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Syftet med studien är att identifiera och beskriva nutida folksångares gestaltning vid 
nyinspelning av ljudande arkivmaterial från Svenskt Visarkiv. Genom transkriptioner, 
ljudhändelsebeskrivningar och analyser av tre arkivinspelningar från Svenskt Visarkiv och 
fyra nutida inspelningar med samma musikaliska material har studier av olika förändrings-
faktorer gjorts. Studien utgår från teorier om tyst kunskap, kulturarv och tradition. 
 
Resultatet visar att faktorer som förhållandet till puls, utsmyckningar och melodivariationer; 
röstanvändning och instrumentanvändning är förändrade i de nutida inspelningarna. 
Faktorerna text och form är oförändrade. En övergripande trend i resultatet är att de nutida 
sångarna har ett något mer nyanserat och genomarbetat sätt att framföra sångerna på än vad 
som återfinns hos föregångarna, vilket märks särskilt tydligt i instrumentanvändning och i 
förhållandet till pulsen.  
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The study aims to identify and describe contemporary folk singers’ interpretation in the case 
of recording old songs from Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research. To learn more 
about the process of interpretation, I have compared songs from three archive recordings and 
four modern recordings of the same songs. By transcriptions and “soundstories” I have 
analyzed the factors of change which has appeared in the process. The study is based on 
theories about “silent knowledge”, culture heritage and tradition.  
 
The result shows that factors like the attitude towards pulse, embellishments and melody 
variations and the use of the voice and instruments are changed in the modern recordings. 
Elements like text and structure are unchanged. An overall tendency in the result is that the 
contemporary singers have a more nuanced manner of performing the songs than what is 
exposed of the traditional singers, most evident in the use of instruments and in the attitude  
towards pulse. 
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Förord 
 
Stort tack till min handledare, Ragnhild Sandberg Jurström för hjälp och stöd samt till 
Svenskt Visarkiv som tillhandahållit forskningsmaterial.  
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1 Inledning 
 
I följande kapitel presenterar jag min egen bakgrund, mitt intresse i ämnet samt problem-
formulering, syfte och forskningsfrågor.  
 

1.1 Inledande text 
När jag träffar nya människor och berättar att jag studerar folkmusik på högskola får jag ofta 
frågan om jag är en av dem som har hållit på med folkmusik i hela mitt liv. På den frågan 
brukar jag efter viss tvekan svara ja. Jag har fått med mig folkmusiken hemifrån och idag är 
jag en aktiv deltagare i folkmusiksverige i den meningen att jag varje år deltar på flertalet 
folkmusikarrangemang i större och mindre skala. Jag är även medlem i ett antal större och 
mindre folkmusik/dans-organisationer och får hem respektive organisations medlemsblad. Jag 
har svårt att tro att jag skulle ha valt att göra folkmusik till min profession och livsgärning om 
det inte hade varit för min musikaliska bakgrund. Konsekvensen av min uppväxt i folkdanslag 
och andra sociala kontexter som involverat folkmusik har blivit att jag fått en stor repertoar 
som jag kunnat dra nytta av i mina studier på högskolan. Som student på en 
folkmusikutbildning har jag fått skiftande uppgifter genom åren vad gäller att gestalta och 
tolka traditionellt material. Källorna till detta har varierat mellan noter, levande tradering 
(alltså att jag har tillägnat mig låten via en lärare eller en klasskamrat) och ljudande 
arkivmaterial. Jag har även kunnat använda mig av min personliga repertoar.  
 
Jag upplever en kluvenhet i att arbeta med folkmusik idag. Å ena sidan finns det ett värde i att 
komma åt det auktoritära i att vara rotad i en tradition och använda sig av stilelement som är 
dokumenterat gamla och ”folkliga”. Å andra sidan är det också värdefullt att förnya och 
utveckla, och nå ut till en ny publik. Detta får konsekvenser för i vilken riktning jag väljer att 
röra mig i mitt musicerande.  
 
Framförallt i den akademiska miljön, men även bland folkmusikutövare som inte studerar 
folkmusik på högskolenivå, tycker jag mig ha märkt av en attitydskillnad när det gäller typen 
av källa, och där står de ljudande källorna i en klass för sig. Att lyssna på en ljudinspelning är 
att få ta del av hur det lät just när inspelningen gjordes, som att få uppleva ett ögonblick som 
utspelades många år tidigare. På vissa inspelningar finns även traditionsbärarens talröst 
inspelad, när denne presenterar materialet, eller berättar detaljer omkring detta, vilket också 
skapar en illusion om att lyssnaren kommer lite närmre människan bakom musiken. Dessa 
kvaliteter går jag miste om om jag använder noter som källa. Nedtecknade upplysningar om 
materialet kan aldrig ersätta den emotionella kopplingen jag som lyssnare upplever när jag hör 
traditionsbäraren själv berätta om visan med sina egna ord. Att teckna ner folkmusik på noter 
har dessutom sina brister, eftersom kärnan i folkmusiken handlar mer om frasering, spelsätt 
och personlig tolkning av ett många gånger simpelt och repetitivt tonmaterial. Att lära sig av 
en annan samtida/levande person är antagligen det historiskt vanligaste sättet att lära sig nya 
låtar. Det innebär att dennes tolkning kommer på köpet. Så har det alltid varit och musiken 
har sakta men säkert utvecklats och förändrats i takt med alla olika utövare som haft den på 
sin repertoar och sedan fört den vidare till andra utövare. Den levande traderingen är en 
mycket viktig och oskiljaktig del av själva genren.  
 
Att musiken skall tolkas och utvecklas är därmed de flesta överens om, men jag upplever ändå 
att det finns ett ibland outtalat värde i att inte komma allt för långt bort ifrån ”ursprunget”. 
Detta ursprung representeras, i den mån det finns, av den ljudande källan, arkivinspelningen. 
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Den som har lärt sig en låt av en annan, nu levande, person bör helst återgå till källan för att ta 
reda på hur denna lät, och bygga sin tolkning endast på källan, och alltså utesluta den nu 
levande personens tolkning. Källan innehåller ju också en personlig tolkning, men den anses 
mer värdefull för att den är gammal och det mest ursprungliga som finns att tillgå. Min egen 
tolkning är värdefull för att det är jag själv som framför musiken, och jag har då som konstnär 
rätt att lägga in en bit av mig själv i den. Men att jag lägger in någon annans tolkning ses mer 
som att jag inte orkar göra det arbetet själv. 
 
En annan aspekt är dessutom att arkivinspelningarna rent fysiskt är svårare att få tag på än 
andra källor. Noter finns oftast utgivna och kan köpas över Internet, lånas på bibliotek eller 
ses inscannade över Internet. De finns tillgängliga och det är lättare att välja och vraka, jag 
behöver inte veta vad jag vill åt från början. För att jag som musiker skall få ta del av de 
ljudande källorna krävs i de flesta fall att jag tar mig till arkivet eller museet i fråga och får 
lov att lyssna på dem där. Jag behöver förhålla mig till öppettider, få hjälp av personalen för 
att ta fram vad jag vill lyssna på (vilket jag då måste veta på förhand) och eventuellt visa mig 
hur musikanläggningen fungerar beroende på om samlingarna har blivit digitaliserade, eller 
befinner sig på medier jag inte är bekant med. Huruvida jag får ta med sig materialet hem i 
form av kopior varierar från arkiv till arkiv, men det kan också vara en kritisk punkt.  
Slutligen är det så att insamling och inspelning av folkmusik ofta har gjorts med inställningen 
att ”det är viktigt att rädda det allra sista spillran av någonting som är på väg att försvinna 
bort” (Lundberg & Ternhag 2005, s 11). Forskarna och insamlarna har följaktligen valt ut 
gamla människor som traditionsbärare och koncentrerat sig på de delar av deras repertoar som 
varit äldst, alternativt haft säregna drag. Att lyssna på en gammal, kanske numera sångovan 
röst, som sjunger någonting som länge varit glömt och som inte påminner om någonting som 
hörs i det dagliga musiklivet (till exempel på radio och TV) är utan tvivel mer arbetsamt än att 
höra samma material från en nutida professionell röst som ofta är uppbackad av lika 
professionella musiker.  
 
Jag har valt detta forskningsämne därför att jag ofta upplevt arkivinspelningar som 
svåranvändbart material och inte vetat hur jag skall förhålla mig till dem, i kombination med 
att de anses som en säkrare källa gentemot andra källformer. 
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Målet med studien är att undersöka vad som sker musikaliskt när en nutida folksångare väljer 
att gestalta material efter en arkivinspelning av en traditionsbärare från Svenskt Visarkiv. Jag 
vill undersöka vilka val som gjorts under processen, hur det klingande resultatet låter och 
vilka skillnader som uppträder i detta. Genom att identifiera, avkoda och beskriva 
förändringsfaktorer hoppas jag kunna ge en allmän bild av hur dagens folksångare har arbetat. 
Den bilden hoppas jag vidare skall kunna inspirera mig och andra sånglärare (med och utan 
specialkompetens inom folkmusik) i arbetet med att förmedla den vokala folkmusiken till 
våra elever. Jag vill med studien kunna avtäcka de eventuella skillnader som uppkommit i 
tolkningsprocessen av arkivinspelningarna.  
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Syftet med studien är att, i jämförelse med originalinspelningar från Svenskt Visarkiv, 
identifiera och beskriva nutida folksångares inspelade gestaltningar av samma material.  
 
Mina konkreta frågeställningar är: 
 
1. På vilka sätt gestaltar nutida folksångare gamla inspelade folkliga sånger i jämförelse med 
originalinspelningen? 
2. Vilka musikaliska aspekter/uttryck är förändrade respektive oförändrade i dagens 
gestaltningar, i relation till de äldre arkivinspelningarna? 
 
 
 
 
 
 



 8 

2 Bakgrund 
I följande kapitel presenterar jag en kort historisk översikt av den svenska folkmusiken under 
1900-talet, den vokala folkmusikens roll, tidigare forskning inom området samt studiens 
teoretiska utgångspunkter. De historiska översikterna är viktiga för att studiens resultat skall 
kunna sättas in i en historisk kontext. 
 

2.1 Historisk översikt 
Vid sekelskiftet 1900 förändrades förutsättningarna för spelmännen. 1800-talets funktion där 
spelmannen anlitades till bröllop och logdanser dog ut när traditionerna blev omoderna och 
urbaniseringen ökade. Flera spelmän bytte istället arena till Folkets Hus eller 
hembygdsgården och fick en annan funktion som estradmusiker. Under 30 och 40-talen var 
folkmusikutbudet på grammofon mycket sparsamt och nådde inte ut till någon bred massa. 
Spelmansmusiken som exponerades i radio framfördes antingen av yrkesmusiker med 
konstmusikalisk bakgrund och skolning, ofta konstmusikaliskt arrangerad, eller mer sällan av 
lokala spelmän, oftast inspelade i sin hemtrakt, och där programmet hade en mer etnologisk 
vinkel där ambitionen var att sätta in musiken i sin kontext. Vokal folkmusik/folkvisor 
framfördes genomgående av körer eller av konsert- och operasångerskor till piano- eller 
orkesterackompanjemang. Folkmusiken betraktades som ett material med inneboende 
potential som behövde arrangeras och framföras på konstmusikens villkor för att nå sin 
fulländning. Samtidigt började det som idag kallas för spelmansrörelsen att ta form på allvar. 
På initiativ av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (idag Svenska Folkdansringen) hade 
spelmansförbund och spelmanslag bildats, med start redan på 20-talet, och det arrangerades 
spelmansstämmor och spelmanstävlingar. Sveriges Spelmäns Riksförbund bildades 1946, en 
riksorganisation dit de lokala spelmanslagen och de landskapsbaserade förbunden kunde 
ansluta sig (Organisationens funktion är densamma idag). Tillsammans med folkdanslag, 
hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar fick spelmanslagen en naturlig plats i 
”folkrörelsesverige” och lade grund för det utbredda amatörmusicerandet som vi ser än vid 
2000-talets början (Märta Ramsten, 1992; Lundberg & Ternhag, 2005). 
 
Under 50-talet skedde en del förändringar både i förhållande till utgivning av folkmusik på 
grammofon och bilden av folkmusik i radio. Detta anses till stor del vara tack vare Matts 
Arnberg, medarbetare på Sveriges Radio från och med 1946 fram till och med 1968. Arnberg 
företog många inspelningsresor till olika delar av Sverige, samt till de svenskspråkiga delarna 
av Finland, för att dokumentera folkmusik. Genom att gång på gång ansöka om nya medel för 
dokumentationsresor, och de kontakter som han knöt genom dessa, byggde han under åren 
upp ett omfattande arkiv av inspelad folkmusik, vilka han också använde i flera radioprogram. 
Det fanns då fortfarande endast en radiokanal, och konkurrensen från TV var försvinnande 
liten, så programmen som sändes fick därav en mycket stor genomslagskraft. Genom att sända 
radioprogram med material från sina dokumentationsresor på populära sändningstider bidrog 
Arnberg i allra högsta grad till en förändrad och mer nyanserad bild av folkmusiken. Särskilt 
kan framhållas att han ville belysa att folkmusiken hade olika dialekter som varierade 
beroende på var i landet musiken uppträdde. Detta stod i kontrast till den bild som 
kommunicerats tidigare där folkmusik framförts med likriktade konstmusikaliska ideal 
(Ramsten 1992).  
 
Under 60- och 70-talen inträffade en rad händelser som brukar rubriceras som ’gröna vågen’. 
Trenden var att flytta från städerna ut på landsbygden och söka sig ’tillbaka till rötterna’. 
Idealet var att leva enkelt och ursprungligt. Med dessa trender i bakgrunden fick folkmusiken 
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ett rejält uppsving. Den räknades som oförstörd och ursprunglig, som folkets verkliga musik. 
Tidens folkmusikentusiaster gick nu ett steg längre än vad som tidigare varit vanligt och 
började intressera sig för människorna bakom musiken, de så kallade traditionsbärarna. Dessa 
sågs som konstnärer inom sin genre som medvetet förvaltade sitt kulturarv, inte som 
omedveten bärare av detsamma. Istället för att enbart tillägna sig materialet blev det vanligt 
att se på repertoarer som helheter och intressera sig för att kopiera och efterhärma sång-‐ och 
spelsätt. Att tillägna sig ålderdomliga drag i sitt musicerande blev ett mode. Ett antal tydliga 
exempel på detta är vanan att hålla fiolen för bröstet istället för under hakan, att fatta stråken 
en bit ovanför froschen, längre upp än brukligt, samt att låta intilliggande strängar ljuda med, 
så kallat bordunspel. Hela genren genomgick också en föryngring, och det var de nya unga 
utövarna som i stor grad stod för förändringarna (Jan Ling 1980; Ramsten 1992). 
 
De förändringar som skedde under kommande årtionden är bland annat experiment där 
folkmusik blandas upp med andra genrer: jazz, pop samt med lokala/folkliga musikformer 
från andra länder (världsmusik). Under 80-talet blev det vanligt med stora ensembler som 
experimenterade med nya klanger och framförallt introducerade olika blåsinstrument och 
slagverk i ljudbilden. Groupa och Filarfolket är förebilder på detta område. I dess fotspår 
föddes nya ensemble- och samspelsformer, och nya instrument kom med i bilden (kromatisk 
nyckelharpa, utvecklad under hela 1900-talet, olika gitarrbesläktade instrument som 
mandola/bosoki, olika typer av saxofoner med mera). Dessutom genomgick folkmusiken 
under 90- och 00-talet en institutionalisering och professionalisering. Idag är det en liten men 
aktiv grupp som verkar både som pedagoger på institutioner och kortare kurser samtidigt som 
de gör turnéer, spelar på festivaler och ger ut skivor. Dessa blir auktoriteter på sitt fält och kan 
genom sina olika funktioner nå en bred massa med sitt budskap. En trend idag är att många 
folkmusikgrupper mer och mer komponerar sin egen musik, som antingen följer den gamla 
svenska spelmanstraditionen till både form och tonspråk, eller som drar åt andra genrer, med 
mer eller mindre kvar av vad vi känner som svensk folkmusik. Det blir mindre och mindre 
viktigt att hålla sig inom en genre. Personligt uttryck och välarbetade musikaliska 
arrangemang är viktigare än trohet mot traditionen (Lundberg & Ternhag 2005). 
 

