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Abstrakt 
I och med att nyckelharpan blivit allt populärare, har den spridit sig över Sverige och även 
utanför landets gränser. Som nyckelharpsspelman och lärare på nyckelharpa, väcktes ett 
intresse för att undersöka hur nyckelharpans spridning ser ut under 2000-talet. Syftet är att få 
vetskap om hur och till vilka nyckelharpan spridit sig och vilka nya användningsområden den 
kommit att få. Undersökningen genomfördes som litteraturstudier med jämförelser av 
litteratur nära knutet till ämnesområdet. 
 
Resultatet av undersökningen visar att nyckelharpans spridning under 2000-talet främst skett 
genom olika medier där Internet spelat en framträdande roll. Den globala spridningen är 
betydande med nya utövare, främst i USA men även i flera Västeuropeiska länder. Likaså kan 
man skönja en stor social spridning bland nyckelharpsspelarna. Studien visar även att 
nyckelharpan inte längre bara används som traditionellt folkmusikinstrument, utan nya 
användningsområden uppenbarar sig i dess väg genom olika musikgenrer allt ifrån 
konstmusik till rock. 
 
Nyckelord: Folkmusik, Nordman, nätverk, Internet.  
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1. Inledning 
Nyckelharpan är ett fascinerande instrument som genomgått en intressant och 
spännande utveckling genom århundradena. Efter att ha varit i det närmaste 
“utrotningshotad” och trakterad av ett fåtal, har den under det senaste halvseklet 
upplevt en renässans och upptäckts av nya utövare. För många väcktes intresset för 
nyckelharpan genom studiecirklar i nyckelharpsbygge, vilket ofta medförde en lust att 
lära sig spela och även tillägna sig en folkmusiktradition. Denna nya nyckelharps-
rörelse kom att betyda mycket för instrumentets fortlevnad och vidare utveckling, 
vilket bidragit till att grundlägga en ökad popularitet för nyckelharpan. 
 
Nyckelharpan har i dag etablerat sig i allt vidare kretsar och når ständigt nya 
målgrupper. Med min egen bakgrund som nyckelharpsspelman och nyckelharpslärare 
är jag därför intresserad av att få veta hur och till vilka nyckelharpan spridit sig under 
2000-talet. Intressant är också att få vetskap om vilka nya användningsområden 
instrumentet kommit att få. Min tanke är att ge en bild av vilka faktorer som påverkat 
nyckelharpans ökade spridning och hur det månghundraåriga folkmusikinstrumentet 
brukas i dag. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka nyckelharpans spridning och användnings-
områden under 2000-talet. Studien fokuserar på de faktorer som på olika sätt bidragit 
till nyckelharpans spridning till nya intressegrupper och till nya användningsområden 
för instrumentet. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
Hur och till vilka har nyckelharpan spridit sig under 2000-talet? 
 
Vilka nya användningsområden finns i dag för nyckelharpan?  
 
1.2 Metod och material 
Jag har valt att använda mig av litteraturstudier där jag gjort jämförelser mellan 
litteratur med anknytning till mitt ämnesval. Litteraturstudierna omfattar rapporter, 
artiklar och böcker, vilka behandlar olika nätverk knutna till nyckelharpa, musik 
kopplat till medier och mångkultur, samt nyckelharpans spridning på både ett 
“etniskt” och ett “icke-etniskt” sätt. Dessa har på olika sätt berört mina fråge-
ställningar. Jag har även använt mig av relevanta webbsidor på Internet där 
nyckelharpa figurerar, som till exempel Eric Sahlströminstitutets hemsida, Youtube, 
Google och Alta Vista. Detta som ett komplement till litteraturen för att göra 
jämförelser ur ett samtida perspektiv. Jag har även använt mig av tidskriften 
“Spelmannen” för att jämföra material från tidsperioden 2000-2010, med anknytning 
till studiens ämne. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en översikt om nyckelharpan samt om nyckelharpsrörelsen. Vidare 
behandlas nyckelharpan idag och tidigare forskning knutet till studiens ämne. 
 

 
2.1 Nyckelharpan   
Nyckelharpan är ett folkligt instrument som spelats i Sverige sedan medeltiden. Ett 
belägg för att det förhåller sig så, är att världens förmodligen äldsta avbildning av en 
nyckelharpsspelman finns i Källunge på Gotland. Nyckelharpsspelmannen är en del 
av en stenrelief, daterad till 1350, i långhusportalen på Källunge kyrka (Ling 1967, 
1979). Nyckelharpor (spelade av änglar) finns också förekommande som 
kalkmålningar i huvudsakligen ett flertal uppländska kyrkor (Allmo 2004) och dateras 
till sen medeltid. Den äldsta bevarade nyckelharpan är den så kallade Moraharpan från 
1526 (Ahlbäck 1980), vilken haft en melodi- och två bordunsträngar (a.a.). Nyckel-
harpan vidareutvecklades sedan genom århundradena genom att bland annat 
ytterligare en melodisträng tillkom samt att instrumentet försågs med resonans-
strängar (Ahlbäck 1980). Exempel på nyckelharpstyper som växte fram under 1700- 
och 1800-talen är enkelharpa, kontrabasharpa och silverbasharpa (Ahlbäck 1980). 
Den kromatiska nyckelharpan (a.a.) började ta form på 1920-talet genom spelmannen 
och instrumentbyggaren August Bohlins (Allmo 2004) experimenterande med 
utgångspunkt i silverbasharpan. Eric Sahlström (a.a.) blev under 1940-talet den som 
kom att utveckla nyckelharpan vidare och hans skicklighet som spelman och 
nyckelharpsbyggare bidrog till att instrumentet formades till dagens moderna 
nyckelharpa. 
 
