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Sammandrag  

Arbetet behandlar sättet att sjunga folkvisan från bondesamhället till modern tid. Mitt syfte är 

att ta reda på om sättet att sjunga folkvisan har förändrats genom åren, vidare vill jag 

undersöka hur folksången har förändrats och vad det beror på. Jag har intervjuat fem kvinnor 

som alla är verksamma folksångerskor, använt mig av litteraturstudium och lyssnat till 

arkivinspelningar. I mitt arbete har jag kommit fram till att folksången har förändrats under 

årens lopp. En skillnad som blev tydlig för mig är att sångarna förr generellt sjöng på ett mer 

osentimentalt sätt och att sångarna i dag ofta lägger större vikt vid att tolka texten och att de 

drillar mer idag. Att skillnader i sången finns beror på många faktorer, bl.a. på att den vokala 

folkmusiken förr var funktionsmusik- nu har den blivit medialiserad, institutionaliserad och 

professionaliserad. Dagens folksångerskor blir även inspirerade av andra kulturers musik och 

andra musikstilar. 

 

Nyckelord: Folkmusik, folklig sång, sångteknik, drillar 

 

Abstract 

This is a paper discussing the way folksong singing has undergone changes from agricultural 

society to the present day. The aim of this paper is to discern if the way of singing folksongs 

has changed through the years. In addition, I want to investigate how folk songs have changed 

and what these changes depend on. I have interviewed five women, all working as folk 

singers, as well as studied literature and listened to archive recordings. The conclusion of this 

paper is that folk songs have changed over the years. A clear difference is that the older 

singers generally sang in a more unsentimental way compared to the singers today, who often 

attach great importance to interpreting the text and also using more ornaments. The reasons 

for these differences depend on many factors, e.g. the vocal folk music used to be functional 

music, whereas today’s music is much more exposed in the media, more institutionalised and 

professionalized. The singers of today are also inspired by other music cultures and styles.   

 

Keywords: Folk music, folk singing, song technique, ornaments.   
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Förord  

Jag vill tacka deltagarna i min undersökning för intressanta svar. Tack också till min 

handledare Ia Hultén som har stöttat mig.  

 

Syfte 

Snart är jag färdig sångpedagog och då ska jag börja undervisa i bl.a. folklig sång. Jag tycker 

det är viktigt att man som lärare är medveten i sitt sätt att undervisa, och att jag själv 

reflekterar över hur och varför jag sjunger den folkliga sången på mitt sätt. 
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Inledning/bakgrund 

När jag för fem år sedan började mina studier i folklig vissång vid Ingesunds musikhögskola 

sökte jag efter en egen repertoar och ett eget förhållningssätt till folkmusiken och folkvisan. 

Jag letade upp visor som framförts av i huvudsak äldre kvinnor. När jag lyssnade på 

inspelningar med dessa äldre kvinnor och ibland män, slog det mig att de inte framförde 

folkvisorna på samma sätt som de yngre, moderna sångarna jag tidigare hade lyssnat till.  De 

sångpedagoger som undervisade mig just då hade heller inte samma sångsätt som de äldre 

sångarna. När jag i början av mina studier övade in en ny folkvisa var jag noga med att 

efterhärma min sångpedagog för att få till de speciella stildragen, utsmyckningar/drillar som 

jag förstod kännetecknade folkvisan. När jag sedan skulle lära in en folkvisa genom att lyssna 

på en inspelning av någon äldre kvinna, så lade jag direkt märke till att hon nästan inte alls 

använde sig av drillar. Jag drog då slutsatsen att folkvisan eller sättet att framföra den har 

förändrats och utvecklats. Jag började fundera på varför folksången låter som den gör idag. 

Dessa tankar inspirerade mig till att skriva detta arbete.  

 

Sättet att sjunga folkvisan idag förknippas ofta med t.ex. drillar och kvartstoner. Något som 

har slagit mig när jag har lyssnat på inspelningar med gamla sångare är att de allra flesta 

kvinnorna och männen sjunger väldigt ”rakt” och ”enkelt”. De sjunger i ett bekvämt röstläge 

och använder inte ofta drillar eller utsmyckningar som man idag kan tycka är signifikant för 

folkmusiken. Jag vill ta reda på är varför det är så. Även vill jag undersöka hur folksången har 

förändrats med avseende på just drillar. Vilka faktorer kan ha påverkat detta? Jag ser det som 

viktigt och intressant att undersöka hur folkvisan har förändrats och varför, mycket p.g.a. att 

det saknas material i just detta ämne. I en intervju med Ingrid Åkesson talar Lotta Folkesson 

om användandet av utsmyckningar i den vokala folkmusiken  

 

Lotta Folkesson menar om arkivinspelningarna att de flesta sångare inte 

använder särskilt mycket utsmyckningar. ”Idag gör vi så stort nummer av varje 

drill, det blir övertydligt, hos de traditionella sångarna är det mera som i 

förbigående.” (Åkesson, 2007 sid. 220) 
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Efter att ha lyssnat till arkivinspelningar så har jag kommit fram till att vissa av de äldre sjöng 

med en mer avancerad röstteknik och använde sig rikligt av drillar, kvartstoner, glissandon 

osv.   

Större delen av sångarna sjöng dock mer enkelt och avskalat med få drillar och kvartstoner. 

En av intervjupersonerna anser att det finns en stor variation vad gäller t.ex. röstklang och 

sångsätt även bland dagens sångare. I boken ”Med rösten som instrument” kan jag även läsa 

att vissa av dagens sångare närmar sig de äldres enkla, ”okonstlade” sätt att sjunga samtidigt 

som andra eftersträvar ett bestämt sångsätt och närmar sig en sångstil som finns i andra genrer 

och kulturer. (Åkesson, 2007 sid. 214) Vidare läser jag att dessa sångare har 

arkivinspelningarna mest som källa för att hitta inspiration till musikaliska element som de 

kan ta till sig, göra till sitt eget och använda i sin sång med eget uttryck.  

 

Begreppsdefinitioner 

 

Folkvisa. I mitt arbete menar jag att en folkvisa är de vaggvisor, kärleksvisor, skillingtryck, 

medeltidsballader osv som användes till vardags i det gamla bondesamhället och som nu finns 

insjungna av personer som i dag benämns som traditionsbärare. Många av dessa visor finns 

också nedtecknade i notskrift. (Egen definition)  

 

Drill. En drill kan bestå av ett förslag till meloditonen eller av två till flera toner som i 

melodiskelettet bildar en melodisk figur som blir en utsmyckning till visan. Det finns många 

ord som används för att beskriva detta element: drill, utsmyckning, melism, ornament, krus, 

krusidull (dialektalt), för- och ibland efterslag. (Egen definition) 

 

Ornamentik: Inom musiken avser ornamentik musikalisk utsmyckning, speciellt utsirningar 

av en melodi genom t.ex. drillar, förslag, utfyllnadsnoter och rytmiska förändringar 

(glissando, vibrato m.m.). Gränserna mellan ornamentik och improvisation är flytande. 

Drill: Hastig rörelse mellan två toner på ett halvt eller ett helt tonstegs avstånd från varandra. 

Melism: I vokalmusik en följd av toner som sjungs till samma stavelse i texten.  

(Nationalencyklopedin www.ne.se  2009-04-15) 

http://www.ne.se/
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Historisk bakgrund  

 

Vokal folkmusik under 1600 - 1700-talet 

1600-talet är känt för en livlig antikvarisk verksamhet. Intresset att samla in gamla visor ökar 

och man börjar söka upp traditionsbärare som får agera historiska källor. Man använder visor 

av ”antikvariskt” slag, bl.a. skoldramer som skulle utgöra en medveten del i den kulturella 

uppfostran. Bland de så kallade 1500- och 1600-talets visböcker finns det en visbok från 

1600-talets första hälft som innehåller hela 109 visor. Den tillhörde den västgötske 

adelsmannen Bröms Olofsson Gyllenmärs. Med hjälp av bl.a. den boken har man kunnat 

utläsa vilken repertoar som var mest populär under 

den tiden. 1695 års psalmbok publicerades och blev 

snart ”den verkliga folkboken”. Den trycktes i 250 

upplagor och såldes i 1 ½  miljon exemplar! Under 

1700- och 1800-talet hade psalmen och den andliga 

sången stor betydelse i de folkliga sångrepertoarerna. 

Dessa sjöngs inte bara i kyrkan utan även i hemmen 

och under arbete bl.a. av gruvarbetare och väverskor. 

