
 

Den stora enkäten om Musikforum 2019 
Med anledning av Musikforums 45 verksamma år och de beslut som togs under årsmötet har 

styrelsen valt att utlysa en undersökning för att samla in åsikter och erfarenheter från sina 

medlemmar. Mellan 25 mars och 17 april kunde vem som helst gå in på musikforums hemsida och 

fylla i ett frågeformulär. Formuläret delades i sociala medier och nådde ett hundratal människor. 43 

respondenter svarade på frågor. Frågorna varierade beroende på om personen uppgav sig för att 

vara medlem och om den hade replokal på Lokstallarna eller ej. Undersökningen kunde göras helt 

anonymt. E-post-adresser samlades in för de som ville delta i utlottningen av två biobiljetter. Den här 

sammanställningen presenterar samtliga svar och presenterar en kort analys för varje avsnitt. 

Sammanfattning 
Musikforum är välkänt för de som redan är medlemmar. Det råder viss otydlighet kring vad 

medlemskapet innebär och vad det har med Lokstallarna att göra. Föreningen uppfattas av flertalet 

som inbjudande och välkomnande. Av en lika viktig minoritet finns behov av bättre inkludering och 

representation av fler sorters medlemmar och musikaliska uttryck. 

Föreningens lokaler på Lokstallarna är i behov av uppdatering och renovering. En del av åtgärderna 

som identifieras och föreslås är små och hanterbara, andra är större och kräver mer omfattande 

ingrepp. Förenings lokalerna och gemenskap är sammankopplade såväl som bristerna i dessa: bättre 

förutsättningar för att kunna träffa varandra som medlemmar efterlyses. 

Föreningens logotyp och dess behov av uppdatering väcker starka känslor hos ett fåtal. Det är tydligt 

att en uppfräschning av både verksamhet och logotyp behövs.  

Av de många fritextsvaren finns konkreta förbättringsåtgärder som föreningens medlemmar bör 

kunna ta sig an gemensamt.  

 

 



Del 1 – Musikforum och jag 

Del 1 – Musikforum och jag 

 

Kommentar: Av alla som valde att svara hade övervägande del en anknytning till Musikforum som 

nuvarande eller tidigare medlemmar. De två personer som inte var säkra på sitt eget medlemskap 

fick i text beskriva vad som gjorde dem osäkra. 

 

Kommentar: Musikforum upplevs av de svarande som en öppen förening. Bland de fåtal svar som 

uppger att föreningen inte är öppen nämns ”exkludering” (eller motsvarande) i senare fritext-svar. Av 

de arrangemang som vi anordnar upplever hälften att de är tilltalande. Inga fritext-svar förtydligar 

vilka arrangemang som är mer eller mindre önskvärda. Det är tveksamt (eller åtminstone otydligt) 

hur Musikforum hjälper den enskilde musikern att utvecklas även om några svaranden känner att de 

får stöd. Musikforums arrangemang uppfattas övervägande som unika.  

42 svarande 



Del 1 – Musikforum och jag 

Med fem ord, hur skulle du beskriva Musikforum? 
Musikform är power och lever ännu 
En trevlig ideell förening, yeah! 
musik rebell utanför mansdominerat 
Drivande, stödjande, nytänkande, trivsel och gemenskap 
samhällsinsats plats för alla 
Inkluderande, kreativt, brett, kulturfrämjande, KUL 
En plats att repa på 
Öppet, mysigt, drivande, jämställt MEN anonymt  
Gammalmodigt, hårdrock, roligt, utvecklande och lokalt. 
Cool, häftig, grym, bäst, tack 
Rolig plats, kreativ och välkommande. 
Livsviktigt för staden. 
en organisation våra unga behöver 
Vänskap,band,kreativitet,som hemma 
Viktig, betydelsefull, utvecklande, kulturell, anrik 
Osynliga, dolda, bortglömda, viktiga, unika 
En livsviktig del av Karlshamns allt mer utarmade kulturliv. 
Fritidsgård för musikintresserade 
Kreativitet, uppmuntran, 
Välkomnande atmosfär för nya medlemmar, hjälpsamma medlemmar med en drivande styrelse som 
faktiskt vill utveckla musikkulturen i den här staden 
Transparent, demokratiskt, skön, engagemang, katt. 
Hyra replokal räcker för mig 
Levande 
Ger möjlighet till nya band 
Öppet, tillgängligt, tillmötesgående 
Kultur, samhällsnyttigt, roligt, bra 
Rock punk gammalt historia gemenskap 
Bra för kulturen i Karlshamn 
Solid kreativ innovation glädje tillsammans 
Kult kult kult kult kult 
Välkomnande, engagerade, behjälpliga, glada, eldsjälar. 
byt studieförbund, engagera fler icke-män. 
En institution värd att bevaras! 
Man behöver inte vara proffs 
 