 
2.2 Nyckelharpsrörelsen 
Nyckelharpan har fortlevt i obruten tradition i Uppland och särskilt vid de uppländska 
bruken (Ahlbäck 1980). Nya folkmusikaliska ideal kom dock att göra sig gällande 
även här och under mitten av 1900-talet tedde sig situationen verkligen mörk för 
nyckelharpan (Ahlbäck 1980). För att försöka råda bot på detta engagerades Eric 
Sahlström som lärare i nyckelharpsbygge och den första studiecirkeln kom till stånd i 
Uppsala 1959 (a.a.). I och med den så kallade “folkmusikvågen” (Lundberg & 
Ternhag 2005) på 1970-talet ökade intresset för nyckelharpan lavinartat och 
nyckelharpsbygg- och spelcirklar (Ahlbäck 1980) startades på flera håll i landet. Här 
kan man tala om att det gamla folkmusikinstrumentet skapade något av en folkrörelse 
(Lundberg, Malm & Ronström 2000). Nyckelharpan gick med andra ord en ljus 
framtid till mötes. Detta kom att ge återklang inte minst på utövandesidan, där 
förebilder som Eric Sahlström och senare även Åsa Jinder, kan sägas ha bidragit till 
återväxten av nyckelharpsspelmän.  
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2.3 Nyckelharpan i dag 
Mycket har hänt sedan nyckelharpans väckelserörelse och både instrumentet och 
formerna för utövandet står i ständig förändring. Nya nyckelharpstyper, som till 
exempel tenornyckelharpa (Hedin 2004), ser dagens ljus och nya sätt att lära eller 
förkovra sig i nyckelharpsspel finns tillgängliga. Instrumentets användningsområden 
har också utvidgats.        
 
I dag finns en mängd valmöjligheter för den som vill lära sig spela nyckelharpa. Man 
är inte längre hänvisad till att gå i lära hos någon skicklig nyckelharpsspelman eller 
lära sig spela via en studiecirkel. På många håll i landet finns numera nyckelharps-
undervisning i kommunal musik-/kulturskola, något som på enstaka orter startade 
redan i slutet av 1960-talet (Ahlbäck 1980). Kurser i nyckelharpsspel ges på Eric 
Sahlström-institutet (Lundberg, Malm & Ronström 2000) i Tobo och sedan 1995 
finns musikhögskoleutbildning (a.a.) i nyckelharpa. 
 
Nyckelharpan brukas inte längre enbart som ett folkmusikinstrument utan förek-
ommer mer och mer inom olika musikgenrer som till exempel konstmusik (Lundberg, 
Malm & Ronström 2000). Detta stämmer väl överens med Lundbergs, Malms och 
Ronströms (2000, s.240) tankegångar att “det verkar finnas en klar vilja till 
nyskapande och att expandera instrumentets möjligheter”. 
 
Genom nya medier som till exempel Internet (Boström 1999), har nyckelharpan fått 
en global spridning. Detta möjliggör ett allt större nätverk (a.a.) för nyckelharps-
intresserade världen över. Den information man behöver finns på en 
“knapptrycknings” avstånd oberoende av om man önskar förnya sin repertoar eller 
kanske vill fördjupa sig i nyckelharpans historia. 
 
2.4 Tidigare forskning 
Forskning om nyckelharpans spridning till nya intressegrupper och instrumentets nya 
användningsområden under 2000-talet är ett smalt forskningsfält. Jag har dock funnit 
några studier som i någon mån berör mina frågeställningar: 
  
Nyckelharpan och nätet – om sociala och elektroniska nätverk kring nyckelharpa av 
Mathias Boström, The Dissemination of the Nyckelharpa – The Ethnic and the non-
Ethnic Ways av Gunnar Ternhag och Mathias Boström samt Musik – Medier – 
Mångkultur av Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström.  
 
Mathias Boström har i sin rapport Nyckelharpan och nätet – om sociala och 
elektroniska nätverk kring nyckelharpa, fokuserat på att studera nyckelharps-
intresserade personers relationer till varandra ur ett nätverksperspektiv. Han belyser 
även utifrån samma perspektiv Internetanvändandet för spridning och inhämtande av 
information om nyckelharpan. Mathias Boström baserar sin undersökning på 
intervjuer och webbsidor. 
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Enligt Boström (1999) har nyckelharpans spridning inneburit stora förändringar i det 
sociala nätverk som kan knytas till instrumentet, något som kan sägas bero på både 
geografisk och social spridning. I dag spelas nyckelharpa även i övriga Norden, stora 
delar av Västeuropa och USA med flera länder (a.a.). Instrumentet trakteras av båda 
könen och av olika socialgrupper et cetera. 
 