2.2 Den vokala folkmusikens roll 
Spelmansrörelsen har blivit nästan synonym med folkmusikbegreppet i Sverige, i alla fall för 
de mindre insatta. Lundberg och Ternhag (2005) visar felaktigheten i detta antagande med 
följande citat:  
 

De vokala uttrycken är för det första grundläggande för instrumentalmusiken, både 
sett till människosläktets utveckling och till den enskilda människans. För det andra 
har sången alltid dominerat stort över spelet. Nästan alla sjunger, men färre spelar 
något instrument. (Lundberg & Ternhag 2005, s. 36) 

 
Lundberg och Ternhag (2005) beskriver spelmannens roll som specialist inom sitt område, 
vilken historiskt sett har gett medföljande status. Under 1800-talets bondesamhälle hade 
spelmannen en given funktion vid många viktiga kulturbevarande händelser, och i bygder 
med flera spelmän uppstod en rangordning utefter vem som ansågs vara skickligast. Lundberg 
och Ternhag beskriver vidare hur en motsvarande roll aldrig har funnits för den som varit en 
skicklig sångare. Sången har varit vars och ens uttrycksmedel, och aldrig betraktats som 
specialkompetens. När det gäller uppteckningar har däremot sången historiskt sett varit 
föremål för starkare intresse än spelmansmusiken, och trots att de tidigaste uppteckningarna 
ofta saknar uppgifter om traditionsbärarna har ett par personer identifierats som tycks ha haft 
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ovanligt stor repertoar. Lundberg och Ternhag nämner Ingegerd Gunnarsdotter, född 1961 
eller 1962 i Lyrestad i Västergötland, efter vilken det finns 57 sångtexter upptecknade, samt 
Greta Naterberg (1772-1818) i Slaka i Östergötland med ca 40 visor. I modern tid finns bland 
andra Svea Jansson (1904-1980) och Martin Martinsson (1913-1998), vilka båda lämnat 
betydande bidrag till Svensk visarkiv. 
 
Den vokala folkmusiken har utövats under arbete, under andakt (både i hemmen och i 
gudstjänstlokalerna) och som underhållning. En del arbetsvisor har haft en direkt praktisk 
funktion, till exempel med att hålla takten, samordna tunga arbetsmoment under arbetet på 
sjön, flyttandet av stora stenar, pålning och byggandet av järnvägar med mera. Olika 
yrkesgrupper har då haft sina egna visor för ändamålet. Annars har den folkliga sången mest 
tjänat som underhållning, folk sjöng för varandra för att få tiden att gå vid enahanda arbete, 
vid resor till häst eller fots eller när det annars det föll sig naturligt (Lundberg & Ternhag 
2005).  
 
Under 1900-talet och när urbaniseringen tog fart ändrades livsrytmen för många och radion 
tog i många fall över rollen som primär underhållare. Den kollektiva sången i oorganiserad 
form försköts alltmer till organiserade former av sång i skolan och i folkrörelserna 
(arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och olika religiösa riktningar med mera) samt allsång och 
körsång.  Under 70-talet och ’gröna vågen’ blev den vokala folkmusiken åter aktuell genom 
utövare som Marie Selander, Maria Röjås och Susanne Rosenberg. Dessa inspirerades av 
traditionsbärare i sin hemtrakt och uppträdde ihop med spelmän på spelmansstämmor och 
festivaler. Precis som är beskrivet ovan verkade dessa tre, och deras efterträdare, både som 
utövande musiker och som pedagoger och kursledare, och fick därmed ett stort genomslag. 
Idag är det möjligt att utbilda sig till musiker med folklig sång som inriktning på ett flertal 
akademier i Sverige och den specialistroll för sångare som saknas i historien håller på att bli 
en del av dagens verklighet (Lundberg och Ternhag 2005). 
 

2.3 Tidigare forskning 
I mitt arbete med att identifiera och beskriva nutida folksångares gestaltning av gammalt 
material är begreppet tolkning centralt. I följande avsnitt redogör jag för olika aspekter av 
tolkning med stöd av forskning inom området.  
 
Att ta till sig musikaliskt material och göra en ny, egen tolkning kräver en förlaga. Denna kan 
vara nerskriven på noter, klingande på ett fonogram eller levande i form av en nu verksam 
musiker (levande tradering). En föregångare är en person som verkat inom den aktuella 
genren, format och påverkat den eller bara varit en deltagare som fört dess normer vidare. En 
förebild är en person som den nutida utövaren särskilt har fäst sig vid och valt att inspireras av 
på ett eller flera sätt (det kan handla om att repertoar, stildrag eller musikaliska 
förhållningssätt). Förebilden kan vara en av föregångarna, men den kan också vara en nutida 
musiker, från samma genre eller från en annan genre än utövaren själv. En och samma utövare 
kan ha olika förebilder för olika delar av sitt musicerande (klang, frasering, scennärvaro et 
cetera). Den stora skillnaden begreppen emellan är att föregångaren alltid finns med som en 
del av musikgenrens historia och idiom, oavsett vad som händer, medan förebilder kan växla 
allteftersom en utövare utvecklas musikaliskt och personligt. Förebilden blir till genom ett 
aktivt val av utövaren själv, till skillnad från föregångaren (Åkesson 2007). 
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2.3.1 Att göra en tolkning inom sin genre 
”Få kulturer i världen belönar konservativa framföranden endast för att de är lika sin 
förlaga. Desto fler belönar musiker som kan göra en och samma sång unik vid varje 
uppförande (min översättning)” skriver Phillip V Bohlman (1988, s. 18) i sin studie Folk 
Music in the Modern World. Att göra en tolkning innebär att både ta hänsyn till vad som är 
gällande i den aktuella genren i tillägg till att addera någonting nytt i sitt framförande. Viveka 
Hellström (2009) har tagit del av en intervjustudie av Crowther och Pinfold från 2007 och 
sammanfattar deras resultat med orden ”att förvalta en tradition, men också att förnya den 
genom den egna tolkningen och ett eget, personligt sound” (a.a, s. 10) i sin intervjustudie 
Vägen till orden som svänger – en studie om jazzsångerskan Nannie Porres.  
 
Ingrid Åkesson (2007) har i sin doktorsavhandling Med rösten som instrument. Perspektiv på 
nutida svensk vokal folkmusik undersökt hur tretton nu levande folksångare väljer, utformar 
och framför sitt material samt vilken roll deras bakgrund och generationstillhörighet spelar i 
fråga om deras förhållningssätt till folkmusiktraditionen. Åkesson har kartlagt sina 
informanters karriärer i form av intervjuer, artiklar och fonogram, samt gjort egna 
kompletterande kvalitativa intervjuer med dessa. Åkesson visar på en trend bland yngre 
utövare, att de gärna låter de enskilda stildragen och teknisk skicklighet få större utrymme i 
sina framföranden än det som Åkesson kallar en ’helhetsbild’, vilket är ett vanligare 
förhållningssätt bland de äldre informanterna. Denna trend till trots är flertalet av Åkessons 
informanter överens om att ”en grundläggande kännedom om folkmusiktradition är en 
nödvändig grund för det egna musicerandet, vare sig man som utövare håller sig till mera 
’traditionella’ uttryckssätt eller förhåller sig mera experimentellt” (a.a, s. 179). Även 
Klevebrant (2011), som har skrivit en konstnärlig forskningsuppsats med litteraturstudier som 
metod, pekar på denna typ av grundkunskap, men framställer det som att det framförallt är ett 
krav från publik och arrangörer. Klevebrant nämner begrepp som äkthet och att vara ’lokalt 
förankrad’ samt presenterar problematiken som uppstår när utövarens bakgrund står i konflikt 
med dennes estetiska preferenser. Klevebrant pekar också på ett scenario där den utövande 
musikern behöver bli ”godkänd” inom genren innan denne är betrodd att arbeta mer 
experimentellt med materialet och berika detsamma med en mer personlig tolkning. 
 
Inom idiomet svensk vokal folkmusik finns det idag inte en folklig sångstil utan flera, 
alternativt en uppsättning stildrag som den enskilde utövaren väljer bland och bestämmer 
vilka denne vill använda sig av, skriver Åkesson (2007) i sin avhandling. Dessa val görs 
utifrån olika förhållningssätt, beroende på vad utövaren är intresserad av att uppnå i sitt 
framförande. Åkesson menar att det kan handla om allt ifrån ren kopiering, en strävan att 
efterlikna förlagan exakt i alla avseenden, till att välja ett specifikt område att inspireras av (se 
föregående avsnitt). Stildragen markerar genretillhörighet och i vissa fall ålderdomlighet, 
(vilken är en viktig komponent) men det är ändå intrycket av det personliga i framförandet 
som är det centrala. 
  
Det fria valet belyser Hellström (2009) i sin intervjustudie där hon under en längre tid gjort 
flera djupgående intervjuer med Nannie Porres. Under arbetet med studien har Hellström även 
tagit del av äldre intervjuer med Porres, i tillägg till annat publicerat material i form av 
tidningsartiklar, fonogram med mera. Hellström refererar i sin studie till ett radiosamtal där 
jazzsångerskan Porres motiverar sitt repertoarval och Hellström beskriver en ärlighet och ett 
medvetet val att (i det här fallet) inte ägna sig åt röstteknisk ekvilibrism eller improvisation. 
Även Åkesson (2007) refererar flera gånger i sin studie till informanter som betonar vikten av 
det personliga, både i fråga om tolkningen av det äldre materialet, och i valet av förebilder. 
Det personliga valet finns även med i förhållningssättet om helhet kontra enskilda stildrag. 
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Maria Röjås ger i Åkessons avhandling uttryck för sin mening om att det handlar om mognad: 
en nybörjare lägger ofta fokus på stildragen vart och ett för sig, så som ornament och 
kvartstoner. Röjås beskriver det som att börja i fel ände, men ändå en nödvändig väg att gå, 
för att till slut komma ”fram till en punkt där man är tillbaka” (a.a., s. 169), då det 
musikaliska idiomet sjunkit in och det är möjligt att ägna mer kraft åt helheten. 
 
Ytterligare en vinkling på ett personligt framförande är när sångaren blir så förtrogen med 
repertoaren att denne inte längre ser sångerna som ord och toner, utan framför materialet 
utifrån de inre bilder som skapats vid tillägnandet/instuderingen och upprepandet av 
materialet. Lene Halskov Hansen (2009) redogör i sin artikel At se viserne for sig – En kilde 
til forståelse af stabilitet og forandring i visernes ordlyd för förändringsprocesser utifrån inre 
bilder och personlig förståelse/tolkning av visan. Halskov Hansen beskriver hur en av hennes 
informanter följer med i tanken när denne sjunger en berättande visa, och liksom tyst i tanken 
kommenterar handlingen parallellt som sjungandet fortgår. En annan av informant i samma 
studie framhåller vikten av att tro på att det hon sjunger är sant och levande och att det finns 
någonting unikt och speciellt i varje sångares version: även om melodi och text lärs ut till en 
annan utövare så finns det någonting som aldrig kan läras ut, som då stannar kvar hos den 
förra. 
 

2.3.2 Vokalt och instrumentalt 
Att rösten är ett instrument, om än ett speciellt sådant, och att det som röstinstrumentalist 
därmed är möjligt att inspireras av andra instrumentalister vittnar många källor om. 
Inom svensk folkmusik finns det långa traditioner av att härma och inspireras av 
instrumentalister, framförallt fiolspelmän. Åkesson (2007) visar att klang, tonbildning, 
tonspråk, ornamentik, stämföring, rytm, samt i viss mån repertoar är vanliga musikaliska 
faktorer som sångare i hennes studie direkt inspireras av. Åkesson lyfter också fram 
informanters syn på att rösten är att betrakta som ett instrument samt talar om 
”överskridandet mellan röst och instrument” (Marie Länne Persson citerad i a.a, s. 175). 
Instrumentella färdigheter verkar vara någonting som särskilt behöver påpekas när det 
förekommer inom sång. Ytterligare ett intervjucitat i Åkessons studie talar om att ”få stråkens 
flöde i rösten” (Marie Länne Persson citerad i a.a., s. 175). 
  
Ramsten (1992) kommenterar i sin artikel Med rötter i medeltiden hur två balladsångerskor 
”sjunger med en dansant och gungande rytm och deras spelmansbakgrund avslöjar sig i 
rytmen” (a.a., s. 144). Ramsten kommenterar i samma artikel ytterligare en annan sångerskas 
inspelning med orden ”utkrusningarna är snarast instrumentellt påverkade” (a.a, s. 142) och 
refererar till att den aktuella sångerskan umgåtts mycket i spelmanskretsar och sjungit mycket 
ihop med spelmän. 
 
”Rösten har från början stått i dialog med instrumenten i utvecklandet av jazzen och dess 
sound. Såsom blåsare härmat röstens klaganden, rop, skrik och viskningar har rösten varit 
instrumenthärmande.” (Hellström 2009, s. 9). Hellström (2009) ger Louis Armstrong som 
exempel, trumpetare, sångare och viktig spridare av så kallad scatsong (ordlös melodisk 
improvisation) som helt frigjorde sig från melodin i sina improvisationer. Även Nannie 
Porres, som behandlas i Hellströms studie, uppges ha lyssnat mer till instrumentalister, 
framförallt saxofonister, än till sångare och uppgavs ”frasera som en instrumentalist” (a.a., s. 
34). Till saken hör att Porres inte behärskade någon musikteori eller kunde läsa noter, varför 
gehörstraderingen/musiklyssnandet blev det enda sättet för henne att tillägna sig repertoar, 
skriver Hellström. 
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2.3.3 Text  
”Sångaren … skiljer ut sig från den övriga ensemblen genom fokuseringen på texten – att 
riktad mot publiken berätta något via orden” (Hellström 2009, s. 10) skriver Hellström och 
visar på sångarens unikum bland övriga instrumentalister i att kunna förmedla en berättelse 
via ord. Hellström pekar ut framförallt Billie Holliday som en viktig föregångare som inom 
jazzsång blivit uppmärksammad just för sin texttolkning. Vidare belyser Hellström hur rösten 
fått en förändrad roll i utvecklandet av jazzsången i och med textens ökade betydelse och 
jämför sångarens roll med skådespelarens som textinterpret. Både Hellström, Halskov Hansen 
(2009) och Åkesson (2007) visar att det finns tydliga exempel på tillfällen när sångtexten är 
underordnad musiken, och att det då är de musikaliska kvaliteterna som skall premieras. Ändå 
står det klart att textens innehåll berör och är svår att distansera sig från. Hellström refererar 
till en intervju i sin egen studie där en av informanterna pekar på problematiken i att många av 
texterna i dagens jazzstandards presenterar en förlegad och underdånig bild av kvinnan, vilket 
gör det svårt för en nutida sångerska att presentera en trovärdig tolkning. Även Åkesson tar 
upp genusperspektivet. Bland studiens informanter är kvinnorna dominerande i antal och de 
har bemött ovanstående problematik på olika sätt. Det kan handla om att censurera/plocka 
bort det som känns stötande/byta ut till en annan text om melodin ändå känns intressant, 
presentera det som ett historiskt dokument (”det fungerar för att de är så gamla, som sagor”, 
Härdelin citerad i a.a., s. 206), och annars helt enkelt välja bort material med alltför 
kvinnofientligt budskap. 
 
Text kan dock ha en annan betydelse än själva ordens innebörd. Flertalet av Åkessons (2007) 
informanter närmar sig en alternativ värdering av texten som utgår från språkljuden i sig 
själva. Citat som ”hur ljuden är att ha i munnen, hur de är att sjunga på” (a.a., s. 203), 
”soundet i textljud och melodi” (a.a., s. 203), ”att ta spjärn mot trallstavelsernas 
konsonanter” (a.a, s. 244) visar på en annan användning av texten som är helt frilagd från det 
textliga/litterära innehållet och ordens faktiska betydelser. Hellström (2009) har liknande 
uppgifter om än inte lika otvetydiga. I ovan nämnda intervju framhålls texterna till 
”standards” (generellt) ha ”musikaliska förtjänster, som språkljud för sångaren att liksom 
spela med” (a.a, s. 42). Både Åkesson och Hellström pekar också på kvaliteten i hur texten 
och melodin harmoniserar ihop och kompletterar varandra. 
 