På 1700-talet fanns det landsortskyrkor som 

fortfarande saknade orgel. Psalmsången i kyrkorna 

blev lokalt och personligt färgad. Melodierna 

smyckades ut och många sjöng i sitt eget tempo. Under 1700-talet intresserar sig överklassen 

för folkmusiken och låter den ”komma in” i hoven. Där används den som underhållning och 

dansmusik. Och även utanför hoven skedde en förändring och förnyelse av den folkliga 

vissången mycket p.g.a. psalmboken och de andliga sångerna men också p.g.a. att 

skillingtrycksförsäljningen ökade i takt med att läskunnigheten bredde ut sig hos ”vanligt 

folk”. Snart fick de andliga visorna ge vika för kärleksvisor, aktualitetsvisor och andra 

världsliga visor.   
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Begreppet folkmusik och strävandet om bevarandet av den 

På 1770-talet uppkom begreppet folkmusik. Det var filosofen och författaren Johan Gottfrid 

Herder från Tyskland som myntade begreppet ”folk-”. Ord som folksaga, folkmusik och 

folksjäl bildades. Folkmusik var på den tiden borgarklassens beteckning på de andra, lägre 

klassernas musik. Borgarna ville ta över makten från adeln och låta folket symbolisera 

nationen. Man vurmade för den svenska folksjälen.  

Den naturliga livsstilen stod i centrum så adelns konstlade leverne var inte intressant. Varje 

land hade sin speciella musikaliska stil och den svenska, traditionella musiken skulle man ta 

vara på. Johann Gottfried von Herder framhöll värdet av alla länders kultur och vikten av dess 

bevarande. Han talade också om jämlikhet mellan kvinna och man. Även kvinnan skulle ha 

tillgång till alla samhällsfunktioner. Herder influerades av Jean-Jacques Rousseaus verk. 

Mottot var ”tillbaka till naturen”. Alla dessa tankar påverkade naturligtvis likasinnade i vårt 

land. Intresset att bevara svenska folkets tradition ledde till att folkmusiken inventerades och 

tecknades ner.  

 

Insamling & uppteckning 

Det var kring sekelskiftet 1800 som man medvetet började odla intresset för folkmusik. Efter 

1810 uppstår ett stort folkvise- och folkmusik intresse i Sverige. Ordet folkvisa är en 

översättning från tyskans ”volkslied”. Det Götiska förbundet bildades 1811. Dess syfte var att 

få in ”ny moralisk och patriotisk kraft i nationen”. De hade t.ex. för avsikt att ta vara på det 

historiska arvet och muntliga traditioner som sagor, visor och låtar. De som ägnade sig åt att 

samla in folkmusiken var under den tiden mest intresserade av de folkliga visorna, speciellt de 

medeltida balladerna.  Eftersom balladerna var äldst koncentrerade man sig på att få 

information om levernet förr genom balladtexterna, därför finns det idag böcker med bara 

balladtexter i. Melodierna var man inte lika intresserad av och man var heller inte speciellt 

noga med vem det var som sjöng eller spelade, i varje fall noterade de få uppgifter om 

utövarna. En intressant person i vissammanhang är J. Chr. Haeffner (1759-1833). Han var 

director musices i Uppsala, tonsättare och utgivare av en ny koralbok. Han skrev (1818) den 

första musikvetenskapliga analysen av svensk folkmusik i Svea, Tidskrift för vetenskap och 

konst: ”Anmärkningar öfver gamla nordiska sången”.  
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Parallellt med Haeffner arbetade Erik Gustaf Geijer (1783-1847) och Arvid August 

Afzelius (1785-1871) med att samla in folkmusikmaterial runt om i Sverige och några år 

senare kunde boken ”Svenska folkvisor från forntiden” (första uppl. 1816-1818) säljas i 

landet. A.I Arwidsson gav ut Svenska fornsånger (1834-1842) Även Richard Dybeck (1811-

1877) är ett betydelsefullt namn inom Sveriges folkmusikhistoria. Han var en ihärdig 

insamlare av folkmusikmaterial och han populariserade de upptecknade melodierna. 1844 höll 

han sin första ”aftonunderhållning med nordisk folkmusik” i Stockholm. Underhållningen 

avslutades med ”Sång till Norden” eller ”Du gamla, du friska”. Texten hade han själv skrivit 

och melodin var en ballad från Västmanland. Sången är numera känd som Sveriges 

nationalsång, ”Du gamla, du fria”.  Dybeck ändrade texten från friska till fria 1858. Bland 

personer som betydde mycket för insamlingen av folkmusik och visor bör även Nils 

Andersson nämnas, som gav ut boken ”Svenska låtar” 1922. På 1930-talet blev folkmusiken 

en motvikt till all ny musik som t.ex. jazzen. 1948 inledde Matts Arnberg, vid dåvarande 

radiotjänst, ett omfattande projekt. För att föreviga folkmusiken sökte han upp sångare och 

spelmän, spelade in deras musik och gav ut folkmusiksamlingar på lackskivor och band. 

Svenskt visarkiv har numera huvudansvaret för det mesta av det inspelade materialet som 

finns kvar. De har även själva bidragit med inspelningar och intervjuer med traditionsbärare 

runt om i Sverige. Dit kan man ringa om det är något man vill få reda på kring t.ex. musiken i 

ett visst landskap. Man kan även ta del av visarkivets inspelningar på plats i Stockholm. 

 

Vad sjöng man förr? 

Alla folkvisor kan delas in i olika genrer. Vissa visor kan passa in under flera rubriker men 

jag vill ändå lyfta fram vilka olika typer av visor det finns. 

Först och främst kan en visa vara antingen episk eller lyrisk. 

 

Episk visa 

”Epos” kommer från grekiskan och är en text i berättande form. Innehåller många verser med 

kronologisk beskriven handling.  

 

Lyrisk visa 
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Den lyriska visan är kortare än den episka och den beskriver inte ett händelseförlopp utan 

uttrycker en stämning eller känsla. Inom denna genre förekommer många kärleksvisor som 

”Jag ser på dina ögon” och naturlyriska visor som ”När månen vandrar”. 

Kärleksvisorna innehåller oftast lyriska texter och de flesta av dem handlar om olycklig 

kärlek.  

 

 

Balladen är en lång berättande visa med rötter i medeltiden. Ordet kommer från det italienska 

”ballare” som betyder dansa. I hoven dansade man ofta ringdans till sånger. Balladen kom 

förmodligen till Sverige via Danmark. Stroferna består oftast av två- eller fyra rader där varje 

strof avslutas med en refräng som kallas omkväde. Det finns ungefär 260 olika balladtyper 

med massor av varianter. 

 

 

Skillingtrycket kom på 1500-talet men benämningen kom först att användas på 1800-talet. 

De anknyter till balladerna och är visor som bygger på sagor och händelser. Namnet kommer 

från det faktum att visorna, som bara var upptecknade med text och vissa anvisningar om 

melodin, kostade en skilling att köpa.  
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Vaggvisan hör till funktionsmusiken och är kanske världens äldsta musikgenre. Syftet med 

dessa visor var ju att få barnet att somna. Man tror att den är från 1100-talet och kanske 

tidigare. Vaggvisan innehåller ett visst mått av improvisation. Det måste vara möjligt att 

variera sig, t.ex. förlänga och korta av eftersom man inte vet hur länge man måste sjunga 

innan barnet somnar. De består oftast i en eller två strofer och innehåller oftast korta texter 

och litet tonförråd för att man lättare skulle komma ihåg dem. Visorna innehöll ofta 

moraliska texter och de var sällan religiösa. La Folia-melodin och Fiskeskärsmelodin  

”Ro, ro till fiskeskär” är de mest kända melodierna. 

 

Folkliga koralen (och andliga sången) Efter reformationen spreds 1695 års bibel över hela 

Sverige. Den innehöll bara texter. Det var klockaren som var försångare och församlingen 

slöt upp med egna tempon och variationer. De enkla psalmmelodierna broderades ut och det 

som vi idag ser som folkliga koraler uppkom. Då var psalmerna minst lika vanliga i hemmet 

som i kyrkan. ”Den signade dag” och ”Hemlig stod jag” är två exempel på folklig koral. 
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Sång- och danslekar. Barn och ungdomar lekte till korta, enkla melodier. Under dessa lekar 

hade ungdomarna tillfälle att få kontakt med det motsatta könet. Man kan säga att lekarna var 

en inskolning i vuxenvärlden. Texten kännetecknas ofta av äldre poesi och konkret bildspråk.  