Boström använder begreppen lokal, global eller förmedlande centralitet (Boström 
1999) för att strukturera de olika positionerna för nätverkets aktörer. En aktör med 
lokal centralitet (a.a.) kan exempelvis vara ledare för spelmanslag och lärare i 
nyckelharpsspel- och bygge, ofta så kallade eldsjälar.  
                                                                                                                                        
Till kategorin global centralitet räknas aktörer som enligt Boström (1999, s.7) “har en 
framträdande position i relation till nätverket som helhet”. Det kan röra sig om 
framstående nyckelharpsspelmän, byggare, pedagoger eller ideologer som är kända av 
de flesta (a.a.). Förmedlande centralitet beskrivs av Boström (1999, s.8) så här: “att 
en aktör genom sina relationer sammanbinder flera olika delar av nätverket och på så 
vis kan utöva kontroll genom att agera som förmedlare eller ‘gatekeeper’”.  
Ett exempel på detta är en nyckelharpslärare som för sina elever blir den förmedlande 
länken till kontakt med det övriga nätverket (a.a.). Boström (1999) talar också om 
perifera nyckelharpsspelare inom nätverket och till denna kategori räknar han de som 
är geografiskt något avlägsna, men samtidigt inte speciellt intresserade av nyckel-
harpstraditionen (a.a.).  
 
I artikeln The Dissemination of the Nyckelharpa – The Ethnic and the non-Ethnic 
Ways, diskuterar Gunnar Ternhag och Mathias Boström nyckelharpans spridning 
utanför Sverige och om nyckelharpsspelare i andra länder väljer att lära sig 
instrumentet the ethnic way eller the non-ethnic way (Ternhag & Boström 1999).  
 
Ternhags och Boströms studie visar att nyckelharpans spridning utanför Sverige går 
både i “etnisk” och “icke-etnisk” riktning. De “icke-etniska” musikerna som saknar 
kännedom om det traditionella skapar nya “sounds“, nya spelstilar och nya sätt att 
kombinera instrument (Ternhag & Boström 1999). De “icke-etniska” nya använd-
ningsområdena för nyckelharpan kan enligt Ternhag och Boström (1999) ses som ett 
hot: det vill säga det moderna som traditionens fiende. Författarna menar ändå att det 
moderna och traditionen är beroende av varandra och uttrycker detta bland annat så 
här: “It is possible that modernists can inspire traditionalists. New tunes, even 
innovations on the instrument will then, gradually, be accepted as ’tradition’ “ 
(Ternhag & Boström 1999, s.6). 
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Sammanfattningsvis menar Ternhag och Boström (1999) att nyckelharpan verkar 
återerövra sina gamla områden i norra Europa, men med andra typer av nyckelharpor, 
med helt annan musik och med stöd från andra sorts musiker än tidigare. Detta är 
också något som banar väg för instrumentets och dess musiks utveckling (a.a.), vilket 
även påverkar nyckelharpans användning i Sverige. 
 
Musik  – Medier – Mångkultur – förändringar i svenska musiklandskap, är en 
slutrapport av ett femårigt forskningsprojekt där Dan Lundberg, Krister Malm och 
Owe Ronström på olika sätt belyser musikens roll i dagens mångkulturella samhälle 
och nya mediers betydelse i sammanhanget. Nyckelharpan och dess utövare sätts 
också in i detta perspektiv. 
 
Lundbergs, Malms och Ronströms (2000) intresse riktas till stor del mot 
nyckelharpans globala spridning, bland annat kopplat till olika nätverk och då inte 
minst Internet. Författarna menar att nyckelharpan tar steget ut i världen på 1990-talet 
och att ”nyckelharpsmusiken blir en del av den internationella världsmusiken” 
(Lundberg, Malm & Ronström 2000, s.240). Överhuvudtaget sprids själva 
instrumentet och musicerandet och nyckelharpa spelas i dag i många europeiska 
länder och i Nordamerika (a.a.).  
 
Lundberg, Malm och Ronström (2000) hävdar att nyckelharpan stärkt sin ställning i 
kommersiella sammanhang både i Sverige och utomlands genom en allt större medial 
spridning. Instrumentet uppfattas som lagom exotiskt (a.a.) och anses ge lokal “färg” i 
olika genrer, som exempelvis popmusik. 
 
3. Resultat 
Undersökningens resultat presenteras som två teman: Nyckelharpans spridning samt 
Nya användningsområden för nyckelharpan. Under det första temat redogörs för hur 
och till vilka nyckelharpan spridit sig under 2000-talet.  
Olika spridningsvägar som behandlas är Internet, andra medier, “fysiska” nätverk 
och utbildningar. Likaså redogörs för nyckelharpans nya intressegrupper. Det andra 
temat belyser nya användningsområden för nyckelharpan beträffande andra genrer än 
svensk folkmusik. 
 
3.1 Nyckelharpans spridning: hur? 
Både Mathias Boström, Nyckelharpan och nätet, och Dan Lundberg, Krister Malm 
och Owe Ronström, Musik – Medier – Mångkultur, lyfter fram Internets betydelse 
beträffande nyckelharpans spridning till nya utövare.  
 
I sin studie framhåller Boström (1999) Internet som en ny och expanderande arena 
med stora kontakt- och utvecklingsmöjligheter när det gäller nyckelharpan. Något 
som bekräftar detta påstående är antalet träffar på sökordet “Nyckelharpa” under 
1998, via söktjänsten Alta Vista (Boström 1999). I början av januari detta år gav 
sökningen 200 träffar, i början av juni 509 träffar och i oktober 879 träffar (a.a.).  
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Lundberg, Malm och Ronström (2000) relaterar också de till sökordet “Nyckelharpa”, 
där de för januari 1998 anger samma antal träffar som Boström. De har ingen uppgift 
på antal träffar i juni månad samma år och inte heller för oktober. Däremot uppger de 
antal träffar för sökordet “Nyckelharpa” till 830, för den 18 oktober 1999.  
Lundberg, Malm och Ronström (2000) har också tittat på antal träffar där språket 
anges som svenska (349 träffar) och engelska (379 träffar). En bidragande orsak kan 
vara att det finns många hemsidor i Nordamerika, men även att nyckelharpister rent 
generellt blivit mer internationella (a.a.).  
 
