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Sammanfattning 

Jag har undersökt vad människor i Folkmusiksverige vill läsa om på en kommande internetportal, 

folkmusikportalen.se. Detta har jag gjort genom en enkät, som låg på Internet och var öppen i två 

veckor. Jag fick in 81 svar. Frågorna jag ställde handlade om respondenternas bakgrund, hur de 

ställer sig till reklam, vad de vill läsa/diskutera om och vilka konferenser de eventuellt har besökt 

och vilka ämnen som isf togs upp där. 

Jag har kommit fram till att intresset för en kommande portal är stort. Jag har fått mycket förslag på 

vilka ämnen och funktioner som skulle kunna finnas med på portalen. Det rör sig om CD-

recensioner, reportage, händelsekalender, länkar och ett forum där det finns ett oändligt antal ämnen 

som bara väntar på att få diskuteras!  

Nyckelord: Portal, folkmusik, Internet, diskussionsforum, möte 

 

Abstract 

I examined what people, who take part in Swedish folk music, want to read and discuss on the 

upcoming internet forum, folkmusikportalen.se. I used a survey to obtain my answers. The inquiry 

was posted online, and was available for users during a two-week period. 81 people answered my 

survey. The questions dealt with the background of the recipients, if they want to advertise, what 

they want to read/discuss, and which conferences they attended and which subjects were discussed 

there.  

I discovered that the forum was received with great interest. I have received numerous suggestions 

with regard to what subjects and functions would be fun to have on this internet portal. Many would 

like to see CD-reviews, reports, a calendar, links and a forum where there is an infinite amount of 

subjects waiting to be discussed. 

Keyword: Portal, folkmusic, Internet, discussion board, meeting
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Förord 

Jag heter Pia-Karin Sjögren och läser just nu min sista termin på instrumentalärarprogrammet på 

Musikhögskolan Ingesund. Min inriktning är folkmusikfiol. 

 

Musikhögskolorna i Norden har ett samarbete som kallas för Nordtrad. Den del av samarbetet som 

flest studenter märker av är den årligt återkommande konferensen som även den kallas Nordtrad. På 

dessa konferenser brukar vi diskutera olika frågor som rör en folkmusikers vardag. Det kan röra, 

löner/ avtal/ marknadsföring/ tradition för att nämna några. Jag har haft nöjet att delta i fyra 

konferenser och har börjat fundera mer och mer på hur man skulle kunna fortsätta diskutera och 

dela idéer med varandra. Jag har kommit fram till att någon sorts internetportal skulle vara en bra 

lösning. Nu är jag nyfiken på vad Du skulle vilja se på en sådan portal. Arbetsnamnet just nu är 

folkmusikportalen.se. 

 

Jag har som mål att bygga upp portalen när jag är klar med denna undersökning. 

 

Till sist!  

 

Tack till... 

... alla er som deltagit i undersökningen, ni har varit till stor hjälp! 

... min handledare Ingvar Dahl, för all inspiration! 
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Syfte 

I mitt arbete vill jag undersöka vad folkmusiker/pedagoger och andra aktiva inom 

folkmusikområdet vill diskutera/läsa om på en kommande folkmusikportal. 

 

Jag tror att behovet finns och jag är övertygad om att folkmusikvärlden skulle ha glädje och nytta av 

en egen samlingspunkt på nätet. 

 

Hypotes 

Jag har funderat på hur folkmusikportalen.se:s innehåll skulle kunna se ut. Jag ser framför mig ett 

forum, CD-recensioner, händelsekalender, länklista, artist- och pedagogförmedling och låt/material-

utbyte. För att undvika missbruk av sidan bör alla delar där man kan lägga egen information kräva 

inloggning för att skriva och kommentera, vissa delar kanske även för att läsa. 
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Bakgrund 

Folkmusikhistoria 

Folkmusiken i Sverige har genomgått en stor förändring under de senaste 100 åren, i likhet med det 

övriga samhället. Industrialiseringen och kommersialiseringen har påverkat det mesta, däribland 

åtkomligheten av den traditionella folkmusiken. I början på 1900-talet kom låtsamlingen Svenska 

låtar ut och spelmanstävlingarna drog igång. Spelmännen började träffas i större sammanhang och 

hade mer utbyte av och med varandra. Detta fortskred med bildandet av spelmansförbund och 

folkdanslag.  Gränser överskreds på ett dramatiskt sätt och blandning av lokala arv och traditioner 

blev alltmer påtagligt (Lundberg 1996, s75-183).  

 

Under 1940- och 1950-talen ökade radiotjänsts intresse för folkmusik, främst genom Matts 

Arnberg. Under hans ledning påbörjades ett stort inspelningsarbete av den svenska 

folkmusikskatten. Både radio och TV har varit till stor hjälp i spridandet av folkmusiken. Det 

kanske bästa exemplet på detta var TV-programmet Nygammalt med Bosse Larsson som sändes på 

bästa sändningstid på fredagskvällar under 70- och 80-talen. Detta var på tiden när Sverige bara 

hade en TV-kanal. Husband i programmet var en “nyfolklig” musikgrupp som hette Bröderna 

Lindqvist. De fick stor genomslagskraft eftersom det ofta var det enda musikaliska TV-alternativet 

på fredagskvällar (Lundberg 1996, s75-183). 

 

Spelmännen fortsatte spela, även om de inte fick så mycket uppmärksamhet av allmänheten. I slutet 

av 60-talet drogs även den stora massa med. Gröna vågen var ett faktum och i och med den började 

Folkmusiksverige förändras. Utbudet av spelkurser växte enormt och helt plötsligt satt mängder 

med folk och lärde sig samma låt av samma spelman på samma sätt. Detta var helt nytt (Lundberg 

1996, s75-183)! 

 

1976 startade Ole Hjorth kursen “Pedagogisk fortbildning för verksamma spelmän”, folkmusiken 

hade tagit sitt första steg in på musikhögskolan och lärare började utbildas. Utvecklingen fortsatte 

och 1977 satte den första folkhögskoleutbildningen igång på Malungs folkhögskola. Följden av 

detta har blivit att de allra flesta av dagens aktiva folkmusiker och pedagoger har gått någon sorts 

folkhögskoleutbildning, musikhögskoleutbildning eller kortare kurs. Förr i världen träffades 

enskilda spelmän, och kanske samlades man kring en äldre spelman och dennes repertoar. Nu 

samlas vi ofta kring en och samma lärare och det finns vissa ”gurus”.  Egentligen handlar det om 



7 

samma pedagogiska process då som nu, skillnaden är främst att läraren av idag bor i tätort och 

möter elever med de mest skiftande bakgrunder – erfarenhetsmässigt och musikaliskt (Lundberg 

1996, s75-183). 

Vilka kanaler har då folkmusiker haft (vid sidan av personliga möten, radio och TV) att diskutera 

och byta erfarenheter med varandra? Nedan skriver jag lite mer om de olika tidningar som finns i 

folkmusiksverige och vad de innehåller.  

 

Spelmansförbund - medlemstidningar 

Många aktiva folkmusiker är medlemmar i spelmansförbund. Själv är jag med i VSF, 

Västergötlands spelmansförbund. Som medlem i VSF är jag även medlem i SSR, Sveriges 

Spelmäns Riksförbund. Både VSF och SSR har en medlemstidning, som kommer ut 4 ggr/år. 

Jag har gått igenom de senaste årgångarna av både Västgötaspelmannen (VSF:s medlemstidning) 

och Spelmannen (SSR:s medlemstidning). Båda tidningarna består av artiklar om evenemang som 

har varit och det som skall komma. Det finns ett bra kalendarium i båda tidningarna. 

Västgötaspelmannen handlar mest om lokala händelser medan Spelmannen inkluderar hela landet. 

Det är ett bra forum att göra reklam i, och ganska många gör det. I bilaga nr 1, 

tidningssammanfattning, finns en sammanställning över exakt vilka nummer jag gått igenom och 

lite grundligare genomgång av materialet (Spelmannen,  3/02, 4/03 – 1/04, 1/05-4/05, 2/06-3/06, 

1/07-3/07, 1/08-3/08, Västgötaspelmannen, 3/02, 3/03 – 3/06, 1/07, 3/07 – 4/07, 1/08, 3/08).  