 

 

Arbets- och yrkesvisor 

Yrkesvisorna består av tre skilda kategorier: 

1. Arbetsvisor som sjungits för att samordna kraftansträngningar 

2. Roande visor som sjungits bland yrkesföreträdande, i regel med texter om yrkeslivet. 

3. Roande visor om yrkesföreträdare, vilka sjungits av allmänheten.    

Dessa visor finns det tyvärr få av. Mycket pga. att få har tecknats ner. Inom denna typ av visor 

finns sjömans- och  rallarvisor, soldat- och beväringsvisor. Syftet med visorna var att 

underlätta arbetet. Rallarna sjöng t.ex. borrarvisor för att samordna släggslagen i samband 

med borrning. 
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Locklåtar, vallvisor och kulning 

Fäbodmusiken är den äldsta och traditionsrikaste form av arbetsmusik som förekommit i 

Norden. Denna funktionsmusik har sina rötter i medeltiden. Ansvaret för djuren har sedan 

långt tillbaka varit kvinnans uppgift. Från början av juni till slutet av september bodde flickor 

och äldre kvinnor på fäbodarna. Vallning, mjölkning, smör- och osttillverkning tillhörde deras 

vardagssysslor. Musiken på fäbodarna var tätt knuten till arbetet och hade sin funktion. Man 

lockade på kor och getter (med sång och horn), skrämde rovdjur och naturväsen (med bl.a. 

näverluren) och sände meddelanden till andra människor. Varje fäbod hade sin speciella 

signal. Lockropstekniken kunde även användas till att kommunicera mellan närliggande 

fäbodvallar. Om t.ex. en ko förlorats kunde man kula till den andra fäbodvallen i hopp om att 

den skulle vara där. Tillika kunde ensamma vallkullor få kontakt med varandra ute i skogen. 

Även vid nödsituationer fanns särskilda signaler. 

  

 

 

(Källa: Folkmusikboken, 1980) 
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Hur sjöng man förr? 

Innan man kunde börja använda inspelningstekniken för att spela in alla folkvisor som sjöngs 

ute i byarna runt om i Sverige tecknade man ner visorna i notskrift. Från notbilden kunde man 

eventuellt läsa av tonart, drillar, intonation, rytmik mm men hur sångaren sjöng visan vad 

gällde tonbildning, frasering, tempo, artikulation kunde man inte se i uppteckningarna. Tack 

vare inspelningstekniken har vi möjlighet att studera den folkliga sången mer ingående. Efter 

att ha lyssnat till inspelningar som är inspelade från 1937 till 1969 med sångare från Gammal-

svenskby i nuvarande Ukraina, Runö i Estland och Dalarna har forskarna Ingrid Åkesson och 

Margareta Jersild kommit fram till vad man skulle kunna se som utmärkande drag i folklig 

vissång: 

 

 Röstläget ligger nära talrösten och är således relativt låg (lilla till ettstrukna oktaven) 

för kvinnor och tvärt om högt (lilla oktaven) för män. Kvinnor och män överlappar 

därmed varandras röstregister. 

 

 Röstklangen är ljus och den placeras långt fram, ibland ganska nasalt. Kvinnor 

använder sin bröstklang. 

 

 Tonen är rak och vibratofri. Tonansatsen är markerad och det sker ingen avfrasering i 

slutet på frasen. Tonstyrkan är konstant, det vill säga att man inte begagnar sig av 

dynamik i någon större omfattning. 

 

 Man sjunger på tonande konsonanter och på ett oegaliserat sätt. Texten ligger nära 

talet. Den lokala dialekten kan påverka språkljuden och texthanteringen.  

 

 Utsmyckningar sker i form av för- och efterslag, där de består i en upprepning av 

föregående ton, företagning av nästkommande ton eller ett kort återvändande till en 

referenston. Det förekommer också melismer och drillar oftast bestående av två till 

fyra toner. 

 

 Fraserna framställs ofta som egna små enheter, ofta i en inte helt metrisk form. Tempo 

och puls skiftar från sångare till sångare och kan vara mer eller mindre regelbundna. 

Man sjunger ofta en till två stavelser på varje pulsslag. 
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 De folkliga sångarna sjunger inte texttolkande som i till exempel klassisk sång, utan 

mejslar ut fras för fras. 

 

 Intonationen är variabel, det vill säga att man använder kvartstoner och andra 

mikrointervall.  

(Gunnarsson, 2006) 

 

 

Den vokala folkmusiken idag 

I slutet av 1960-talet startade den så kallade folkmusikvågen i Sverige. Folkmusiken fick ett 

starkt uppsving och det kom att innebära en vitalisering och revitalisering av den äldre 

folkmusiken. Under den här tiden var det mest fokus på spelmansmusiken. Det var inte förrän 

på 1980-talets senare hälft som sången i folkmusiken blev mer belyst och uppmärksammad. 

Denna period kallar Ingrid Åkesson för ”den vokala vågen”. När man tidigare sökte upp och 

tecknade ner folkvisor var man först och främst intresserad och inriktad på vistexterna. När 

den vokala vågen drar fram över Sverige ger man också utrymme för de melodiska elementen 

i visorna. Man betonar och förstärker vissa melodiska särdrag och visan får nya former för att 

man låter den få inverkan från andra musikområden. Folkmusiken präglas av 

institutionalisering, professionalisering och medialisering. Den förekommer på konserter, 

teaterscener, festivaler, i visstugor och folkmusikmässor och stämmor, på kortare kurser och i 

längre folkhögskole- och högskoleutbildningar. (Åkesson 2007 sid.60) 
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Problemformulering 

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu?  

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu när det gäller drillar/ornament/ 

melismer?  Vilka skillnader är det i så fall och vilka faktorer kan i så fall ha påverkat 

denna förändring? 

 

 

Metod 

Intervjuer , litteraturstudium och musiklyssning. Mitt arbete bygger främst på den 

mejlintervju jag har gjort med fem verksamma folksångerskor. Orsaken till att jag kallar det 

mejlintervju är att de har fått frågorna på mejl och skickat svaren tillbaka till mig. 

 

Urval 

De fem personer som har deltagit i min intervju är alla verksamma inom folkmusik.  En av 

dem är i 50 årsåldern och är etablerad sångerska och sånglärare på bl.a. musikhögskolan i 

Stockholm och fyra av dem är mellan 24 och 34 år. Tre av dem har studerat på 

musikhögskolan i Stockholm och en studerar där fortfarande. Alla är sångerskor och två av 

dem jobbar som sånglärare. Stockholm är den musikhögskola som var först med att ha 

folkmusikutbildning. Det är av den anledningen som jag har valt att ha personer med i min 

mejlintervju som har en koppling till musikhögskolan i Stockholm. En annan orsak till att jag 

valt ut just dessa personer är att jag tror att de är djupt förankrade i den vokala folkmusiken 

och är medvetna och drivna sångerskor.  

När jag citerar intervjupersonerna i mitt arbete har jag valt att benämna dem med fingerade 

namn. Presentation av intervjupersonerna finns innan resultatet. Att alla intervjupersoner är 

kvinnor beror på att det finns väldigt få män som utövar folklig sång i Sverige. Det finns 

faktiskt bara en jag känner till som är etablerad folksångare i Sverige.   
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Datainsamlingsmetoder 

Jag har också använt mig av litteraturstudium. Det finns inte speciellt mycket skrivet om den 

vokala folkmusiken men jag fann dock ett antal böcker som jag kunde använda och som även 

tog upp lite om just ornamentiken i folksången. Jag har även lyssnat på gamla inspelningar 

med äldre sångare och jämfört dem med dagens folksångare. En skiva jag har lyssnat till 

medföljer Ingrid Åkessons bok ”Med rösten som instrument”. Där har hon samlat både 

gammalt och nytt material. Man kan t.ex. lyssna till en äldre kvinna och en nutida sångerska 

som sjunger samma visa och därmed ta del av eventuella skillnader i sången. Mitt arbete 

bygger främst på den mejlintervju jag har gjort med fem verksamma folksångerskor. 

 

Procedur 

Mejlintervjun innehöll fjorton frågor som jag skickade ut med e-post. Respondenterna 

mejlade därefter sina svar till mig. Att jag valde den formen av intervju beror på att jag tror att 

det kan vara bra att den som svarar på frågorna har god tid på sig att fundera och därmed 

kunna ge utförliga svar.  
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Frågorna i mejlintervjun 

 
 

1. När du hör ordet folksång/att sjunga folkligt, vad tänker du på då? 

 

2. Vad tycker du är signifikant för sångsättet hos de äldre inspelade traditionsbärarna? Som 

t.ex. Martin Martinsson, Svea Jansson, Vendla Johansson  m.fl.  

 

3. Vad tycker du är signifikant för dagens folksångares sätt att sjunga? T.ex. Anders 

Larsson, Ulrika Gunnarsson, Emma Härdelin, Maria Röjås, Kersti Ståbi, Eva Åström Rune 

m.fl.  

 

4. Anser du att folkvisan sjungs annorlunda idag än förr (t.ex. av de traditionsbärare som 

du ser ovan)? 

- I så fall, vad ser du för skillnader? 

 

5. Vilka uttrycksmedel/tekniker är viktiga i Ditt eget musicerande för att få Din sång att låta 

”folklig”? 

