bygger på relationerna mellan olika aktörer i klustret, aktörer i form av före-
tag, kunder, branschorganisationer, utbildningsinstitut, offentliga aktörer och så 
vidare. Klustrets uppbyggnad styrs av sex centrala faktorer:  
 
1. Kärnprodukter 
2. Strategiska insatsvaror 
3. Produktionsteknik  
4. Stödjande tjänster och näringar  
5. Branscher relaterade till ett specifikt kluster  
6. Kunder 
 
Porter (1990) beskriver att den dynamik som uppstår i ett kluster kan ses som re-
sultatet av fyra olika och samverkande drivkrafter. Dessa beskrivs som att de utgör 
den så kallade diamantmodellen och utgörs av:  
 

- Företagsstrategi, struktur och rivalitet 
- Efterfrågeförhållanden 
- Produktionsfaktorförhållanden 
- Relaterade branscher 

 
Det är först när samtliga faktorer existerar och förstärker varandra som det kan 
förväntas generera maximal dynamik. 
 
Kluster som regionalpolitisk strategi 
Boye (2000) säger att framväxten av ett kluster kan ha olika utgångspunkter. Den 
kan vara marknadsdriven genom att ekonomisk utveckling främst styrs från det 
utbud och den efterfrågan som finns i en region. Ett problem i det fallet är att en 
marknadsdriven process förutsätter en perfekt marknad för att fungera optimalt, 
något som endast hypotetiskt är möjligt. Inte minst kräver det en tillräckligt stor 
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marknad, något som en begränsad region vanligen inte utgör. Framväxten kan 
också vara policydriven genom att försöken att utveckla ett kluster styrs av poli-
tiska initiativ genom att anpassa regler, ge ekonomiskt stöd för att främja invester-
ingsmöjligheterna och så vidare. Utgångspunkten för att försöka att skapa ett klus-
ter kan också vara konceptdriven, genom att utgå från en eller flera abstrakta idéer 
som framhävs av de dominerande sammanslutningarna i regionen i syfte att ge re-
gionen en identitet som positionerar den internationellt och lockar till sig invester-
ingar. Dessa olika utgångspunkter kan i de flesta fall antas finnas samtidigt och att 
de på olika sätt understödjer varandra. Nutek (2001) har i en del sammanhang pre-
senterat ett synsätt på kluster som innebär de kan skapas genom en medveten sats-
ning som en del av en näringspolitisk strategi. Sådana kluster beskrivs som att de 
har ett gemensamt drag i det att de är regionalt förankrade med en historia. I det 
sammanhanget identifieras ett antal faktorer som förefaller vara återkommande i 
lyckade klustersatsningar, nämligen faktorer som klustermotorer, kompetensför-
sörjning, mötesplatser, arbetsdelning, varumärkesbyggande, klustervision och 
klusterspecifika förutsättningar (Nutek, 2001). Larsson (2001) skriver att det kan 
behövas att en aktör eller en mindre grupp av aktörer ges mandat att motivera, ko-
ordinera och föra en dialog med de aktörer som är involverade i ett kluster, eller i 
en klusteruppbyggnad. Det framstår som centralt att någon/några aktörer tar eller 
ges rollen som den som fungerar som klustermotor, inte minst för att kunna skapa 
och genomföra en gemensam strategi. Eftersom ett kluster även kan ses som ett 
vertikalt och horisontellt informellt nätverk så uppstår frågan vem som i så fall ger 
detta mandat. Den som tar eller ges ett sådant mandat, informellt eller formellt, 
behöver då ha ett stort förtroendekapital för att kunna lyckas. En klustermotor 
skulle således kunna definieras som personer eller organisationer som fungerar 
som en ”samhällsentreprenörer”, med ett socialt kapital som innebär att de kan 
röra sig mellan olika sektorer och intressen. Metaforen motor får snarast ses som 
att den representerar en kraft, men att denna utgörs av aktörer i form av en enskild 
individ eller individer som representerar någon typ av organisation och som driver 
på utvecklingen. Andra forskare, som till exempel Tson Söderström ((red.), 
2002)6, framhåller däremot att kluster i första hand skapas tack vare historiska till-
fälligheter och att kluster därför inte låter sig skapas på ett planerat sätt.  
 

Kluster uppkommer spontant till följd av – ofta oväntade – förändringar i ef-
terfrågan eller teknik. Avgörande för framväxten av livskraftiga lokala klus-
ter är bl.a. lokala initiativ, lyhördhet inom universiteten och högskolorna för 
lokala kompetenskrav och goda kommunikationer såväl mellan som inom 
regioner. (Tson Söderström (red.), 2002:20) 

                                                                                                  
6 Boken är skriven av SNS Ekonomiråd 2001 som bestod av professor Hans Tson Söderström 
(ordf.), docent Pontus Barunerhjelm, ek. dr. Richard Fagerberg, professor Victor Norman och pro-
fessor Örjan Sörvell. 
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Klusterdynamik och svårigheten att med näringspolitiska insatser skapa 
kluster 
Det har visat sig inte vara möjligt att både förklara och skapa kluster genom att 
enbart använda Porters (1990) sex faktorer och diamantmodell. Porter (1990) har 
därför kompletterat dessa med ytterligare två faktorer, nämligen den roll som de 
politiska systemen, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, spelar till ex-
empel i form av infrastrukturella investeringar och lagstiftning. En andra faktor är 
slumpen (”chance”) som kan vara lätt att bortse från som något ovidkommande. 
Det kan vara slumpmässigt gjorda uppfinningar, tekniska genombrott, eller exter-
na ekonomiska faktorer som skapar nya förutsättningar. 
 