 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgångspunkter 
består av begreppen tyst kunskap, kulturarv och tradition. Studiens syfte förutsätter en 
definition av begreppen och i kombination med den historiska översikten bidrar begreppen till 
en djupare förståelse av resultaten för det intresseområde som syftet och frågeställningarna 
befinner sig i.  

2.4.1 Tyst kunskap 
Människan samlar kunskap om sin omvärld genom aktivt kunskapssökande, redogör Bertil 
Rolf (1995) för i sin bok Profession, tradition, och tyst kunskap – en studie i Michel Polanyis 
teori om den professionella kunskapens tysta dimension. Vidare beskriver han Polanyis tankar 
om tyst kunskap, vilken hävdar att människan alltid är aktiv i sitt kunskapssökande. Vid varje 
aktivitet används två kunskapsskikt: fokus respektive redskap som används för att påverka 
eller hämta kunskap om det fokala. Objekt och händelser som befinner sig i fokus vid 
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kunskapssökandet särskiljes och hamnar i fokalvetandet. Omkring fokalvetandet finns redan 
förvärvad kunskap, som människan förlitar sig på, och som hela fokalvetandet vilar på. Det är 
vad som kallas tyst kunskap. Vidare skriver Rolf att all kunskap som inte själv är tyst 
förutsätter tyst kunskap för att människan skall kunna sortera in den nya kunskapen på rätt 
ställe i sin verklighetsuppfattning. All kunskap som inte själv är tyst förlitar sig också på tyst 
kunskap, och bidrar till utökade kunskaper om människans omvärld. 
 
Rolf (1995) som i hög grad stöder sig på Polanyi, beskriver ett exempel med en blind man 
som använder en käpp att känna sig fram med. Genom käppen kan mannen hämta kunskap 
om underlaget och om eventuella hinder som finns i vägen. Käppen i den blinde mannens 
hand är ett redskap i hans kunskapssökande om sin omvärld. ”Människan som använder ett 
redskap identifierar redskapet med en del av sig själv och utvidgar därigenom sin gräns mot 
verkligheten” (Polanyi citerad i Rolf 1995, s. 62). Vägen och käppen befinner sig i 
fokalvetandet/i fokus, men för att kunna tolka och ordna den kunskap som mannen med 
käppen inhämtar krävs kunskap om hur olika underlag känns mot käppen, hur olika underlag 
förändras vid olika typer av väderlek, hur vitt han behöver känna för att upptäcka stenar, 
kottar, krossat glas och annat som kan ligga i vägen, vilka typer av förutsättningar som brukar 
hänga ihop med varandra och återfinnas på samma ställe, vilken hastighet han måste ha för att 
inte missa viktig information med mera. Ingenting av det här finns i fokalvetandet, det är hur 
underlaget ser ut just nu och hur käppen beter sig i relation till underlaget som är det 
väsentliga. För att rikta fokus förutsätts dock att medvetandet innehåller även andra element, 
som hjälper till med riktandet, även om de ligger utanför själva medvetandet. Den tysta 
kunskapen om den aktuella aktiviteten finns med och riktar uppmärksamheten, utan att själv 
hamna i fokus (Rolf 1995). 
 
Principerna kring tyst kunskap och redskap gäller även intellektuella redskap, skriver Rolf 
(1995) med hänvisning till Ponalyi. Dessa är som regel överförda av en kultur, och förutsätter 
en social gemenskap och acceptans för kulturens sociala regelverk för att fungera. Rolf 
hänvisar till språket som exempel enligt Polanyis modell. Den tysta kunskapen representeras 
av språkljuden som fogas samman till en meningsbildande helhet. Den som behärskar ett 
språk lyssnar till innebörden/helheten i talet och inte till de enskilda språkljuden. Ändå krävs 
en omfattande kunskap om språkljuden för att uppfatta innebörden. För att 
kunskapsinhämtandet skall fungera måste dessutom både talare och lyssnare lita till en 
kulturellt överförd överenskommelse/en fungerande social gemenskap, alltså språket och dess 
uppbyggnad. 
 
Vidare skriver Rolf (1995), med hänvisning till Polanyi, att varseblivningsprocessen fogar 
samman situationsbundna ledtrådar (den information jag får i den aktuella aktiviteten) med 
min redan förvärvade tysta kunskap (begrepp som förmedlats via tradition och kultur) till en 
uppdaterad bild av verkligheten. Sammanfogningen är alltid ändamålsstyrd. Utöver att 
sammanfoga sorteras också ledtrådar och sensomotoriska fragment in under begrepp, vilket 
ger mening åt verkligheten. Sorteringen beror av intuition, fantasi och ändamål 
(ändamålsstyrt) och är en kreativ process, individuell och unik för varje människa  
(Rolf 1995).  
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2.4.2 Kulturarv  
Begreppet kulturarv är ett vitt begrepp med olika ingångar för tolkning. Håkan Karlsson 
(2008) redogör i sin artikel Mellan kanon, dialog och fotboll – kulturarvets demokratiska 
potential för den okomplicerade bild av begreppet som länge var rådande inom 
kulturarvsförvaltningen och som det ännu går att se rester av. I denna bild betraktas 
kulturarvet som ”en uppsättning monument och ting från det (avlägset) förflutna, som måste 
skyddas och bevaras till eftervärlden” (a.a, s. 192). Detta förhållningssätt torde vara en direkt 
konsekvens av tidigare generationers (primärt under 1800-talet) kulturarvförvaltare, och deras 
åsikter om vad som skulle räknas som kulturarv, det vill säga åsikter som i hög grad var 
färgade av samtidens samhälleliga och politiska förhållanden. Karlsson pekar också i sin 
artikel på kulturarvsförvaltningens ignorans, ovilja och oförmåga att förhålla sig till kulturarv 
som är alltför närliggande i tiden och som har sina rötter i arbetarmiljö eller i folkligt 
förankrade kulturella processer. I Karlssons artikel är det fotbollen som kulturarv betraktat 
som är temat, både materiellt och immateriellt. Karlsson belyser huruvida de lokala idrotts- 
och hembygdsföreningarna tar på sig ansvaret med att vårda och märka ut platser 
betydelsefulla för idrott/fotbollsrörelsen. Han jämför med om motsvarande arbete skulle 
påläggas lokala fornminnesföreningar när det gäller vård och förvaltande av t ex runstenar och 
gravrösen. 
 
Ett liknande resonemang om en del av kulturarvet som brukades och uppskattades av en bred 
massa utan att för det erhålla kulturarvsstatus för Stefan Bohman (2008) fram i sin artikel 
Musik som kulturarv och kanon. Bohman belyser jazzens roll innan andra världskriget. Från 
början (30- och 40-talet) var jazz ett samlingsuttryck för allehanda genrer inom populärmusik 
och förknippades med utland, synd och dålig smak. Jazzen levde och frodades bland folket, 
men accepterades inte som kulturarv av etablissemanget, och hamnade inte heller på museum 
eller arkiv, vilket är viktiga kriterier att uppfylla för att klassas som kulturarv. Jazzens väg till 
kulturarv började efter andra världskriget i samband med förändrade samhällsstrukturer och 
attityder till andra icke-nationella kulturer, och idag finns den representerad på Statens 
musiksamlingar, där den åtnjuter samma kulturarvsstatus som klassisk musik. 
 
En mer statisk förståelse av begreppet kulturarv vittnar också Per Eliasson (2008) om i sin 
artikel Kulturarv och medborgerlig bildning där han studerat läroplaner och kursplaner för 
historieämnet från 1962 och fram till idag utifrån begreppet kulturarv. I slutet på 80-talet 
användes begreppet flitigt i skolans offentliga dokument. Begreppet användes i bemärkelsen 
immateriellt och inkluderande, men oproblematiserat och normativt, och skulle skapa en 
”gemensam referensram” inom vilken eleverna skulle utveckla en trygg identitet. Eliasson 
presenterar de olika sammanhang i vilka begreppet återfinns och hans slutsatser är att 
begreppet används på ett otydligt och inkonsekvent sätt. Den tydligaste kopplingen som 
framträder är just den mellan kulturarv och identitet. Eliasson refererar till Svante Beckman 
som diskuterat kulturarvsbegreppets funktion och innehåll. Utifrån Beckmans definitioner 
presenterar Eliasson fyra aspekter av styrdokumentens förmodade verkningar av att kulturarv 
förs in i undervisningen: identifikationsmöjligheter för individen, identifikationsmöjligheter 
för gruppen (gemensam referensram), normativ samtidsförståelse (positiv, oproblematisk bild 
av samtiden) och pragmatisk samtidsförståelse (varje kulturkrets väljer vad som skall föras 
vidare som kulturarv). Ytterligare tolkningar på begreppet kulturarv kan enligt Eliasson vara 
som ställföreträdare för nationella hållningar: Eliasson refererar till historiedidaktikern 
Bernard Eric Jensen som menar att begreppet vunnit stor popularitet i Danmark just för sin 
förmåga att kunna uttrycka nationalistiska åsikter utan att använda vare sig folk eller nation, 
begrepp som är betydligt mer laddade och mindre politiskt korrekta än ”kulturarv”. Eliasson 
själv kallar detta banal nationalism. Den sista tolkningen, som Eliasson själv håller för den 
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troligaste, är att begreppet kulturarv i skolans styrdokument används för att ”vara en 
ställföreträdande markör för det historiska stoff som ingår i allmänbildningstraditionen” 
(a.a., s. 193). Han tar upp exempel ur Läroplanskommittén från 1992 som talar om 
”beständiga kunskaper” och skapandet av en gemensam referensram. Eliasson drar slutsatsen 
att dessa kunskaper måste tillskrivas ett egenvärde i sig för att vara värda att tillägna sig och 
att konsekvensen av den gemensamma referensramen blir att kommunikativ kompetens sker 
på dennes villkor, eftersom referenserna är delade. Ett användande av kulturarvsbegreppet 
inom skolan som markör för en allmänbildningstradition, som inte underkastas en 
demokratisk samhällelig prövning menar Eliasson är problematisk, eftersom 
allmänbildningens etnocentriska dominans förblir oproblematiserad och normativ. Den 
gemensamma referensramen innebär att den begränsas kulturellt till 
Sverige/Norden/Europa/Västvärlden, vilket gör den exkluderande. 
 
Kring begreppet kulturarv finns en maktproblematik, menar Stefan Bohman (2008). Vem 
väljer hur begreppet skall definieras, vad som skall förvaltas som kulturarv och efter vilka 
värderingar? Ovan har en okomplicerad och statisk bild av begreppet presenterats, vilken har 
sina historiska förklaringar. Bohman framhåller hur många olika grupper kämpar för 
tolkningsföreträde av kulturarvet samt definieringen av detsamma. Under 1800-talet växte ett 
så kallat kulturarvspersonell fram som en ny maktgrupp. Tidigare hade museer och 
institutioner dominerats av hov, adel och regering, men i takt med att etnologi och arkeologi 
fick status som universitetsdiscipliner och kulturarvet därmed kunde vetenskapliggöras 
stärktes dessa professionella kulturarvsförvaltares makt i frågan. Bohman pekar ut en annan 
grupp som visserligen inte strävar efter något tolkningsföreträde, men som sprider sina 
värderingar snabbt, nämligen den offentliga kultursektorn. Bohman listar följande ideologier 
som både styrt/styr definiering och symbolisering av kulturarvet: nationell ideologisk grund 
(nationalsånger, nationalinstrument) religiös ideologisk grund, klassmässig ideologisk grund 
och rasmässig ideologisk grund. Att kulturarvet definieras av experter ser Karlsson (2008) 
som ett problem, då dessa gärna förbigår bredare folkligt förankrade fenomen alltför 
närliggande i tiden och försummar delar av kulturarvet som har varit viktigt för stora mängder 
människor. Karlsson kallar det både oetiskt och odemokratiskt då dessa få experters beslut i 
förlängningen formar människors kollektiva minne. 
 
Carl-Johan Svensson (2008) belyser hur olika grad av historiemedvetenhet (”det upplevda 
samspelet/den påstådda relationen mellan nuet, erfarenhetsrummet, och 
förväntningshorisonten”, a.a, s. 99) bidrar till olika åsikter om förvaltningen av det 
gemensamma kulturarvet. I sin artikel Historiemedvetande och bevarande – ett kulturarv i 
Skillingaryd presenterar han en tankemodell med begreppen förändringskaraktär (positiv eller 
negativ) och förändringsgrad (hög eller låg), vilka kan kombineras på olika vis. Den som 
anser att omvärlden förändras snabbt (hög förändringsgrad) och till det sämre (negativ 
förändringskaraktär) är naturligt mer benägen att bevara och konservera än den som är av 
motsatt åsikt (låg förändringsgrad och positiv förändringskaraktär) och som är mer benägen 
att bruka och utveckla. 
 
Karlsson (2008) ser dock ljust på framtiden, och pekar på ett nytt antikvariskt förhållningssätt 
inom kulturarvsförvaltningen och en ny dialogorienterad attityd i samhället. Med hjälp av 
dessa förändringar skall en breddning av kulturarvsbegreppet bli aktuell och även inkludera i 
tid närliggande fenomen och bli en ständigt pågående kulturprocess istället för ett färdigt 
paket av fornlämningar.  
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… kulturarvet förväntas inte … göra tjänst i en snävt nationell 
identifikationsprocess där bevarandet av ett kanoniserat kulturarv är det 
centrala.  … kulturarv skall brukas och … medborgarna skall vara delaktiga i 
denna process på ett sådant sätt att kulturarv bidrar till demokratiska processer 
och en socialt hållbar utveckling. (Karlsson 2008, s. 83) 
 

Karlsson (2008) talar om en ny plattform där varken (mjuk)nationalism (vilket var 
aktuellt fram till 40-talet) eller totalt vetenskapliggörande (vilket var aktuellt fram till 
90-talet) av kulturarv är gångbara utan att kultur och kulturarvet inlemmas i ett öppet 
och mångkulturellt samhälle i enlighet med demokratiska värderingar. De delar av 
kulturarvet som ligger nära i tid, och som intresserar många människor, kan integreras 
i dialogen, och medborgarna kan därmed själva välja och forma sitt eget kulturarv, 
något som hittills skötts av utvalda auktoriteter på området. 
 
 

2.4.3 Tradition 
Ordets traditions ursprungliga betydelse är ”överlämning”. Rolf (1995) redogör för hur 
begreppet med tiden fått innebörden att inte inkludera skriftligt och därmed en motsättning 
mellan tradition och det skriftliga. Vidare framhåller han tre viktiga kriterier att uppfylla 
innan det kan bli fråga om tradition, nämligen överföringen/traderingen, innehållet/det 
traderade och resultatet av processen/adjektivet traditionell. Själva traderingsprocessen 
förutsätter en kulturell kontinuitet. Att flera generationer efter varandra kommer fram till 
samma erfarenheter är inte en tradition, då kunskapsöverföringen mellan generationer inom 
kulturens ramar är en förutsättning. Det traderade innehållet, som kan vara både materiellt och 
immateriellt, måste vara relaterat till processen och resultatet, och för att ovanstående kriterier 
skall uppfyllas måste det finnas en kulturell kontinuitet. Både materiellt och immateriellt stoff 
måste ha bibehållit sin kulturella innebörd för att räknas som traditionellt. Rolf tar upp 
exempel på artefakter som fysiskt finns kvar från en äldre tid, men som har skiftat funktion 
eller blivit museiföremål. Dessa kan inte kallas traderade, eftersom den kulturella 
kontinuiteten är bruten. Rolf hänvisar här till Polnayis strävan att sudda ut dualismen mellan 
kropp och själ/materiellt och immateriellt och dennes uppfattning om hur både människors 
användande av artefakter/redskap och själva artefakten/redskapet också innehåller 
immateriella faktorer. Rolf använder samma resonemang om rent immateriellt stoff, till 
exempel en ramsa som upprepats av flera generationer, där språkljudens ordningsföljd är 
intakt, men ingen längre förstår språket eller innebörden. Ramsan kan inte längre sägas fylla 
samma funktion för brukarna då de inte kan relatera till innehållet på samma sätt som äldre 
generationer, och därmed är den kulturella kontinuiteten bruten och ramsan är inte längre 
traderad/traditionell i Rolfs mening. ”Traditionen har upphört, även om dess yttre 
kännetecken består”, skriver Rolf (s.143). Däremot är texter som är nedskrivna, exempelvis 
bibeltexter, och som lästs av många generationer och som fortfarande kan sägas fylla samma 
funktion för brukarna, en del av en tradition enligt Rolf. 
 