Kommentar: Fritext-svaren beskriver Musikforums verksamhet, identitet och historia. Bland svaren 

går att finna bl.a: Musikforum är en organisation som bygger på gemenskap (ex: gemenskap, 

tillgängligt, tillsammans, välkomnande, öppet, demokratiskt). Musikforum bidrar till ett levande 

kulturliv (ex: kulturliv, uppmuntran, plats att repa på, samhällsinsats, kulturfrämjande). Musikforum 

sitter tätt sammanflätat med Lokstallarna som fysisk plats (ex: replokal, dolda (ett begrepp som 

återkommande används för att beskriva den geografiska platsen på baksidan av Lokstallarna), 

fritidsgård, plats). Musikforums ålder är till viss del synlig i de svarandes beskrivningar (ex: kult, 

historia, bevaras, gammalmodigt).  

 



Del 1 – Musikforum och jag 

 

Kommentar: Hälften av de svarande har gått med de senaste 10 åren.  

 

 

30 svarande 

30 svarande (flera svar möjliga) 



Del 1 – Musikforum och jag 

Kommentar: 42 % av svaren (personer kan ha angett fler anledningar) ger replokalen som anledning 

till att gå med i Musikforum. Bland de övriga svaren finns enskilda fritextsvar.  

 

Kommentar: På uppföljningsfrågan om varför personer fortfarande är med i Musikforum växer delen 

som vill stötta musiklivet i Karlshamn märkbart.  

Varför är du inte längre medlem? 
Jag behöver inte längre replokal från Musikforum x3 
Mina kompisar är inte längre med x2 
Bor i Stockholm 
Bytte till Rockslaget. 
Flyttade från stan :( 
Jag flyttade från Karlshamn.  
Jag bor i Kristianstad 
Marknadsföringen är usel. Man får veta vad som vart på g när evenemang redan varit. För få 
evenemang. Musikforum borde visa sig mer på högstadien/gymnasiet. Finns massa 
musikintresserade kids som inte vet att ni finns. Kanske samarbeta med dansgrupper typ 
streetdance för att få in fler tjejer i huset. Samarbeta för att samla fler genrer och aktiviteter som är 
subkulturella. (Inte teatersmedjan osv). Kräva att få mer utrymme i lokal media. Kräva att få ga 
spelningar i huset och smedjan.  
Jag vill/kan inte längre stötta Karlshamns Musikliv 
Samarbetet med studieförbundet fungerade för dåligt. 
Slutade spela 
Tiden försvann 
 

Kommentar: Bland de som inte längre är medlem i Musikforum fick vi en stor del fritext-svar. Många 

är varianter på att flytta från staden/inte längre behöva replokal. Det längre svaret ger en rad 

punkter på vilka respondenten uppfattar  

22 svarande (flera svar möjliga) 



Del 1 – Musikforum och jag 

Vad är det som gör att du är osäker på om du är medlem i Musikforum eller ej? 
Jag var medlem förut men vet inte om jag är det längre. 
Jag spelar i band på Lokstallarna och vet inte om det räcker för att räknas som medlem. 
 

Kommentar: Bland dessa två svar syns otydligheten i medlemshantering i föreningen.  

 



Del 2 - Replokal 

 

Kommentar: Av de 22 svarande som är medlemmar i Musikforum uppger 19 att de har replokal i 

Lokstallarna. Kommande frågor som angår lokaler har bara ställts till dessa 19.  

 

 

 

Kommentar: Musikforums enskilt största inkomstkälla är replokalshyra från banden. Den har stadigt 

höjts under åren sedan den infördes och ligger för närvarande på 500 kr i månaden. Medlemmarna 

uppfattar den som skälig. Vad gäller städning av replokaler så ansvarar medlemmar för detta själva. 

Lokalens funktioner lämnar mycket att önska och detta återspeglas i fritextsvaren nedan. 