Som poängteras av Krugman (1991) är det i efterhand lätt att peka ut vilka 
faktorer som varit viktiga för att ett kluster skulle uppstå på ett specifikt stäl-
le /…/ Var en idé eller uppfinning uppstår eller var en begåvning föds är 
mycket resultatet av slumpens skördar. (Tson Söderström (red.), 2002:113)  

 
Slumpen, det oförutsedda, kan i många fall i efterhand förklara ett visst händelse-
förlopp, men knappast förutses.  
 

Det första företagets lokalisering är ofta beroende av var grundaren är bo-
satt, och detta kan tillsammans med andra omständigheter avgöra var ett 
kluster uppstår. Avknoppningar och andra samlokaliseringar leder sedan till 
klustrets tillväxt. (Tson Söderström (red.), 2002:113) 

 
Ett kluster förefaller från en sådan utgångspunkt i stället uppstå organiskt och att 
det etableras om de nödvändiga förutsättningarna existerar. 
 

Vilka personer, företag och branscher som blir framgångsrika och eventuellt 
ger upphov till ett kluster är alltså oftast en fråga om historiska tillfällighe-
ter. Men att ett kluster överhuvudtaget kan uppstå beror på grogrunden för 
att starta, expandera och driva företag. Politiker kan bidra med att skapa en 
väl fungerande ekonomi med goda möjligheter för att kluster ska bildas, men 
försök att skapa kluster inom vissa branscher är enligt vår mening dömda att 
misslyckas. (Tson Söderström (red.), 2002:114) 

 
Det oförutsedda och oförutsägbara har inom organisationsteorin kommit att be-
handlas inom vad som benämns som komplexitetsteori (Stacey, 1993; 1996a 
&1996b; von Schantz Lundgren, 2008). Collins (2008) framhåller att samhället 
inte bygger på förnuftsresonemang eller rationella överenskommelser utan att det 
istället vilar på icke-rationell grund. Collins (2008) hänvisar till Durkheim (1964) 
som redan i slutet av 1800-talet övertygande visade på att samhället inte enbart 
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styrs på rationella grunder. Ett viktigt skäl till att betvivla det rationella är att olika 
förespråkare för rationaliteten ofta sinsemellan är oense. Politiska program, trots 
att de framstår som förnuftiga, kan få konsekvenser som även deras upphovsmän 
betraktar som icke-önskvärda. En orsak till detta är att existerande konflikter mel-
lan olika grupper. Sådana konflikter riskerar att sätta vad som skulle kunna vara 
rationella lösningar ur spel då dessa konflikter skapar oförutsedda händelser. Or-
ganisationer byggs upp av individer, organisatoriska enheter och mål med en till-
tagande komplexitet när de dessutom samspelar med andra organisationer. Orga-
nisationer befolkas av individer som har sina egna mentala modeller och som ock-
så gör sina egna tolkningar av vad som sker. Vår kunskap om och förmåga att för-
utse mänskligt handlande är fortfarande begränsad. Detta resulterar i att organisa-
tioner ständigt bjuder på nya överraskningar med en verklighet som ofta utvecklas 
på ett annat sätt än vad vi förväntat oss (Bolman & Deal, 2005). 
 

Att handla och agera inom en organisation är på många sätt som att spela 
nybörjarbiljard; man skjuter lite osäkert iväg spelbollen mot ett komplext 
system av bollar vilka sedan till synes slumpmässigt karambolerar iväg i 
olika riktningar. Alla bollar och olika riktningar gör det näst intill omöjligt 
att förutspå hur bordet kommer att se ut när alla bollar väl stannat. (Bolman 
& Deal, 2005:51) 

 
Ylinenpää och Strömbäck (2003) menar att forskningen inom området visar att 
framgångsrik samverkan normalt karaktäriseras av relativt ostyrda/oplanerade och 
långsiktiga utvecklingsprocesser, men att resultatet blir att olika aktörer interage-
rar och utvecklar unika kompetenser och andra konkurrensfördelar kopplade till 
klustrets företag, organisationer och individer (Saxenian, 1985; Porter, 1998; 
Dahmén, 2000). Ylinenpää och Strömbäck (2003)  framhåller också att det nästan 
helt saknas empiriska bevis för att samverkan mellan organisationer går att planera 
fram, till exempel genom politiska beslut och att de initiativ som på olika håll i 
världen tagits för att på administrativ eller politisk väg ”skapa utveckling” har alla 
mer eller mindre misslyckats.  
 