Boström (1999) konstaterar att det amerikanska nyckelharpsnätverket ANA 
(American Nyckelharpa Association) har den bredaste webbplatsen beträffande 
information om nyckelharpa, något som även Lundberg, Malm och Ronström (2000) 
kan sägas instämma i. De senare tillägger också att ANA bildades 1995 (a.a.) och att 
man samma år gjorde sin egen webbsajt på Internet. 
Jennifer Hawkins (2009) hänvisar också i tidskriften “Spelmannen” (organ för 
Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR), i en artikel om nyckelharpsspel och svensk 
folkmusik i USA, till ANA: s hemsida samt andra liknande webbsajter i USA.  
 
Boström (1999) visar i sin rapport exempel på ett brett spektrum av webbsidor med 
nyckelharprelaterat innehåll: sidor med information om evenemang med nyckelharpa, 
skivbolag som producerar fonogram med nyckelharpsmusik, olika artister och 
ensembler knutna till nyckelharpa, personliga hemsidor med nyckelharpa i fokus och 
så vidare. Huvuddelen av det material som presenteras på webbsidorna håller sig 
enligt Boström (1999) inom traditionens ramar och nyskapandet/det “alternativa” 
brukandet av nyckelharpan speglas knappast i vare sig texter eller musikillustrationer. 
 
Förutom den rent informativa sidan av Internet, använder man sig av 
diskussionsgrupper och e-post (Boström 1999) nyckelharpintresserade emellan, både 
inom Sverige och till exempel mellan Sverige och USA. Boströms (1999, s.24) 
reflektion på detta är följande: “Genom att nätverket blir mer sammanhållet och 
kontakterna tätare, minskar också skillnaderna mellan olika delar av nätverket.”  
Den slutsats Mathias Boström drar av detta är att nyckelharpan genom nya arenor som 
Internet (a.a.) blir synlig inför en ny publik och i nya länder, vilket leder till att 
nätverket kan växa och att nya personer kommer i kontakt med instrumentet. 
 
Lundberg, Malm och Ronström drar paralleller till Boströms studie Nyckelharpan och 
nätet, där ett resonemang förs kring nyckelharpans nätverk med dess entusiaster och 
eldsjälar och menar att till exempel “Internet gjort det möjligt för dessa att verka i en 
internationell kontext” (Lundberg, Malm & Ronström 2000, s.234). Precis som 
Mathias Boström, talar Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström (2000) om 
Internets allt viktigare position som musikförmedlare i olika former.  
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De tre sistnämnda författarna talar också i detta sammanhang om narrowcasting, vars 
princip är “att effektivt nå en bestämd avgränsad publik” (Lundberg, Malm & 
Ronström 2000, s.344), där marknadsföringen görs via Internet och e-postlistor. I 
Ternhags och Boströms (1999) studie The Dissemination of the Nyckelharpa, nämns 
dock Internet endast i övergripande syfte när det gäller information om instrument 
man vill spela, kurser, festivaler och så vidare.  
 
I dagens breda medieutbud medverkar givetvis andra medier än Internet till att 
intresset för nyckelharpa och nyckelharpsmusik sprids. Enligt Lundberg, Malm och 
Ronström (2000) är de viktigaste medierna (förutom Internet), fonogram, musikvideo, 
radio/TV och tidningar. 
Författarna menar “att den lilla och allt skickligare skaran av professionella 
nyckelharpister fått en allt större spridning” (Lundberg, Malm & Ronström 2000, 
s.229) och att nyckelharpan “nu nått en bredare publik av världsmusikkonsumenter” 
(a.a., s.229).  
 
Både Lundberg, Malm och Ronström (2000) samt Boström (1999) är överens om att 
fonogramproduktionen med nyckelharpsmusik  ökade under 1990-talet och att det 
producerades mer än 70 fonogram där nyckelharpa medverkar. Lundberg, Malm och 
Ronström (2000) nämner till exempel Åsa Jinders musik, som sålt i stora upplagor.  
 
Den förmodligen största spridningen av fonogram med nyckelharpa står gruppen 
Nordman (Lundberg, Malm & Ronström 2000) för och deras tre första skivor, som 
utkom mellan åren 1994-1997, sålde i nästan en miljon exemplar. Nordman har också 
bidragit till en bredare spridning av nyckelharpan genom andra medier (a.a.) som 
radio och TV. 
 
Det “fysiska” (sociala) nätverket kring nyckelharpan är även det en faktor att beakta 
beträffande instrumentets spridning till nya intressegrupper. Enligt Boström (1999) 
kan ett nyckelharpsnätverk bestå att ett litet antal aktörer, det har en tydlig geografisk 
kärna och de flesta i nätverket känner varandra. Genom nätverkets aktiviteter (a.a.) 
som till exempel kurser, konserter och spelmansstämmor, blir de synliga för ett stort 
antal människor vilket kan bidra till att intresse väcks för nyckelharpan. “Fysiska” 
nätverk byggs också upp genom täta kontakter (Boström 1999) mellan svenska och 
amerikanska nyckelharpister. Detta sker dels genom att amerikanerna kommer till 
Sverige för att studera svensk folkmusik och nyckelharpa, dels genom svenska 
nyckelharpsspelmän och -grupper som besöker USA, där de ger konserter och 
undervisar.  
 