Rolf (1995) hänvisar också till Hobsbawn som har studerat påhittade traditioner (invented 
traditions, Rolfs översättning). Påhittade traditioner ses som  
 

… ett slags yttre manifestationer av en äkta eller skenbar tradition. I syfte att njuta 
traditionens anspråk på legitimitet, föreger man ett gammalt, vördnadsbjudande 
ursprung. (Rolf 1995, s. 144) 
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Enligt Hobsbawn (refererad i Rolf, 1995) är traditioner någonting som alltid måste förstärkas 
av yttre manifestationer och symbolik. Han tar som exempel engelska domares peruk och 
mantel. Ämbetet som domarna faktiskt utför (och som förändras över tid och anpassas till 
samhället) kallar Hobsbawn för ”sed” (Det är alltså fråga om olika sätt att definiera 
traditionsbegreppet). Hobsbawn talar vidare om en massproduktion av traditioner, vilka 
naturligt måste vara mer rigida i sin yttre symbolik än äkta traditioner, eftersom dessa är rena 
konstruktioner och inte befästa i framvuxna sedvänjor. Rolf å sin sida menar att Hobsbawn 
tenderar att begränsa termen tradition till kulturella mönster utan praktisk nytta samt fenomen 
som inte är tekniskt motiverade, och förklarar detta med att Hobsbawn tillhör 
upplysningstraditionen, för vilka termen ”tradition” ofta förknippats med den katolska 
kyrkans oinskränkta auktoritet. Vidare pekar Rolf också på Hobsbawns åsikt om att en 
påhittad tradition också är en tradition. Rolf bestrider detta, och bestrider samtidigt också att 
det är möjligt att, massproducera traditioner. Att förfalska traditioner är däremot möjligt, 
varför Rolf menar att Hobsbawns istället för påhittad tradition (invented tradition) borde ha 
använt termen falsk tradition (fake tradition, Rolf 1995). 
 
Rolf (1995) hänvisar även till Piper och Thelander som hävdar att tradition måste grunda sig 
på någonting annat än rationell övertygelse. Den förra menar att traditionsförmedling och 
inlärningsprocess måste skiljas från varandra och den andra betonar den auktoritära sidan och 
menar att så fort en människa väljer eller återväljer en tradition på grund av rationellt 
tänkande är människan inte längre en del av traditionen. Denna motsättning mellan reflektion 
och tradition är problematisk menar Rolf, och pekar på att kulturella mönster för selektion och 
kriterier för en god förnuftsbearbetning är sådant som traderats. 
 
Att skapa en tradition tar tre generationer, hävdar Rolf (1995). Traderat innehåll är alltid 
sådant som redan blivit överfört. Den första generationen (A) som gör en erfarenhet och för 
kunskapen vidare (till generation B) överför inte en tradition. Först när generation B överför 
vad den lärt till generation C har en traditions skapats, förutsatt att innehållet inte har ändrat 
sig så mycket att generation A inte känner igen det och att innehållet fyller samma kulturella 
funktion (kulturell kontinuitet). Med tiden kommer innehållet att förändras och anpassas till 
samtiden, men så länge det fungerar, och har för människorna hanterbara och begripliga 
mönster som hjälper dem samt innehar kulturell kontinuitet, består traditionen. Vid 
traderingen/ kunskapsöverföringen är imitation en viktig beståndsdel. Rolf utvecklar Polanyis 
idéer om imitation som en otillräcklig term för vad som sker vid traderingen. Att härma eller 
göra på samma sätt som är inte hela sanningen, då lärlingen från början helt saknar såväl 
praktiskt handlag som begrepp och språk om det traderade innehållet. Den vet helt enkelt inte 
vad den skall se efter och de första observationerna av mästaren kan tyckas som trolleri och 
mer förbryllande än klargörande. Efterhand som lärlingen lär sig mer praktiska handlag av sin 
mästare blir han förmögen att avkoda dennes rörelser i allt fler moment, och därmed förstå 
hur han själv skall kunna utföra dem. Rolf visar härmed att kunskap/förmåga hänger ihop med 
förståelse. Traditionen förmedlas alltid i anslutning till konkreta exempel. 
 
Vidare definierar Rolf (1995) traditioner som starka/svaga samt som statiska/dynamiska. Han 
återvänder till Hobsbawn som skiljer mellan tradition och sed (se resonemang ovan) och 
pekar ut Hobsbawns definition på av tradition som rigida oföränderliga mönster som sin egen 
definition på statiska traditioner. Polanyis syn på traditioner, som sedvänjor som endast 
genom anpassning till en föränderlig omvärld lever vidare så länge brukarna anser den för 
användbar, definierar Rolf som dynamisk tradition. Skillnaden mellan starka och svaga 
traditioner definierar Rolf med den samhällsstruktur som omger traditionen. Är traditionen en 
del av samhällets struktur och mästare-lärling-relationen normativ kommer traderingen att 
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stöttas av omgivningen, samhället kommer att kunna borga för dess kvalitet samt i viss mån 
reglera mästaren regelverk gentemot lärlingen etcetera. Traderingen har därmed skydd av 
samhällsstrukturen och värderingar kan konserveras och överföras. På detta sätt definierar 
Rolf en stark tradition, och tar upp japanska hantverkstraditioner och indiskt kastväsen som 
exempel på starka traditioner. En svag tradition kan även den ha en befäst mästare-lärling-
relation, men den är inte lika normativ, och det finns framförallt inga samhällsstrukturer som 
håller den uppe och skyddar den. Traditionen är då mer utsatt för intryck utifrån och för 
främmande idéer, vilket ökar risken att den kulturella kontinuiteten bryts, och därmed också 
traditionen, skriver Rolf. 
 
 

2.5 De teoretiska utgångspunkternas tillämpning 
I följande avsnitt redogör jag för hur tyst kunskap, kulturarv och tradition kan användas inom 
ämnet folklig sång. Genom resonemang som kopplar begreppen till ämnet önskar jag sätta 
dessa i kontext till det folkmusikaliska idiomet. 

2.5.1 Tyst kunskap i folklig sång  
Rolfs (1995) resonemang kring kunskapsskikt kan översättas till folklig sång. Den som lär sig 
en visa (eller annat stycke vokal folkmusik) riktar naturligt nog sitt primära fokus på melodin 
och på texten. Om texten är en upprepande nonsenstext får den mindre fokus, på samma sätt 
som melodin får om denne är känd för sångaren innan eller är så enkel att sångaren inte 
behöver anstränga sig för att ta den till sig och komma ihåg den. Mycket stor del av den 
vokala svenska folkmusiken är enkel till sin karaktär, och att utföra den kräver i första hand 
ingen stor insats eller avancerade förkunskaper. Med att utföra menar jag i det här fallet den 
enklaste formen för härmning, att orden och melodin går att känna igen och kommer i samma 
ordningsföljd som på förlagan. Med Rolfs begrepp hamnar text och melodi därmed i 
fokalvetandet.  
 
Vid jämförande av två framföranden av samma visa, framförd av en traditionsbärare/en 
erfaren folksångare och en sångare utan förankring i den vokala svenska folkmusiken skulle 
de skillnader som uppkommit kunna jämföras med den tysta kunskap som beskrivs av Rolf 
(1995). Det folkmusikaliska idiomet med förslag, drillar, röstklang, tempo/metrik, 
graden/typen av variation och improvisation samt tonspråket i dessa är exempel på 
musikaliska detaljer som omedelbart skulle höras och kunna pekas ut. Andra exempel, om 
inte lika uppenbara, kan handla om uppförandepraxis, instrumentering vid eventuellt samspel 
samt presentation. Den vane folksångaren har tillägnat sig ovanstående kunskaper under sin 
utbildning eller på annat vis, och kanaliserar den när denne tillägnar sig nytt material. Precis 
som i ovanstående redogörelse om tyst kunskap är det dock melodin och texten som befinner 
sig i fokalvetandet, det som primärt fokuseras på. Den bakomliggande tysta kunskapen finns 
med och riktar medvetandet, till exempel om sångaren stöter på en melodivändning som 
denne känner igen som typisk i material som har utvecklats nära fiolrepertoaren, kan även 
resten av visan ses i samma ljus, och kanske även andra vändningar kan identifieras på samma 
sätt. Precis som Polanyis (refererad i Rolf 1995) liknelse om språket (se ovan) så blir 
stildragen i sig oförmögna att förmedla någon information om inte mottagaren är införstådd 
med dess innebörd. Den repertoar av tyst kunskap som sångaren har använder denne 
systematiskt men nog så omedvetet. Efter hand som sångaren lär känna materialet och bildar 
sig en uppfattning om det kan också de ledtrådar som sångaren definierar sorteras in och ge en 
meningsfull bild av helheten.   
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Polanyis (refererad i Rolf 1995) påstående om att allt kunskapssökande är ändamålsenligt kan 
förklaras med den konstnärliga strävan som folksångaren (och alla andra musikutövare) 
ständigt arbetar med. Det är en rad personliga val och avväganden i fråga om autencitet, 
personlig smak, kunskap om lokala traditioner, musikalisk utbildning, musikalisk bakgrund, 
förebilder, målgrupp et cetera som styr hur det klingande resultatet låter. När sångaren har 
definierat för sig själv var denne vill stå rent konstnärligt och därmed använder hela sin 
genrebaserade kunskap är ändamålet helt enkel att få det musikaliska materialet att svara till 
målet. Därmed kommer kunskapen till användning och kan sägas vara ändamålsenlig, i likhet 
med Polanyis uttalande ovan.   
 

2.5.2 Kulturarv i folklig sång 
Med stöd av Karlssons (2008) resonemang ovan skulle begreppet kulturarv inom folklig sång 
inte bara innebära arkivinspelningar och upptecknat material i sin äldsta utgåva (se 
resonemang i Inledning), utan även behandlingen av dessa i modern tid, såsom inspelade 
fonogram, arrangemang, den musikaliska variation som varje utövare ägnar sig åt vid daglig 
övning, förändringar som sker till följd av olika utövares skilda musikaliska bakgrund, 
musikaliska moden och trender inom genren och andra nutida fenomen. Angående ovilja att 
inkludera kulturarv som ligger för nära i tiden, samt alltför bred förankring går det att direkt 
översätta till den folkliga sången av idag. Åkesson (2007) belyser i sin avhandling både genrer 
och låttyper som mycket sällan finns med på folkmusikfonogram eller vid konserter, trots att 
källan/traditionsbäraren är en viktig och erkänd förebild.   
 
Under de olika perioder då insamling av folkmusik varit prioriterat har uppfattningen varit att 
uppdraget består i att rädda någonting värdefullt som håller på att försvinna (Lundberg & 
Ternhag 2005). I förlängningen innebär det en uppfattning om att världen förändras snabbt 
(till det sämre) och att en metod för att motverka detta skulle vara att ta vara på de materiella 
och immateriella värden som kännetecknade den. Enligt Svenssons (2008) resonemang kring 
historiemedvetenhet är detta ett uttryck för en verklighetsuppfattning av negativ 
förändringskaraktär med hög förändringsgrad. Rester av ett sådant förhållningssätt syns än 
idag i letandet efter gamla och orörda traditioner: idag inte så mycket för att bevara eller 
konservera, utan för att sätta sin personliga prägel på materialet, men ändå helst utan för 
många mellanled i tolkningen.  
 
Vad gäller maktproblematiken och vem som definierar kulturarvet (Bohman, 2008) finns det 
naturliga auktoriteter i de pedagoger och artister som är aktiva inom genren. De är 
(fortfarande) så pass få att det är lätt att ha en översikt, det finns nästan ett uttryck för varje 
utövare. I takt med institutionaliseringen och att fler och fler vill livnära sig på genren ökar 
kraven på dem som vill ha tolkningsföreträde, samt kraven på originalitet. Lång utbildning 
samt förankring i genren premieras (Åkesson, 2007). 
 

2.5.3 Tradition i folklig sång 
Enligt Rolfs (1995) definitioner på tradition är det en mycket begränsad del av 
folkmusikgenren som kan kallas traderad eller traditionell. Till att börja med så har en stor del 
av genrens material fungerat som bruksmusik på olika sätt, och haft funktioner såsom 
dansmusik, rituella markörer vid religiösa högtider, samordning vid tyngre arbetsmoment, 
kommunikation över långa områden, minnesregler et cetera. Idag framförs folkmusik oftast 
som konsertmusik och flertalet av ovan nämnda funktioner används försvinnande sällan 
(undantaget dansfunktionen, som fortfarande lever inom sin subkultur) vilket i enighet med 
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Rolfs resonemang innebär att den kulturella kontinuiteten är bruten. Även när det gäller den 
delen av genren som från början var menad som underhållning är frågan om den kulturella 
kontinuiteten verkligen bibehållits. Rolf menar å ena sidan att innehållet inte behöver te sig 
helt likt från generation till generation, vilket innebär att många av dagens musikaliska 
utsvävningar skulle vara tillåtna innanför traditionens begrepp, men den roll som musik har i 
dagens samhälle är knappast jämförbar med rollen den hade för 100 eller 200 år sedan. 
Oavsett om exemplet gäller en högskoleutbildad sångare med specialkompetens på folklig 
sång, eller en amatör som lärt sig många sånger av en äldre släkting, eller vilken som helst 
fiktiv person av idag, så skulle den personens bild av musik och musicerande aldrig kunna 
vara representativt för en motsvarande persons för 100 eller 200 år sedan. Därmed skulle den 
kulturella kontinuiteten vara bruten, den nutida generationen skulle inte kunna relatera till 
innehållet på samma sätt som föregångarna.  
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3 Metodologi och metod 
I följande kapitel presenterar jag de analysmetoder jag har använt i min undersökning, urvalet 
av undersökningsobjekten samt hur jag har bearbetat och analyserat datamaterialet. Jag 
diskuterar också kring studiens trovärdighet och giltighet. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Att analysera musik har traditionellt sett varit förknippat med att analysera en notbild. Gunnar 
Ternhag (2009) diskuterar i sin bok Vad är det jag hör – analys av musikinspelningar analys 
av musikinspelningar till förmån för analys av noter. Ternhag pekar först på olika genrer där 
notbilden inte är den ultimata utgångspunkten för analys, genrer som har ”mindre skriftlig 
fixering av musiken“ (a.a, s. 23) Skulle dessa musikformer studeras med notbilden som 
utgångspunkt skulle undersökningen ge ett klent och missvisande resultat därför att analysen 
då inte tagit hänsyn till musikformens särart. I genrer som folkmusik och jazz tolkas musiken 
i stunden och utifrån en enkel notbild eller material som är inlärt på gehör. I dessa genrer är 
tolkningen av musiken viktigare än det musikaliska materialet i sig. Det är i tolkningen de 
musikaliska kvaliteterna sitter, och det är därmed dessa som är intressanta för en forskare att 
studera. Vidare ser Ternhag musikinspelningen som verk betraktat som viktig att beakta för 
att en forskare ska kunna fixera och avgränsa sitt undersökningsobjekt. Ternhag vill också 
sätta likhetstecken mellan inspelning och låt.  
 

Det är symptomatiskt att orden låt (dvs verk) och inspelning oftast anses som synonymer. 
”Vilken låt lyssnar du på?” eller ”Vilken är din favoritlåt?” lyder frågor som egentligen 
borde formuleras ”Vilken inspelning lyssnar du på?” respektive ”Vilken är din 
favoritinspelning?” Inspelningen är kort sagt populärmusikens verkbestämmande enhet. 
(Ternhag, 2009, s. 21) 

 
Vidare pekar Ternhag (2009) på vikten av att se musikinspelningen som någonting annat än 
ett musikuppförande, att inse och erkänna musikteknologins roll. Undersökningsobjektet bör 
betraktas som ett fonografiskt verk bakom vilket det inte bara står tonsättare/upphovsmän och 
musiker utan även inspelningstekniker och producenter som också bidragit till fonogrammets 
klingande slutresultat.  
 