En modell för att analysera musikkluster 
Musikindustrin och hur den är uppbyggd och fungerar har beskrivits från flera oli-
ka teoretiska utgångspunkter. Burnett (1996 i Hallencreutz, Lundequist & Malm-
berg, 2007) ser denna som ett system bestående av tre led. Det första utgörs av den 
estetiska produktionen, som utförs av artister, låtskrivare och producenter. Det 
andra ledet består av den industriella produktionen som utförs av aktörer som 
skivbolag, musikförlag och distributörer och slutligen det tredje ledet i form av 
konsumenterna av den musik som produceras. Forss (1999) beskriver i stället mu-
sikindustrin som att den byggs upp av fyra led, det skapande, det producerande, 



  25 

det stödjande och det säljande. Det skapande ledet består av kompositörer, textför-
fattare och musiker och det producerande ledet består av skivbolag och musikför-
lag. I det stödjande ledet återfinns aktörer som tillhandahåller olika typer av pro-
duktionsteknik och i det säljande ledet de som distribuerar och säljer den färdiga 
produkten på en marknad. 
 
Det finns, som redan framgått, olika uppfattningar mellan de som hävdar att det är 
möjligt att med näringslivspolitiska insatser bygga upp ett branschkluster och de 
som hävdar att ett sådant växer fram organiskt. De som menar att det är möjligt att 
implementera ett branschkluster företräds främst av aktörer som på olika nivåer i 
politiska och administrativa organ arbetar med näringslivspolitiska insatser (se 
t.ex. Nutek, 2001). De som hyser tvivel och anför att ett branschkluster också in-
nehåller komponenter som inte går att planera fram, utan att ett kluster i stället är 
resultatet av historiska händelser, oförutsedda faktorer där slumpässiga händelser 
av olika slag spelar en roll som sammantaget innebär att ett kluster växer fram or-
ganiskt. Däremot framstår det inte som att de som ställer sig tvivlande skulle mot-
sätta sig att det kan vara värt ett försök att så långt möjligt göra insatser för att 
stärka den ekonomiska utvecklingen i en region genom att försöka underlätta att 
ett branschkluster etableras. Att studera ett branschkluster och hur det växt fram är 
emellertid något annat än att skapa och implementera ett sådant. Hallencreutz, 
Lundequist och Malmberg (2007) visar i det sammanhanget att det inte är möjligt 
att direkt tillämpa Porters (1990) modell för att beskriva och analysera traditionel-
la industrikluster även för ett musikkluster. En analys av ett musikkluster måste 
delvis se annorlunda ut än av ett traditionellt kluster, inte bara för att det innehål-
ler fler slumpmässiga faktorer, bland annat hur de politiska systemen på olika ni-
våer agerar för att stödja en uppbyggnad av ett kluster, utan också för att det finns 
en hög grad av osäkerhet också om ett framväxande musikklusters specialiserade 
insatsvaror överensstämmer med de tilltänkta musikkonsumenternas preferenser. 
Ett annat skäl är att ett kluster har en specifik geografisk utbredning, även om det 
kan ha en mer eller mindre tydlig gräns. Digital teknik möjliggör en geografisk ut-
bredning där ett kluster skulle kunna vara sammanbundet med kluster i andra geo-
grafiska regioner på ett tydligare sätt än vad som är möjligt för ett traditionellt 
kluster där det i första hand gäller att samordna produkter som måste transporte-
ras. Musik som lagras digitalt kan därmed lätt förflyttas från ett ställe till ett annat. 
Mot denna bakgrund används här en modell (se figur 1 nedan) som är en modifie-
ring av en klustermodell utvecklad av Hallencreutz, Lundequist och Malmberg 
(2007, s 52) som strukturerats utifrån Forss (1999) analys av de olika produktions-
led som musikbranschen innehåller, men även utvidgats med ytterligare ett led, 
nämligen kunder och konsumenter.  
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Funktion 
Det skapande ledet 

Specialiserade insatsvaror 
Det producerande ledet 

Kärnprodukter 
Det stödjande ledet 

Leverantörer av strategiska tjänster 
Teknik 

Relaterade branscher 

Stödjande organisationer och institutioner 

Det säljande ledet 

Säljorganisationer 
Det konsumerande ledet 
Kunder och konsumenter 

 
Figur 1. En modell för att analysera aktörerna i ett musikkluster. (Modellen är be-
arbetad med utgångspunkt från Hallencreutz, Lundequist & Malmberg (2007) och 
Forss (1999). 
 
Det skapande ledet utgörs i en sådan tankefigur av skapare av specialiserade in-
satsvaror i form av upphovsrättsinnehavare (text och musik), vokalister och musi-
ker. Med det producerande ledet avses de aktörer som ser till att omvandla musi-
ken och skapa produkter i form av fonogram eller lagrad och distribuerad med 
hjälp av digital teknik via internet, men även aktörer som fungerar som arrangörer 
av konserter och som på så sätt producerar musik live. Det stödjande ledet utgörs 
av leverantörer av strategiska tjänster som musikförlag, producenter av video, gra-
fiska produkter och reklam, promotorer, jurister, ekonomer och revisorer. Det är 
också en fråga om att det finns aktörer som kan leverera instrument, utrustning för 
och att arrangera ljud och ljus samt inspelningsutrustning. Relaterade branscher 
utgörs av media, mode och digital informationsteknik. Stödjande organisationer 
och institutioner består av branschorganisationer, fackliga organisationer, utbild-
ningsinstitutioner och kulturpolitiska organisationer. Slutligen finns ett säljande 
led som säljer musik via grossister, detaljister och festivalarrangörer. Föreställ-
ningen att det går att implementera ett musikkluster kan antas utgå från att det 
finns de komponenter som beskrivits ovan och att dessa i någon form samspelar 
och att denna process går att planera och styra via en klustermotor. I det följande 
beskrivs ett exempel på ett sådant försök. 
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STRUKTUR OCH AKTÖRER I ETT FRAMVÄXANDE REGI-
ONALT POPULÄRMUSIKKLUSTER 
I det här avsnittet beskrivs strukturen och aktörerna i de försök som görs att skapa 
det regionala musikkluster som den här rapporten handlar om. Beskrivningen tar 
sin utgångspunkt i projektet BoomTown och dess olika verksamheter, här be-
nämnda som ”BoomTown-familjen”, därefter beskrivs andra aktörer som kan eller 
skulle kunna ses som att de utgör delar av ett regionalt populärmusikkluster i var-
dande.  
 