I Ternhag & Boströms (1999) The Dissemination of the Nyckelharpa, påvisas de 
sociala nätverkens existens utanför Sverige genom en amerikansk nyckelharps-
spelande kvinna som är en aktiv medlem av “the Scandinavian-American folk music 
association” (a.a., s.4) i sin hemstad. Lundberg, Malm och Ronström (2000) refererar 
till Mathias Boströms (1999) studie Nyckelharpan och nätet och drar inga egna 
slutsatser beträffande nyckelharpans sociala nätverk. 
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Nyckelharpan sprids i dag allt mer genom olika utbildningar och undervisning på 
instrumentet sker alltifrån kommunal musik-/kulturskola till musikhögskola. 
Lundberg, Malm och Ronström (2000) konstaterar att nyckelharpsspelare med 
högskoleexamen är något helt nytt och att Marcus Svensson var den förste som 
höstterminen 1995 antogs till musikerutbildning med nyckelharpa som huvudämne.  
 
Fyra år senare, 1999, hade antal sökande nyckelharpsspelare ökat till nio stycken 
(a.a.). Författarna nämner också utbildningarna vid Eric Sahlström-institutet och där 
“institutets viktigaste verksamhet i dag är den ettåriga internatkursen i 
nyckelharpsspel” (Lundberg, Malm & Ronström 2000, s.226).  
 
Antalet elever som gått denna kurs sedan starten 2000, uppgick 2006 till över 100 
stycken, enligt Ahlbom (2006) i tidskriften “Spelmannen”. Detta kan jämföras med 
det allra första läsårets 17 nyckelharpister (Lundberg, Malm och Ronström 2000). 
Varken i Mathias Boströms eller i Gunnar Ternhags och Mathias Boströms studier 
nämns något om utbildningar kopplat till nyckelharpan.  
 
3.2 Nyckelharpans spridning: till vilka? 
Lundberg, Malm och Ronström (2000, s.228) nämner att “nästan alla svenskar i 
vuxen ålder har någon gång hört Nordman, live eller via medier”, vilket innebär att de 
också hört nyckelharpa. Även Ahlbom (2008) tar i tidskriften “Spelmannen” upp 
Nordmans betydelse beträffande nyckelharpans nya intressegrupper och hur 
instrumentet framför allt spridit sig till den unga generationen. I artikeln intervjuas 
Nordmans nyckelharpist och låtskrivare Mats Wester (a.a., s.32), där han gör följande 
uttalande: “Jag har ju en liten mission i bakgrunden, förstås. Kanske väcker Nordman 
intresse för nyckelharpa och folkmusik”.  
 
Ternhag och Boström (1999) konstaterar att den geografiska och sociala spridning 
som nyckelharpan började få under 1970-talet fortsätter i dag. Till att börja med 
spreds nyckelharpan över hela Sverige, för att följas av de nordiska länderna och 
USA. Numera finner man också både nyckelharpsspelare och nyckelharpsbyggare i de 
flesta Västeuropeiska länder (a.a.).  
 
Ternhag och Boström (1999) refererar till två personer med olika inriktning 
beträffande intresset för nyckelharpan: en amerikansk kvinna och en belgisk man. 
Den amerikanska kvinnan (som är av svensk härkomst) har ett brett intresse för 
skandinavisk folkmusik (a.a.), medan den belgiske mannens intresse för nyckelharpan 
huvudsakligen består i “the instrument´s exotic look and spellbinding sound” 
(Ternhag & Boström 1999, s.4). För den amerikanska kvinnan är det den svenska 
nyckelharpstraditionen beträffande låtar och spelstil som är det primära, enligt 
Ternhag och Boström (1999). För den belgiske mannen är det däremot själva 
instrumentet nyckelharpa som står i fokus och hur han som professionell musiker kan 
använda den på den europeiska världsmusikscenen (a.a.). 
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Även Boström (1999) samt Lundberg, Malm och Ronström (1999) tar upp nyckel-
harpans spridning till andra länder och då med fokus på Västeuropa och Nordamerika. 
Boström (1999) nämner till exempel Seattle, Chicago och Minneapolis som de 
huvudsakliga “nyckelharpsfästena” i USA. En logisk förklaring till detta kan vara 
svenskbygderna runt de två sistnämnda städerna.  
 
Boström (1999) tar upp nyckelharpans spridning i Belgien, som inleddes på 1980-talet 
genom en belgisk folkmusikers besök i Sverige. Likaså konstateras att ett 50-tal 
nyckelharpister samt ett par byggare finns i Frankrike (a.a.). Lundberg, Malm och 
Ronström (2000) uppger nyckelharpsföreningar i Frankrike och Schweiz, samt 
nyckelharpsstämma i Holland som exempel på nyckelharpans spridning till andra 
länder.  
 
3.3 Nyckelharpans nya användningsområden 
Genom nyckelharpans spridning bland annat via olika utbildningar och till nya 
intressegrupper och dess allt större etablering, inte minst utomlands, har detta 
traditionella folkmusikinstrument fått nya användningsområden.  
 
Ternhag och Boström (1999) menar att de flesta nyckelharpsutövarna i Sverige är 
traditionalister, men det finns också de som använder nyckelharpan  på ett modernare 
sätt; alltså med “icke-etnisk” inriktning. För den sistnämnda gruppen är den givna 
traditionen nästan ett hinder, vilket Ternhag och Boström (1999, s.7) uttrycker så här: 
“Like their fellow-musicians outside Sweden, they are interested purely in making 
good music.” Författarna konstaterar att de svenska “modernisterna” måste kunna 
bevisa att de även behärskar traditionella låtar och spelteknik för att bli accepterade av 
nyckelharpskännarna (a.a.).  
 