Medlemmarna upplever att det är lätt att planera sin tid.  

Jag tar hand om 

min replokal och 

städar efter behov. 

Hyran är skälig Lokalens inredning 

(färg, ljuddämpning) 

är bra. 

Jag tycker det är lätt 

att planera reptider i 

min replokal. 



Del 2 - Replokal 

 

 

 

Kommentar: Flertalet av de svarande anser inte att replokalen är för liten. Utöver fritextsvaren har vi 

inte följt upp de få som tycker att replokalen är för liten. Hyresgästerna uppfattar i stort inte att 

andra band stör rep. Däremot ska de få som faktiskt upplever störande moment tas på fullaste allvar. 

Det finns ett fåtal trubadurer som spelar med mycket lägre volym och under andra förhållanden än 

de flesta av Musikforums band. Bara för att de flesta är högljudda och inte stör varandra är det 

möjligt att de stör den minoritet som inte spelar i band. De flesta vet vem de ska kontakta om de 

saknar något eller inte kommer in i sin egen replokal. Det är möjligt att den minoritet som svarar att 

de inte vet vem som står till deras förfogande är nya i replokalerna och ännu ”inte lärt sig” vem de 

ska ta kontakt med. Det saknas tydliga skyltar på plats i lokalerna. Replokalerna passar överlag 

hyresgästernas behov.  

Med utgångspunkt i de gemensamma ytorna, gradera följande påståenden

 
 

 

Kommentar: Knappt hälften av de svaranden uppger att de inte hjälper till att städa de gemensamma 

ytorna. Över hälften svarar att de upplever inredningen i korridorer och samlingsrum som 

undermålig. Övervägande majoritet uppger att de gemensamma ytorna är smutsiga. Över hälften 

uppger att det finns plats att parkera bilen. De skiftande svaren kan bero på vilka reptider som 

Min replokal är 

liten/trångbodd 
Det läcker ljud från 

andra replokaler 

som stör mina rep. 

Jag vet vem jag ska 

kontakta om jag saknar 

något i min replokal. 

Jag vet vem jag ska 

kontakta om jag inte 

kommer in i min replokal. 

Min replokal passer mina/ 

mitt bands behov. 

Jag hjälper till att 

städa efter behov 

Korridorerna och samlings-

rummets inredning (färg- och 

ljuddämpning) är bra. 

De gemensamma ytorna 

är rena. 

Det finns alltid parkering 

för min bil. 



Del 2 - Replokal 

personer har. Det är ofta trängre på parkeringen på kvällar och helger. Även angränsande 

arrangemang drar fler personer till Musikforums parkeringsplatser. 

 

 

 

Kommentar: Det verkar vara lättare att parkera med två hjul än med fyra. Stora delar av de 

svaranden uppfattar de gemensamma ytorna som deras ansvar. Drygt hälften uppfattar toaletterna 

som smutsiga och/eller inte i ordning. Styrelsen har beställt städservice för alla korridorer samt 

toaletterna.  

Är det något du saknar i eller i anslutning till din replokal?  
En mixer i replokalen har bara mick-ingångar så den kan inte användas till instrument. 
Inte direkt 
Ljuddämpning 
Jag har inte hunnit vara där så många gånger än, så inget än så länge. Möjligtvis en basförstärkare. 
Alla lokaler borde ha ett PA 
Mickstativ till mer än en mick, men tänker att det är vårt eget ansvar! 
Skulle va Nice med upphängningar på väggar för instrument o kablar så det slipper ligga överallt. 
Samt ljudisolerande gardiner eller liknande för dämpningen. 
Plats för emballage 
Lite trångt med 4 band, trevligare färger på väggar samt ljuddämpning 
jag saknar inte något personligen, men basisten i bandet saknar basrigg (vi kör via PA:t) så det hade 
varit topp ifall det fanns att låna. 
Fler eluttag så man slipper alla förlängningssladdar. 
Plats saknas. Vår replokal ser ut som en lagerlokal. Personligen tycker jag att det bara ska finnas ett 
PA med 2 högtalare som alla kan använda. Nu har alla egna PA vilket jag tycker äter upp ytan. Hade 
önskat lite ljuddämpning på väggar. 
 