 

Lira - Musikmagasin 

Till skillnad från Spelmansförbundens medlemstidningar, som är inriktade på lokal folkmusik, är 

Lira ett magasin för musik från världens alla hörn. Och lite av detta är från Sverige.  

 

LIRA är en musiktidning för dig som är nere med jazz, klubb-, folk-, roots-, 

världsmusik och andra genrer som inte får så stort utrymme i andra medier.  

www.lira.se 2008-11-07 

Det är, om inte den enda, så i alla fall det mest lästa nationella musikmagasinet som skriver om 

svensk folkmusik. Jag har gått igenom de senaste sju årgångarna. I bilaga 2, Lira, kan man läsa mer 

utförligt om vad magasinet innehåller. 

 

Tillskillnad från de tidigare omnämnda medlemstidningarna har Lira inget utrymme för diskussion, 

förutom en liten del i form av insändare (Lira, 1/02-5/03, 2/04-2/05, 4/05-3/08).

http://www.lira.se/
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Internethistoria 

Föregångaren till det vi idag känner igen som Internet kallades för Arpanet. Det började installeras i 

USA 1969 och finansierades av forskning inom försvaret på datavetenskapliga 

universitetsinstitutioner. Projektet Arpanet lades ner 1990 (Sundblad, www.ne.se), och övergick 

tillsammans med några andra forskningsprojekt i det vi idag kallar för Internet.  Hade det inte varit 

för forskningen och militären hade antagligen inte Internet varit vad det är idag.  

 

I´nternet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och 

lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, 

kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). I januari 2005 var över 300 miljoner datorer runt 

världen anslutna till I. Utvecklingen av ungefärligt antal anslutna datorer framgår 

av tabell. Tillväxttakten är enorm, inte minst sedan genombrottet utanför 

universitets- och forskningsvärlden kring 1994. 

                                                                                                          Sundblad, www.ne.se 

Internetanslutna datorer: 

I början av år Ungefärligt antal anslutna datorer 

1969   4 

1977   100 

1984   1 000 

1987   20 000 

1993   2 000 000 

1995   5 000 000 

1997   16 000 000 

1999   43 000 000 

2001   110 000 000 

2003   175 000 000 

2005   320 000 000  

Sundblad, www.ne.se 

På 90-talet kom den stora IT-boomen. Hemdatorer blev allt vanligare och möjligheterna att spela in 

en skiva blev billigare och mer lättförståelig. Den stora majoriteten går nu att komma i kontakt med 

via e-post. I mitten på 2000-talet har kommunikationen på Internet stabiliserats och accepterats av 

de allra flesta. MySpace och Youtube är känt för den stora allmänheten. Detta gör att man även som 

mindre artist kan nå ut till en större och bredare publik. Inom många områden är forum på Internet 
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ett inarbetat koncept och mycket kommunikation sker via dessa forum.  

Ett exempel är forum.macworld.se som behandlar olika macfrågor. Där får man många svar minst 

lika snabbt och bra som på Apples kundservice. 

 

Olika hemsidor om folkmusik 

För att få en bild av hur folkmusiken ser ut på Internet idag kommer det här en uppräkning över de 

folkmusiksidor jag kände till när jag började skriva arbetet. Utöver dessa sidor finns det en uppsjö 

med sidor som hör till enskilda artister men dessa utelämnar jag här. 

www.drone.se 

Skivbolag. 

www.facebook.com 

Community där man har relationer med andra människor och kan styra utbudet på sin sida väldigt 

mycket. Artister har möjlighet att ha en musikersida där andra användare kan bli fan och lyssna på 

musikklipp och skriva i en gästbok. 

www.folk.nu  

RFOD:s nya hemsida. Den är i första hand en katalog över olika artister och andra personer som är 

relevanta för folkmusikvärlden. 

www.folkdansringen.se 

Svenska folkdansringens hemsida. Här kan man läsa om Folkdansringens verksamhet. Mest 

intressant för folkmusiker på den här sidan är kanske Zornmärkesnämndens arbete. 

www.folkmusik.nu 

Hemsidan för folkmusik i Linköping. Alla deras aktiviteter även Linköpings folkmusikfestival och 

Studentspelmanslags-VM. 

www.folkmusikenshus.se 

Folkmusikens hus i Rättvik beskriver och marknadsför sin verksamhet. 

www.folkmusikkafeet.net 

Hemsida för Folkmusikkaféet Allegårdén. Här kan man i stort sett bara läsa deras program.  

www.folkwiki.se 

En hemsida utformad på samma sätt som Wikipedia, där användaren själv kan lägga upp noter eller 

redigera de som redan ligger på hemsidan. En gemensam låtsamling helt enkelt. 

www.giga.w.se 

Skivbolag. 
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www.macworld.se 

Internetforum som har legat i bakkanten av mitt huvud under processen med detta arbete. Det är 

tidningen Macworld's hemsida där det finns mycket redaktionellt material i form av artiklar, tester 

och en redaktionsblogg. Det jag använder mest är deras forum som är mycket levande och har 

många kunniga användare.  

www.myspace.com 

Community där man kan ha en profilsida för sig själv eller sin grupp. Man kan ladda upp ljudfiler 

som andra kan lyssna på. Det finns en gästbok och möjlighet till kalendarium och blogg. Relationer 

kan skapas användare emellan. 

www.nordicfolk.com 

Folkmusikblogg som Erik Svansbo skriver. 

www.nordtrad.net 

Sida för musikhögskolornas samarbetsprogram Nordtrad. 

www.planeta.se 

Kalendarium för alla folkmusikscener i Västra Götaland. 

www.smalandsmusikarkiv.nu 

Smålands musikarkiv. Kalendarium, noter, försäljning, länkar, Korröfestivalen. 

http://www.smus.se/earkiv/fmk/index.php?lang=sw 

Digitaliserad tillgång till hela det omfattande notmaterialet i den svenska Folkmusikkommissionens 

samlingar, samt Musikmuseets samling av spelmansböcker. 

www.spelmansforbund.org 

Sveriges Spelmäns Riksförbunds hemsida. Här kan man hitta riksomfattande information om 

spelmansförbundens aktiviteter. Här kan man även hitta länkar till landskapsförbunden. 

www.vsf.nu 

Västergötlands spelmansförbunds hemsida. Här kan man läsa om allt som rör VSF. Även övriga 

landskapsförbund har hemsidor. Dessa länkar kan man hitta via riksorganisationen SSR. 

www.youtube.com 

Sida där man kan ladda upp videoklipp. Vill man kan man ha en sida där man kan visa andra 

användare en samling med klipp, eller bara spara favoriter för sin egen skull. 

 

Varför tar jag då upp folkmusikhistorien och internethistorien här? 

Min tanke med detta är att visa att folkmusiken skulle kunna må bra av att följa den tekniska resa 

som kommunikationen människor emellan har färdats på. I början av 1900-talet fanns knappt 

telefonkommunikationen, idag sitter vi och chattar med varandra med hjälp av datorer.  
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Tekniken har till och med gått så långt att vi kan utföra videosamtal. I grunden bygger det på 

samma system, telefonlinjen. 

 

Den moderna epoken kan beskrivas med bilden av en bred flod. Den uppstår genom 

att en rad mindre flöden förenas i bredare strömmar som övergår i den stora floden. 

Primitivt jordbruk, förindustriellt hantverk och modern produktion existerade i ett 

tidigare samhälle sida vid sida. I moderniteten påverkas de av gemensamma krafter.  

(Nilsson 2003, s.15) 

 

Klasskampen var grunden för den politiska mobiliseringen. Nu ser vi - framför allt 

internationellt - nya eller återuppståndna grunder för politisk mobilisering i etnicitet 

och ras, religion, kön, sexualitet, mat och miljö. Parallellt med globalisering och 

integration löper en fortsatt fragmentering och etablering av communities -  verkliga 

eller virtuella - med drag av stamsamhällen. Denna process speglas i konsten, 

populärkulturen och medierna, och de kulturella arenorna är den offentlighetsform, 

där konflikterna först kommer till uttryck. Underhållning är inte bara förströelse 

utan den centrala kommunikationsformen i ett nytt samhälle. 