Ternhag och Boström (1999) för fram tanken att nyckelharpans popularitet i dag beror 
på riktningen mot mer moderna användningsområden men samtidigt som man värnar 
om traditionen och den inspiration som musiker med olika inriktning ger varandra. 
Detta bidrar till mer intressant nyckelharpsmusik och ger instrumentet en större 
synlighet. Boström (1999) gör i sin rapport kopplingar till de belgiska nyckelharps-
spelarna som använder nyckelharpan inom andra genrer och på ett annat sätt än det 
traditionella, vilket även behandlas hos Ternhag och Boström (1999) i deras 
resonemang om ”etniska” respektive “icke-etniska” nyckelharpsspelare.  
 
Enligt Lundberg, Malm och Ronström (2000) är nyckelharpan en del av en spännande 
nydaning som sker på mediearenorna genom att nyckelharpor i dag inte enbart 
används i folkmusiksammanhang, utan även används på skivor både med popmusik 
och stråkkvartetter.  
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Nyckelharpan har i grupper som till exempel Nordman etablerat sig inom pop och 
rock (Ahlbom 2008) och på detta sätt kommit att få ett nytt användningsområde. I en 
artikel i tidskriften “Spelmannen” berättar Henrik Lundqvist (2004) om den franska 
nyckelharpisten Eléonor Billy. Hon har främst fascinerats utav själva instrumentet 
nyckelharpa, vilket associerar till klara likheter med de belgiska nyckelharpsspelarna i 
Boströms (1999) samt Ternhags och Boströms (1999) rapporter. Eléonor Billy 
begränsar inte sitt nyckelharpsspel till svensk folkmusik utan spelar barockmusik, 
nutida musik och improvisationsmusik (a.a.) på sin nyckelharpa.  
 
4. Diskussion 
Diskussionen följer resultatredovisningen genom att varje tema diskuteras i tur och 
ordning. Dessa är följande: Hur och till vilka nyckelharpan har spridit sig samt Nya 
användningsområden för nyckelharpan. 
 
4.1 Hur och till vilka nyckelharpan har spridit sig 
En viktig faktor att beakta beträffande hur nyckelharpan har spridit sig under 2000-
talet är utan tvekan Internet. Vid sökning på sökordet “Nyckelharpa” via Alta Vista i 
maj 2011 blir utfallet ungefär 385 000 träffar, vilket kan jämföras med samma sökord 
och samma söktjänst i oktober 1998, då sökning enligt Boström (1999) gav 879 
träffar. Detta innebär alltså att antalet träffar på sökordet “Nyckelharpa” ökat med 
drygt 384 000 träffar under 13 år! Sökning via söktjänsten Google i maj 2011 med 
samma sökord resulterade i omkring 194 000 träffar. Skillnaden i antal träffar mellan 
de båda söktjänsterna Alta Vista och Google (under maj månad 2011) är ganska 
markant och den slutsats man kan dra av detta är förmodligen att en större mängd 
information om nyckelharpa finns utlagt på Alta Vista.  
  
Intressant är också att göra sökningar på kända namn inom nyckelharpsvärlden som 
exempelvis Eric Sahlström: 377 000 träffar, Peter “Puma” Hedlund: 288 000 träffar,  
Åsa Jinder: 68 700 träffar samt nyckelharpsbyggaren Olle Plahn: 40 600 träffar 
(samtliga sökningar gjorda via Google i maj 2011). Vid sökning på “Nordman” blev 
resultatet otroliga 2 370 000 träffar!  
 
Youtube (Wikipedia 2011-05-26) är den webbsajt som i dag kan tillmätas stor 
betydelse för spridning av nyckelharpa i klingande form. Sökning på “Nyckelharpa 
Youtube” gav ungefär 127 000 träffar (i maj 2011), medan en sökning från själva 
webbsajten Youtube på sökordet “Nyckelharpa” gav 1 550 träffar under samma tid. 
Youtube öppnades i februari 2005 och i oktober 2008 infördes en svensk version av 
webbplatsen.  
 
Denna webbplats har alltså bara några år på nacken, vilket kan förklara Boströms 
(1999, s.20) uttalande att “inget exempel på ett fullständigt ljudspår med nyckelharpa 
finns utlagt på webben”. Med det webbutbud som fanns tillgängligt då Boströms 
rapport tillkom, gör han konstaterandet att den nyckelharpsmusik som då fanns att 
tillgå via “nätet” antagligen inte skulle komma att få “några större inverkningar på 
spridningen av låtar till det levande musiklivet” (Boström 1999, s.27).  
 
 
 
 
 



 

13 

Med detta resonemang menar Boström (a.a.) att eftersom inga hela nyckelharpslåtar 
kunde laddas ner, gick det inte heller att lära sig sådana låtar på gehör via Internet. 
Likaså var notutbudet via ”nätet” minimalt, så att det blev svårt att med noternas hjälp 
bredda sin repertoar. Det Boström vill ha sagt, är enligt min tolkning, att en minimal 
tillgång till nyckelharpsmusik att lyssna på och lära sig via Internet även innebar en 
minskad spridning till nyckelharpsspelmän över huvud taget, då tillgången på nytt 
låtmaterial att sprida vidare begränsades.  
 