”BoomTown-familjen” 
”BoomTown-familjen” och dess olika delar kan antas utgöra viktiga beståndsdelar 
för att det ska vara möjligt att bygga upp en plattform som kan fungera som en 
klustermotor för att i förlängningen skapa ett regionalt populärmusikkluster. 
Framväxten av Boom Town som koncept för ungefär 10 år utgör ett resultat av de 
förändringar som skett inom musikbranschen.  
 
Boom Town Music Education  
En bärande del i ”Boom Town-familjen” går under benämningen BoomTown Mu-
sic Education. Det är en utbildning som består av ett tvåårigt program som starta-
de hösten 2005 och som bedrivs i samarbete mellan projektet BoomTown och 
Musikhögskolan Piteå (inom Luleå Tekniska Universitet). Utbildningens första 
läsår innehåller kurserna Musicerande I, med fokus på att skapa och spela musik 
individuellt och i grupp samt Musicerande II med fokus på skivinspelning, konser-
ter och turnéer. Det andra året ligger tyngdpunkten på att medvetandegöra konst-
närliga kreativa processer och en fördjupning av dessa i samspel med andra. Ut-
bildningen syftar till att: 
 

• att erbjuda en processorienterad universitetsutbildning för band och musiker i 
rockmusik, och närliggande genrer, på musikens villkor 

• att inom utbildningen lägga tonvikt på gruppmusicerandet, ta vara på samlärandet 
och gehörstraditionen 

• att välkomna musikalisk mångfald och låta de studerande i hög grad själva med-
verka till att forma sina studiemiljöer, sina kunskapsmål - samt medlen för att nå 
dessa 

• att stödja det musikaliska kunskapsbyggandet med kurser i låtskrivande, ljudtek-
nik, entreprenörskap etc 

• att ge kognitiva verktyg för förståelsen av den egna verksamheten och uppmuntra 
kreativitet och självständighet i tanke och handling.  

      (http://www.boomtown. nu/614.php) 
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En viktig del i utbildningen är att medvetandegöra kursdeltagarna om olika former 
av musikaliskt lärande. Antagningskriterierna fokuserar mer på originalitet, per-
sonligt uttryck och "energi och driv" än på renodlade tekniska kunskaper och re-
pertoarkännedom, även om de senare aspekterna inte ses som oväsentliga. Antag-
ning sker efter uppspelning, med fokus på samspel och gruppen som instrument. 
Utbildningskonceptet bygger på att respektive deltagare startar på sin egen musi-
kaliska kunskapsnivå. BoomTown Music Education är, enligt projektledaren, 
unikt genom att det är världens första högskoleutbildning för gehörsmusiker, men 
även den enda utbildning där hela band kan antas. Gehörstraditionen värdesätts 
högt och ses som en naturlig del i den musikaliska utvecklingen ”and playing by 
the ear is here acknowledged and strongly supported” (Gullberg, 2006:16). Kurs-
deltagarna behöver inte kunna spela efter noter eller förstå musikteoretiska be-
grepp för att antas. Antagningsförfarandet och kriterierna för att bli antagen skiljer 
sig i flera avseenden från de traditionella institutionernas antagningar. Förutom 
grundläggande behörighet för högskolestudier måste den sökande skicka ett per-
sonligt brev och en inspelning i form av en demo. Nästa moment i antagningsför-
farandet är uppdelat i två olika moment. Det första består i att spela upp inför en 
jury i form av en audition. Det andra momentet sker genom en personlig intervju 
för att bedöma om den sökande uppfyller de sociala kriterier som krävs för utbild-
ningen, bland annat mognadsgrad och ansvarskänsla. I de fall där man vill söka 
som grupp till utbildningen sker antagningsförfarandet utifrån ett motsvarande 
tillvägagångssätt. Studenterna har tillgång till övningslokaler och inspelningsstu-
dio med hög teknisk standard. Det finns tillgång till fem studior med enklare in-
spelningsutrustning, vilka ofta utgör bandens repetitionslokaler. BoomTown för-
fogar även över ett par större samlingssalar och en större professionell modern in-
spelningsstudio. Banden som deltar i BoomTown Music Education kan uppfattas 
som att de har goda möjligheter att själva skapa och utforma sin lärmiljö. Genom 
utbildningen ska studenterna förvärva verktyg för att utvecklas både relationellt 
och kontextuellt, samarbetsförmåga, självinsikt och självförtroende, vilket utgör 
viktiga sociala förmågor för en framtida musik- och artistkarriär (Ljungdahl, 
2009).  
 