 

6. Vilken betydelse har äldre inspelningar av folkvisor för Dig? 

 

7. Varifrån får Du influenser till Din sång? 

 

8. Har Du någon särskild folkmusikalisk förebild? 

- Vad är kännetecknande för denna persons sångsätt? 

 

9. Om Du jämför Dig med den förebild Du har – Om skillnader finns, hur skiljer sig Ditt 

sätt att sjunga från denna? 
 

10. Använder Du drillar/ornamentik/melismer när Du sjunger ”folkligt” och i så fall 

varför? 

 

11. Från vilka håll får Du influenser när det gäller drillar/ornament/melismer?  

 

12. Ser Du några skillnader i hur man drillade/ornamenterade förr mot hur man 

drillar/utsmyckar idag? 

- Vad beror det i så fall på? 

 

13. Varifrån kommer dagens drillar/ornament/melismer tror Du? 

 

14. Har Din uppfattning om folklig sång förändrats under årens lopp, från det att Du själv 

började sjunga folkvisor?  
- Om ja, på vilket sätt? 
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Presentation av informanterna 

 

”Greta”, 50 år är uppvuxen i ett litet samhälle på Gotland. Hon sjöng med familjen i kyrkor 

och spelade piano och orgel i hemmet mm och började tidigt sjunga i barnkör och kyrkokör. 

Spelade fiol i spelmansförbundet och i musikskolan och utövade även andra instrument. Idag 

är hon frilandsmusiker och sånglärare på musikhögskolan i Stockholm. Ger även kurser och 

workshops i folklig sång.  

 

”Lena”, 35 år är född och uppvuxen i Leksand. Började i barnkör som 6-åring i kyrkans regi, 

sjöng sedan i kör kontinuerligt ända upp till gymnasieålder. Hon började spela fiol i åk 3 och 

kom in på folkmusik tack vare sin far som också spelar fiol i spelmanslag. Idag jobbar hon 

som timlärare i folksång på musikkonservatoriet i Falun. Hon är även egen företagare, 

frilansande sångerska, logonom och folkmusiker med enskilda uppdrag och konserter.  

 

”Johanna”, 30 år är uppväxt i Östersund i musikfamilj, föräldrarna har alltid sjungit i kör och 

hon började i sin första kör vid 5-6 års ålder. Har två bröder som är musiker och hennes farfar 

var fiolspelman i LappNils-tradition. Idag jobbar hon som frilansmusiker och ger kurser och 

workshops i folksång. Sjunger i flera aktiva folkmusikgrupper. Är sånglärare, körledare mm 

 

”Linnéa”, 25 år är född i Lidköping och har växt upp i Karlstad. Hennes mamma sjöng och 

spelade gitarr och gjorde sånglekar med henne och hennes syskon när hon var liten. Hon hade 

storasyskon som började spela instrument, så hon började spela fiol, mest för att hennes 

storebror gjorde det och att hennes föräldrar tyckte det var kul. Idag studerar hon folksång på 

musikhögskolan i Stockholm. 

 

”Sara”, 24 år är uppvuxen i en förort till Stockholm. Det fanns ett musikintresse i familjen, 

men inte specifikt inom folkmusik. Hon spelade instrument och sjöng i musikskolan och gick 

i körklass fram till gymnasiet. Idag sjunger hon i olika folkmusikgrupper och ger kurser och 

workshops i folksång. 
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Resultatredovisning 

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu? 

 

Vilka skillnader är det i så fall? 

Resultatet av mina mailintervjuer visar att folksången har förändrats. Att det finns vissa 

skillnader mellan sångarna förr och nu kan man konstatera, men utifrån mina intervjusvar är 

det svårt att generellt säga vad det är som utgör skillnaden, mycket beroende på att 

intervjupersonerna anser att även sångarna i arkivinspelningarna, skiljer sig sångmässigt ifrån 

varandra.  

 

När mina intervjupersoner blir ombedda att förklara hur de äldre sångarna generellt sjöng, så 

nämner nästan alla att de sjöng i ett lågt läge nära talrösten. När jag lyssnar till inspelningar så 

kan jag höra att det stämmer och när jag läser vad Ingrid Åkesson och Margareta Jersild ser 

som karaktäristiska drag i folklig sång i boken ”Hästgnägg och pärlband” så nämner även de 

att de flesta kvinnor sjöng i ett lågt läge nära talrösten.  

 

De flesta av mina intervjupersoner nämner på olika sätt att visorna i de äldre inspelningarna 

ofta sjöngs ”osentimentalt” och det framkommer att man anser att folksångerskor idag ofta 

lägger mer vikt vid att tolka texten:  

 

(Greta) 

Om de (traditionsbärarna) sjunger en visa med text förhåller de sig oftare än 

nutida folksångare objektivt till innehållet i visan. De gör ”visan i sig”, 

återberättar. Nutida sångare gör större röstmässiga variationer och tolkningar 

och tolkar oftare visorna personligt.  

 

(Lena)   

Ett ”osentimentalt” sätt att sjunga sångerna, eller att sjunga dem ”rakt upp och 

ned”… 

…”Åtminstone Svea och Vendla (traditionsbärare) sjunger sånger med mycket 

text, t.ex. berättande medeltida ballader, men de gör inte allt för mycket tolkning 

av dem.”  
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Vilka olika faktorer kan i så fall ha påverkat denna förändring? 

Mina intervjupersoner har nästan alla uppfattningen att folksången idag har blivit media-

liserad (radio, Tv etc.), institutionaliserad (studeras på högskola) och professionaliserad 

(större krav på sångteknik). De tror att denna förändring skett t.ex. på grund av att folk-

musiken har fungerat i stor grad som funktionsmusik. De anser att orsaken till att sångsättet 

har förändrats beror mycket på att folksången idag har en helt annan funktion – att underhålla.  

 

(Johanna) 

Nuförtiden är folkmusiken konsertmusik i stället för att vara funktionsmusik 

vilket såklart ändrar sångsätt och uttryckssätt. Det är mer utsmyckat av 

ornament, drillar och kvartstoner.  

 

(Greta) 

Nutida sångare sjunger ofta med grupper, komp eller band på skivinspelningar 

och konserter. Många av de äldre sångarna sjöng nog mest hemma eller 

möjligen någon enstaka låt eller någon gång på fest eller trall till dans, eller 

psalm i kyrkan. Nutida sångare är ofta också ”artister” som uppträder för 

publik. Detta påverkar sångsättet.  

 

(Lena) 

Möjligtvis kan man säga att de flesta av dessa sångare (nutida) har sjungit i 

ensemble och är vana att arrangera folkvisan på ett nytt och modernt sätt, vilket 

kanske kan påverka sättet att sjunga folkvisan på.  

 

(Linnéa) 

Eftersom sången har bytt plats i samhället, så finns det möjligtvis ett behov av 

att göra den mer avancerad (detta gäller kanske folkmusik i allmänhet), och 

många av dagens kända folksångare har ju studerat på högskolor. Man behöver 

kanske utveckla och särprägla dragen i musiken, för att göra den häftig att 

lyssna på i dagens samhälle. Det här kanske gör att man använder t.ex. mer 

drillar.  

… 
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Folksången har ju tagit ett steg från hemmet till scenen. Folk har studerat sång 

och blivit väldigt duktiga tekniskt och också väldigt medvetna om vad de gör, 

och utvecklat sångsättet till sitt eget, eller ett mer modernt och utpräglat sätt att 

sjunga. Genren har fått precis som jazzsång eller klassisk sång, ett gäng 

kännetecken, som t.ex. drillar. Det är liksom mer slipat nu på nåt vis. 

Kvartstonerna finns där, och är ofta exakta, och man bestämmer när de ska 

användas.  

 

Att sångsättet har utvecklats genom årens lopp är som sagt en följd av att vi sjunger för publik 

och en av mina intervjupersoner menar att det ställs högre krav på sångteknik och renhet.  

 

(Lena) 

Rent sångtekniskt är det möjligt att dessa (dagens) sångare drillar mer än vad 

traditionsbärarna gjorde, att man influeras från andra genrer och annan 

folkmusik, t e x den irländska, den norska, eller från en annan typ av vissång/ 

jazzsång. 