Nyckelharpan på webben har med tiden förändrats från att ha presenterats på ett 
traditionellt (a.a.) sätt, både gällande information och musikillustrationer, till ett 
instrument med stor bredd, vilket speglas i dagens Youtube med allt ifrån Bach till 
nutida konstmusik framfört på nyckelharpa. Internet har med åren blivit ett naturligt 
och bekvämt sätt att skaffa sig information om nyckelharpa och knyta kontakter med 
likasinnade, oavsett var i världen man befinner sig. Den globala nyckelharpsvärlden 
växer ständigt och nya webbsajter ser dagens ljus och ett exempel på detta är en 
nyckelharpsajt i Japan: www.nyckelharpajapan.org, som är under uppbyggnad.  
 
Nyckelharpsmusiken har blivit en del av den kommersiella marknaden (Lundberg, 
Malm & Ronström 2000) och genom medier som fonogram, TV, radio et cetera, 
sprids den i dag på ett annat sätt än tidigare till nya intressegrupper. Här är det förstås 
lätt att åter relatera till Nordman, som med sin mix av folkmusik och populärmusik 
(Ahlbom 2008) med stor säkerhet väckt nyfikenhet och intresse för nyckelharpan och 
dess kvaliteter. Enligt mitt sätt att se, är det först och främst medieringen av Nordman 
och gruppens framgångsrika skivförsäljning som är den bidragande orsaken. Kanske 
är det så att nyckelharpan under 2000-talet behöver de mer kommersiella, kända 
musikgrupperna och medierna som draghjälp för att nå nya konsumenter och utövare?  
 
Även om nyckelharpan under 2000-talet spridits långt utanför vårt lands gränser och 
man därför av naturliga och praktiska skäl oftare använder sig av elektroniska nätverk 
för kommunikation nyckelharpsfolk emellan, är det sociala nätverket av mer 
“fysisk” art en viktig form för spridande av nyckelharpan och dess musik. Dessa 
nätverk består ofta av olika aktörer (Boström 1999) som var och en har flera 
funktioner och som på så sätt agerar förmedlande till andra, både inom och utom 
nätverket. Dessa “fysiska” nätverk fyller kanske mer än någonsin en funktion som 
kontrast till vår vardag, där en stor del av oss ständigt är “uppkopplade”.  
 
Min personliga åsikt är dock att i nyckelharpans värld kompletterar det elektroniska 
nätverket och det sociala nätverket varandra på ett bra sätt: i det elektroniska kan jag 
när helst det passar söka kontakt med likasinnade och hämta information, i det sociala 
är jag fysiskt närvarande i den musikaliska upplevelsen. 
 
Utbildning i folkmusik har med åren blivit allt populärare och många ungdomar 
drömmer om en framtid som professionell musiker inom folk- och/eller världs-
musiken. För många nyckelharpister är Eric Sahlström-institutet (ESI) och dess 
ettåriga internatkurs i nyckelharpsspel en god grund för fortsatta studier vid 
exempelvis musikhögskola och kan förstås även ses som en språngbräda för den egna 
nyckelharpskarriären. Kvalificerade lärare som Ditte Andersson, Sonia Sahlström och 
Olov Johansson (från gruppen Väsen) (Ahlbom 2006) gör sitt till för att intresset för 
utbildningen sprids och att deltagarantalet ökat genom åren. 
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I “Nationell strategi för Eric Sahlström Institutet, ESI, år 2009-2011” 
(www.esitobo.org) ges uttryck för institutets höga ambitioner genom målsättningen: 
“Eric Sahlström Institutet ska vara ett centrum i världen för nyckelharpan” och vidare 
betonas bland annat att “ESI har den enda specialiserade utbildningen i landet på 
nyckelharpsspel” samt att “ESI har den enda kvalificerade utbildningen för 
nyckelharpsbygge”. Ett av huvudmålen i institutets verksamhet är att “Eric Sahlström 
Institutet ska samla och sprida kunskap om nyckelharpan samt arbeta för utveckling 
av spel och instrumentbyggande” (a.a.). 
 
Nyckelharpans nya intressegrupper är av skiftande slag och är i stort sett omöjliga 
att placera i särskilda fack. Som tidigare nämnts, sprids nyckelharpan i dag både 
globalt och socialt. Instrumentet spelas av både vuxna, ungdomar och barn och inom 
alla socialgrupper, av amatörer såväl som av professionella musiker, av 
traditionalister och nyskapare. 
 
I Sverige kan nyckelharpans spridning till barn och ungdomar mycket väl bero på 
någon form av “Nordman-effekt”, där denna målgrupp identifierar sig med 
musikgruppens rockiga sound och samtidigt tilltalas av det “coola” instrumentet 
nyckelharpa. I min egenskap som lärare på nyckelharpa i kulturskolan, har jag själv 
ofta mött denna inställning bland de elever som valt att lära sig spela nyckelharpa.  
 
I sin rapport från 1999, menar Boström att intresset för nyckelharpan expanderar 
utanför Sverige och då framför allt i USA. Denna utveckling ser ut att fortsätta under 
2000-talet och nyckelharpans popularitet ökar stadigt på andra sidan Atlanten. 
Orsakerna till detta fenomen står att finna i att många amerikaner är svenskättade eller 
på något sätt har svenska kontakter. Ofta är de också högre akademiker (a.a.) och 
många arbetar inom databranschen. Ett exempel på detta är en ung kvinna, Anna 
Abraham (Hawkins 2009) i Seattle, som i olika folkmusikgrupper och sammanhang 
sprider nyckelharpsmusiken i USA i dag. 
 