Utbildningsprogrammet Kreativ ljusdesign för scen och event 
Utbildningsprogrammet Kreativ ljusdesign för scen och event syftar till att ge en 
bred och grundläggande utbildning för arbete med ljusproduktion inom musik- 
och eventbranschen. Kurserna omfattar 120 högskolepoäng och sker i samarbete 
mellan Högskolan Dalarna och BoomTown. En central utgångspunkt var att det 
fanns ett uttalat behov från branschen av kompetensutveckling och av att nyutbil-
da personal. Utbildningen har därför utarbetats i nära samarbete med branschen 
för att tillmötesgå de kompetenskrav som finns på en blivande ljusdesigner. Ut-
bildningen av ljusdesigners samarbetar även med företaget Starlight, ett av Skan-
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dinaviens störta bolag inom detta område. Innehållet i utbildningen är både konst-
närligt/tekniskt och praktiskt/teoretiskt med syftet att den gestaltande verksamhe-
ten ska gå hand i hand med det fackmässiga kunnandet och de ofta unika arbets-
villkor som följer av att arbeta med ljusdesign för livekonserter och event i nära 
kontakt med yrkesverksamma ljusdesigners och verkliga projekt 
(http://www.boom town.nu/boom town/default/page_3).  
 
Utbildning av ljudtekniker 
Ett av skälen till att man från BoomTowns sida har velat få igång en ljudutbild-
ning är det ökade intresset för musikfestivaler och konserter, vilket samtidigt stäl-
ler krav på speciella insatser vad gäller ljud. Det har under hela projekttiden gjorts 
ansträngningar att etablera en utbildning för ljudtekniker för specialisering inom 
live-ljud. Denna utbildning har ännu inte kunnat förverkligas, trots att branschens 
företrädare uttrycker att deras behov av denna typ av ljudtekniker fortfarande är 
stort. Från BoomTowns sida har man därför försökt att få till stånd en ljudtekni-
kerutbildning inom den nya Yrkeshögskolan som fortfarande hösten 2011 väntar 
på sin lösning. 
 
Band Booster – En företagsinkubator för musiker 
Regionala band och artister som har siktet inställt på en mer professionell musik-
karriär kan få hjälp av BoomTowns så kallad Band Booster. Denna består av ett 
ettårigt program med syftet att band ska kunna utvecklas och stärka sitt varumärke 
i nära samarbete med mentorer, arrangörer, marknadsförare och företagsutvecklare 
(http://www.boomtown.nu/boom town/ default/page_28/). Verksamheten kan lik-
nas vid en företagsinkubator som har inriktning mot musikbranschen. Band Boos-
tern består av en kompetensutvecklingstrappa som ska leda fram till att bilda ett 
kommersiellt företag med ambitionen att nå ut på en global marknad. De delta-
gande banden kan bland annat få hjälp med avtalsskrivande, marknadsföring, bilda 
bolag, med hjälp av fristående experter. Band Boostern består av regionalt rekryte-
rade band. 
 
Supporten 
En verksamhet som har ett bredare anslag än Band Boostern kallas för ”Suppor-
ten”, en web-baserad tjänst för som kommer att erbjuda stöd och hjälp till regi-
onalt baserade aktörer inom musikbranschen. Många av de som tar kontakt med 
Supporten vill ha hjälp med att kunna bli en professionell aktör inom den kom-
mersiella musikbranschen. Supporten ska inte bara stöd och hjälp i relation till 
konkreta problem, utan också medvetandegöra de som söker sig dit om vilka vill-
kor som gäller inom den professionella och kommersiella musikindustrin. 
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Music Branding 
För att kunna hjälp regionala musikföretag har BoomTown tagit initiativ till att 
föra samman företag med behov att fylla sitt varumärke med musik (music bran-
ding) med de band/företag som kan leverera detta (BoomTown, slutrapport 2011-
11-01). 
 
Studior för inspelning av musik 
Flera inspelningsstudior har byggts upp inom BoomTown och som har skapat 
möjligheter att producera musik med hög teknisk kvalitet. Utrymmet för att spela 
in kommersiell musik är emellertid på grund av gällande regelverk begränsat och 
minskar samtidigt möjligheterna att få in intäkter till verksamheten.  
 
Uppspelningslokal 
Allt eftersom projektet utvecklats har det blivit tydligt att det finns ett behov av en 
lokal för uppspelningar, både för att fungera som övningslokal i utbildningen och 
för att arrangera konserter som skulle kunna ge intäkter i framtiden. I början av 
vintern 2009 hade frågan om att skapa en uppspelningshall kommit så långt att de 
första skisserna på en byggnation kunde presenteras. I samband med detta kom 
frågan om hur bygget skulle kunna finansieras upp på dagordningen. Tidplanen 
beräknades vara att det skulle ta minst 20 månader från det att beslutet tas till att 
byggnationen skulle kunna starta. Kostnaden för detta skull komma att belasta 
kommunens ekonomi, vilken i detta skede redan var hårt ansträngd och därmed 
väntar fortfarande hösten 2011 en sådan byggnation fortfarande på att förverkli-
gas. 
 