(Nilsson 2003, s.23) 

 

Tänk om vi får folkmusiksverige att ha två parallella liv. Ett som består av riktiga möten och ett 

som består av möten på Internet. Det borde inte alls vara omöjligt. 
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Problemformulering 

Vad vill folkmusiker läsa, lyssna på och diskutera om på en internetportal? 

Är folkmusiker intresserade av att göra reklam på en sida som folkmusikportalen.se? 

Behövs det någon särskild policy för hanteringen av sidans innehåll?  
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Metod 

Jag har använt enkät som undersökningsmetod för att nå ut till en så bred grupp som möjligt. Och 

för att till viss del slippa urvalsprocessen. För att underlätta vidarebefodring av länken till enkäten 

valde jag att göra enkäten publik. Länken till enkäten skickades till personer från följande källor: 

 

1. Matriklar från Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Göteborg fick vara 

underlag för att hitta folkmusikstudenterna på dessa institutioner. På musikhögskolorna i 

Malmö och Stockholm har jag fått hjälp med att vidarebefodra enkäten till samtliga 

studenter och lärare.  

 

2. Folk.nu den nya folkmusikkatalogen, har jag använt som sökmotor. De enskilda personer 

jag  hittat e-postadresser till har jag bjudit in till enkäten. Eftersom den bygger på RFOD:s 

gamla katalog faller en del adresser bort som ogiltiga eller inte längre använda. 

 

3. E-postlistan på www.drone.se känns lite inaktuell, men resultatet tyder på att åtminstone 

några adresser har fungerat.  

 

4. Alla folkmusiker jag hittat som gett ut en skiva efter 2003. En del av dessa artister har varit 

väldigt svåra att få tag på. Men alla som jag funnit en e-postadress till har fått e-post om 

enkäten. 

 

5. I mailet med länken till enkäten uppmuntrade jag till vidarebefodran av detsamma. Jag vet 

att detta skett till viss del. 

 

Mailet om enkäten bifogas som bilaga 3, Enkäten bifogas som bilaga 4. 

Ett visst bortfall har skett bland mina respondenter. Allt som allt räknar jag med att enkäten nått 

cirka 400 adresser. I det ingår många adresser som kan ses som osäkra, vilket kan ha bidragit till att 

jag endast har fått in 81 svar. Enkäten var öppen i 14 dagar. Eftersom det var en publik enkät har jag 

inte kunnat påminna de som inte svarat inom den utsatta tiden. Detta är en publik enkäts stora brist. 

Men jag ville trots detta göra undersökningen publik för att den skulle kunna vidarebefodras mellan 

intresserade. Så här i efterhand känner jag mig nöjd över resultatet trots visst bortfall. 

Anmärkningsvärt är att antalet lärarstudenter var väldigt lågt med tanke på hur många som fått ta 

del av enkäten. Endast tre stycken har svarat att de enbart studerar till pedagog.

http://www.drone.se/
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Resultatredovisning 

Enkäten inleddes med några allmänna frågor för att få en bild av vilken grupp jag har intervjuat.   

1  Du är...  

Kvinna  39,5% (32 st)  

Man  60,5% (49 st) 

Kommentar: Sammanlagt 81 respondenter.  

 

2  Din ålder...   

18-25  19,8% (16 st) 

25-35  39,5% (32 st) 

35-50  14,8% (12 st) 

50-65  23,5% (19 st) 

65-   2,5% (2 st) 

Kommentar: Om man drar ihop åldersgrupperna ger detta: 18-35 år =48 respondenter, 35-65 år=33 

respondenter 

 

3  Sysselsättning? (Observera att du kan markera flera alternativ. ) 

Yrkesverksam som folkmusiker 18,5% (15 st) 

Yrkesverksam som folkmusikpedagog 3,7% (3 st) 

Yrkesverksam som folkmusiker och folkmusikpedagog 32,1% (26 st) 

Studerar till folkmusiker 17,3% (14 st) 

Studerar till folkmusikpedagog 3,7% (3 st) 

Studerar till folkmusik och folkmusikpedagog 8,6% (7 st) 

Om annat, specificera 51,9% (42 st) 

Bland de övriga fanns: 

Amatörer 

Studerande på nivå lägre än högskolenivå 

Instrumentbyggare 

Folkmusikrelaterade yrken: arrangörer,  folkdanspedagog/dansare, aktiv pensionär, delvis 

yrkesverksam, administratör på SSR, ordf Nordisk Folkmusikkommitté, Världsmusik, producent, 

forskare och arkivchef inom folkmusikområdet, journalist, folkmusikskivbolagchef, Bokare för 

folkmusiker. 
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Övriga yrken: webutvecklare, Truckförare/Lastbilsgubbe,  musikterapeut, föräldraledig, TV-

producent, Filmare. 

Lärare/lärarstudenter med annan inriktning:  dagisfröken, lärarstudent, studerar till 

sångpedagog ( dock inte folksång). Alla ägnar sig även åt folkmusik. 

   

4  Har du deltagit i någon konferens eller liknande där folkmusikfrågor tagits upp?  

Ja  55,6% (45 st) 

Nej  44,4% (36 st) 

Kommentar: En majoritet av de svarande är aktiva inom folkmusikområdet på andra plan än enbart 

musicerande/dansande. 

 

5  Vad var det för konferens och vilka frågor tyckte du var extra viktiga / intressanta?  

Konferenser: Womad, Norrsken, Womex, Folk Alliance, Röros, I Rfod:s regi, Nordtrad, 

balladsymposium, folkelarm, SSR:s årsmöten, symposium på Folkmusikkommissionens jubileum, 

Nordic atlantic fiddle convention i Aberdeen och Göteborg, Pedagognätverksdagar. 

 

Frågor inom följande områden har tagits upp: 

Arrangörsfrågor 

Marknadsföring, Var ska jag uppträda? Distribution av folkmusik.  

Om äldre upptecknare 

Samarbeten och utbyten, Nya forum där vi kan medverka 

Interpretation, tolkning 

Vad är folkmusik? Folkmusikens framtid, vart är den på väg? 

Frågor, diskussioner om utbildningar/kurser 

Folkmusikforskning/arkivmaterial 

Statliga bidrag hur och varför 

Nätverk för pedagoger 

Kulturpolitiska frågor om resursfördelning mellan genrer 

 

6  Hur länge har du använt Internet?  

1-5 år   3,7% (3 st) 

5-10 år   30,9% (25 st) 

10 år eller mer  65,4% (53 st) 

Kommentar: Den stora massan har använt Internet en längre period. 
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7  Kan du tänka dig att vara aktiv på ett internetforum?  

Dvs. ta del av/dela med dig av information, diskutera, skriva insändare, recensera m.m.  

Ja  86,4% (70 st) 

Nej  13,6% (11 st) 

Kommentar: Den stora majoriteten kan tänka sig att vara aktiva. 

 

8  Är du idag aktiv på något internetforum?  

Ja  55,6% (45 st) 

Nej  44,4% (36 st) 

  

9  Vilka platser på Internet brukar du idag besöka, när det gäller musik? Om något av dina 

förslag skulle kunna agera förebild för folkmusikportalen.se skriv gärna en extra 

kommentar!  

Absolut flest gånger har www.myspace.com och www.youtube.com blivit nämnda. I bilaga 5 

bifogar jag resten av de föreslagna hemsidorna.

 

10  Hur ofta besöker du ovan nämnda musiksidor?  

Dagligen 24,7% (20 st) 

Flera gånger / vecka 28,4% (23 st) 

En gång / vecka 23,5% (19 st) 

En gång / månad 18,5% (15 st) 

Besöker inga musiksidor i dagsläget 6,2% (5 st) 

Kommentar: 52 av 81 anger alltså att de besöker musiksidor varje vecka. 

 

11  Hur ofta använder du Internet?  

Dagligen 95,1% (77 st) 

Flera gånger / vecka 4,9% (4 st)  

En gång / vecka 0% (0 st)  

En gång / månad 0% (0 st) 

Mer sällan 0% (0 st) 

 

  

http://www.myspace.com/
http://www.youtube.com/
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12  För att få en bild av vad just Du skulle vilja diskutera och läsa om på folkmusikportalen.se 

skulle jag vilja att du räknar upp allt du skulle vilja läsa om/ diskutera på 

folkmusikportalen.se  

 

På denna fråga har jag fått många, långa svar. De flesta med ungefär samma innebörd, det ena 

utesluter inte det andra. Först vill jag lyfta fram ett svar som är väldigt viktigt för hela arbetet: 

 

Styrkan med Internet är snabba uppdateringar.  