 

En av mina intervjupersoner svarar på frågan om hennes uppfattning om folklig sång har 

utvecklats under årens lopp från det att hon själv började sjunga folkvisor och i så fall på 

vilket sätt: 

 

(Johanna) 

Jag tycker att det finns vissa trender som har avlöst varandra. Min tolkning av 

händelseförloppet är denna: När folksången började spelas in och 

återupptäckas på allvar var det ju ett gäng kvinnor som stod för det arbetet och 

även stod för spridandet av denna nyupptäckta genre, bl.a. Maria Röjås, 

Susanne Rosenberg och Lena Willemark. Då började det bildas kedjor av 

sångare (efter var och en av dessa sångerskor) som var klart inspirerade av sin 

”lärare” och om man ska hård-dra det blev det på så sätt 3 stiltyper av svensk 

folksång som levde vidare. 
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… Ett tag var det ganska lätt att höra vem av dessa tre förgrundsfigurer en 

sångare blivit inspirerad av. Men sedan jag började intressera mig för 

folkmusik tycker jag att detta har luckrats upp av andra sångare som lyssnat på 

andra inspelningar, själva besökt ”tanter och gubbar” i sin bygd eller kommer 

från folkmusikfamiljer, t.ex. Sofia Sandén, Ulrika Bodén, Eva Rune, Emma 

Härdelin, Ulrika Gunnarsson m.fl. En massa skivor började släppas och det 

växte fram en ”folksångtrend” där alla verkade influeras av allt och alla och 

vissa likheter (ett mode) uppkom. Drillar, kvartstoner och kulning började 

användas som effekter i sången, en viss sångteknik och tonbildning blev 

liknande hos många sångare. Och en viss band-typ har blivit mycket vanligare, 

t.ex: Sång, gitarr, fiol, och slagverk , vilket också skapar likheter eller trender.  

  

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu när det gäller 

drillar/ornament/melismer? 

 

Vilka skillnader är det i så fall? 

Alla mina intervjupersoner är ense om att man generellt använder fler drillar i dag än vad man 

gjorde förr.  

  

(Johanna) 

Det drillas ju mycket mer idag! Jag tror att det beror på influenserna från 

Irland (på 60- och 70-talen), där ornamentiken alltid varit mer framträdande än 

här. Det kan också bero på att svenska folkmusiker idag musicerar tillsammans 

på ett annat sätt än förr och vi får inspiration från varandra. Förr var ju sången 

en enmanssyssla i hemmet eller på fäboden eller så sjöng sjömän eller rallare 

tillsammans, men man sjöng inte alls ofta tillsammans med fiolspelmän som 

spelade till dans. Och drillar var ju oftare förekommande i fiolspelet än i 

sången.  

 

 

Jag kan utläsa av informanternas svar att dagens sångare ofta får inspiration till drillar just 

ifrån fiolspelet. När jag har lyssnat till vissa sångare på arkivinspelningar har jag noterat 

samma sak, framför allt hos män som själva spelar fiol.  
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Mina intervjupersoner ger ytterligare en rad exempel på varifrån de får inspiration till sina 

drillar och samtliga har valt att blicka utåt mot andra länder. Länder där folkmusiktraditionen 

har varit levande längre än i Sverige. 

 

(Linnéa)  

”Ofta Norge. Också moderna svenska folksångerskor. En del traditionsbärare 

som sjunger koraler, t.ex. från svenskbygder i Estland etc.” 

 

(Greta)  

”Från orienten”  

 

(Lena)  

”Mycket från den irländska vokala musiken, särskilt sångare som Paul Brady 

och Dick Gaughan. Men även den norska sångaren Kirsten Bråtenberg. 

Det kan också vara spännande att lyssna och försöka härma sångare från andra 

vokala kulturer som Indisk, arabisk eller grekisk sång.”  

 

(Sara)  

”Från andra folksångare och säkert en del från andra instrument än sång.”  

 

Det är svårt att riktig veta hur man sjöng en folkvisa förr mycket på grund av att de som 

sjunger på arkivinspelningarna är gamla och deras röst kanske inte helt är i behåll vid 

inspelningstillfället: 

 

(Lena) 

Om man lyssnar till traditionsinspelningar där sångarna oftast är gamla så är 

det mer enkla utsmyckningar, med mycket förslag och upphämtningar. Tittar 

man på uppteckningar efter exempelvis Finn Karin från Mora när hon sjunger 

koraler är det oerhört avancerade drillar och utsmyckningar. Men hur det lät 

kan vi inte veta, bara vad som står skrivet om dem, där det står att hon t e x 

krusade och drillade rikt.  

Om det beror på stil eller på om sångarna är gamla när inspelningarna gjordes 

är svårt att svara på.  
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Vilka olika faktorer kan i så fall ha påverkat denna förändring?  

Att det ornamenteras mer idag är ett faktum. Mina intervjupersoner har försökt att svara på 

vad det kan bero på.  

 

(Greta) 

Vi har möjlighet att sprida vår musik mer och snabbare i dag. Vissa 

traditionsbärares sångsätt har tagits upp av moderna sångare och blivit 

populärt. Lite mer ekvilibristisk sång för att det är roligt sjunga så och det låter 

häftigt. Spelas in på skiva och spelas i radio, framförs på konserter mm.  

 

(Linnéa) ”Eventuellt kanske man gör det (använder drillar) mer eller mindre 

uttänkt idag” hon menar att detta kommer sig av att man t.ex. studerar sång på 

högskola nu och blir mer medvetna sångtekniskt.  

 

(Sara) 

Det finns säkert skillnader, svårt att svara på hur det hörs bara! Beror säkert på 

att folklig sång numera kan studeras på högskolenivå och att det finns lärare 

och läroböcker i ämnet. Det beror säkert också på influenser från t ex 

populärmusik och andra kulturers folkliga musik. Och att det nu finns kända 

folkliga sångare som hörs i radio och på TV och som fungerar som sångliga 

förebilder för många.  

 

Att folksången studeras på högskolenivå, att den förekommer i media och att den utförs 

professionellt på scen tas även upp av intervjupersonerna när jag vill utreda varför vi drillar 

mer idag. En annan och viktig orsak som en av intervjupersonerna nämnt är också att de 

folksångerskor som använder ornament gör det för nöjets skull, för att det är vackert och 

känns skönt för rösten.  
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Diskussion 

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu? 

 

Vilka skillnader är det i så fall? 

Jag kan nu konstatera att folksången har förändrats avsevärt under årens lopp men det är svårt 

att generellt säga vad som var specifikt med deras sångsätt. Vissa var skickliga sångare och 

sjöng med en avancerad röstteknik medan andra sjöng enkelt och avskalat. Även bland dagens 

sångare finns det en stor variation i röstklang och sångsätt. Med hjälp av litteraturstudier, 

arkivinspelningar och material från mejlintervjuerna kunde jag ändå finna några parametrar 

som skiljer de äldre och de yngre sångarna åt.  

 

De äldre kvinnorna sjöng sina visor oftast i ett lågt läge nära talrösten. Många av dagens 

sångerskor har också ett sådant sätt att sjunga men inte fullt så lågt som de äldre kvinnorna. I 

mejlintervjuerna kom det även fram att de äldre ofta framförde visan på ett ”osentimentalt” 

sätt, deras framförande var sällan dramatiskt. I dag lägger de flesta sångare ner mer vikt vid 

att tolka texten. I boken ”Med rösten som instrument” behandlar även Ingrid Åkesson detta 

ämne. Hon förklarar att framförandet i arkivinspelningarna sällan präglas av dramatisering 

och utpräglad texttolkning men oftare av en mera subtil ”innehållstolkning”. Hon tar även upp 

att insamlare har kommenterat att framförandet inte var så dramatiskt och sällan använde 

sångarna större gester när de sjöng. (Åkesson, 2007 sid. 213) Även detta har jag noterat 

genom att lyssna till arkivinspelningarna.  

 

Vilka olika faktorer kan i så fall ha påverkat denna förändring? 

När mina intervjupersoner fick frågan vad det är som skiljer de äldre från dagens sångare, 

gick inte många in på något speciellt sångtekniskt, utan de valde att nästan direkt gå in på 

vilka faktorer som har påverkat förändringen i sångsättet. Folkvisan har gått från att vara 

funktionsmusik till konsertmusik, ofta ämnad för att underhålla. 

Förr satt kvinnan på kammaren och sjöng mest för sin egen skull eller så var det för att få 

barnet att sova eller för att locka på korna. Idag har folkmusiken blivit medialiserad, 

institutionaliserad och professionaliserad och det har naturligtvis bidragit till många 

förändringar. Det finns högskolor man kan studera folksång vid, det gör att medvetenheten 

hos sångarna har blivit större. Sångarna idag använder ofta en mer avancerad röstteknik.  
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Under den vokala vågen har sjungandet som ”revitaliserad” folklig sång också 

influerats av drag ur andra musikkulturer. Från områden i östra Europa som 

Balkan och Karelen har man tagit intryck av mycket täta röster med hård ansats 

och spända stämband samt nasal klangplacering. Att utnyttja bröstklangen och 

dra upp den i högre register, snarare än att dra ner huvudklangen, 

kännetecknar mycket av nutida jazz – och popsång, och detta har också influerat 

folksången. (Åkesson 2007 s.214) 

  

Dagens folksångerskor sjunger ofta folkvisan själv eller i grupp inför publik och då ställs 

högre krav på t.ex. sångteknik, renhet och tolkning/förmedling av texten. När folkvisan 

sjungs i bl.a. el-förstärkta musikgrupper är det vanligt att musiken arrangeras med moderna 

inslag från bl.a. popmusik och andra kulturers musik för att öka intresset för en publik. 