Företagshotell 
Det har under projektets genomförande funnits planer att starta ett företagshotell i 
anslutning till BoomTowns lokaler, på den plats där BoomTownMusicEducation 
genomför sina utbildningar. Trots att frågan varit ständigt återkommande på styr-
gruppens dagordning är frågan fortfarande olöst hösten 2011. 
 
Trigger Creative Conference 
BoomTown har etablerat en årligt återkommande nationellt musikkonferens, med 
även internationella föreläsare medverkar. Den första konferensen genomfördes 
sommaren 2009 och sedan har ytterligare två konferenser genomförts 2010 re-
spektive 2011. Konferensen har getts namnet ”Trigger Creative Conference”. 
Konferensen arrangeras i samband med och samverkan med den åligt återkom-
mande Peace & Lovefestivalen och innehåller workshops, föreläsningar, panelde-
batter och showcases (http://www.boomtown.nu/boom town/default/page_20/; 
www.triggercreative.nu; www.triggercc.com). Konferensen erbjuder de regionala 
aktörerna att på ett enkelt sätt få tillgång till kunskap och kontakter med strategis-
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ka företag, organisationer och personer inom musikbranschen. I samband med 
konferensen har musiker, band och företag, såväl i regionen som landet i övrigt, 
kunnat knyta viktiga internationella kontakter för framtida samarbeten.  
 
Andra aktörer 
I det här avsnittet beskrivs andra aktörer som BoomTown samverkar med och som 
är aktörer i det regionala populärmusikkluster som man försöker att bygga upp, 
vilket även innehåller aktörer spridda långt utanför regionen. 
 
Rockstad Falun, Cozmos och Peace & Love 
Rockstad Falun startade 2008 och är en rockfestival (http://sv.wikipedia. 
org/wiki/Rockstad:_Falun). Cozmoz i Borlänge arrangerar konserter. År 2009 in-
ledde Cozmoz ett samarbete med Peace & Love-festivalen som nu har en av sina 
scener inne på Cozmoz (http://www.borlange.se/templates/Cozmoz/ Page 
____26439.aspx). Peace & Love bildades 1999 som en förening och arrangerade 
samma år sin första festival i Borlänge. Verksamheter inom Peace & Love omfat-
tar förutom en årligt återkommande festival även föreningen Peace & Love, den 
ideella organisationen Peace & Love Foundation, artistagenturen Peace & Love 
Artists samt Café Peace & Love. Vid festivalen 2010 såldes över 40 000 biljetter 
och 2011 såldes runt 50 000 biljetter (http://sv.wikipedia.org/wiki/ Pea-
ce_%26_Love).  
 
Nätverk 
BoomTown har, under den tid som projektet pågått och i de två projekt som före-
gick detta, utvecklat en nätverksbaserad samverkan med flera externa partners. 
Flera av dessa spelar aktörer viktiga roller både nationellt och internationellt inom 
musikbranschen. Här kan nämnas nätverkstidningen Musikindustrin, organisatio-
nerna Sveriges artisters och musikers intresseorganisation (SAMI), Svenska Mu-
sikföreläggareföreningen (SMFF), Sveriges tonsättares internationella musikbyrå 
(STIM), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) och Export 
Music Sweden. BoomTown har medverkat till att en ”eventförening” bildats regi-
onen, i dagsläget består denna av Rockstad Falun, Dandsbandsveckan i Malung, 
Classic Car week samt Peace & Love organisationen, men även arbetat med att 
försöka etablera internationella kommersiella kanaler som kan fundera som stöd 
riktat till artister och företag i musikbranschen i regionen. Initiativ har tagits till ett 
samarbete med ett Los Angeles baserat företag samt branschorganet NARIP i 
USA, liksom att ett nätverk av förläggare, managers, studior är under uppbyggnad. 
Kontakter har etablerats med representanter från New York University, ACM i 
England, The Grammy Foundation, Berklee Music och College Queensland Trade 
Organisation.  
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Nyetablering av företag i musikbranschen 
BoomTown uppger i sin slutrapport (2011-11-01) att projektet har medverkat till 
att ett 30-tal nya företag har bildats i musikbranschen i regionen och att ett företag 
utanför regionen nu etablerat en av sina verksamhetsenheter till Borlänge såväl 
som att BoomTown aktivt har stött etableringen av filmbolag i Falun/Borlänge re-
gionen. Dessa företag är genomgående fåmansföretag, men det är ändå sannolikt 
att de kommer att kunna spela en viktig roll i det framväxande musikklustret. 
 
Till detta kan läggas att på Innovation Music Networks7 hemsida finns en förteck-
ning över ett 70-tal företag i Dalarna relaterade till musikbranschen som ingår i ett 
nätverk. 
 
Andra utbildningsinstitutioner 
Braunerhjelm och Helgesson (2003) pekar i det sammanhanget på den betydelse 
som de kommunala musikskolorna har haft och fortfarande har för att skapa en 
stabil grund för den höga musikkompetens som finns i Sverige. Det finns goda 
skäl att anta att den kommunala musikskolan även i det här fallet spelar en bety-
delsefull roll. 
 
BoomTown MusicEducation har även fått en ”plantskola” genom den ”rockskola” 
som startat på Brunnsviks folkhögskola. 
 