 

En grundstomme på portalen är ganska lätt att vaska fram.  

 

 Kalender – med turnéplaner, konserter, kurser helt enkelt allt som kan vara av intresse för 

sidans besökare.  

Happenings, en riktigt välorganiserad kalender på vad som händer var och när.  

 Cd-skivor – Komplett redogörelse av alla utgivna folkmusikproduktioner. Här ska även 

möjligheten till recension finnas. Om recensionen ska göras av en skribent eller om alla 

användare ska kunna kommentera råder det delade meningar om. Här skulle det också kunna 

finnas en möjlighet att lyssna på exempel, kanske även ett videoalternativ.  

 Noter – Jon Magnussons http://www.folkwiki.se/ är ett bra exempel. Även 

folkmusikkomissionens material bör man titta på. 

möjlighet att se och läsa noter på Internet, perfekt om man kan lyssna också.  

 En köpes/säljes-spalt där man kan byta, köpa och sälja musikinstrument m.m.  

 Redaktionellt innehåll / Examensarbeten 

Om vi snackar redaktionellt innehåll: Personligen vore jag intresserad av att läsa 

djuplodande artiklar, popvetenskapliga och/eller med hög journalistisk standard, 

som tittar på folk/världsmusikgenren i nya vinklar - affärsmässiga, teknologiska, 

musikvetenskapliga. Snyggt presenterat och kombinerat med vanliga musikrecen-

sioner, bandprofiler etc. Kolla in SPRÅK-tidningen som inspiration - de har lyckats 

ta ett riktigt nördigt ämne och få det tillgängligt för ganska vanligt folk.  

Akademisk diskurs inom ämnet, tex att högskolestudenter kan lägga ut sina 

examensarbeten (?) eller i alla fall informera om vad de skriver om.  

 Kunskaps- och idéportal. 

 Länkar 

http://www.folkwiki.se/
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 Praktiska tips, både vad gäller instrumentvård och spel/sångteknik. 

 En företagarguide  

Tips och diskussioner och hur andra folkmusiker och band gör för att komma fram, 

få ekonomiskt stöd etc. hur man startar eget, hur man som folkmusiker kan använda 

STIM och SAMI 

 Diskussionsforum, under denna punkt har det kommit in väldigt många ämnen. Alla är dock 

inte överens om att det är bra med diskussion. Nedan följer ett exempel på att det inte är bra: 

Diskussioner kan nog bli svårt. Tenderar ofta att bli lätt "nördigt". Exempel på detta 

kommer med jämna mellanrum på Yahoogruppen Folkmusiklistan.  

 

Det har även uppkommit funderingar på vem som ska läsa på sidan: 

Vilka ska portalen vända sig till - proffsen eller amatörerna? Det är stora skillnader 

i vad man diskuterar mellan dessa grupper.  

Den flesta respondenterna är dock överens om att de vill ha diskussion på portalen.  

Skönaste svaret var: 

Diskussionsforum för sånt som folk har lust att diskutera. 

En sammanställning på vilka ämnen respondenterna vill diskutera finns i bilaga 6. 

 

En person kom med en idé om subforum: 

 

Framför allt så skulle jag vilja ha subforum, tex ett för studenter på en speciell skola, 

från en speciell stad, kanske ett kompisgäng kan skapa ett eget subforum och bjuda 

in de de vill?  

Dessa forum ska kunna vara öppna för ej medlemmar att antingen läsa och skriva, 

läsa ej skriva, ej läsa ej skriva. Beroende på vilket alt subgruppen har valt.   

 

13  Finns det några områden/ämnesfält som man bör undvika på portalen? Behövs det någon 

särskild policy i hanteringen av sidans innehåll?  

Att en policy behövs är de flesta svarande överens om. På portalen bör följande ämnen undvikas:  

pornografi, rasism, förtal, personangrepp etc. 

Debatt välkomnas, och ska allmänt ge utrymme för yttrande- och åsiktsfrihet. Ämnen som hamnar 

allt för långt från sidans huvudämne undanbedes. Att policyn åtföljs ska kontrolleras av kunniga 

och engagerade administratörer. För mer djupgående information om svaren och en lite djupare 

analys titta i bilaga nr 7, policyhantering. 
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14  Skulle du helst se att endast yrkesutövande samt studerande, inom 

folkmusikmusikområdet, har tillgång till sidan?  

Ja  16,0% (13 st) 

Nej  84% (68 st) 

Kommentar: De flesta respondenterna tycker inte att det bör vara bara yrkesutövande aktiva på 

portalen. 

 

15  Skulle du kunna tänka dig att betala för att vara medlem på folkmusikportalen.se?  

Ja  13,6% (11 st) 

Nej  86,4%  (70 st) 

Kommentar: Detta tyder på att Internet fortfarande är en aktivitet som man tar för givet att den inte 

ska kosta någonting. 

 

16  Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala?  

50/mån 3,7% (3 st) 

100/mån 1,2% (1 st) 

200/mån 0% (0 st) 

Annan summa: 8,6% (7 st) 

200/år, 100/år, årsmedlemsskap, beroende på antal medlemmar. 

Kommentar: Här blir det ännu tydligare att folk inte vill betala för sina aktiviteter på Internet. De 

som angivit att de kan tänka sig betala har angivit väldigt blygsamma summor. 

17  Skulle du vara intresserad av att göra reklam på portalen?  

Ja  50,6% (41 st) 

Nej  49,4% (40 st) 

Kommentar: Hälften skulle vara intresserade av att göra reklam.  

 

18  Vilken sorts reklam skulle du vilja göra?  

Det främsta intresset verkar vara att göra reklam för sin egen musikverksamhet, konserter/turnéer, 

CD-skivor, och diverse pedagogisk verksamhet. Reklam för medlemsförbunden är en annan sak 

som tas upp. Flera av skivbolagen har också sagt att det skulle kunna vara intressant.  

 

 



20 

19  Vad skulle du kunna tänka dig att betala för det?  

250/ mån 9,9%  (8 st)  

500/mån 0% (0 st) 

1000/mån 0% (0 st) 

Annan summa: 33,3% (27 st) 

Denna posten varierar från 100/år till 250kr/mån. 

Några vill helst ha årskostnad, andra vill helst se en engångssumma per annons. Flera har även 

kommenterat att det beror på formen för reklam och på besökarantalet.  

 

20  Skulle du kunna tänka dig att betala för att få ha med länk till din egen Internetsida?  

Ja  37% (30 st) 

Nej  63% (51 st) 

Kommentar: Jämför med fråga 17. 

 

21  Tycker du att sidan ska lanseras i hela Världen med Nordiskt fokus eller bara Sverige?  

Hela Världen med Nordiskt fokus 72,8% (59 st) 

Sverige 27,2% (22 st) 

Kommentar: De flesta vill se att portalen lanseras i hela världen med nordiskt fokus. 

 

22  Vi tänker oss att portalen lanseras i Världen med Nordiskt fokus. Vilket språk bör vara 

sidans huvudspråk?  

Svenska  46,9% (38 st) 

Engelska  53,1% (43 st) 

En kommentar på denna fråga var följande: 

Jag är inte så intresserad av världsmusikperspektivet, men gärna ett nordiskt 

perspektiv på en svenskspråkig sida. Blir engelska huvudspråk tror jag att 

majoriteten av svenskar inte kommer att posta inlägg.  

En svag majoritet anser att engelska bör vara huvudspråk. 
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23  Har du något förslag på vad portalen skulle kunna heta?  

Tänk gärna flerspråkigt! 

Northern Roots?  

Northern folk?   

FOLK  

Nordic Folk  

folkport? nordicmusicforum ...?   