Kommentar: Bland fritextsvaren finns behov som vi redan arbetar med (mer/nyare utrustning i 

lokalerna). Ljuddämpning nämns av flera, både i replokalen och (vad som kan antas utifrån ovan svar) 

mellan lokalerna. Inrednings utseende (färger) samt organisation (förvaring och sophantering) önskas 

förbättras av ett antal svaranden. 

 

Det finns alltid parkering 

för min cykel/moped/ 

motorcykel 

De gemensamma 

ytorna är mitt ansvar. 
Toaletterna är rena 

och iordning. 



Del 3 – Musikforums identitet 

Del 3 – Musikforums identitet 
Denna bild presenterades i undersökningen och följande frågor 

utgick från den. Det är Musikforums nuvarande logotyp som har 

återskapats från gammalt tryckmaterial. Bakgrunden till frågan är 

ett beslut som togs på årsmötet att undersöka behovet av ny 

logotyp. 

 

 

 

 

 

Vad föreställer bilden? 
Musiker. Gitarr ståbas klarinett trummor. 
En ikonisk och igenkänningsbar logotyp som är lätteigenkänlig över hela världen. (För nån form av 
bläck-leverantör) 
Musikforums logga 
Ett jazzband i motljus 
Ett jazzband 
En musikblobb. Mycket rum för egen tolkning.  
Musikforums logotyp 
Musikforums logga! Ett jazzband är det ju 
Kladdiga musiker? 
En orkester. En trummis, klarinettist, gitarrist och kontrabassist 
Ett gäng proggare på sent 70 tal 
Muterad musiker 
Personer som rockar? Dålig loga 
Ett kollektiv av musikaliska individer som framför ett musikaliskt stycke. Antingen det eller så är det 
ett monsterliknande figur med flera huvuden redo att starta världens bästa sologrupp. 
Glada musikanter 
Musikforums logotyp 
Glada musiker.  
I detta utförandet är det MYCKET svårt att säga. 
Ett band som släpper loss med gitarr, dans, klarinett eller trumpet(ser ut som trumpeten släpper 
loss) och cello 
Ett band som spelar musik 
En bläckklump? 
musiken tillsammans 
En val. Musiker och instrument! 
Personer som lirar musik....tror jag. Denna skulle man lätt kunna förnya tycker jag! 
Ett band 
något konstnärligt 
Musikforum 
Musikforums Logga.  
Musikforums logga 
Musiker 
Olika musiker 
Bandet! 



Del 3 – Musikforums identitet 

Musikform  
Musikform  
En jazztrio om jag inte minns fel 
Musiker, band 
Folk som spelar. 
Musik grupp 
 

Kommentar: Förhoppningen med frågan var att få beskrivande ord för bilden. De som kände igen 

den (jazz, logotyp, Musikforum) beskrev inte mer än med enstaka ord. Bland övriga svar finns 

otydlighet (blobb, bläckplump, kladdig, bläck), musik (instrument, musik, musiker, jazz) och glädje 

(glada, tillsammans, släpper loss).  

 

Kommentar: De som nåddes av vår undersökning kände i stor grad till Musikforum sedan tidigare 

och kunde därför identifiera den som vår logotyp.  



Del 3 – Musikforums identitet 

 

Kommentar: Från undersökningen kan sägas med stor säkerhet att vår nuvarande logotyp är unik 

och omodern. Med ganska stor säkerhet går det säga att logotypen för närvarande är inbjudande och 

representerar Musikforum som helhet. Det är otydligt om logotypen är elegant eller om den utstrålar 

seriositet.  

Med fem ord, hur skulle du beskriva bilden? 
Detta är bara musikforums sigill  
Musik forums nuvarande logo typ 
En gammal goding från musikforum 
halvhjärtad gammal passé fel 
Gammal, omodern, kladdig, oförståelig och tråkig 
Ful, otydlig, gåtfull, spretig, ful 
Gammal ful tråkig fyra fem 
Enkel, svårtydd, mörk, inkluderande men hård 
Hårdrock, gammal, oklar, svart men också ändå cool. 
Klassisk, nostalgi, ful, bra ändå 
Välbekant 
Skulle behöva en förnyelse asap? 
Förklarande, traditionell, igenkännande, gemenskap, gammal 
Stilren, unik, legendarisk, tilltalande, inbjudande 
En anrik logga. Ändra måttsamt. 
Musikalisk kärleksfull vänskap jam småtrevlig 
Bra tanke, fel utförande 
Kass 
Grupp, instrument, minimalism, abstrakt, historisk 
Den har nog gjort sitt 
Glädjefylld och intressant 
Svårt att tyda rätt rörig 
tradition, musik, kultur, karlshamn 
Betyder musikforum för mig 
Gammaldags progg daterad klumpig inaktuell 
Cool 
kult kult kult kult kult 
Glädje, konstnärligt, lekfullt, förväntansfullt, samhörighet. 
En ormgrop av amputerade jazzmusiker 
enkel men komplex 