Andra typer av stödjande aktiviteter 
Som ett stöd i marknadsföringen har BoomTown-TV lanserats (www.boomtv.nu). 
Funktionen är web-baserad lösning där regionens artister ges möjlighet att expone-
ra egna musikvideor på nätet. Till BoomTown TV produceras eget material i form 
av reportage och intervjuer. Även en så kallad Chart supply har introducerats, som 
är en förmedlingsfunktion till stöd för text- och låtskrivare. 
 
 

                                                                                                  
7 På Innovation Music Networks hemsida (http://www.innovation musicnetwork.com/Default.aspx? 
navid=27) finns följande information: Innovation Music Network är ett initiativ i Inre 
Skandinavien, som består av Värmland och Dalarnas län i Sverige och Hedmark och Akershus 
Fylke i Norge. Vi finansieras av EU-programmet Interreg, Region Värmland, Region Dalarna, 
Hedmark Fylkeskommune och kommunerna Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Sunne i 
Värmland. Projektet har sex huvudsamarbetspartners; Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen som 
är ägare på svensk sida, Föreningen Mjöskryss som är ägare på norsk sida, Studiefrämjandet Södra 
Dalarna, Karlstad universitet, Högskolan i Dalarna, och Högskolen i Hedmark vilka samtliga 
medfinansierar projektet och har representanter i projektets styrgrupp. Initiativet pågick mellan 
2008-06-01 – 2011-05-31. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Rapporten har syftat till att beskriva och diskutera möjligheterna att bygga upp ett 
regionalt populärmusikkluster som en del av en regional näringslivspolitisk sats-
ning. Resultatet tolkas med utgångspunkt i den teoretiska modell som presenterats 
i tidigare avsnitt (se figur 1). Om det är möjligt att bygga upp ett kluster står fort-
farande obesvarat, men den modell som används kan ge vägledning för vad det 
tilltänka regionala musikklustret för närvarande befinner sig och vad det krävs för 
ytterligare beståndsdelar i de olika leden för att det kan vara möjligt att tala om att 
det existerar ett regionalt populärmusikkluster, eller möjligheterna för att det ska 
kunna uppstå. 
 
De tre BoomTown-projekt som avlöst varandra har lagt en grund till något som 
skulle kunna utvecklas till ett regionalt kluster inom populärmusik. Att i enlighet 
med dem som förespråkar att ett kluster kan byggas upp genom ett tålmodigt och 
långsiktigt arbete (se t.ex. Nutek, 2001) kräver att det är många olika komponenter 
som innefattas. Porter (1990) pekar emellertid på att det också behövs tur för att 
lyckas etablera ett kluster. I det här fallet måste man exempelvis räkna med ett be-
tydande inslag av slumpartade händelser, till exempel i form av att de aktörer som 
producerar musikbranschens specialiserade insatsvaror som långsiktigt passar en 
tillräckligt stor grupp konsumenter för att klusteraktörerna ska kunna skapa till-
räckligt med ekonomiska resurser som gör det möjligt att överleva och utveckla 
verksamheten. Strategin har varit att skapa en ”BoomTown-familj” och att denna 
skulle kunna fungera som en plattform, som nu eller i framtiden kan fungera som 
en klustermotor. Denna utveckling har varit möjlig genom ett flerårigt regionalt 
näringslivspolitiskt stöd. Regionala näringslivspolitiska insatser spelar en viktig 
roll i detta sammanhang eftersom det i många fall inte finns någon annan än of-
fentliga organ som är villig att gå in och finansiera utvecklingsprojekt med ett 
osäkert utfall.  
 