Man låter arrangemanget färgas av andra musikstilar, man bygger upp låten för att komma till 

en höjdpunkt, man nyanserar genom att skifta i tonstyrka och i tempo osv. När jag lyssnar till 

moderna folkmusikgrupper som Hoven Droven, Väsen och Ranarim, kan jag tänka mig att för 

att göra folkvisan intressant för allmänheten så jobbar de och många andra för att ge den ”nya 

kläder”.   

 

En annan faktor till att folkmusiken har förändrats, är att folksången i Sverige inte funnits som 

levande tradition sedan flera decennier, därför söker många av dagens sångare sig till 

arkivinspelningar för att hitta repertoar och inspiration till sin sång.  Därifrån kan de hämta 

sångliga element som de vill använda sig av. Många folksångare har en egen favorit av 

traditionsbärarna som de väljer att rikta in sig mer på och ofta söker de musik och sångare 

från sin egen hemtrakt. 

 

Ett skäl till den starka fokuseringen på sångstil i Sverige – och i t.ex. Finland – 

är institutionaliseringen och professionaliseringen av folklig sång och folkmusik 

över huvud taget. Ett annat skäl är troligen att folkligt sjungande inte på flera 

decennier har funnits som levande tradition i nämnvärd utsträckning, vilket är 

fallet i t.ex. Irland och Skottland, utan vi är hänvisade till arkivinspelningar i 

sökandet efter autencitet i framförande och klang. (Åkesson 2007 s.246) 
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Folkmusikforskaren Märta Ramsten resonerar kring det folkliga sångsättets påverkan utifrån. 

 

Ett sätt är att förstärka det ”folkliga” – medvetet eller omedvetet gentemot 

konstmusikens hegemoni och schlagerindustrins dominans. Det gör man genom 

att odla och i vissa fall överdriva vissa stilistiska attribut, utmärkande för folklig 

utförandepraxis inte enbart i Sverige, utan på många håll i världen. Sådana 

parametrar är ornamentik, bordunspel, dansbar rytm. Folkligt sångsätt hör 

också hit liksom det medvetet okonstlade ackompanjemangsspelet på dragspel 

eller tramporgel. (Ramsten, 1992 s.113) 

 

 

Många sångare förstärker och särpräglar dragen i folklig vissång efter eget tycke och smak 

och enligt Märta Ramsten och Ulrika Gunnarsson så har dessa stildrag som t.ex. drillar ofta 

överdrivits.  

Ett fält som jag ännu inte har diskuterat är hur traditionsbärarna kontra de 

folkliga sångarna av idag låter. I ivern att skapa en stark egen genre har det 

specifika i folklig sång framhävts och till viss del kanske överdrivits. Till 

exempel använder vi idag mycket mer ornament, frimetrik och kvartstoner än 

det man generellt kan finna på arkivinspelningarna. (Gunnarsson, 2006 sid. 62) 

 

I boken Med rösten som instrument kan jag även läsa att många av dagens sångare söker sig 

till arkivinspelningar för att hitta repertoar och inspiration till sin sång. Att varje sångare tar 

till sig de element i sången som han eller hon själv tycker är spännande. (Åkesson, 2007 sid. 

235-236) De strävar medvetet efter att identifiera och formulera estetiska stildrag i sången 

med utgångspunkt i arkivinspelningar och äldre sångares uttalanden. (Åkesson, 2007 sid. 217-

218) Varje sångares personliga smak spelar alltså in, de väljer, kombinerar och förstärker 

stildrag från olika förebilder. De musikaliska element som de flesta av dagens sångare brukar 

ta till sig från de äldre inspelningarna är metriskt fri frasering, tonbildning med ”upphämtning 

av tonen underifrån, ornamentik eller drillar samt ofta äldre modal tonalitet med inslag av 

kvartstoner. Sångarna kan även låna in röstljud från improvisationsmusik och andra 

sånggenrer och sångkulturer. (Åkesson, 2007 sid. 235-236)  
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En föregångare som har blivit en förebild för många sångare är Dansar Edvard Jonsson från 

Malung. Hans sångstil är särpräglad och individuell och han tillhör dem som sjunger mer 

ålderdomligt. Man säger att hans sångstil karaktäriseras av en mycket fri frasering i ett 

långsamt tempo, ofta med utdragna frasslut. Han använder sig mycket av kroppsligt stöd, han 

har relativt hård tonansats och placerar tonen långt fram i munnen. Han utnyttjar 

konsonanterna för att få driv i sången, inte minst på tonande konsonanter som m, n och l. 

Vokalerna är färgade av hans talade dialekt. Han använder även rikligt med utsmyckningar 

och kvartstoner. (Åkesson, 2007 sid. 223) Självklart finns det många fler av dessa föregångare 

som dagens sångare har inspirerats av, för det är ju även så att många av sångarna söker 

föregångare från deras egen hemtrakt. De väljer att utforska vilken repertoar och vilka visor 

som har sjungits där. Det kan leda till att sångarna tillägnar sig en lokal förebild, mycket på 

grund av intresset att föra den lokala traditionen vidare. 

 

Det urval stildrag som har sållats fram är naturligtvis beroende av vilka 

föregångares sångstil man har valt att analysera; förutom att man har valt 

säkra och skickliga sångare är det i de flesta fall fråga om de mest särpräglade 

sångarna med ett sångsätt som med stöd av skriftliga källor kan antas 

representera äldre stilistiskt. Eftersom vardagligt sjungande under 1900-talet 

har påverkats mer eller mindre av grammofon, radio, tv, och musikindustri har 

man vänt sig bakåt för att försöka återskapa en äldre sångstil. (Åkesson, 2007 

s.212) 

 

 

När den vokala vågen drog fram över Sverige fanns det några eldsjälar som började synas och 

som allmänheten (i alla fall idag) har fått upp ögonen för. Till dessa hör bl.a. Lena Willemark 

från Evertsberg i Älvdalen, Maria Röjås från Boda i Rättvik och Susanne Rosenberg från 

Täby utanför Stockholm. Dessa sångerskor skulle man kunna kalla pionjärer för att de tog upp 

den nästan bortglömda folkvisan, dammade av den och gav den ”nytt liv”. Lena och Maria 

växte upp nära folkmusiken. De hade familj och närstående som sjöng folkvisor och spelade 

fiol. Susanne var inte lika knuten till folkmusiken från början men det som kännetecknar 

dessa kvinnor är att de tidigt - med sitt brinnande intresse för sången i folkmusiken - sökte 

upp föregångare, tog upp gammal repertoar och valde att utbilda sig inom folklig sång. Den 

enda skolan där man hade möjlighet att utbilda sig inom folkmusik var musikhögskolan i 

Stockholm.  
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Men till skillnad från idag så fanns det inga specifika lärare inom folklig sång, heller ingen 

utarbetat pedagogik eller metodik för folksång. De fick gå individuell studiegång, söka sig till 

arkivinspelningar och sjunga och lära av varandra. (Åkesson 2007 sid.151)  

 

Maria Röjås menar att hon och hennes generationskamrater har bidragit till att 

skapa det som idag kallas för folklig sång. Tidigare fanns inte tillgång till så 

många klingande förebilder, därför har de aktiva sångarna och kursledarna fått 

stor genomslagskraft. Olika personer har valt ur det de har lyssnat på och 

skapat en stil med utgångspunkt i arkivinspelningarna samt tagit in influenser 

från fiolspel, framför allt drillar, i sången. Röjås framhäver också att detta 

behöver vi vara medvetna om, och att hon talar mycket med sina elever om hur 

sjungandet har förändrats sedan 1950- talet. (Åkesson, 2007 sid. 150) 

 

Maria Röjås är idag sånglärare vid Malungs folkhögskola, där hon är lärare vid en ettårig kurs 

i folksång. Susanne Rosenberg har varit med och byggt upp folkmusikinstitutionen vid 

musikhögskolan i Stockholm. Sedan en längre tid tillbaka är hon anställd som sångpedagog 

där och prefekt för folkmusikinstitutionen. Även Lena Willemark och Gunnel Mauritzson 

jobbar som sångpedagoger där.   

 

Har sättet att sjunga folkvisan förändrats från förr till nu när det gäller 

drillar/ornament/melismer? 

 

Vilka skillnader är det i så fall? 

Förr drillade man mycket i koralerna och lockropen men inte alls mycket i andra visor. Idag 

har vallmusiken och koralerna färgat av sig på vissången.  