Nordfolk  

upnorth  

share traditions  

sheer traditions  

Nordfolk.com  

Sweetfolk?  

the herding call  

toneofsweden.se  

swedishmusic.com 

  

swedishfolk.com  

folkportal.com  

folksamling.se  

www.svenskfolkmusik.se  

Music for people!  

nordictradspot kanske eh  

ScandinavianTrad.  

musikfolk.se  

Folkmusiknätet  

Folkmusikportalen 

folk music center  

Swedish folkmusic  

Seguimos caminando  

folk.nu ;-)  

 

24  Lämna din e-post här om du vill ha information när portalen startas upp.  

52 st har angett att de vill ha information när portalen startas upp. 

Kommentar: Vill de övriga vara helt anonyma, eller är de inte intresserade? 

 

25  Tack för hjälpen! Har du några övriga tankar och funderingar får du gärna skriva dem i 

textblocket nedan!  

Jag har fått många uppmuntrande svar! Det har även kommit några tips o.  

Folk.nu nämns vid ett flertal tillfällen, bland annat av grundaren till hemsidan. En del funderar på 

om det blir konkurrens, andra funderar på samarbeten. I övrigt har inget uppkommit som inte är 

nämnt tidigare i arbetet. 
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Diskussion 

Resultatanalys 

Sammanfogar fråga 1  Du är... och 2  Din ålder...   

En stor del av respondenterna är under 35 år gamla. Det var övervägande många män. Hur detta kan 

ha påverkat undersökningen är svårt att säga. Eftersom enkäten var publik kan jag inte heller säga 

om det procentuellt sett var fler killar som svarade. 

  

www.scb.se 

Jag jämförde med en enkät från Statistiska Centralbyrån och där ser man att de högsta antalet 

internetanvändare är under 44 och man. Min undersökning överensstämmer således rätt väl med 

SCB:s. Sen kan man fråga sig om folkmusiksverige är synonymt med gruppen som är undersökt i 

SCB:s enkät. Det kan jag bara sia om men jag skulle kunna tänka mig att det är en större del äldre i 

folkmusiksverige än i SCB:s undersökningsgrupp. Det gör att det egentligen inte är riktigt rätt att 

jämföra rätt över. Men jag anser trots detta att jämförelsen är tillräckligt intressant för att nämnas 

här. 

 

3  Sysselsättning?  

I arbetet inför enkätundersökningen var jag orolig att flertalet svarande skulle vara från någon av 

studerandekategorierna. Men det har visat sig att det blev precis raka motsatsen. Detta tror jag beror 

på att yrkesverksamma folkmusiker har ett större behov av att marknadsföra sig själv och hitta folk 

att konversera, diskutera och utbyta erfarenheter med. Som student har man en stor del av detta 
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inbakat i utbildningen, man har klasskamrater runt omkring sig att utbyta erfarenheter och få tips 

av. 

Sammanfogar fråga 4  Har du deltagit i någon konferens eller liknande där folkmusikfrågor 

tagits upp? med fråga 5  Vad var det för konferens och vilka frågor tyckte du var extra 

viktiga / intressanta?  

Att en så stor del (55,6%) skulle svara att de har varit på en konferens rörande folkmusik trodde jag 

inte. Jag hade förväntat mig att mest få positiva svar av studenter som har varit på Nordtrad. Här 

kom upp ett antal intressanta konferenser med besökare av olika slag, flera hade jag aldrig hört talas 

om. Frågorna de tyckte var viktiga överraskade mig inte lika mycket. Det är ämnen som behöver 

diskuteras inom alla områden, marknadsföring, organisation, pedagogik, hur man kan få bidrag, 

utbildningar. Detta är sånt jag själv känt att jag behöver kunna få diskutera mer regelbundet än en 

gång om året. 

 

Frågorna 6-11 har med internetanvändandet att göra, eftersom svaren hänger ihop 

diskuterar jag dem tillsammans. 

6  Hur länge har du använt Internet? 7  Kan du tänka dig att vara aktiv på ett internetforum? 

Dvs ta del av/dela med dig av information, diskutera, skriva insändare, recensera m.m.  

8  Är du idag aktiv på något internetforum? 9  Vilka platser på Internet brukar du idag 

besöka, när det gäller musik? Om något av dina förslag skulle kunna agera förebild för 

folkmusikportalen.se skriv gärna en extra kommentar!  

10  Hur ofta besöker du ovan nämnda musiksidor?  

11  Hur ofta använder du Internet?  

De som har svarat på min enkät har en stor vana vid Internet, de har använt Internet länge och 

många är aktiva på internetforum. De besöker musiksidor ofta och en väldigt stor del använder 

Internet varje dag. Då börjar jag fundera.. kan det vara så att dom har valt att svara på enkäten är de 

som är väldigt data/internetvana? Varför har inte de övriga svarat? Är de inte intresserade av att 

vara aktiva på en portal? Eller är det kanske bara att de inte hann svara på enkäten? Tömmer man 

inte e-posten särskilt ofta kan jag tänka mig att man har mycket nytt i inkorgen och då kanske man 

väljer bort en enkät framför annat viktigt att svara på? Jag kan självklart bara spekulera, men jag 

skulle bli förvånad om det inte ligger någonting i dessa tankar. Hur gör man då för att få de mindre 

aktiva internetanvändarna att bli aktiva på folkmusikportalen? Det är helt klart värt att fundera på.. 

Det skulle helt enkelt kunna vara så att de inte känner att deras åsikt gör någon skillnad i min enkät. 

Det skulle vara intressant att veta varför i så fall. 
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12  För att få en bild av vad just Du skulle vilja diskutera och läsa om på folkmusikportalen.se 

skulle jag vilja att du räknar upp allt du skulle vilja läsa om/ diskutera på 

folkmusikportalen.se  

13  Finns det några områden/ämnesfält som man bör undvika på portalen? Behövs det någon 

särskild policy i hanteringen av sidans innehåll?   

Ämnena som folk vill diskutera stämmer bra överens med vad man haft med sig från konferenser. 

Det som märks är möjligen att man vill fördjupa sig lite mer på en portal och det tillkommer även 

att man vill lyssna och läsa om allt som rör folkmusik. Svaren på dessa frågor var ungefär de jag 

hade förväntat mig. På frågan Vad man bör undvika på portalen kom det inte så många svar som 

stack ut. De mest spektakulära var de som inte ansåg att det behövs någon policy. Skulle kunna 

tänka mig att de personer som svarat detta är mindre aktiva på befintliga forum. Är man aktiv på ett 

internetforum märker man ganska snart att det behövs bra och proffsig moderering och ordentliga 

spamfilter (innehållskontroll). 

 

14  Skulle du helst se att endast yrkesutövande samt studerande, inom 

folkmusikmusikområdet, har tillgång till sidan?  

Jag var övertygad om att folk skulle vilja ha någon sorts styrning över vem som får vara medlem på 

portalen. Jag funderar på om formuleringen av frågan kan ha lett till att de svarande tror att jag 

menar bara musiker eller pedagoger? För det var inte min tanke. Nu kan jag ju inte få veta vad de 

har tänkt när de svarade. Kanske får man därför ta svaren med en nypa salt. Jag har i och för sig 

ansett gränsen mellan professionell / icke professionell som ganska flytande, men det kanske inte 

framgick av frågans formulering.  

 

15  Skulle du kunna tänka dig att betala för att vara medlem på folkmusikportalen.se?  

16  Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala?  

Intressant att en så stor del av användarna tar för givet att allt på Internet ska vara gratis. Det mesta 

på Internet är fortfarande gratis och folk verkar inte vara intresserade av att något annat ska gälla 

folkmusikportalen.se. 
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17  Skulle du vara intresserad av att göra reklam på portalen?  

18  Vilken sorts reklam skulle du vilja göra?  

19  Vad skulle du kunna tänka dig att betala för det?  

Även om folk har svårt att tänka sig att betala för att vara medlem verkar intresset för att göra 

reklam och betala för det vara större. Det är väl logiskt för om man gör reklam vet man att man trots 

allt får någonting tillbaka för pengarna man betalar. Men det kan jag i och för sig tycka att man får 

om man betalar för att vara medlem också.. Fråga 19 var däremot en av de svagare frågorna. För att 

kunna svara vad man vill betala för något, behöver man självklart veta vad man får tillbaka. Det är 

förvisso svårt att veta hur mycket reklamen är värd när man inte vet hur den utformas och när man 

inte vet hur många som kommer se den. I övrigtkategorin under sysselsättning var det flera 

ansvariga för skivbolag som svarat och de har uteslutande har svarat att de skulle vara intresserade 

av att göra reklam. 