”BoomTown-familjens” verksamhet har till stor del varit inriktad mot det skapan-
de ledet. Tillkomsten av BoomTown MusicEducation kan ses som ett försök att på 
ett organiserat sätt skapa en funktion som underlättar för aktörer att kunna fungera 
som skapare av specialiserade insatsvaror, i det här fallet populärmusik, genom att 
utbilda och träna vokalister och musiker och därmed indirekt även upphovsinne-
havare till musik och texter. Från de delar av ”BoomTown-familjen” som innefat-
tas i det skapande ledet har allt eftersom tillkommit delar som leder in i det produ-
cerande ledet, men framför allt i det stödjande ledet. En del av denna verksamhet i 
det producerande ledet, men som bara i begränsad omfattning kunnat nyttjas, ut-
görs av att producera kommersiell musik i den inspelningsstudio som Boom-
TownMusicEducation disponerar. I det stödjande ledet finns de aktörer som på 
olika sätt ska möjliggöra, eller underlätta att aktörerna i det skapande ledet kan nå 
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ut med sin musik. I det här fallet har deltagarna i BoomTown MusicEducation, 
men även andra musiker, möjlighet att utveckla sin förmåga att kommersialisera 
sin musik genom att de kan antas till den Band Booster som etablerats i syfte att 
hjälpa dem att bli egna företagare. I den så kallade Supporten har även andra regi-
onala aktörer inom musikbranschen möjlighet att få grundläggande stöd och råd 
för att kunna kommersialisera sitt musikutövande. För att stödja nätverksbyggan-
de, kompetensutveckling och att aktualisera strategiska frågor för musikbranschen 
arrangerar BoomTown sedan sommar 2009, i samband med att Peace & Love fes-
tivalen genomförs, Trigger Creative Conference som vänder sig till musikbran-
schens aktörer. När det gäller aktörer i det stödjande ledet som är leverantörer av 
utrustning, maskiner, strategiska tjänster är bilden i nuläget inte särskilt tydlig vil-
ka dessa aktörer är, även om det under det tredje BoomTown projektets genomfö-
rande bildats ett 30-tal företag, genomgående små och i hälften av fallen på deltid. 
En del har framträtt på arenan, men att det troligen finns fler om det skulle öppnas 
sådana möjligheter. En tänkbar orsak är att kärnverksamheten, skapande av musik 
och att omvandla denna till musikproduktion/musiktjänster, ännu inte är så omfat-
tande att det uppstått ett behov av ett mera omfattande varaktigt samarbete mellan 
dessa aktörer. Det finns självfallet även aktörer utanför ”BoomTown-familjen”, 
där flera av dessa redan utgör samverkanspartners, och som spelar en viktig roll 
för att det ska vara möjligt att prata om att det existerar ett regionalt populärmu-
sikkluster. De förmodligen viktigaste aktörerna i nuläget är i det sammanhanget 
Rockstad Falun, Cozmos samt Peace & Love som anordnar en av det mest kända 
årligt återkommande musikfestivalerna i Sverige och har därmed en viktig funk-
tion i det säljande ledet. Ett sådant arrangemang drar inte bara mycket publik utan 
även stor uppmärksamhet till regionen. Festivalen är viktig som stimulans och en 
möjlighet för band från regionen att få kunna visa upp sig och marknadsföra sig. 
Marknaden är emellertid i allt väsentligt global. Om företag och artister från regi-
onen ska nå framgång krävs att de når köpare av musik utanför Sveriges gränser. 
De som utbildas inom BoomTownMusicEducation har sin blickar även riktade ut i 
världen och de måste då ha kanaler för att nå ut, dels genom att delta i festivaler, 
men framför allt nå ut med sin musik digitalt distribuerad via internet.  
 
Den utveckling som skett så här långt kan i exemplet ses som att den har gått i 
riktning mot att ett populärmusikkluster kan skönas, men finns alla de beståndsde-
lar som behövs? En av medlemmarna i projektet styrgrupp gör följande samman-
fattning som väl beskriver läget: ”Om man tittar på de funktioner som behövs för 
att en musikbransch ska fungera så finns det en del här, men inte alla och en del 
som finns här kanske inte har rätt kvalitet”. I det här fallet måste man också räkna 
med ett betydande inslag av slumpartade händelser, till exempel i form av att de 
aktörer som producerar musikbranschens specialiserade insatsvaror som långsik-
tigt passar en tillräckligt stor grupp konsumenter för att klusteraktörerna ska kunna 
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skapa tillräckligt med ekonomiska resurser som gör det möjligt att överleva och 
utveckla verksamheten. Flera aktörer måste involveras och att någon förmår axla 
rollen som klustermotor. Det behövs även mer av infrastruktur, till exempel fram-
står en uppspelningshall och ett företagshotell som viktiga komponenter. För att 
klara detta framstår det som nödvändigt att verksamheten under ytterligare en tid 
behöver stöd av offentliga medel. För att BoomTown ska kunna ta rollen som 
klustermotor är det också nödvändigt att flertalet av regionens musikaktörer, fram-
för allt i det skapande och producerande leden, sluter upp bakom en sådan tanke. 
En del av den regionala musikbranschens aktörer förfaller i nuläget inte en avvak-
tande inställning till att BoomTown ensam tar rollen som klustermotor framstår 
det som att det skulle behövas en motsvarighet till Musiksverige8 på regional nivå, 
ett Musikdalarna där företrädare för olika parter finns företrädda. Det torde inte 
vara någon överdrift att påstå att förtroende är en viktig faktor om det ska vara 
möjligt att skapa ett kluster, vilket en sådan organisation skulle kunna skapa. Kan-
ske kommer verksamheten att fortsätta som ett nytt projekt, en sådan ansökan hål-
ler i nuläget på att förberedas, men någon gång i framtiden behöver BoomTown få 
en mera fast och varaktig struktur, med en intresseförening som kan fungera som 
en klustermotor. En slutsats är att om det inte finns en klustermotor som är över-
blickande, sammanhållande, pådrivande, framåtblickande och långsiktigt uthålligt 
förefaller möjligheten att skapa ett regionalt populärmusikkluster att vara begrän-
sade. Å andra sidan kan det inte uteslutas att den digitala revolutionen, där den fy-
siska närheten inte längre har någon betydelse, kommer att innebära att det är 
orimligt att tänka sig att ett regionalt musikkluster skulle kunna uppstå, utan att 
det i stället kommer att utvecklas globala samarbeten i nätverk som fyller en mot-
svarande funktion, där lokalt starka miljöer utgör en nod i sådana nätverk. Arbetet 
med BoomTown går dock vidare och det är fortfarande ett oskrivet blad vad slut-
resultatet kommer att bli. 
 
 

                                                                                                  
8 Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbran-
schens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, 
skivbolag och musikförläggare i Sverige. Vår uppgift är att ge den svenska musiken bästa möjliga 
förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. Musiksverige har tre fokusområden: upphovsrätt, 
musikexport och utbildningsfrågor. (http://www. musiksverige.org/) 
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