Ternhag (2009) introducerar också skillnaden på att höra och att lyssna, där höra får den rent 
fysiska funktionen och lyssna är en kulturellt betingad verksamhet. Ternhag refererar till Ola 
Stockfelt som introducerat begreppet adekvat lyssnande som kan sammanfattas med att vara 
inlyssnad på en specifik musikgenre. Lyssnaren har då lärt sig känna igen genrens stilmedel 
och kan värdera dem. Motsatsen är innan lyssnaren är bekant med genren. Då har denne svårt 
att urskilja vad som är viktigt och mindre viktigt i ljudbilden, och ”allting låter likadant” (a.a 
s. 31). Ternhag för också en kortfattad diskussion om fördelar och nackdelar med att som 
forskare vara just inlyssnad på sitt undersökningsobjekt redan innan undersökningen tagit sin 
början. Han framhåller att det kan finnas fördelar med att snabbt kunna identifiera de för 
genren typiska musikaliska egenheterna, men har ändå åsikten att analysen bör utföras av 
”friska öron” (a.a, s. 31) och där forskaren kan använda sin kulturella distans för att upptäcka 
faktorer som de inlyssnade inte hör. Viktigast av allt är dock att forskaren är medveten om sin 
lyssnarstrategi och de fördelar och nackdelar som finns med den.  
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”Poängen med analys är att betrakta helheten på ett nytt sätt” (Ternhag, 2009, s. 33) och 
genom att sönderdela helheten, identifiera delarna och studera dess sammansättning kan nya 
insikter om helheten uppkomma. Ternhag beskriver metoden ”intentionsanalys” som går ut på 
att utifrån ett tonsättarperspektiv dela in ett verk i mindre beståndsdelar och studera 
sammansättningen. När forskaren har de mindre delarna för sig skall denne föreställa sig hur 
tonsättaren en gång tänkte samt vilken intention som styrde sammansättningen till det 
slutgiltiga resultatet. Metoden går tillbaka på 1800-talets vurm för tonsättaren som ett 
skapande geni.   
 
De analysverktyg som ingår i en textanalys ser jag som användbara att använda även i analys 
av musikinspelningar. I en textanalys är syftet att klarlägga innehållet genom olika typer av 
läsning, dels genom att skumma texten, för att reda ut huvuddragen, dels genom så kallad 
’närläsning’, skriver Johansson & Svedner (2010) i boken Examensarbetet i 
lärarutbildningen. Det sistnämnda innebär en aktivare form av läsning där läsaren stryker 
under viktiga ord och formulerar frågor till innehållet i texten. Läsaren/forskaren kan också 
ställa frågor kring vem som skrivit texten, i vilket syfte den skrivits, vad som betonats/tonats 
ner, vad som tagits med/uteslutits, och om det går att spåra några underliggande värderingar 
via ordval och formuleringar. Om flera texter ingår i analysen kan frågor om skillnader och 
likheter dessa emellan adderas. Johansson och Svedner framhåller problematiken med att 
textläsning (och i förlängningen textanalys) aldrig kan betraktas som objektiv, då 
formuleringar och ordval genererar olika tolkningar hos olika läsare, beroende på dessas olika 
perspektiv. Vid textanalys är det av vikt att förhålla sig till ett antal teman, för att göra 
undersökningen systematisk och stringent och undvika ett alltför refererande resultat.  
 
Genom att använda både intentionsanalys och textanalys ser jag det som möjligt att analysera 
och identifiera folkmusikinspelningar samt för att kunna identifiera och beskriva 
gestaltningen. 
 
 

3.2 Metod och design av studien 
 

3.2.1 Val av metod 
Den analysmetod jag har valt i föreliggande studie grundar sig på ovanstående resonemang 
och har drag av både intentionsanalys och textanalys. Föreliggande studie fokuserar inte på 
skapelsen/verket, utan på utförandet och de konstnärliga val som gjorts i tolkningsprocessen. 
Undersökningsobjekten är inte heller notskrifter utan fonogram. Intentionsanalysens fokus på 
delar kontra helhet kan sägas vara passande då syftet med studien är just att identifiera, 
avkoda och beskriva förändringsfaktorer, vilka kan ses som delar av en större helhet. Som 
upphovsman (enligt resonemanget ovan) menas i mitt material utövaren, vilken är den som 
utformat den nya tolkningen. Frågeställningarna som används inom textanalys är även de 
värdefulla för min studie. I en tolkning görs det alltid val angående vad som skall 
betonas/tonas ner, tas med/uteslutas med mera.  
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3.2.2 Urval och datainsamling 
Jag har valt att analysera tre arkivinspelningar av vokal folkmusik från Svenskt Visarkiv samt 
fyra moderna inspelningar av samma tre sånger med nutida utövare och därefter göra 
jämförelser mellan dessa båda i syfte att identifiera, avkoda och beskriva förändringsfaktorer i 
tolkningsprocessen. Jag har använt tre exempelpar. Till det sista exemplet har jag två moderna 
inspelningar (av två skilda utövare) för att ytterligare bredda perspektivet.  
 
Jag har utgått från valet av de nutida inspelningarna, vilka jag valt efter att ha letat i 
musikhögskolans bibliotek samt i min egen skivsamling. Mina urvalskriterier var att utövarna 
skulle ha ett medvetet förhållande till arkivinspelningar samt att inspelningarna inte skulle 
vara för gamla. Strävan var att presentera ett resultat som kan sägas vara representativt för hur 
ett gammalt material kan gestaltas av dagens utövare. Valet av utövare har dock varit 
överordnat publiceringsdatumet. Jag har inte brytt mig om att ta hänsyn till utövarnas ålder, 
geografiska hemvist, musikaliska bakgrund eller liknande faktorer på grund av att dessa 
aspekter inte är intressanta med tanke på studiens syfte. Syftet är att identifiera, avkoda och 
beskriva förändringsfaktorer, inte förklara eller kartlägga dem utifrån ovanstående kriterier. 
Värt att tillägga är att det finns ett begränsat antal utövare som har vokal folkmusik som sin 
specialkompetens, varför urvalet är begränsat från början. Dominansen av kvinnliga utövare i 
mitt urval kan sägas vara representativ för genrens könsfördelning.  
 
Efter att ha bestämt mig för vilka nutida inspelningar jag ville utgå från kontaktade jag 
Svenskt Visarkiv. Visarkivet har en katalog över samtliga av sina inspelningar tillgänglig på 
Internet, och en del av dem kan distribueras enligt beställning (visarkivet förvaltar även 
privata inspelningar, vilka av upphovsrättsliga skäl inte får distribueras). I ett fall hade 
utövaren jag valt angett i CD-konvolutet vilken traditionsbärare den hade lärt visan av, vilket 
gjorde att jag kunde jag söka upp den aktuella inspelningen via traditionsbärarens namn. I 
övriga fall kunde jag söka via titeln på den aktuella visan. Jag fick mina beställda inspelningar 
skickade till mig på en CD-skiva.  
 
Presentation av utövarna och det musikaliska materialet  
Agneta Stolpe är sångerska och röstpedagog. Hon var mycket aktiv under gröna vågen på 70-
talet men har sedan dess synts sparsamt i det officiella folkmusiksverige. Hennes skiva 
Anaros (1999) är den enda utgivna i eget namn och har huvudsakligen material från Dalarna, 
med inslag av egna kompositioner. Från Anaros har jag valt att analysera Förgäves jag dig 
varit trogen där Agneta sjunger tillsammans med Ola Bäckström som spelar viola d’amore.  
 
Eva Åström Rune är utbildad vid Kungliga Musikhögskolans Folkmusikinstitution (examen 
1995) och arbetar som sångerska och sångpedagog. Eva har synts i många olika 
konstellationer de sista åren, framförallt duos, där Evas sång och textbehandling står i fokus. 
Eva har medverkat på ett flertal skivor, och givit ut en i eget namn, Allt vad jorden bär 
(2006). Från den skivan har jag valt att analysera En gång i bredd med mig där Eva sjunger 
tillsammans med Mattias Pérez som spelar 12-strängad gitarr och dessutom sjunger en 
understämma på de två sista verserna.  
 
Maria Röjås är utbildad på Kungliga Musikhögskolan på klassisk sång (innan 
Folkmusikinstitutionen var bildad) och är framförallt känd som huvudlärare för viskursen på 
Malungs folkhögskola, en av Sveriges äldsta heltidsfolkmusikutbildningar. Maria har gett ut 
två skivor i eget namn och från den senaste Silverringar små och stora (2006) har jag valt att 
analysera Hej Courage. Maria framför låten solo. 
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Sofia Sandén är utbildad vid Kungliga Musikhögskolans Folkmusikinstitution och är 
framförallt känd som en av sångerskorna i Ranarim, ett folkrockband som hon lämnade 2008. 
Nu arbetar hon som sångerska och röstpedagog. Sofia har medverkat på ett flertal skivor, och 
gjort en i eget namn, Courage (2005) från vilken jag har valt att analysera Hej Courage. Sofia 
sjunger tillsammans med Dan Sjöberg på fiol, Jens Engelbrecht på mandolin och Pelle 
Lindström på munspel.  
 
Anna Liss spelades in av Gunnar Ternhag 1972 i sitt hem i Gagnef i Dalarna. Hon 
intervjuades angående buföring (säterdrift), vistelse och vissång på fäboden, instrument i 
samband med vallning samt lokala nyhetsvisor samt sjöng in ett antal visor på ovanstående 
tema. Jag har analyserat hennes inspelning av Förgäves jag dig varit trogen, SVA BA 1488 
på Svenskt Visarkiv.  
 
Tyra Karlsson spelades in av Märta Ramsten 1974 i Alanäs i Jämtland. Tyra sjöng skolsånger, 
vaggvisor, skillingtryck, soldatvisor och kärleksvisor så som En gång i bredd med mig, SVA 
BA 2324 på Svenskt Visarkiv, som jag valt att analysera. På inspelningen ackompanjerar Tyra 
sig själv på cittra.  
 
Knis Karl Aronsson spelades in av Märta Ramsten 1971 i Leksand i Dalarna. Han 
intervjuades angående morfaderns sångsätt, om text till polskor, om att ”dansa låt”, samt 
sjöng vaggvisor, vallvisor och kärleksvisor. Hej Courage som jag valt att analysera (SVA BA 
1319 på Svensk visarkiv) är en polska med text.  
 
De par som jämförs med varandra är följande: 
Liss – Stolpe: Förgäves jag dig varit trogen 
Karlsson – Åström Rune: En gång i bredd med mig 
Aronsson – Röjås – Sandén: Hej Courage 
 
 

3.2.4 Bearbetning och Analys 
I min undersökning har jag använt mig av aktiv, noggrann lyssning, (jämförbart med 
närläsning, se 3.1 Metodologiska utgångspunkter) transkriptioner och 
ljudhändelsebeskrivningar. Ljudhändelsebeskrivningarna har behandlat hela ljudbilden på 
samtliga ljudspår, alltså både sång och instrument, samt dialog innan och efter musiken, som 
ingått i ljudspåret. Transkriptionerna har behandlat endast sångmelodin på samtliga ljudspår. 
På några av inspelningarna förekommer andra instrument, som jag alltså inte har 
transkriberat, men tagit med i ljudhändelsebeskrivningen. 
 
I ljudhändelsebeskrivningarna har jag i löpande text beskrivit vad som händer i ljudbilden på 
samtliga spår. Detta har gjorts i kronologisk ordning och med en ambition om ett jämt flöde 
av detaljer. Jag har behandlat hela spåret eller den delen av spåret som innehåller sång och 
som därmed är intressant för studien. I efterhand har jag kategoriserat informationen och 
färgkodat utifrån uppkomna kategorier för att underlätta jämförandet. I transkriptionsarbetet 
har jag skrivit ut sångmelodin i originaltonart samt sångtext. I notbilden har jag markerat 
avvikelser och särdrag samt musikaliska utsmyckningar såsom drillar, förslag, glissandon, 
puls och andningar. I efterhand har jag färgkodat dessa särdrag och utsmyckningar efter för att 
underlätta jämförandet. 
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I ljudhändelsebeskrivningarna och transkriptionerna har jag haft en ambition om att vara så 
objektiv som möjligt, men jämte dessa ovan beskrivna tillvägagångssätt har jag under 
analysens gång även fört anteckningar över mer subjektiva intryck jag fått. Jag har även 
behandlat dessa anteckningar med färgkodningar samt inkluderat dessa i min analys i den mån 
jag ansett dem vara av värde för resultatet. 
 
I den jämförande fasen av analysen har jag jämfört mina transkriptioner och 
ljudhändelsebeskrivningar (samt övriga anteckningar) inom och utom exempelparen, sett på 
likheter och skillnader inom de uppkomna kategorierna samt på nytt lyssnat på de olika 
exempelparen efter varandra för eventuella nya insikter. 
 
 

3.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Angående tillförlitligheten/trovärdigheten i föreliggande studie är det rimligt att fråga sig om 
samma undersökning skulle ge samma resultat om en annan forskare gjorde om studien. Är 
resultatet riktigt, är det att lita på? Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) belyser i Den 
kvalitativa forskningsintervjun kunskap ur ett modernt perspektiv på följande vis:  
 

… för det andra avklingar den moderna tron på kunskapen som verklighetens spegel och 
fram träder istället föreställningen om verkligheten som social konstruktion…  
(Kvale & Brinkman 2009, s. 266)  

 
Kvale och Brinkman (2009) behandlar just forskningsintervjuer, och tar upp problem med att 
intervjupersoner skulle kunna ändra sina svar om en annan forskare ställde samma frågor på 
nytt. I analys av musikinspelningar föreligger ingen sådan problematik, analysmaterialet 
skulle vara exakt detsamma om studien skulle återupprepas av en annan forskare. Däremot är 
analysmaterialet beskaffat på ett annat vis än vid intervjuer, och analysen kräver andra 
förkunskaper. Beroende på forskares olika förkunskaper om musikanalys generellt samt om 
det aktuella urvalet av analysmaterial är det rimligt att tänka sig att en annan forskare skulle få 
fram ett annat resultat än jag, eftersom slutsatserna alltid dras i förhållande till vad forskaren 
hör, vilket är olika från individ till individ. Ternhag (2009) beskriver lyssnande som en 
tolkande aktivitet samt en kulturellt betingad verksamhet. 
 
Angående giltigheten i studien talar Kvale och Brinkman (2009) om ett paradigmskifte där 
positivismens kunskapsteoretiska antaganden (där det som är sant måste stämma överens med 
den omgivande världen) blir mindre aktuella och att ett sökande efter ”försvarbara 
kunskapsanspråk” (a.a s. 265) istället tar dess plats. Från sökandet av absolut kunskap som 
kan mätas förskjuts istället fokus till att argumentera för trovärdigheten i resultaten genom att 
välja mellan och falsifiera olika möjliga tolkningar. I föreliggande studie borgar urvalet för 
bästa möjliga tillförlitlighet, då utövarna valts ut efter sin förankring i genren samt anses ha 
format standarden för den svenska vokala folkmusiken idag. 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av min analys och lägger fram teman och kategorier 
som framkommit i min undersökning. Sångarna på arkivinspelningarna benämns som 
föregångare, sångarna på de nutida inspelningarna benämns de nutida sångarna, och när det 
syftas på båda grupperingarna samtidigt benämns dessa med begreppet utövare.  
 
I min undersökning har jag med hjälp av ljudhändelsebeskrivningar och transkriptioner 
upptäckt förändringsfaktorer som kan rubriceras under följande teman: (a) Förhållande till 
pulsen, (b) Utsmyckningar och melodivariationer, (c) Röstkaraktär samt (d) 
Instrumentanvändning. I samtliga exempelpar är texten och melodiuppbyggnaden helt 
oförändrade. 