I Europa händer också mycket beträffande nyckelharpans under 2000-talet. Förutom 
verksamheten i bland annat Belgien och Frankrike, satsas det på ett utbildningsprojekt 
i samarbete mellan Sverige, Italien och Tyskland. Projektet kallas CADENCE 
(Cultural Adult Education and Nyckelharpa Cooperation in Europé) 
(www.esitobo.org.) och handlar om nyckelharpsundervisning för vuxna. 
Projektet sker inom ramen för EU:s program för livslångt lärande mellan Eric 
Sahlström Institutet och de två nyckelharpsutbildningarna vid Burg Fursteneck i 
Tyskland och Scuola di Musica Popolare i Forlimpopoli i Italien (a.a.). 
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4.2 Nya användningsområden för nyckelharpan 
Nyckelharpans globala spridning i dag, medför också ofta nya användningsområden 
för instrumentet. Ternhag och Boström använder sig av begreppen “etnisk” och “icke-
etnisk” (1999) inriktning, när de skall beskriva nyckelharpans olika användnings-
områden. Den bild jag fått av nyckelharpans användningsområden är att amerikanska 
nyckelharpsspelare är mera trogna den svenska traditionella folkmusiken, medan de 
europeiska gärna intresserar sig för nya användningsområden som exempelvis tidig 
musik eller improvisationsmusik. Det ökade intresset för nyckelharpan på kontinenten 
och då särskilt att spela barock och äldre tidig musik på instrumentet, kan ha sin 
förklaring i upptäckterna av nyckelharpsavbildningar från medeltid och renässans, i 
både Italien och Tyskland (www.esitobo.org.). 
 
Vid de Internationella Nyckelharpsdagarna vid Burg Fursteneck i Tyskland den 6-9 
oktober 2011 (www.burg-fuersteneck.de), med nyckelharpslärare från olika delar av 
Europa, finner man bland annat följande genrer och inriktningar i kursutbudet: tysk 
barockmusik (Biber, Bach, Telemann), tidig musik från Iberiska halvön, samtida 
musik samt improvisation. En av lärarna är den i min studie tidigare nämnda Eléonor 
Billy, med sitt genrebreda nyckelharpskunnande. Med svenska nyckelharpslärare som 
Ditte Andersson och Esbjörn Hogmark garanteras även den svenska traditionella 
folkmusiken plats i kursverksamheten. De Internationella Nyckelharpsdagarna vid 
Burg Fursteneck arrangeras i år för åttonde gången. 
 
I Sverige har musikern Johan Hedin (Hedin 2004, s.1) har intresserat sig för att “vidga 
nyckelharpans uttrycksmöjligheter och användningsområden” och är mannen bakom 
nya nyckelharptyper som oktavnyckelharpa, altnyckelharpa och tenornyckelharpa. 
Med dessa instrumenttyper öppnas större möjligheter att använda sig av nyckelharpa 
inom andra musikstilar som kräver en annan typ av spelteknik och ett annat “sound”.  
 
Nyckelharpan har numera också hittat sin nisch inom populärmusiken och används 
både inom rock och pop med grupperna Nordman och Sarek (Wikipedia 2011-05-22) 
som kanske främsta inspiratörer. Exempel på detta är Nordmans (Ahlbom 2008) och 
Sareks (Wikipedia 2011-05-22) deltagande i Melodifestivalen. Dessa båda grupper 
använder sig ibland även av elnyckelharpa (Wikipedia 2011-05-22), vilket ger 
ytterligare en dimension till nyckelharpans nya användningsområden under 2000-
talet. 
 
4.3 Sammanfattning 
Det svenska folkmusikinstrumentet nyckelharpa har under senare år fått en verklig 
renässans och dess kvaliteter upptäcks ständigt av nya intressegrupper i Sverige och i 
övriga världen. I dag finns nära nog obegränsade möjligheter att komma i kontakt 
med nyckelharpan och att lära sig spela detta fascinerande instrument. Nyckelharpans 
popularitet beror inte bara på traditionen och dess folkmusikaliska egenskaper, utan 
de flesta upptäcker dess fantastiska potential genom den speciella klangbilden och inte 
minst förälskar sig i detta exteriört vackra instrument. 
 
Syftet med min studie var att ta reda på: Hur och till vilka nyckelharpan spridit sig 
under 2000-talet och Vilka nya användningsområden som finns i dag för 
nyckelharpan. 



 

16 

 
Den bild jag fått av detta är att nätverk är viktiga för nyckelharpans spridning och att 
Internet är det mest betydelsefulla av dessa. Andra medier som fonogram, radio, TV 
et cetera, kan också vara av intresse i sammanhanget. Olika utbildningar med 
inriktning på nyckelharpa är ännu ett sätt som medverkar till spridning för 
instrumentet.  
 
Nyckelharpan har funnit utövare i alla åldersgrupper, av båda könen, från olika 
socialgrupper och med olika former av musikalisk erfarenhet. Utom Sverige har den 
först och främst fått en stor spridning i USA, följt av Västeuropeiska länder som till 
exempel Belgien och Frankrike.  
 
Den traditionella inriktningen på i första hand svensk folkmusik har luckrats upp 
betydligt och enligt min tolkning är inte någon musikgenre längre främmande för 
nyckelharpans utövare. Nyckelharpans spektra har alltså breddats till att omfatta det 
mesta från svensk folkmusik till rock. Kanske är det ändå så under 2000-talet, att ett 
instrument inte längre styr valet av musikgenre? Kanske det viktiga är själva 
instrumentet, som i detta fall nyckelharpan, och de speciella egenskaper den besitter. 
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