 

20  Skulle du kunna tänka dig att betala för att få ha med länk till din egen Internetsida?  

Antalet här var ungefär lika stort som antalet som vill göra reklam. Att summan är lite mindre kan 

bero på att alla inte har personliga hemsidor. 

21  Tycker du att sidan ska lanseras i hela Världen med Nordiskt fokus eller bara Sverige?  

22  Vi tänker oss att portalen lanseras i Världen med Nordiskt fokus. Vilket språk bör vara 

sidans huvudspråk?  

 

En kommentar jag fått på denna fråga är följande: 

 

Varför saknas i fråga 21 "Hela Norden med svenskt fokus"? Vilket jag tycker vore 

mest relevant. Jag tycker även att viktiga delar ska finnas även på engelska. Också 

att det finns en beredskap att byta språk småningom. Men vi har besläktat musik och 

besläktade språk i Norden - då bör vi träna på att förstå varandras språk!  

 

Och jag kan till viss del hålla med. Men samtidigt så har vi en stor del av vårt kulturarv gemensamt 

med resten av Norden och jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg detta. Den största delen av 

respondenterna vill se att sidan lanseras i världen med nordiskt fokus och jag kan bara hålla med om 

att detta är förnuftigt. I min provenkät hade jag skrivit Norden men fick då en kommentar att det 

kunde vara vettigt att skriva Världen med Nordiskt fokus. Ska vi vara realister så finns det flera 

Nordiska folkmusiker i andra delar av Världen än vad det faktiskt finns i Norden. För att välkomna 

våra utomnordiska folkmusikvänner bör följaktligen portalen finnas på engelska.  
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Antalet som vill ha portalen på engelska är bara strax över hälften. För att få med även läsare som 

inte är bekväma i det engelska språket bör sidan vara tvåspråkig. 

 

23  Har du något förslag på vad portalen skulle kunna heta? Tänk gärna flerspråkigt!  

Många förslag har kommit fram. Det är svårt att bestämma vad namnet skulle kunna bli. 

Folkmusikportalen har några svarat och jag håller med om att det är ett väldigt bra namn. MEN jag 

skulle väldigt gärna se att namnet på portalen var på engelska så att alla känner sig välkomna. Sen 

är ett annat problem längden på namnet. Det får inte vara för långt, då blir det lätt att glömma bort, 

men det är svårt att göra ett kort namn med tillräckligt mycket info för att folk ska förstå vad sidan 

innehåller. Det namnförslag som faller mig mest i smaken är folkport.com kort och kompakt. Men 

då kommer en tanke till in. Från många håll försöker man göra nordic till ett gemensamt uttryck på 

många nordiska samarbete. Namnfrågan är svår och kräver eftertanke. Men jag gillar folkport.  

 

24  Lämna din e-post här om du vill ha information när portalen startas upp.  

Varför har bara 51 st skrivit sin e-postadress här? Är de övriga inte intresserade? Det verkar ologiskt 

eftersom 70 st har skrivit att de kan tänka sig att vara medlemmar på ett forum. Fördelen eller 

nackdelen med en publik enkät är att det inte går att spåra vem som har svarat. Beror det på att det 

inte går att vara anonym om man anger sin e-postadress? Varför är det viktigt att vara anonym?  

 

Analys av problemformuleringen 

Vad vill folkmusiker läsa, lyssna och diskutera om på en internetportal? 

Är folkmusiker intresserade av att göra reklam på en sida som folkmusikportalen.se? 

Behövs det någon särskild policy för hanteringen av sidans innehåll?  

 

Jag tycker att jag har fått svar på de frågor jag ställde i problemformuleringen. Det jag inte hade 

förväntat mig var folks ovilja till att betala för att kunna agera på en internetportal. En sak jag inte 

har fått reda på är hur mina svaranden ställer sig till att köpa facktidskrifter. Jämför man en 

gratistidning med en betaltidning blir det stora skillnader i kvalité, oavsett om det är i tryckt form 

eller på Internet. Det är lättare att hålla nivån uppe om man har en budget att arbeta med. En av 

Internets storheter är snabba uppdateringar och möjlighet till att vara mer djupgående och inriktad 

på smala ämnen. Det verkar vara lättare att betala för en tidning, där innehållet kan vara inaktuellt 

redan när tidningen kommer ut än för en portal på Internet där man kan läsa uppdaterat och aktuellt 

material. Internets starka sida är uppdateringarnas hastighet, en diskussion på internet får en mycket 

högre tempo än en diskussion i en tidning som ges ut fyra gånger per år. Självklart är det så att 
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kostnaderna för en tidning i tryckt format är högre än en internetportal, men portalen har kostnader 

som inte tidningen har. Jag som privatperson har större utgifter för att läsa på Internet, men det 

gynnar inte portalen. Jag tror att folk har större förståelse för att en tryckt produkt kostar pengar, än 

någonting som de läser på sin egen dataskärm.  

Metodkritik 

Jag har använt mig av en publik enkät i mitt arbete. Den stora nackdelen med en publik enkät är att 

man inte kan se vem som har svarat / inte svarat. När jag gick igenom mitt resultat och såg att 

95,1% av de svarande använder internet dagligen blev jag misstänksam. Det får mig att tro att de 

som har svarat på min enkät är de som använder Internet som ett verktyg i vardagen. De är redan 

vana vid att leta information, läsa tidningar och skicka e-post på Internet. Antagligen är det så att 

detta är den grupp som från början är mest positiv till att vara medlemmar på folkmusikportalen.se. 

Vad tycker de som inte har svarat? Är de inte intresserade av en folkmusikportal? Var enkäten 

utformad på ett sätt som inte bjöd in dem? Detta kan jag inte få svar på nu. Men jag blir väldigt 

nyfiken på hur man ska locka de användare som inte använder Internet varje dag till 

folkmusikportalen.se
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Slutsatser 

Överlag verkar mina respondenter väldigt mottagliga för en folkmusikportal. Jag har fått många 

förslag på vad folk vill läsa om, diskutera, lyssna på, och göra reklam för. Tyvärr verkar den stora 

massan anse att internetaktiviteter ska vara gratis, detta gör självklart uppstartandet svårare. Det 

kräver finansiering på ett annat sätt än användaravgifter. Till exempel via bidrag eller externa 

finansiärer och annonsörer.  

 

Jag tär väldigt nöjd med resultatet jag fått fram. Alla förslag på ämnen och tankar kring policy och 

användande har sporrat mig att portalen är någonting att fortsätta med. Är det någonting ytterligare 

jag skulle önskat mig är det fler respondenter, framförallt inom studentkategorierna och bland 

internetanvändare som inte använder Internet varje dag. Väldigt kul är att det har varit en stor del 

respondenter som är aktiva inom kategorin Övrigt, de som inte är yrkesverksamma folkmusiker 

eller folkmusikstudenter. Allt ifrån amatörer till producenter och instrumentbyggare hittades där.  

 

Diskussionsämnena som tas upp stämmer överens rätt väl med material som finns att finna på andra 

håll som t.ex. i medlemstidningar och på hemsidor. Styrkan med en portal tror jag blir att man har 

allt på samma ställe samt att uppdateringar och diskussioner kan ske väldigt snabbt och därmed ha 

hög aktualitet. 

 

Redan när jag började skriva arbetet hade jag bestämt mig för att försöka bygga upp portalen när jag 

är färdig med arbetet. Nu när jag har tagit del av resultatet av enkäten och fått påhejningar och 

uppmuntrande ord från mina respondenter är jag ännu mer motiverad att skrida till verket. Ett av de 

första svaren jag läste, lyckades nästan ordagrant uttrycka mina tankar, utan att jag hade skrivit 

saker som hade med mina tankar att göra i frågan. Det var en som att få en stor varm kram full med 

uppmuntran! 
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Bilaga 1, tidningssammanfattning 

Västgötaspelmannen 

Följande nummer har jag gått igenom: 3/02, 3/03 – 3/06, 1/07, 3/07 – 4/07, 1/08, 3/08 

Inehållet i dessa nummer är ungefär samma varje gång.  