 

Den ornamentik som präglar koraler i uppteckningar, och hos en del 

föregångare även i inspelningar, har under den vokala vågen så att säga färgat 

av sig på vissången. Det innebär att framför allt visor som kan sjungas långsamt 

och frimetriskt, i första hand andliga visor och lyriska kärleksvisor, men också 

vaggvisor gärna smyckas ut mera än hos föregångarna eller i visuppteck-

ningarna.  
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Också t.ex. ballader smyckas ut mera än i källmaterialet – här kan det spela in 

att ballader har ornamenterats en hel del i äldre norska källor, och norsk folklig 

sång är även den en förebild för många svenska sångare. Drillar och andra 

utsmyckningar har tagits in även från lockropen och framför allt från 

spelmansmusiken. Den viktigaste orsaken till det utvidgande bruket av 

utsmyckningar är utan tvivel att så många finner nöje i själva musicerandet, i de 

musikaliska utmaningarna och det musikaliska hantverket.  

(Åkesson 2007 sid. 230) 

 

Mina intervjupersoner var alla ense om att det drillas mer i dag än förr. Idag har drillen blivit 

som ett signum för folksång och därför används den av nästan alla folksångerskor vad de än 

sjunger för visa. Drillarna idag är mer medvetna och avancerade. När jag lyssnar till 

sångarnas utsmyckningar på arkivinspelningarna så hör jag att de ofta använder glissandon 

och upphämtningar men sällan drillar av de slag som används idag. När jag lyssnar till 

sångare som sjunger koraler och vallvisor hör jag att de smyckar ut rikligt med drillar. De 

koraler som kommer från t.ex. Finlands och Estlands svenskbygder innehåller ofta avancerade 

drillar som låter orientaliska men när jag lyssnar på t.ex. kärleksvisor, skillingtryck och 

ballader på arkivinspelningarna är det få av dessa drillar som finns i koralerna och vallvisorna 

som används.  

 

Många har hämtat drillar de tycker är fina och blivit imponerade av från många olika håll för 

att föra in det i sin sång och använda dessa utsmyckande element, inte bara när de sjunger 

vallåtar och koraler, utan i nästan alla folkliga visor de sjunger. När jag jämför sångare på 

arkivinspelningar och sångare idag hör jag att dagens drillar är lite mer medvetna och 

avancerade mycket på grund av att sångarna studerar folksång idag och därmed ofta övar 

mycket på dessa drillar.  

 

Vilka olika faktorer kan i så fall ha påverkat denna förändring? 

Orsaken till att man drillar mer idag är mycket p.g.a. att de flesta sångare tycker det är 

vackert. Folksångare idag får inspiration till sina drillar från olika håll.  
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Bland annat lyssnar de till traditionsbärare som sjunger koraler från svenskbygder i bl.a. 

Estland och Finland, de lyssnar till folksången i Norge, Irland och Skottland där 

traditionen är mer bevarad, de lyssnar till moderna svenska folksångare, de lyssnar till 

ornament från Orienten och så får de drillarna från andra instrument och framförallt från 

fiolen. 

 

Slutsatser 

Det jag tyckte var svårast med mitt arbete var att jag ville skriva om något som det inte finns 

så mycket litteratur om. Det har inte skrivits lika mycket om sången i folkmusiken som den 

musik som framfördes på fiol. Eftersom sättet att spela fiol också har utvecklats med åren 

skulle jag ha kunnat jämföra fiolens historia och utveckling och dra paralleller till det vokala i 

folkmusiken. Kanske skulle jag ha kommit fram till intressanta iakttagelser. Jag valde ändå att 

basera arbetet på mejlintervjuer. Samtidigt som jag inte ville ha så många frågor som fjorton i 

formuläret så tyckte jag ändå det var viktigt att ha med frågor som till viss del flöt in i 

varandra p.g.a. att det kanske skulle finnas större möjlighet att få utförliga svar. Jag ville att 

intervjupersonerna skulle ha en spridning i ålder för att få mer bredd på undersökningen. Jag 

var i kontakt med tre äldre, etablerade sångerskor men fick bortfall på alla. Den första fick jag 

inte tag på, den andra besvarade inte frågorna och den tredje var sjukskriven. Om jag hade 

haft fler äldre intervjupersoner med i enkätundersökningen så kanske jag skulle kunna se att 

de äldre hade annan syn på folksången än de yngre sångerskorna men eftersom jag inte har 

haft chansen att ha med fler äldre intervjupersoner så har jag inte kunnat utreda om svaret på 

deras frågor har med deras ålder/erfarenhet inom folkmusikbranschen att göra.  

 

Jag tror inte att bortfallet av sångerskorna har påverkat resultatet nämnvärt. Att alla 

intervjupersoner har varit knutna till Musikhögskolan i Stockholm har jag själv inte sett som 

något problem. Det skulle kunna vara så att intervjupersonerna har blivit färgade av varandra 

med tanke på att alla någon gång varit i kontakt med varandra. Folksången är en sådan smal 

genre och det är få som utövar den. Därför valde jag att ändå ha med personer som alla hade 

kontakt med Stockholm. Alla intervjupersoner har en spridning geografiskt med tanke på var 

de kommer ifrån. De är uppvuxna i Leksand, Östersund, Lidköping/Karlstad, Stockholm och 

på Gotland. De har alla sökt repertoar ifrån sin hemtrakt. Alla har alltså tillägnat sig en lokal 

tradition. Jag tycker att jag har fått svar på det jag ville genom mejlintervjuerna.  
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I vissa fall kan jag tycka att svaren var lite knapphändiga men ofta kunde jag finna stöd för 

deras svar genom litteratur och studier av arkivinspelningar.  Jag kan tycka att alla mina 

intervjupersoner såg det som så självklart att folksången har förändrats att de svarade lite i 

förbigående eftersom de kanske tyckte att svaren var så självklara. Jag tycker ändå att jag fick 

ut mycket av deras svar och jag såg intervjupersonernas svar som tillförlitliga eftersom jag 

även i det avseendet hade litteratur som ofta behandlade samma sak.  

 

Kanske hade svaren blivit ännu mer utförliga med fler nyanser om jag hade haft möjlighet att 

intervjua alla personligen men jag tyckte det var viktigt att ha samma intervjuform med alla 

och vissa av dem hade jag inte möjlighet att träffa. 

 

I början av mitt arbete trodde jag nog att det skulle visa sig att det fanns många skillnader 

mellan sångsättet förr och nu, men skillnaderna visade sig inte vara så relevanta för 

intervjupersonerna, utan istället lade de ner mer fokus på vilka faktorer som låg bakom 

förändringen. Så här i efterhand kan jag förstå varför arbetet blev mer fokuserat på just detta 

eftersom det är svårt att säga exakt vad det är som skiljer de som sjöng förr och de som 

sjunger nu. Detta på grund av att de äldre sjöng väldigt olika sinsemellan och sångarna i dag 

sjunger också väldigt olika vad gäller t.ex. klangfärg, frasering, användande av drillar osv. 

Det resultat jag kom fram till stämmer ändå överens med den bild jag hade om ämnet innan 

och jag tycker att jag fick svar på det jag ville veta. Kanske skulle det varit intressant att ha 

med en fråga i formuläret som behandlade folksången i framtiden, hur de tror att den kommer 

att låta eller framföras om t.ex. 50 år. Finns det risk att man tappar det ursprungliga i 

folksången?  

 

Det jag tyckte var intressant att komma fram till i mitt arbete är att det finns en tydlig 

anledning till varför jag och många folksångerskor med mig sjunger en folkvisa på det vis vi 

gör. De eldsjälar som tog upp folkvisan på sjuttiotalet och som har varit verksamma fram till 

idag är de som har påverkat mitt och många andras sätt att se på folksången. De är förebilder 

för många yngre folksångerskor. Folksången kanske hade låtit helt annorlunda och haft helt 

andra stilkriterier om det var andra personer som tog sig an den genren. 
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Snart är jag färdig sångpedagog och då ska jag börja undervisa i bl.a. folklig sång. Jag tycker 

det är viktigt att man som lärare är medveten i sitt sätt att undervisa. Efter de resultat jag har 

fått fram har jag lärt mig att den folkliga sången är något som har återupptagits på senare år 

och till viss del formats om efter vissa nutida sångares smak och musikaliska bakgrund. Om 

jag jobbar som lärare i folklig sång vill jag vara medveten om vad det är som har fått 

folksången till att låta som den gör idag. Varifrån har jag tagit influenser till min sång? Vad är 

det som gör att jag använder drillar och kvartstoner? Hur vill jag att folksången ska se ut i 

framtiden och hur mycket vill jag påverka mina elever?  