4.1 Förhållande till pulsen  
Det framgår att samtliga föregångare i studien har ett liberalt förhållande till pulsen. Samtliga 
föregångare sätter an en underliggande puls, antingen direkt i början av ljudspåret (Aronsson, 
Karlsson) eller också en bit in på ljudspåret (Liss), som de alla också vid flera tillfällen bryter 
med fermater/violpauser för att därefter ta upp pulsen på nytt. För två av föregångarna 
(Karlsson, Liss) blir dock pulsen tydligare och mer konsekvent efter en vers, det sker alltså en 
förändring i behandlingen av pulsen under ljudspårets gång, någonting som inte förekommer 
alls hos de nutida utövarna. Särskilt tydliga exempel på flitigt bruk av fermater är Karlsson 
och Aronsson som gör fermater vid nästan samtliga frasslut. Hos Liss uppträder de mer 
sparsamt, men även hos henne vid frassluten, dock med ett enstaka undantag. Fermaterna är 
direkta konsekvenser av inandningar, omsorgsfullt uttalade konsonantljud eller accentuerande 
av frasslut/versslut. Samtliga av dessa uttrycksmedel är överordnade pulsen. Likaså är 
förekomsten av ritardandi ett stilmedel som tydligt främst brukas av föregångarna och endast 
sparsamt av de nutida sångarna. Även här är Aronsson ett mycket tydligt exempel, med 
tydliga ritardandi konsekvent genomförda vid samtliga frasslut. Samtliga föregångare har 
ritardandi vid slutet av respektive sång och i den mån de förekommer hos Liss och Karlsson 
återfinns de även hos dessa just vid frassluten, men mer selektivt och ej så konsekvent som 
hos Aronsson.  
 
Hos de nutida utövarna förkommer två olika riktningar i förhållandet till pulsen, å ena sidan 
ett mycket strikt, nästan metronomiskt förhållningssätt (Sandén, Åström Rune), å andra sidan 
ett friare, mer flexibelt förhållningssätt (Röjås, Stolpe). Det striktare förhållningssättet 
kännetecknas av en tydlig, omedelbar, nästan mekanisk hänvisning till pulsen i musicerandet 
som är konstant genom hela ljudspåret. Hos Åström Rune hörs samma omsorgsfullt gestaltade 
konsonanter som framförallt i Liss tolkning har bidragit till fermater, men Åström Rune är 
noga med att ’hämta in’ och ”komma ifatt” pulsen innan takten är slut. Många takter på 
Åström Runes ljudspår framställs på följande vis: första stavelsen på första slaget är perfekt i 
tid i förhållande till den underliggande pulsen, slag två och tre är något sena, men till nästa 
takt är första slaget återigen helt perfekt i tid. Liknande ”dragningar” över flera takter än en 
förekommer inte, dock en variation som går ut på att förlänga utvalda toner, så att slutfallet 
som vanligtvis tagit en takt nu tar två takter (se Figur 1).  
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Figur 1: Variation av slutfall, Åström Rune, En gång i bredd med mig 
 
 
På liknande sätt förekommer ytterligare en variation där ett slutfall på två takter istället tar tre 
takter i anspråk (se Figur 2). 
 

 

 
Figur 2: Variation av slutfall (Åström Rune) En gång i bredd med mig 
 
På Åström Runes spår förstärks den strikta pulsuppfattningen av gitarrspelet som både inleder 
ljudspåret (introducerar pulsen) och spelar ett par takter efter det att själva sången är slut. 
Även Sandén förhåller sig mycket strikt och mekaniskt till pulsen. Hos Sandén förekommer 
inte samma typer av omsorgsfullt uttalade konsonanter, och inte heller några dragningar i 
förhållande till pulsen inom en och samma takt, som hos Åström Rune. Sandén är ytterst 
noggrann med att förhålla sig till pulsen och var stavelse är placerad mycket exakt på 
respektive taktslag. Pulsen är konstant genom hela ljudspåret och förändras eller bryts aldrig. 
Pulsen har en viktig, mycket framskjuten funktion och allt sker i förhållande till den. På 
Sandéns ljudspår medverkar även musiker med fiol, mandolin och munspel, med 
melodiförande, harmoniserande eller underdelande funktion (samt kombinationer av dessa), 
där den underdelande funktionen bidrar mycket till den exakta, mekaniska pulsbehandlingen. 
Det friare förhållningssättet (Röjås, Stolpe) är mer komplext till sin natur. Röjås sätter an 
pulsen tidigt på ljudspåret, en puls som hon sedan håller konsekvent till och med ljudspårets 
enda fermat inför sista frasen. Vid de första genomlyssningarna tycks det som att pulsen är 
konsekvent, men vid ytterst noggrann lyssning framkommer små små förskjutningar, som 
skylls av frasering och omsorgsfullt utformade melismer eller konsonantljud. Pulsen är alltså 
underordnad melodin och textgestaltningen. Likadant är det med Stolpe, som dock använder 
sig av fermater på flera ställen. Mellan dessa återfinns ändå samma fria förhållningssätt som 
hos Röjås, pulsen sätts an i början av frasen och kan tyckas konsekvent till nästa fermat, men 
noggrannare lyssning avslöjar små förskjutningar av samma slag som hos Röjås. På grund av 
fermaterna i Stolpes tolkning framstår hon som än mer fri i förhållande till pulsen i relation 
till Röjås. Det är dock alltid fråga om en underliggande puls med olika framskjuten position. 
På inget av ljudspåren (varken med dessa två eller med övriga utövare) finns exempel på 
absolut frimetrisk sång som helt frigjort sig från en underliggande puls. I analysen av 
låtmaterialet framkommer också ett samband mellan en strikt pulsbehandling och användande 
av instrument med en underdelande funktion (se avsnittet 4.4 Instrumentanvändning)  
 
I exempelparet Liss-Stolpe finns samma fria förhållningssätt mot pulsen. Båda utövarna 
använder sig av fermater vid frasslut, och har däremellan ett fritt förhållningssätt till pulsen. 
Hos båda utövarna är andningar och konsonantljud överordnade pulsen. Inom exempelparet 
Aronsson-Röjås-Sandén finns en variation i pulsanvändningen. Aronsson (föregångaren) 
använder fermater och ritardandi vid samtliga frasslut, och däremellan är pulsen stadig. Röjås 
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håller en stadig puls (undantaget en fermat inför sista frasen och ett ritardando på de sista 
tonerna), som hon dock förhåller sig fritt mot och låter vara underordnad melismer och 
konsonantljud. Sandén har en mycket strikt och exakt pulsanvändning, vilket förstärks av 
instrumenten. Textframställningen är underordnad pulsen och inga fermater eller ritardandi 
förekommer. I exempelparet Karlsson-Åström Rune förhåller sig Karlsson (föregångaren) 
mycket fritt till pulsen med frekvent användande av fermater och ritardandi. Dock blir pulsen 
något stadigare efter första versen. Åström Rune har istället en mycket exakt pulsanvändning 
hela ljudspåret igenom. Hon använder sig dock av förskjutningar inom en och samma takt 
utan att detta påverkar pulsen.  
 
 

4.2 Utsmyckningar och melodivariationer 
Som utsmyckningar räknas här vibrato, glissando, drillar och upphämtningar. Vibrato är ett 
stilmedel som förekommer hos två av föregångarna (Liss och Karlsson), men inte hos någon 
av de nutida sångarna. Hos Liss är vibratot närmast att betrakta som integrerat i hennes 
tonbildning/hennes sätt att sjunga. Det är ständigt närvarande och konsekvent använt under 
hela ljudspåret. Hos Karlsson uppträder vibratot mer sparsamt och som en effekt i frasslut och 
på långa toner. Glissando förekommer hos samtliga tre föregångare samt hos en av de nutida 
sångarna (Stolpe). Hos Karlsson och Liss kan glissandona betecknas som frekventa och en del 
av den personliga sångstilen. Hos Aronsson och Stolpe är det endast fråga om enstaka 
effekter. Utövarna använder glissando mellan både stora och små intervall. Vad gäller drillar 
förekommer de rikligt hos samtliga nutida sångare, men endast hos en av föregångarna (Liss). 
Det förekommer drillar med en, två eller tre toner. Drillar med en enda ton (även kallade 
förslag eller efterslag, beroende på om de är placerade före eller efter meloditonen) är mest 
förekommande (se Figur 3). Drillar med två toner är näst mest förekommande (se Figur 4) 
och minst förekommande är drillar med tre toner (se Figur 5). Hos Liss, den enda bland 
föregångarna som använder drillar, förekommer endast drillar med en enda ton.  
 

   
Figur 3: Drill med en ton (Liss) 

Förgäves jag dig varit trogen 
Figur 4: Drill med två toner (Åström Rune) 

En gång i bredd med mig 
Figur 5: Drill med tre toner (Stolpe) 

Förgäves jag dig varit trogen 
 
I det enskilda exempelparet Liss-Stolpe har jag tittat på var i notbilden utövarna väljer att 
placera utsmyckningarna. Det finns ett samband i den bemärkelsen att båda utövarna till stor 
del väljer samma ställen i notbilden att göra utsmyckningar på, men att de skiljer sig åt i 
själva utförandet (det som hos den ena är en drill kan hos den andra vara ett glissando et 
cetera). På den punkten är däremot framförallt Stolpe konsekvent mot sig själv, det vill säga 
att utsmyckningarna är utformade på samma sätt och placerade på samma ställe i notbilden 
vers efter vers, alltså oberoende av texten. När det gäller övriga nutida sångare (Röjås, Sandén 
och Åström) visar alla exempel på tendenser att välja samma utformning på drillar på 
motsvarande ställen i efterföljande vers. Ingen av dessa är dock helt konsekvent genom hela 
ljudspåret, utan samtliga visar variation i sin utformning. Upphämtningar, alltså glissandon 
nerifrån en odefinierad/obestämd tonhöjd upp till meloditonen, förekommer i liten skala hos 
Liss, men inte hos någon av de andra utövarna.  
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Melodivariationer förekommer hos en av föregångarna (Karlsson), samt hos motsvarande 
nutida sångare i exempelparet (Åström Rune). Variationerna består i att  

- byta ut en av tonerna i melodin till en närliggande (Karlsson och Åström Rune, se 
Figur 6 och Figur 7) 

- med bibehållen tonhöjd förändra det rytmiska mönstret inom en takt (Karlsson och 
Åström Rune, Se Figur 6) 

- förlänga toner utan att förkorta andra och därmed också förlänga melodin (Åström 
Rune, Se Figur 1 och Figur 2) 

 
De båda utövarna visar inget samband i hur de utformar sina melodivariationer, varken i fråga 
om var i notbilden de placeras eller vilka av ovanstående exempel som används. Åström Rune 
utför samtliga av sina melodivariationer inom den definierade pulsen till skillnad från 
föregångaren Liss (se även avsnitt 4.1 Förhållande till pulsen). 
 

  
Figur 6: Melodivariation (Karlsson) En gång i bredd med mig 
 

  
Figur 7: Melodivariation (Åström Rune) En gång i bredd med mig 
 
I exempelparet Liss-Stolpe förekommer både glissandi och drillar hos båda utövarna om än i 
olika utsträckning. Liss använder sig enbart av drillar med en ton, medan Stolpe använder sig 
av drillar med både en, två och tre toner. Båda utövarna visar tendenser att göra samma 
utformning av utsmyckningarna vers efter vers. Stolpe är nästan helt konsekvent mot sig själv, 
medan Liss varierar mer. Liss använder sig av vibrato (i hög grad) och upphämtningar (i låg 
grad), vilka inte förekommer alls hos Stolpe. Ingen av utövarna i exempelparet använder sig 
av melodivariationer. I exempelparet Aronsson-Röjås-Sandén finns få likheter mellan 
föregångare (Aronsson) och nutida sångare (Röjås och Sandén). Aronsson använder sig inte 
av någon typ av utsmyckning under sitt ljudspår, undantaget glissando som förekommer en 
enda gång. Varken Röjås eller Sandén använder sig av glissando, dock desto mer av drillar. 
Röjås använder drillar med en och två toner, medan Sandén använder sig av drillar med två 
och tre toner. Det finns marginella likheter mellan var Röjås och Sandén väljer att placera 
drillarna i notbilden. Det finns även tendenser hos båda att vara konsekventa mot sig själva, 
det vill säga att göra samma utformning vers efter vers. Ingen av utövarna i exempelparet 
använder sig av melodivariationer. Även i exempelparet Karlsson-Åström Rune är likheterna 
få. Karlsson använder sig av vibrato och glissandi (tämligen konsekvent i notbilden) medan 
Åström Rune använder sig av drillar med en och två toner utan konsekvens i var de placeras.  
 

4.3 Röstanvändning 
I röstanvändning ingår register, lungtryck, struphuvudsställning, klangplacering, tonläge och 
andning. Den enda av utövarna som sjunger hela sången i bröstregister är Aronsson. Övriga 
utövare sjunger merparten av sina respektive sånger i falsettregister, med bröstregister endast 
på ett par ställen där melodin går lågt. Hos samtliga utövare är detta dock mycket svårt att 
avgöra, då registren är svåra att skilja åt vid låga frekvenser, framförallt då de kombineras 
med lågt lungtryck, vilket är fallet hos Liss och Karlsson bland föregångarna och hos Stolpe 
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och Åström Rune bland de nutida sångarna. Hos Aronsson, Röjås och Sandén förekommer ett 
högre lungtryck, vilket resulterar i en rakare, stabilare tonbildning och tätare klang. Eventuella 
drillar utförs genom att mycket snabbt reducera lungtrycket och endast så länge som drillen 
föregår (Röjås och Sandén). Detta i sin tur förutsätter mycket god koordination mellan 
struphuvudsmuskulatur och bukmuskulatur. Hos Liss, Karlsson, Stolpe och Åström Rune 
förekommer ett lägre lungtryck, vilket resulterar i en bräckligare, ibland luftigare ton, av 
lättare karaktär. Karlsson är den enda av utövarna som har ett tydligt sänkt struphuvud, vilket 
hörs på den stora, runda klangen som rösten får. Övriga utövare har normalt placerat 
struphuvud, dock visar Aronsson, Sandén och Röjås tendenser till höjt struphuvud på 
höjdtoner och vid frasslut som effekt. Det ger en än spetsigare klang. Samtliga nutida sångare 
har placerat klangen långt framme i munnen, vilket ger en distinkt ton och kan ge en mer 
spetsig karaktär (detta beror på sångarens anatomi och hur långt fram sångaren väljer att 
placera klangen). Stolpe varierar dock med att placera klangen längre bak som effekt 
framförallt på långa toner med öppna vokaler (exempelvis a och ä). Karlsson har placerat 
klangen mycket långt bak i munnen, och de övriga föregångarna någonstans i mitten, väldigt 
nära talrösten. Samtliga utövare har valt ett tonläge som ligger nära talröstens register, 
undantaget Röjås, som har valt ett något högre tonläge. Angående andning är Aronsson den 
enda av utövarna där det framgår tydligt att sångaren har slut på luft i slutet av fraserna, vilket 
framgår av klangfärgen. Övriga föregångare andas relativt ofta, även mitt i fraserna. Samtliga 
nutida sångare håller långa fraser och andas endast mellan fraserna.  
 
I exempelparet Liss-Stolpe använder båda utövarna företrädesvis falsettregister, med 
undantag för enstaka toner med lågt lungtryck, som ger en lätt ton. Båda har ett normalt 
placerat struphuvud och har valt en tonart som ligger nära talrösten. Stolpe väljer ibland att 
placera klangen lite längre bak i munnen, som en effekt, vilket inte Liss gör. I exempelparet 
Aronsson-Röjås-Sandén har samtliga utövare ett högt lungtryck och en rak och stadig 
tonbildning samt använder ett något höjt struphuvud (vilket ger en något spetsigare ton) som 
effekt. Aronsson (föregångaren) sjunger hela sången i bröstregister och Röjås och Sandén 
använder istället falsettregister med undantag för enstaka toner. Aronsson och Sandén har valt 
ett tonläge som ligger nära talrösten, medan Röjås har valt ett något högre tonläge. I 
exempelparet Karlsson-Åström Rune använder båda utövarna företrädesvis falsettregister med 
undantag för enstaka toner med lågt lungtryck som ger en lätt ton. Båda har ett normalt 
placerat struphuvud och har valt en tonart som ligger nära talrösten. Karlsson har ett något 
sänkt struphuvud och har placerat klangen långt bak i munnen.  
 

 

4.4 Instrumentanvändning  
Andra instrument än sång förekommer hos en av föregångarna (Karlsson) samt hos Åström 
Rune, Sandén och Stolpe. I instrumentanvändningen förekommer två olika spår, ett där 
instrumenten har en underdelande funktion och ett där instrumenten fungerar enbart som 
harmoni- eller melodiförstärkare. Den underdelande funktionen återfinns på Sandéns och 
Åström Runes ljudspår, och den harmoni- eller melodiförstärkande funktionen återfinns på 
Karlssons och Stolpes ljudspår.  
 
