
                                                                        
 

 

 

Call for Papers  

Sången, sångaren, situationen – nya perspektiv på sångtexter  

Svenskt visarkiv och institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet inbjuder till symposium i Umeå den 24-25 september 2019  

Syftet är att stimulera en förnyelse av forskning om och med sångtexter ur musikvetenskapliga, 
litteraturvetenskapliga och etnologiska perspektiv.  

Vi vill gärna ta emot förslag kring följande teman: 

Sångtexter som identitetsmarkeringar. Den ökade betydelsen av identitetsmedvetenhet har gett 
musiken en viktig roll både för att formulera identitetskategorier, göra dem synliga i offentligheten, 
och för att problematisera egna identitetspositioner.  

Sångtexter som bärare av betydelser – inskrivet i texten eller tillskrivet av sångare och lyssnare. Visor 
och populärmusik förutsätts ha lättfattliga sångtexter; samtidigt kan behovet av metatext vara stort, 
att döma av introduktionsmonologer på scen eller kommentarer på skivomslag/inserts. I berättelser 
om starka musikupplevelser kan individuella och kontextuella tolkningar av sångtexter visa hur 
sångtexter kan komma att stå för värden, affekter och budskap som inte är särskilt kodade i texten. 

Sångtexter som kulturarv. En särskild aspekt av hur sångtexter tillskrivs betydelser är när de bedöms 
som (möjligt) kulturarv (klassiker, gamla godingar, evergreens). förväntningar på betydelser, 
värdering av genrer, nya användningsområden. Vilka sånger väljs bort, vilka bearbetas (strykning eller 
nydiktning av strofer), vilka behöver förses med en paratext för att kunna presenteras? 

Tillfällighetsdiktning mellan unika situationer och generella strukturer.  Människors vardagliga 
praktiker har länge utgjort situationer för att sjunga sånger och därigenom fungerat som drivkraft för 
att skriva sångtexter, meningsfulla kanske vid endast något tillfälle eller någon månad. Släktingar 
skriver en hyllningssång till en 50-årsdag, en ungdomsförening skriver en lägersång att sjungas på ett 
sommarläger, lasarettspersonal gör en musikvideo för att locka semestervikarier – tillfället och 
produkten är unika men aktiverar generella kompetenser och lokala resurser, och blir begripliga 
genom att anknyta till större sammanhang.  

 

 



Några av de samtida tendenser som vi ser som angeläget att uppmärksamma 
och problematisera är: 

Den ökade tendensen till att artister formerar sin profil kring egna upplevelser, d v s upplösning av 
gränsen mellan artistpersona och privatperson. En parallell till den självbiografiska tendensen inom 
skönlitteraturen. Motsvarande minskande tendens att artisten är distanserad från sitt material, eller 
är tolkare av någon annans sånger. 

Den ökade tendensen till att artister förväntas ta ställning i olika politiska frågor, inklusive 
identitetspolitiska. Här aktualiseras då frågor om genre, berättigande, autenticitet, tolkningar och 
relation till publik (förväntad och oönskad).  

Exponering på internet och i sociala medier som produktiv drivkraft för sångdiktning. Här finns 
aspekter som att digitala medier erbjuder olika kollektiva gemenskaper att skapa musik för, 
möjligheten att själv bygga sin publik genom personliga kontakter, och möjligheten att upprätthålla 
dialog med en publik om de sånger som skrivs och är möjliga att skriva. 

Sångdiktning för byggandet av kollektiv identitet – t ex i föreningar, på arbetsplatser, i skolor. Här 
finns en lång 1900-tals-tradition inom bland annat folkrörelserna av att skriva sånger för att uttrycka 
och skapa gemenskap, formulera gemensamma värden och stämningar, ge redskap för att identifiera 
sig med andra (t ex de landskapssånger som lärdes ut i folkskolorna). Hur formerades den, och vilka 
uttryck får den idag? Hur använder företag och myndigheter sångdiktning i sina interna och externa 
relationer? 

Visdiktning i mikrosammanhang – familj-, plats-, evenemangsbundna sånger. Detta kan ses som en 
aspekt av det föregående, men med fokus på de privata, marginella och tillfälliga gemenskaper som 
inte tar plats i offentligheten kontinuerligt och som utövas av amatörer snarare än specialister.  

Intertextualitet och intermedialitet som förståelseram: vilka kunskaper behöver den tänkte lyssnaren 
besitta för att förstå texten? Tendensen att visor och sånger ska vara allmängiltiga för att uppskattas 
i det offentliga livet (vilket karaktäriserar en stor del av 1900-talets musikliv) utmanas av 
identitetspolitiska strömningar, uppskattning av det lokaliserade och regionaliserade, idealet om 
förankring hos en delaktig publik.  

Efter symposiet kommer ett urval bidrag att kunna publiceras i PULS, musik- och dansetnologisk 
tidskrift, Svenskt visarkivs elektroniska peer reviewade norsklistade tidskrift 
https://musikverket.se/svensktvisarkiv/publikationer/puls/  

Skicka ditt abstract (max 200 ord) senast den 30 april till Alf Arvidsson Alf.Arvidsson@umu.se. Besked 
om antagning lämnas 3 juni. Har du frågor vänd dig till Alf, Dan Lundberg 
Dan.Lundberg@musikverket.se eller Karin Strand Karin.Strand@musikverket.se  
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Aktuell litteratur att inspireras av: 

ARV, Nordic Yearbook of Folklore, 2018. (Temanummer om skillingtrycksvisor.) 

Carroll, Rachel & Adam Hansen (eds). 2014. Litpop: Writing and Popular Music. Farnham: Ashgate. 

Dillane, Aileen; Martin J Power, Eoin Devereux & Amanda Haynes (eds). 2018. Songs of Social Protest: 
International Perspectives. London: Rowman & Littlefield. 

Hellström, Viveka & Karin Strand (red). 2016. Det sjungna ordet: forskningsperspektiv på mötet 
mellan text, musik och framförande. Linnéuniversitetet i Växjö 25–27 november 2015.  
Konferensrapport. http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/Det-sjungna-ordet-
konferensrapport.pdf - se särskilt Vivekas forskningsöversikt! 
 
Marc, Isabelle & Stuart Green (eds). 2016. The Singer-Songwriter in Europe. Abingdon: Ashgate. 

Williams, Katherine & Justin A Williams (eds) 2016: The Cambridge Companion to the Singer–
Songwriter. Cambridge: Cambridge University Press. 
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