 

Framåtblickar  

Förändringen av sångsättet i den vokala folkmusiken har ju skett naturligt helt i takt med att 

vårt samhälle har utvecklats väldigt mycket. Vi har gått från ett bondesamhälle, varit med om 

en industrialisering, vi har varit med om ”gröna vågen” på sjuttiotalet då många sökte sig 

tillbaka till naturen och värnade om vårt kulturarv och nu lever vi i ett välutvecklat IT-

samhälle. Via radio och tv har vi möjlighet att ta del av andra länders kultur och musik och 

idag finns en hel värld i vår dator som nästan alla har tillgång till. Där kan vi lyssna på vilken 

musik vi vill från vilket land som helst. Detta gör att vi till och med omedvetet tar influenser 

från annat håll hela tiden. Samtidigt som tillgången till all information från dator, tv och radio 

har gjort oss mer medvetna, allmänbildade och specialinriktade kan jag tycka att det finns 

tendenser att man förlorar mycket på vägen. I takt med att utvecklingen i samhället snabbt 

skrider fram är vi så gott som tvungna att ”hoppa på tåget”, vara medvetna om nuet och det 

som har varit, samtidigt som vi hela tiden med fokuserade ögon måste blicka framåt.  

 

Jag har uppfattningen att man idag ofta värnar mer om det nya än det gamla. Äldre människor 

syns inte lika ofta som unga i media. Unga och deras livsstil och musik är det som främst lyfts 

fram. Den musik som unga kommer i kontakt med är den musik som spelas på de 

kommersiella radiokanalerna och det som visas i t.ex. ”Idol” på tv. Om man kommer i kontakt 

med folkmusik så är det ofta i väldigt ”upphottad” form. På melodifestivalen kan man skymta 

folkmusiken ibland, då finns t.ex. nyckelharpan med eller några fioler. Jag tänker t.ex. på 

Sarek som deltog för några år sedan. Just den låten var väldigt långt ifrån den ursprungliga 

folkmusiken men jag har förstått att om folkmusiken ska få plats i dagens samhälle måste man 

fräscha upp den och det är så det ser ut ofta idag. Folkmusiken förändras och formas om för 

att passa in och det kanske inte behöver vara något fel med det.  
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Under mina studieår har jag jobbat med ungdomar och folkmusik och har då märkt att det 

krävs att låtarna behöver innehålla element från populärmusiken för att den ska kännas häftig 

för dem. Om jag lyckas arrangera en låt så att ungdomarna tycker den är snygg och kul att 

spela och sjunga, tycker jag att jag har lyckats på ett plan, för det kan leda till att de senare 

utvecklar ett genuint intresse för folkmusiken. De väljer kanske senare att söka sig vidare 

inom musiken och kanske tar till sig äldre inspelningar för att komma till den ursprungliga 

folkmusiken och det är bara positivt. 

 

En annan viktig aspekt på förändring är internet. Idag kan vi ta lika mycket del av 

”amatörernas” musik som av ”proffsens”. MySpace är det musikforum som är störst på 

Internet, där kan alla lägga upp sin musik och alla kan få tillgång till den. Detta gör att 

”proffsen” som syns i media får dela folkets uppmärksamhet med ”amatörerna”, vilket i sin 

tur gör att det inte längre är en viss grupp med personer som påverkar sångsättet utan idag kan 

”Maria” i Skövde påverka hur många människor som helst via Internet. Folket har idag större 

valmöjligheter att själva välja vad de vill ta till sig ur ett större och vidare utbud av musik. Det 

kommer troligtvis att ske en utveckling inom folksången eftersom fler nu kan påverka och den 

kommer med säkerhet att få fler grenar. Jag tänker t.ex. på folksångerskan Sofia Karlsson som 

har utbildat sig inom folksång vid musikhögskolan i Stockholm. Hon har valt att sjunga visor 

av bl.a. Dan Andersson med ett ”folkligt sångsätt”. Folksången håller kanske på att smyga sig 

in i fler genrer och även det kan vara positivt med tanke på att föra folksången framåt.  

 

Vad gör då folkmusikerna idag för att göra deras musik mer intressant och kul för 

allmänheten? Som jag nämnt tidigare så använder man sig mycket av element från andra 

musikstilar när man arrangerar folklåten. Bland annat går man ifrån den ursprungliga modala 

harmoniken och bygger upp låten med jazz- eller popharmonik och använder sig av många 

motrytmer och trioler för att få låten att svänga. Idag kan vi även använda oss av instrument 

som inte fanns att tillgå i bondesamhället. Förstärkt gitarr, bas och trummor är några 

instrument som har fått en funktion i flera folkmusikband. Många sådana folkmusikband har 

uppkommit under årens lopp. Garmarna, Hoven droven, Ale Möller Band och Väsen är bara 

några exempel på band som synts i tv och radio och som blivit förebilder framför allt för den 

yngre gruppen folkmusikintresserade. Vad jag har förstått efter mina enkätsvar så har 

folksångerskorna, främst i min generation, först lyssnat till ”modern” folkmusik och senare 

sökt sig till roten av folkmusiken för att få mer ”kött på benen” i sitt eget musicerande och så 

tror jag att det går till nu för tiden när det gäller folkmusik.  
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Länge har folkmusiken haft stämpeln på sig att den är ”mossig” och en genre som inte faller 

ungdomar i smaken, så denna ”uppfräschning” av genren är nog ett behövligt tilltag för att få 

den att leva vidare. För att få folkmusiken, som påminner oss om bondekulturen och det 

förgångna och kanske det föråldrade och mossiga, att finnas kvar i vårt samhälle krävs det att 

man öppnar upp dörrar och är villig att förändra. Den ursprungliga sången finns ju kvar i 

klingande form i alla arkivinspelningar men hur hård ska man vara i bedömningen om vad 

som är folksång eller inte?  

 

Är man inte folksångerska om man inte sjunger stiltroget inom genren och uppfyller de 

karaktäristiska dragen inom folksång? Kanske finns det folksångpoliser ute i landet och 

kanske har många som är verksamma inom folkmusik en stark uppfattning vad som är folklig 

sång och inte. För att hårddra det hela kan man ju säga att folksång är folkets sång och vem 

bestämmer då hur den ska sjungas?  

 

Maria Röjås, Susanne Rosenberg och Lena Willemark, som jag har valt att kalla pionjärer i 

mitt arbete, var bland dem som tog upp folksången och gav den nytt liv. Deras plattform såg 

helt annorlunda ut än vad den gör för folksångarna i min generation. Nu har vi många 

moderna folksångerskor med olika sångsätt att lyssna till men Maria, Susanne och Lena fick 

visorna antingen direkt ifrån traditionsbäraren eller från arkivinspelningar. Det jag tycker är 

intressant med dessa kvinnor är att var och en av dem närmar sig folkmusiken på sitt sätt och 

har också helt olika sätt att sjunga. Dessa kvinnor har gjort ett starkt avtryck i Folkmusik-

sverige. Länge har de varit förgrundsgestalter inom folksången och många yngre har tagit till 

sig och inspirerats av deras sångsätt. Man kan till och med säga att det är dessa kvinnor som 

har format folksången till så som den låter idag. Var och en av dem har vid t.ex. folksångs-

kurser och visstugor kommit med ett färdigt folksångspaket och levererat det till allmänheten. 

Nu har alla tre av dem varit folksångslärare i många år och de folksångerskor i 30- årsåldern 

som gett ut skivor idag har nästan alla haft någon av pionjärerna som sånglärare.  
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Det har förts diskussioner om att sångerskorna som gått ut musikhögskolan i Stockholm, 

stöpts i en ram. Den diskussionen grundar sig i föreställningen om att de har fått ett färdigt 

”paket” med vad som anses vara folksång. Diskussionen kan bero på flera orsaker, en av dem 

kan vara att det finns en rädsla för att förlora det genuina, äkta i folksången. Men jag tror att 

vi håller på att gå ifrån detta p.g.a. att det kommer upp en ny generation av folksångare som 

antingen är aktiva musiker eller utbildade lärare inom folksång. Dessa sångare och lärare 

kommer in i folkmusiken med egna infallsvinklar, erfarenheter och viljor. En intressant tanke 

som bara kan lämnas obesvarad är hur folksången hade sett ut nu om det var helt andra 

personer än t.ex. Maria, Lena och Susanne, med annan uppväxt och musikaliska erfarenheter, 

som hade tagit upp och fört vidare sången i folkmusiken.   
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Musikexempel 

 

Arkivinspelningar: 

 

“Lena, Ulrika och Svea”, Caprice records 1996 

Cd som medföljer som musikexempel i boken ”Med rösten som instrument” 

 

Moderna folkmusikskivor: 

 

Ranarim, ”Till ljusan dag” Drone 2000 

Hoven Droven, ”Grov” Xource 1996 

Väsen, ”Gront” Northside 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