Sandéns ljudspår har fem sångverser och två instrumentalverser, vilket tillsammans blir sju 
varv. Sandén har alltid melodistämman och ligger i samma oktav spåret igenom. Förutom 
sångmelodin förekommer mandolin, fiol och munspel. I början av spåret hörs endast sång och 
mandolin. De första två varven skiljs åt av två slag och ett ackord i mandolinens högre 
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register. Det är det enda mellanspelet som förekommer. Övriga varv följer direkt på varandra. 
De två första varven spelar mandolinen med i melodin en oktav under sången med exakt 
samma tajming och frasering som sången. Detta förstärker den studsiga karaktären och det 
finns inte någonting som klingar med eller låter i pauserna eller underdelar takten. I det tredje 
varvet övergår mandolinen till mer ackordbaserat komp fast fortfarande med tydlig koppling 
till melodin, framförallt i rytmen, samtidigt som en fiol kommer in på en stämma som ligger 
nära sången i register. Mot versens slut går fiolen ner och spelar melodin en oktav under 
sången. Fjärde varvet spelar mandolinen och fiolen ihop i ett instrumentalvarv. Fiolen spelar 
melodin med flödig ton med mycket vibrato och ornamentik som driver framåt. Mandolinen 
spelar en understämma i lågt register men låter intilliggande strängar (oftast diskantsträngar) 
klinga med, framförallt på betonade taktslag. I femte varvet ansluter ett munspel på melodi 
och fiolen spelar melodin en oktav upp. Tonen blir därav direkt spetsigare än den varit innan. 
Mandolinen har kvar samma funktion. I sjätte varvet kommer sången in igen och samtliga 
instrument dämpar sig/blir dämpade. Mandolinen och munspelet har kvar samma funktioner 
som varvet innan och fiolen övergår till långa toner. I sjunde varvet behåller alla instrument, 
inklusive sången, sina funktioner förutom fiolen som återgår till att spela stämma.  
 
Åström Runes ljudspår har fyra sångverser och ett instrumentalvarv. Förutom sångmelodin 
förekommer 12-strängad gitarr och en sångunderstämma. Mellan verserna förkommer små 
mellanspel som binder ihop varven. Spåret börjar med ett ackordbaserat förspel i valstakt på 
12-strängad gitarr med både bas- och diskantsträngar. Efter fem takter börjar sången. Första 
versen går i drivande valstakt med sång till gitarr som ackompanjerar ackordsbaserat enligt 
basal funktionsharmonik. Gitarrkompet är åttondelsbaserat och underdelar tretakten. En 
’vilotakt’ med ett för tonarten främmande gitarrackord hörs strax innan andra versen. Därefter 
fortsätter versen i samma stil. Mot slutet förlängs versen med att två av orden dras ut och tar 
två extra takter i anspråk. Ytterligare en ”vilotakt” med en basnedgång kommer inför tredje 
versen, då gitarren övergår till en annan kompform. Detta sker statiskt på de tre taktdelarna 
och en sångunderstämma till Evas sång tillkommer. I slutet låter det först som att 
förlängningen av de tre sista orden är fri i förhållande till pulsen, men en nedåtgående rörelse i 
gitarren avslöjar att variationen ryms inom tretakten. Fjärde varvet är helt instrumentalt med 
bara gitarr som spelar melodi och bastoner. Femte varvet består återigen av gitarr och två 
sångstämmor, och gitarren har åter underdelande ackompanjemang. Efter avslutad vers spelar 
gitarren ett två takter långt efterspel.  
 
Stolpes ljudspår har tre sångverser till altfiolspel. Spåret börjar med sång och altfiol och 
altfiolen följer sångstämman genom hela spåret. Altfiolen ligger i samma oktav som sången 
och följer sångmelodin. Det hörs små skillnader i ornamentik och andningar/stråkbindningar, 
men intrycket är att de spelar helt unisont. I andra versen ligger altfiolen kvar i samma oktav 
som sången och följer fortfarande sångmelodin, men använder dessutom medljudande 
strängar vilket innebär en större ljudbild. I tredje versen går altfiolen ner i ett lägre register 
och lägger en stämma till sången. Stämman ligger på ters- och sextastånd och följer helt 
sångmelodins rytm. Medljudande strängar används även i den här versen.  
 
Karlssons ljudspår innehåller två sångverser, vilka följer direkt på varandra utan mellanspel. 
Förutom sångmelodin förekommer cittra som Karlsson ackompanjerar sig själv på.  
På ljudspåret hörs cittran svagt i bakgrunden och det är svårt att ha någon uppfattning om 
spelet. Klart är dock att cittraackorden slås an ibland på första och ibland på andra slaget i 
takten. Pulsen på Karlssons ljudspår är av sviktande karaktär (se avsnittet 4.1 Förhållande till 
pulsen) så en alternativ beskrivning skulle kunna vara att cittraackorden slås an ibland 
samtidigt som sångmelodins fras börjar och ibland något senare. Ackorden slås alltid an med 
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bassträngarna först och diskantsträngarna efteråt. Karlsson låter ibland ackorden ringa ut 
innan nästa sångfras tar vid, och ibland byter hon ackord innan det sista klingat ut. Hela spåret 
fortgår i samma stil.  
 
I exempelparet Liss-Stolpe är det endast den nutida sångaren (Stolpe) som har instrument med 
på sitt ljudspår. Instrumenteringen, som är altfiol, följer sångmelodin rytmiskt hela spåret 
igenom och melodiskt i två av de tre verserna. I den sista versen övergår altfiolen till en 
understämma. Arrangemanget bär tydlig prägel av en växande/breddande ljudbild: första 
versen är nedtonad, till andra versen adderas medljudande strängar och i den tredje och sista 
versen breddas ljudbilden ytterligare med understämman, även då med medljudande strängar. 
Även i exempelparet Aronsson-Röjås-Sandén är det endast den ena av de nutida sångarna 
(Sandén) som har instrument med på sitt ljudspår. Instrumenteringen är mandolin, fiol och 
munspel vilka har varierande funktioner under ljudspåret. Arrangemanget byggs upp både vad 
gäller antalet instrument som spelar och dess funktioner. I början hörs till exempel endast 
sång och mandolin, vilka bägge har samma melodi och frasering. Gradvis tillkommer fler 
instrument. Förutom melodi förekommer även ackordspel med underdelning av rytmen i form 
av en understämma som följer melodin i rytmiken samt en annan stämma med långa toner. 
Arrangemanget innehåller dessutom två instrumentalvarv, då först fiolen och sedan munspelet 
spelar melodin. Det blir alltså en paus från texten och ljudbilden förändras markant under 
dessa två varven innan sången kommer tillbaka på det sjätte varvet. Arrangemanget börjar 
alltså enkelt och avskalat och det växer under tre varv. Under de fyra återstående varven är 
intensiteten hög och jämn, men med variationer i ljudbilden enligt ovan. I exempelparet 
Karlsson-Åström Rune förekommer instrument på båda ljudspåren. Karlsson ackompanjerar 
sig själv på cittra (den enda av utövarna som själv spelar instrument på sitt ljudspår). Cittrans 
strängar slås an i början av takten (se beskrivning ovan). Cittran hörs svagt över sången, 
varför det är svårt att bedöma spelet. Det förekommer två eller tre olika ackord och det står i 
alla fall klart att det inte förekommer någon förändring i spelet bunden till verserna eller till 
särskilda ställen i sången. De variationer som förekommer (om ackorden kommer på första 
eller andra slaget i takten samt om ackordet får ringa klart innan nästa sätts an eller inte) tycks 
vara tillfälliga och frukter av improvisation. På Åström Runes ljudspår förekommer det 12-
strängad gitarr samt en sångunderstämma. Gitarren spelar förspel, mellanspel mellan verserna 
samt efterspel i slutet av ljudspåret. Gitarren använder två olika typer av kompfigurer, en mer 
drivande och underdelande och en mer statisk. Spåret har fyra varv, och ljudbilden varieras 
med de två skilda kompfigurerna, en understämma och ett instrumentalvarv där gitarren spelar 
själv. Det förekommer både basgångar och ackord, så väl vanliga som för tonarten oväntade 
ackord, ingår. Det är inte fråga om någon växande intensitet, utan endast en varierad ljudbild. 
Variationen förstärks av melodivariationerna som förekommer i detta spår (se Figur 1 och 
Figur 2 i avsnittet 4.1 Förhållande till pulsen).  
 

4.5 Sammanfattning  
Studiens resultat visar att de nutida sångarna har ett något mer nyanserat och genomarbetat 
sätt att framföra sångerna på än vad som återfinns hos föregångarna. Ett område där detta 
märks tydligt är instrumentanvändningen. Den enda av föregångarna som använt andra 
instrument än sång trakterade detta själv och på ett enkelt och monotont sätt både vad gäller 
harmonik och framförandets form. Av de tre nutida sångare som hade andra instrument än 
sång med på sina ljudspår fanns visserligen stora skillnader i exempelvis form, 
instrumentering, instrumentens funktioner, klangfärger och stämning i framförandet, men 
tydliga gemensamma faktorer som framträder är dock framförallt variation mellan/inom 
instrumenten och medveten riktning i framförandet. Instrumenten hade olika funktioner, vilka 
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växlade under ljudspårets gång, och på två av tre av dessa ljudspår fanns en märkbar 
intensitetsökning under spåret, vilken tydliggjordes av variationen i instrumenten. 
Utvecklingen kan ses i ljuset av den ökade professionaliseringen inom genren, då samtliga 
instrumentalister som medverkar på de aktuella ljudspåren antingen är ansedda 
traditionsbärare eller har en eller annan form av musikutbildning. En annan tydlig trend i 
resultatet är att pulsen har en långt mer framskjuten position för de nutida sångarna än för 
föregångarna. Samtliga föregångare bröt den underliggande pulsen vid ett flertal tillfällen, och 
även däremellan kan pulsanvändningen sägas vara fri i två av tre fall. De två olika 
förhållningssätten hos de nutida sångarna som resultatet visar på kan förklaras på följande 
sätt: det mer statiska förhållningssättet är en direkt konsekvens av att fler instrument och 
därmed fler (och mer avancerade) funktioner kommit med i bilden. På de två ljudspår där det 
statiska förhållningssättet återfanns förekom instrument med en direkt 
underdelande/pulsdefinierande funktion, vilket inte återfanns på något av de andra ljudspåren. 
Det friare förhållningssättet är mer likt föregångarnas, dock utan fermater, vilket visar att de 
ändå blivit färgade av trenden med strikt puls. 



 35 

5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar jag mina resultat i ett mer generellt perspektiv samt i relation till 
bakgrundslitteraturen och mina teoretiska utgångspunkter.  
 

5.1 ”Förvandling” - Vad som har blivit någonting annat 
Fenomenet att enskilda stildrag från en förlaga plockats upp och applicerats i en och samma 
nutida sångares övriga repertoar och att stildragen i sig blivit tydliga genremarkörer har 
Åkesson (2007) belyst i sin avhandling. I föreliggande studie är detta särskilt tydligt i fallet 
med utsmyckningar, framförallt med drillar som alltså är långt mer frekventa hos de nutida 
sångarna än hos föregångarna. Det är därför rimligt att anta att de har tagit samma plats som 
andra stildrag tidigare haft, såsom vibrato, glissando och upphämtningar, där frekvensen är 
den omvända i förhållande till de två utövargrupperna. Resultatet visar i ett fall på likheter 
inom exempelparet i fråga om placeringen av utsmyckningar i notbilden, men skillnader i 
valet av stildrag, vilket bekräftar ovanstående antagande. Det är därför rimligt att anta att 
drillarna, som är långt mer frekventa hos de nutida sångarna än hos föregångarna, har tagit 
samma plats som de idag mera ovanliga stildragen en gång hade, så som vibrato, glissando 
och upphämtningar. Likaså visar studien att bruket av fermater är långt mindre frekvent bland 
de nutida sångarna än bland föregångarna. Dock kan förlängande av toner/hela takter (se 
Figur 1 och Figur 2 i kapitel 4) samt omsorgsfullt uttalade konsonanter (exempel på ett 
stildrag som två av de nutida sångarna har med på sina ljudspår) sägas göra samma intryck 
som en fermat, alltså ett avstannande men utan att pulsen förändras.  
 
Ovanstående resonemang är tydliga exempel på Rolfs (2005) tredje kriterium av 
traditionsbegreppet, alltså att det överförda/traderade materialet kan se annorlunda ut efter 
överföringen/traderingen, men måste vara igenkännbart för den första generationen (för 
övriga kriterier och vidare resonemang, se avsnitt 5.3 Resultat i förhållande till begreppet 
tradition). 
 
Pulsens framskjutna betydelse i två av nytolkningarna kan också ses som en direkt influens av 
instrumentalisterna och, i förlängningen, av spelmansmusiken, vilken de nutida sångarna har 
exponerats för under sin utbildning och/eller stiftat bekantskap med under sin musikaliska 
bakgrund. Åkesson (2007) framhåller bland annat driv, sväng och rytm som områden där 
hennes informanter väljer att inspireras av instrumentalister framför andra sångare, alltså tre 
stildrag som direkt eller indirekt har med pulsen att göra.  
 
 

5.2 Resultat i förhållande till begreppet tyst kunskap 
Syftet med föreliggande studie, att identifiera och beskriva nutida folksångares gestaltning vid 
nyinspelning av ljudande arkivmaterial, kan även sägas vara ett försök att avtäcka den tysta 
kunskapens konsekvenser vid nytolkningen av musiken. Polanyis två kunskapsskikt (refererat 
i Rolf, 1995) med fokalvetande respektive redskap som används för att påverka eller hämta 
kunskap om det fokala kan jämföras med sången (i bemärkelsen musikstycket) som enhet och 
de musikaliska stildragen. Sången, med sin text och melodi, kan framföras av olika utövare, i 
olika tolkningar, med olika utryck. Det kommer alltid att vara samma sång och en lyssnare 
som kan sången sen förut kommer att kunna känna igen den, även i en annorlunda version. 
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Den är således att jämföra med fokalvetandet. De musikaliska stildragen, som finns 
runtomkring sången och som ger den aktuella tolkningen sin färg och sammanhang finns med 
och bidrar till upplevelsen av den aktuella tolkningen. Dessa är att jämföra med den tysta 
kunskapen. Det är rimligt att tänka sig att den lyssnare som blir tillfrågad om vad han eller 
hon hört ändå kommer att nämna sångens titel därför att titeln är benämningen och 
avgränsningen på musiken som lyssnaren just har hört. Titeln säger dock ingenting om vilken 
tolkning som är aktuell i benämnandet. Ändå skulle tolkningen av den aktuella sången inte bli 
desamma utan de musikaliska stildragen, det är de som sätter sången i ett sammanhang. De 
två kunskapsskikt som Rolf refererar till är alltså helt överförbara till ovanstående 
resonemang: sången befinner sig i lyssnarens fokalvetande och de musikaliska stildragen är 
den tysta kunskapen. Som nämnts tidigare, och i enighet med Rolfs resonemang, hjälper den 
tysta kunskapen musikern att sortera in den nya kunskapen på rätt ställe i sin 
verklighetsuppfattning och de musikaliska stildragen, vilka ger sången/tolkningen dess 
särprägel. Stildragen/den tysta kunskapen definierar därmed vad som tilltalar lyssnaren i den 
aktuella tolkningen. Stildragen finns med, framförandet skulle inte bli detsamma utan dem, 
och de bär upp sången och placerar den i ett musikaliskt sammanhang, men de befinner sig 
aldrig i fokus.  
 