Saker som är med i tidningen är: 

Kalendarium 

Redaktionellt material om olika evenemang med många tillhörande bilder 

Info om förbundets utgivningar, årsmöten, försäkringar, kurser 

Köpes / Säljes 

Redaktionellt material om spelmän 

Reklam 

Till minne av..  

Noter till förbundets notsamling, 1-2 låtar  / nummer 

Info om forskning utförd av västgötaspelmän 

Kallelse till årsmöte / protokoll från årsmöte 

Reklam för förbundets hemsia, www.vsf.nu 

Spelmannen 

Följande nummer har jag gått igenom: 3/02, 4/03 – 1/04, 1/05-4/05, 2/06-3/06, 1/07-3/07, 1/08-3/08 

Innehållet i dessa nummer är ungefär samma varje gång.  

Saker som är med i tidningen är: 

Kalendarium 

Redaktionellt material om olika evenemang  

Redaktionellt material om spelmän 

Info om förbundets utgivningar, årsmöten, försäkringar, kurser 

Reklam 

Zornmärkesuppspelningarna 

Bok- och avhandlingsrecensioner 

Duetten – om olika spelmanspar i Sverige. 

Landet runt 

CD-recensioner 

Till minne 

Info om årsstämma 

 

 

http://www.vsf.nu/
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Diskussion, teman som kom upp: 

 Vad är det för fel med symboler 

 Folkmusikens hus en resurs 

 Nyckelharparna, vikingarnas instrument. 

 Vad är kulturell mångfald och vad ska vi med det till 

 Vi behöver ett nytt Zornmärke! 

 Hjälp de flygande holländarna att hitta hem! 

 Finns det ännu fler riksspelmän? 

 Zorn hade nog godkänt trallare! 

 Trall – en vokal form av instrumentalmusik 

 Ompröva beslutet, Zornmärkesnämnden 

 Håll er till sanningen om trallandet! 

 Intressant om Zorn och spelmansstämman 

 Spelman – ett förlegat begrepp? 

 Spelman – ett jämlikt ord för båda könen 

 Att vara spelman räcker bra för mig! 

 Människor är vi alla! 

 För mig är ordet spelman förlegat 

 Känner mig inte förlegad 

 Här dansar jag i mina gamla skor 

Tema: 

 Utbildning 

 Zornmärket 

 Sång 

 Kulturens -  vårt nya studieförbund 

 Dans 
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Bilaga 2, LIRA 

Följande nummer har jag gått igenom: 1/02-5/03, 2/04-2/05, 4/05-3/08 

Inehållet i dessa nummer är ungefär samma varje gång.  

Saker som är med i tidningen är: 

CD-recensioner, Reklam 

Om olika konsertscener,besök på desamma. 

Kalender 

Redaktionellt material, allt från små notiser till mångsidiga reportage 

Genrer / länder /Instrument /de gjort stora reportage om: 

 Afghansk musik 

 Algeriet 

 Angola 

 Armenien 

 Asian underground 

 Bhangra 

 Benin 

 Bluegrass 

 Bolivia 

 Bollywood 

 Brasilien 

 Buenos Aires 

 Cajun 

 Colombia 

 Country 

 Danmark 

 Didjeridu 

 El Salvador 

 Fado 

 Finland 

 Flamenco 

 Frankrike 

 Gospel 

 Habanera 

 Hammarkullen 

 Japan 

 jazz/frijazz 

 Kamerun 

 Kap Verde 

 Kongo 

 Kuba 

 Kurdistan 

 Litauen 

 Makedonien 

 Mali 

 Mellanamerika 

 Mellanöstern 

 Mexico 

 Nashville 

 Nicaragua 

 Norge 

 Orientjazz 

 Polen 

 Portugal 

 Rumänien 

 Senegal 

 Serbien 

 Spanien 

 Storbritannien 

 Sverige 

 Sydafrika 

 Swing 

 Texas 

 Trinidad & Tobago 

 Vietnam 

 Världsmusiklinjen i Gbg, J. Simonsson 

 Zanzibar 

 Zigenarmusik 

 Zimbabwe
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Bilaga 3, Infomail 

 

Hejsan! 

Mitt namn är Pia-Karin Sjögren. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete som är en del av 

folkmusikpedagogutbildningen på Musikhögskolan Ingesund. I mitt examensarbete undersöker jag 

vad alla vi, som tillsammans utgör folkmusiksverige, skulle vilja diskutera och läsa om på internet. 

När arbetet är klart tänker jag göra mitt yttersta för att bygga upp portalen. 

 

Jag hoppas att just Du vill lägga 5-10 minuter på att svara på en enkät om folkmusikportalen.se  

För att komma till enkäten använd länken här nedan: 

 

http://asp.artologik.net/kau/qr/surveys/Folkmusikportal.htm 

 

Om du känner någon som du tycker borde svara på denna enkät, vidarebefodra gärna detta mail!  

 

Tack på förhand!! 

 

Pia-Karin Sjögren 

folkmusikportalen@gmail.com 

pia-karin.sjogren@imh.kau.se 

 

Till sist era emailadresser har jag hittat på de stora svenska folkmusiksidorna och med hjälp av 

musikhögskolorna. Om du vill veta mer exakt hur jag fått tag på just din emailadress hör gärna av 

dig på folkmusikportalen@gmail.com så ska jag ge ett så exakt svar som möjligt! 
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Bilaga nr 4, Enkäten 
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Bilaga 5, adresser fråga 9 

Följande platser på Internet anger respondenterna i fråga 9 att de brukar besöka.

http://ackegura.proboards50.com/  

http://www.allmusic.com 

http://www.amazon.com 

http://www.Amazon.de 

http://www.arbetsformedlingen.se 

http://www.cdon.se/ 

http://www.dagensskiva.com/ 

http://www.esi.org 

http://www.ethno.se 

http://www.facebook.com 

http://www.fela.se 

http://www.folkdansaren.se 

http://www.folkdansringen.se (tidigare 

www.ungdomsringen.se författarens kommentar) 