 

5.3 Resultat i förhållande till begreppet tradition 
Folkmusikgenren har det senaste seklet, i synnerhet de senaste decennierna fått en ny 
funktion. Från att ha fungerat som dansmusik, bruksmusik med rituella inslag 
(spelmansmusik vid bröllop och andra viktiga händelser), praktiskt hjälpmedel vid 
samordning av tyngre arbetsmoment (pålningsvisor/baxarramsor) och kommunikation över 
stora landområden (vallmusik) är folkmusiken idag framförallt en musikform att lyssna till. 
Dock tillkommer det stora amatörmusicerandet inom genren, som tack vare 
spelmanslagsrörelsens framfart på 1940-och 50-talen är utbrett i Sverige (Lundberg & 
Ternhag, 2005). Samma författare behandlar begreppen ”levande tradition” eller ”obruten 
tradition”, som förekommer framförallt i när det är fråga om miljöer där (folk)musiken haft en 
stark ställning och många utövare. Dock är en tillbakablick på Rolfs (1995) resonemang om 
tradition på sin plats. Enligt Rolf är traditionsbegreppet beroende av tre kriterier, nämligen 
överföringen/traderingen, innehållet/det traderade och resultatet av processen/adjektivet 
traditionell. Om innehållet råder det inga tvivel, att använda gammalt material från erkänt 
gamla källor ingår som praxis i folkmusikidiomet. Överföringen ter sig dock kritisk.   
Enligt Rolfs resonemang räcker det inte att framföra och använda samma musikaliska 
material som tidigare generationer för att det skall vara fråga om tradition. Själva 
kunskapsöverföringen måste ske inom kulturens ramar, och förutsätter därmed en kulturell 
kontinuitet. När folkmusiken nu får en ny funktion, i ett nytt samhälle som på många punkter 
skiljer sig från det samhälle där musiken en gång ingick som en naturlig beståndsdel, är det då 
verkligen aktuellt att tala om tradition? Citatet ”Traditionen har upphört, även om dess yttre 
kännetecken består” (a.a, s. 143) ter sig mer aktuellt, då musiken måhända låter och klingar på 
samma sätt som tidigare, men människorna som lyssnar till den har inte samma referensramar, 
(kulturella ramar) och därmed omöjligt kan uppleva musik på samma sätt som föregående 
generationer. Lundberg och Ternhag (2005) pekar på att den folkliga sången historiskt sett 
aldrig har varit en specialkompetens och aldrig haft någon roll jämförbar med spelmannens. 
Sången/rösten var allas uttrycksmedel och hade i tillägg till underhållning även praktiska 
funktioner på ett fåtal områden. Den som var intresserad av att utöka sin repertoar av sånger 
gick inte i lära hos en mästare, utan samlade helt enkelt på de visor som fanns i 
bekantskapskretsen och i familjen, skrev ner dem i en visbok, köpte eller skrev av 
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skillingtryck som såldes av kringvandrande gårdfarihandlare eller på marknad. Visorna 
”användes” sen till sångarens egen förströelse eller till underhållning, vid festligheter eller i 
samband med stillasittande arbete. Tillvägagångssättet skiljer sig på många punkter från den 
upplärning som spelmanslärlingarna fick av sin mästare. Den som var intresserad av sångerna 
ombesörjde sin fortbildning själv utan övervakande av någon till skillnad från 
spelmanslärlingen som blev ’godkänd’ och därmed på ett vis ’examinerad’ av sin mästare. På 
så sätt kunde samlandet av sånger fortsätta hela livet. Sist men inte minst har det historiskt sett 
aldrig varit möjligt för en folklig sångare att kunna leva av sin sång på samma sätt som det 
varit möjligt för en spelman att leva av sitt spel. Den kulturella kontinuiteten som Rolf håller 
som sitt andra kriterium i förhållande till traditionsbegreppet kan därmed sägas både 
bibehållen och bruten. Den är bruten därför att den folkliga sången idag bland annat är en 
specialkompetens, framförallt i kontexten med artister som spelar in kommersiella skivor. De 
nutida sångarna i studien har alla någon form av utbildning. De kan sägas ha lärt sig av en 
eller flera mästare på området, och vid slutet av utbildningen har det skett en typ av 
examination. De säljer alla sina skivor och kan därför sägas ha en möjlighet att leva av sin 
sång. Det som talar för en bibehållen kulturell kontinuitet är att när utbildningen väl är 
avklarad så fortsätter ett livslångt utvecklande av sången, utan övervakande av andra, och 
sångarna söker inspiration och repertoar där den står att finna: om inte hos familj och vänner 
så i arkiv och på utgivna fonogram.  
 
När det gäller de nutida sångarna i föreliggande studie har de lärt sig det musikaliska 
materialet från fonogram. Det går därmed att påstå att kunskapsöverföringen har skett vid två 
olika tillfällen, först vid inspelningen och sedan vid avlyssnandet/instuderingen. Kan det ändå 
betraktas som tradition? Enligt Rolf (1995) tar det tre generationer att skapa en tradition. 
Detta för att ett traderat innehåll inte kan vara en ny upptäckt/erfarenhet, utan måste vara 
överfört minst en gång. Om fonogrammen från Svenskt Visarkiv med inspelade 
traditionsbärare betraktas som en produkt av folkmusikens nya funktion (som konsert- och 
underhållningsmusik) som de nutida sångarna i studien tagit del av för att sprida musiken 
vidare, och jag som lyssnare tar del av den, återigen i samma kulturella kontext, då har vi 
enligt Rolfs resonemang skapat en ny tradition. Föregångarna, eller mer exakt, initiativtagarna 
till inspelningen av föregångarna, Svenskt Visarkiv, blir då den första generationen, de nutida 
sångarna blir den andra generationen, och jag som lyssnare blir den tredje generationen. 
Därmed är en ny tradition med musiken skapad, samtidigt som den gamla traditionen är 
bruten.  
 

5.4 Resultat i förhållande till begreppet kulturarv 
Begreppet kulturarv förklaras gärna inom snäva ramar, det vill säga det samhälleliga och 
politiska klimatet på slutet av 1800-talet, då etnologi och arkeologi blev 
universitetsdiscipliner och därmed präglade tidens kulturarvspersonell. Det ligger nära till 
hands att påstå att sångerna i föreliggande studie i sig själva skulle tillhöra ett svenskt 
musikaliskt kulturarv. Enligt Karlsson (2008) är kulturarvet inte ett färdigt paket med 
gammalt material, utan en ständigt pågående kulturprocess. De nutida sångarna i föreliggande 
studie har i sin profession, valt en gammal musikform som historiskt sett inte har någon 
professionell status. De har ändå ägnat många år åt att studera musiken, på institutioner eller 
direkt hos utövarna, och de tolkar musiken på egna inspelningar, i de flesta fall med hjälp av 
professionella musiker. Hela processen skulle kunna ses i ett perspektiv av nostalgi och 
tillbaka-till-rötterna-rörelse, inte helt olik ’gröna vågen’ på 70-talet (Lundberg & Ternhag 
2005). Den växande skaran av verksamma musiker inom folkmusikgenren och det stora 
utbudet av utbildningsalternativ pekar dock på en stadig utveckling mer än en tillfällig trend. 
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Åkesson (2007) presenterar i sin avhandling en rad områden där yrkesverksamma folkmusiker 
har utvecklat och tänjt på gerneramarna, till exempel genom att inspireras av andra vokala 
folkliga kulturer i arbetet med flerstämmighet, skapandet av nya melodier (även i viss grad 
skapande av nya texter), kombination av flera melodier och/eller rytmmönster samt skapande 
av sviter/medleys. Vidare visar Åkesson på att svenska folkmusiker i ett nordiskt perspektiv 
är flitigare på att söka sig utanför sin egen genres gränser än sina motsvarigheter i de övriga 
nordiska länderna. Denna kreativitet i kombination med den uppsjö av utbildningsmöjligheter 
som finns inom genren idag borgar för genrens utveckling och kommersiella överlevnad.   
 
I ljuset av Svenssons (2008) begrepp förändringskaraktär (positiv eller negativ) är det aktuellt 
att diskutera huruvida de nutida sångarna i föreliggande studie kan tänkas uppfatta omvärlden. 
Enligt Svensson är den som menar att omvärlden förändras till det sämre mer benägen att 
bevara och konservera, och den som tvärtemot anser att världen förändras till det bättre är mer 
benägen att utveckla och utnyttja/använda. Till denna parameter finns ytterligare en, hög eller 
låg förändringsgrad, som behandlar hur fort omvärlden anses förändras, och därmed hur 
bråttom det är med eventuella insatser. Studiens resultat visar på både förändring och 
kontinuitet i de nutida sångarnas behandling av arkivmaterialet. Stora skillnader finns dock, 
sångarna emellan, hur långt ifrån föregångaren de har rört sig, eller snarare på vilket sätt och 
vilka/hur många musikaliska aspekter som har förändrats i den nyare inspelningen. För att 
kunna bestämma vem som varit förlagan mest trogen, måste först en rangordning av 
stildragen upprättas eftersom resultatet visar på stor variation av vilka stildrag som var och en 
av sångarna har valt att förändra, respektive behålla. Ett rimligt antagande är att samtliga 
sångare i studien anser att omvärlden har positiv förändringskaraktär, av låg grad. Samtliga 
sångare kan antas ha gjort musikaliska förändringar i materialet utifrån stilkännedom och 
personlig smak. Sedan 70-talet och ’gröna vågen’ har folkmusikgenren utvecklats som en 
egen självständig genre och de musikaliska trenderna för arrangering och framförande har 
varierat. Ramsten (1992) nämner begrepp som ”ålderdomlig klangvärld” (a.a, s. 142) 
”medeltida ljudidiom” (a.a, s. 142) och ”medeltida bordunklanger” (a.a, s. 143) i samband 
med inspelningar av ballader på 60- och 70-talen. Även Åkesson (2007) pekar på 
ålderdomlighet som ett viktigt element i urvalsprocessen hos hennes informanter, samt ett 
letande efter något ovanligt och exotiskt. Samtliga nutida sångare i föreliggande studie är 
färgade av utvecklingen av folkmusiken som genre och är även en del av den. 
 
 

5.5 Studiens betydelse  
Studien visar på ramar inom vilka idiomet folklig sång förändras och förnyas idag. För 
blivande och verksamma lärare med och utan folkmusik som specialkompetens kan studien 
fungera som en introduktion och en gränssättare för hur folkliga sånger kan behandlas 
musikaliskt inom sin genre i det pedagogiska arbetet. Resultatet kan lätt översättas till andra 
sånger inom folkmusikgenren och begreppen som använts i resultatkapitlet kan användas som 
enkla och lätthanterliga verktyg i den analyserande fasen av lärandesituationen. Metoden och 
arbetssättet kan inspirera till egna undersökningar, i sin ursprungliga form för lärare och 
lärarstudenter, och i en enklare variant som hemuppgift för elever på 
kulturskola/musikgymnasium.  
 
Dock utvidgas, enligt Åkesson (2007), genrens gränser hela tiden och skapas om av utövare 
och publik. Studiens bakomliggande tankar och resonemang kan naturligtvis också inspirera 
till utvecklat arbete av tolkningar inom andra genrer. 
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5.6 Kritisk reflektion över metoden  
I kapitel 3 Metodologi och metod har jag tidigare tagit upp Ternhags (2009) tankar om analys 
av musikinspelningar. Ternhag visar på vikten att betrakta en musikinspelning som ett 
fonografiskt verk, och erkänna musikteknologins roll. En musikinspelning, menar Ternhag, är 
någonting annat än ett musikuppförande, och förutom musiker står även inspelnings- och 
mixningspersonal bakom det färdiga resultatet. I föreliggande studie har arkivinspelningarna 
dessutom konverterats mellan olika mediaformat, vilket kan påverka slutresultatet. Ternhag 
skriver att:  
 

En inspelning är sammanfattningsvis inte ”densamma” sedan den kopierats eller till och 
med konverterats till ett nytt format, alldeles oavsett vad den sentida utgivaren påstår om 
den nya utgåvans överensstämmelse med originalinspelningen. (Ternhag 2009, s. 40)  

 
Därför kan det vara lämpligt att titta närmare på faktorer som rör inspelningarna som 
fonografiska verk betraktade. (Ternhag 2009) 
 
I fallet med arkivinspelningarna har samtliga av dem konverterats från rullband till digitalt 
format, för enklare administration på Svensk Visarkiv. När jag mottog ljudfilerna var de 
dessutom konverterade till CD-format. I och med att arkivinspelningarna gjordes i 
dokumentärt syfte är det orimligt att de eventuella förändringar av ljudbilden som skett har 
kommit till stånd av estetiska skäl. Snarare tydlighet och klarhet, reducerande av brus med 
mera bör vara troliga faktorer för ett eventuellt medvetet förändrande av inspelningarna. 
Gemensamt för arkivinspelningarna är ett intryck av att sångarna befinner sig nära 
mikrofonen utan att vara alldeles inpå. Hos samtliga föregångare hörs inandningar mellan 
fraserna, men inte så att det är markant eller på något annat sätt dominerar ljudbilden. Den 
enda av arkivinspelningarna där andra instrument än sång förekommer är inspelningen med 
Karlsson. I den är det tydligt att cittran är av en lägre prioritet än sången, eftersom denna har 
en mycket underordnad roll i ljudbilden, vilket kan vara både en inspelningsteknisk detalj 
och/eller en konsekvens av redigeringen vid digitaliseringen, för att optimera exponeringen av 
sången. Ytterligare en aspekt av arkivinspelningen med Liss är att den börjar med ett kort 
samtal mellan Liss och intervjuaren. Samtalet behandlar visan, var den kommer ifrån och 
huruvida Liss dragit sig denna till minnes de sista åren. Det är tydligt att det är intervjuaren 
som styr samtalet, sångaren svarar på ställda frågor. Det framgår också ”mellan raderna” att 
det inte är första gången det här samtalet äger rum, frågorna är redan ställda och svaren är 
färdigkonstruerade, samtalet som hörs är bara en upprepning för mikrofonen. Efter samtalet är 
det en liten paus innan sången sätter igång, och det är lätt att föreställa sig intervjuaren 
nickande eller på annat sätt tyst uppmanande sångaren att börja sjunga.  
 
I fallet med de moderna inspelningarna är de producerade för just det mediet jag har lyssnat 
på dem i, nämligen i CD-format. Däremot är inspelningen i sig själv en produkt av många 
andra människors verk än själva musikerna. Samtliga av de nutida sångarna befinner sig 
påtagligt nära mikrofonen vid inspelning, vilket kan spåras av inandningar, utförande av 
konsonantljud och i Stolpes fall ljud av tungan som lyfts från gommen, alltså ett mycket 
mycket svagt ljud som bara är möjligt att spela in om sångaren befinner sig mycket nära 
mikrofonen. Därmed kan också antas att de inte sjunger särskilt starkt, därför att de inte 
behöver (vilket stöds av iakttagelsen lågt lungtryck, jfr avsnittet 4.3 Röstanvändning). En 
annan faktor är att samtliga av de nutida inspelningarna, med undantag för en (Röjås), har ett 
eller flera instrument med på sitt ljudspår. Samtliga av de nutida inspelningarna är tagna från 
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skivor där sångaren är huvudfiguren, och de musiker som medverkar är just medmusiker, inte 
jämställda medlemmar i en ensemble. Därför är det rimligt att tänka sig att mixning och 
mastring gjorts av hänsyn till sången i första hand. Det är lätt att höra på samtliga av de nutida 
inspelningarna att de andra instrumenten har lagts i bakgrunden till sångens förmån. Den som 
är bekant med instrumentens ljudbild kan höra att samtliga instrument (altfiol, 12-strängad 
gitarr, fiol, mandolin och munspel) spelar med en för instrumentet hög ljudvolym, det hörs på 
ansatser och tonkvalitet. Samtidigt ljuder de svagare än sångaren på inspelningen, som 
bevisligen inte sjunger särskilt högt och inte heller har ett särskilt genomträngande register. 
 
Ovanstående faktorer är viktiga att ha i åtanke vid tolkning av resultatet. Jag anser dock att 
metoden borgar för största möjliga tillförlitlighet.  
 
 

5.7 Fortsatt forskning inom området  
Det finns flera intressanta aspekter av forskningsområdet som inte behandlats i den här 
studien, som skulle kunna generera ny forskning. Till exempel vore det möjligt att med ett 
större underlag även ta hänsyn till parametrar som musikalisk utbildning/bakgrund, 
ålder/generationstillhörighet eller geografisk hemvist för att undersöka om dessa faktorer har 
någon inverkan på resultatet. Vidare skulle det vara intressant att utöka studien med att 
innefatta nutida utövare som inte inspirerats av just arkivinspelningar, utan av andra samtida 
utövare, kollegor, nyligen utgivna fonogram med mera, för att undersöka vilken inverkan den 
typen av tradering har på den klingande musiken och nutida framförandepraxis. Ytterligare ett 
alternativ vore att applicera samma studie på en annan genre, till exempel popmusik. 
Återfinns liknande tendenser bland utövare som studerat äldre inspelningar respektive bland 
dem som hämtat inspiration och repertoar från till exempel radio?  
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