http://Folkemusikk.no 

http://www.folkmusikkafeet.net 

http://www.folk.nu 

http://www.folkmusik.nu 

http://www.folkmusikenshus.se 

http://www.folkvicki.se 

http://www.folkways.si.edu 

http://www.forum.studio.se 

http://www.frootsmag.com 

http://www.ginza.se 

http://www.gostrings.com 

http://www.gotlandstoner.se 

http://www.kontrollrummet.com 

http://www.kringOm.se 

http://kulturfonstret.nu 

http://www.lira.se 

https://listserv.heanet.ie/cgi-

bin/wa?A0=IRTRAD-L 

http://www.matsberglund.se 

http://maqamworld.com 

http://Metaplace.com 

http://musikkatalogen.se 

http://musikkonline.no 

http://www.myspace.com 

http://www.nordicfolk.com 

http://www.piping.se/phpBB2/ 

http://www.raphkoster.com/2008/10/02/a-

metaplace-world-on-worlds-in-motion 

http://www.rfod.se 

http://www.rikskonserter.se 

http://rootsy.nu 

http://runegrammofon.com 

http://www.sagskara.se 

http://www.sami.se 

http://www.skanefolk.se 

http://www.skatteverket.se 

http://smtp.antenna.nl/mailman/listinfo/folkemusi

klisten  

http://www.smus.se/earkiv/fmk/about.php?lang=s

w&c=folkmusikkommissionen 

http://www.spelmansforbund.org 

http://www.spelmansforbund.se 

http://www.spillefolk.dk/  

http://www.spotify.com 

http://www.sr.se folke 

http://www.stallet.st  

http://www.stim.se 

http://www.svenskscenkonst.se 

http://www.thepiratebay.org 

http://www.thesession.org  

http://ackegura.proboards50.com/
http://www.allmusic.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.de/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.cdon.se/
http://www.dagensskiva.com/
http://www.esi.org/
http://www.ethno.se/
http://www.facebook.com/
http://www.fela.se/
http://www.folkdansaren.se/
http://www.folkdansringen.se/
http://www.ungdomsringen.se/
http://www.forum.studio.se/
http://www.forum.studio.se/
http://www.folk.nu/
http://www.folkmusik.nu/
http://www.folkmusikenshus.se/
http://www.folkvicki.se/
http://www.folkways.si.edu/
http://www.forum.studio.se/
http://www.frootsmag.com/
http://www.ginza.se/
http://www.gostrings.com/
http://www.gotlandstoner.se/
http://www.kontrollrummet.com/
http://www.kringom.se/
http://kulturfonstret.nu/
http://www.lira.se/
https://listserv.heanet.ie/cgi-bin/wa?A0=IRTRAD-L
https://listserv.heanet.ie/cgi-bin/wa?A0=IRTRAD-L
http://www.matsberglund.se/
http://maqamworld.com/
http://metaplace.com/
http://musikkatalogen.se/
http://musikkonline.no/
http://www.myspace.com/
http://www.nordicfolk.com/
http://www.piping.se/phpBB2/
http://www.raphkoster.com/2008/10/02/a-metaplace-world-on-worlds-in-motion
http://www.raphkoster.com/2008/10/02/a-metaplace-world-on-worlds-in-motion
http://www.rfod.se/
http://www.rikskonserter.se/
http://rootsy.nu/
http://runegrammofon.com/
http://www.sagskara.se/
http://www.sami.se/
http://www.skanefolk.se/
http://www.skatteverket.se/
http://smtp.antenna.nl/mailman/listinfo/folkemusiklisten
http://smtp.antenna.nl/mailman/listinfo/folkemusiklisten
http://www.smus.se/earkiv/fmk/about.php?lang=sw&c=folkmusikkommissionen
http://www.smus.se/earkiv/fmk/about.php?lang=sw&c=folkmusikkommissionen
http://www.spelmansforbund.org/
http://www.spelmansforbund.se/
http://www.spillefolk.dk/%20
http://www.spotify.com/
http://www.sr.se/
http://www.stallet.st/
http://www.stim.se/
http://www.svenskscenkonst.se/
http://www.thepiratebay.org/
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http://www.tongang.se/liraman/The_Liraman_Ex

perience.html 

http://tunedb.woodenflute.com/tunedb/tune_searc

h_logic.html  

http://www.tvfolk.net 

http://uk.groups.yahoo.com/group/svenskfolkmus

ik/  

http://www.unicornation.com 

http://www.vendolin.se 

http://www.violinmasterclass.com/  

http://www.visarkiv.se 

http://www.vsf.nu  

http://www.youtube.com

  

hemsidor för Folkline, Spillemand - Danmarks radio, Musikhögskolors hemsida , 

Arrangörshemsidor, Konsertkalendarium,  Dalarnas spelmansförbund, Jon Magnussons blogg om 

understrängade fioler.  spelmansförbundssidor, Itunes, och abc-sidan folknet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6, diskussionsämnen 

 

http://www.tongang.se/liraman/The_Liraman_Experience.html
http://www.tongang.se/liraman/The_Liraman_Experience.html
http://www.tvfolk.net/
http://www.tvfolk.net/
http://www.tvfolk.net/
http://uk.groups.yahoo.com/group/svenskfolkmusik/
http://uk.groups.yahoo.com/group/svenskfolkmusik/
http://www.unicornation.com/
http://www.vendolin.se/
http://www.violinmasterclass.com/
http://www.visarkiv.se/
http://www.youtube.com/
http://www.forum.studio.se/
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Arrangörs frågor, hur man får fler att arrangera konserter. 

spännande samarbeten mellan musiker/studenter/institutioner 

arkivarbete 

ekonomifrågor 

konsert- och turnéidéer 

allmänt utbyte av tankar. 

Respekten för den äldre musiken, finns den?  

Är det fritt fram att göra "vad som helst" och kalla det folkmusik?  

Instrument 

 frågor om låtar/spelmän 

vilka strängsorter 

bandförfrågningar ex; söka medlemmar osv. 

Ett ställe där man kan utbyta erfarenheter och kunskaper.  

Jag skulle vilja ha en diskussion om hur den statliga radion och televisionen behandlar svensk folkmusik, 

eller snarare bristerna där.  

Diskussioner om tradition och förnyelse inom folkmusik och dans.  

Diskussioner kring inspelningar å plattor med nån sorts inriktning på stil, arrangemang och tolkning  

Diskussioner kring folkmusikhistoria  

landskapsstilar i interpretation  

Publikens åsikter/upplevelser av olika artister, 

genus- och jämställdhetsfrågor inom folkmusiken  

Pedagogik 

folkmusikkulturen i sverige,  

folkmusikkritik,  

traditionsbegreppet  

Folkmusikens framtid.  

"vad är folkmusik" 

diskussioner kring gage 

Diskutera hur vi når ut till ungdomar, varför det är så få deltagare anmälda till längre folkmusikkurser som 

på Visingsö Folkhögskola och Tobo och kursen folkmusik på gränsen t.ex 

Zornmärkesuppspelningens vara eller icke.  

Löner och arbetsvillkor.  
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Bilaga nummer 7, policyhantering 

 

Svaren på denna fråga pekar  åt samma håll i princip hela vägen. En policy av något slag behövs. 

Jag citerar först några svar som alla verkar vara överens om: 

 

Inte mer än det generella, att sajten inte får användas för att sprida pornografiskt, stötande 

material etc.   

 

Alltför spydiga inlägg bör undvikas, man ska inte behöva vara rädd för att yttra sig.  

Givetvis inte rasistiska inlägg.  

 

tror att man ha en självreglerande funktion där brukarna anmäler stötande inlägg  

 

Det behövs moderering!!! att man tar bort stötande inlägg, personpåhopp, rastistiska åsikter m.m. 

Ev blockerar under en tid stänger av medlemmar helt som inte sköter sig.  

förtal och personangrepp kan i och för sig vara kul att läsa när det gäller andra personer än en 

själv, men kan stöta bort folk så att portalen tappar sin betydelse som mötesplats.  

 

Sen finns det ett antal svar som inte talar mot något annat, men som inte lika många har kommit på. 

 

Att man generellt håller sig till ämnen som har med musik att göra. 

 

Reklam för annat än musik/dansrelaterade produkter.  

 

Ja, öppna recensioner musiker emellan. Blir rätt trist! Och kan vara känsligt.  

 

Diskussioner om nån hur en viss låt bör spelas, vilka band som är bäst, osv, dvs sånt som man kan 

diskutera med vilka kompisar som helst.  

 

Här vill jag även nämna copyrighthantering, privat tjafs och skvaller som saker att tänka 

på/undvika. 
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Sen kommer vi till de åsikter som skiljer sig åt. Ska sidan vara öppen bara för den traditionella 

svenska folkmusiken eller ska även folkmusik i modernare tappning vara välkommen? Citerar några 

olika åsikter nedan. 

 

Behöver inte vara en traditionell stämpel på det hela utan ta fram allt nyskapande inom 

folkmusiken.  

 

Jag skulle gärna se att det handlar om svensk eller skandinavisk folkmusik, i traditionell eller 

modern tappning, för "världsmusiken" gör sig redan för bred på folkmusikens bekostnad. Med 

"världsmusik" menar jag kommersiell etnopop. Folkmusik däremot bottnar i lokala traditioner, det 

finns alltid en amatörmusik i botten men den kan ha en spets av proffsmusiker.  

 

Jag har mer och mer kommit att uppskatta att möta rena "folkmusiker". Tidigare var det tvärtom, då 

ville jag distansera mig mot sådana och arbeta mer "Crossover". Nu anser jag att det inte behöver 

fokuseras så mkt på det utan istället ska vi koncentrera oss på Rötterna och framtiden.  

 

Till sist har det inkommit ett antal svar som är oroliga för olika politiska inslag först och främst från 

nationalister och nationalpatrioter.  

 

Jag har hört att grupper med nationalpatriotisk tillhörighet söker sig allt närmare folkmusiken. Om 

portalen kan tydliggöra sin opolitiska ställning (som jag gissar att den kommer att ha) och grusa 

bilden av folkmusiken som patriotiskt soundtrack vore det super.  

 

vet inte. kanske att folkmusik fortfarande förknippas med något slags nationalistiskt grejs i stil med 

Ultima Thule på 90-talet?  

 