Del 3 – Musikforums identitet 

musikglädje tillsammans 
Energi, fart och förvirrad. Krydda 
inte speciellt relaterad till musik 
Scen, unplugged musiker sedda bakifrån 
 
Kommentar: Enligt de som svarat är Musikforums logga i behov av uppdatering då den beskrivs som 

utdaterad (gammal, nostalgi, historisk, har gjort sitt, kult). Den beskrivs även som otydlig i sin 

framställning (spretig, rörig, klumpig, kladdig, svårtydd). För några är den inte tilltalande eller lämplig 

att representera Musikforum (ful, fel, inte speciellt relaterad till musik, tråkig, passé).  

Den har goda kvaliteter som bör tas i åtanke. Den har en historia för några av de svaranden (historisk, 

traditionell, igenkännande, legendarisk, klassisk). Den har också unika kvaliteter vad gäller uttryck 

(ändå cool, lekfullt, krydda, sigill, bra ändå).  

För den som tar sig an en uppdatering bör samtliga fritext-svar tas i beräkningarna samtidigt som 

kopplingen till Musikforums verksamhet (inte speciellt relaterad till musik, hårdrock, scen, unplugged) 

inte får gå förlorad. Det är en sak vad Musikforum har varit (gammaldags, anrik, progg, jazz) och vad 

Musikforum är. Det är även av största vikt att föreningen skaffar sig en identitet som passar i fler 

sammanhang (halvhjärtad, omodern, glädjefyllt) och som går att använda i olika medier (tryck, webb, 

animation). 

 



Del 4 – Musikforums verksamhet 

Del 4 – Musikforums verksamhet 

Sant eller falskt? 

 

 

 

Kommentar: De svarande uppfattar inte att Musikforum drivs av Karlshamns kommun, att offentligt 

stöd är den huvudsakliga inkomstkällan, att Rosenfesten är föreningens arrangemang, att föreningen 

är öppen och att det är mer än 50 aktiva medlemmar i föreningen. 

Av dessa svar är det anmärkningsvärt att det finns viss oklarhet kring Karlshamns kommuns 

inblandning. Än mer anmärkningsvärt är att medlemmar (och en del andra) inte vet var våra pengar 

faktiskt kommer från: våra repande band. 

                 

 

 

Kommentar: En majoritet av de svarande svarar ”rätt” gällande våra samarbetspartners (även om 

det finns tveksamheter i svaren).  

Musikforum drivs 

delvis av Karlshamns 

kommun. 

Musikforum 

finansierar det mesta 

av sin verksamhet 

genom offentligt stöd. 

Musikforum anordnar 

gratisfestivalen 

Rosenfesten. 

Musikforum är en 

öppen förening. 

Musikforum har fler 

än 50 aktiva 

medlemmar. 

Regionteatern och 

Musikforum har ett 

nära samarbete. 

Karlshamns 

musikskola och 

Musikforum har ett 

nära samarbete. 

Teatersmedjan och 

Musikforum har ett 

nära samarbete. 

Musikforum är 

medarrangör till 

Östersjöfestivalen. 



Övriga tankar 

Övriga tankar 
Försök att fånga upp de mindre barnen med musik. 
Det borde finnas tydliga regler som är lätta att hitta (lapp på väggen etc), kontaktuppgifter till 
styrelsen tillgängliga, och information om vilka som repar i lokalerna (namn och telefonnummer för 
åtminstone cirkelledarna). 
Älskade min tid hos musikforum. Bästa sidosysslan när jag pluggade och vart jag hittade vänner för 
livet. Äggstock var amazing även fast nån snodde min tröja och att någon sket på toalocket. 
Det här känns rätt med en enkät! Förnya hela "företaget", gör en ny logga. Lite filmer som ni lägger 
upp på Facebook. Välj ut 3-5 bra band som repar och spelar på forum. Så man får se vilka som är där, 
vilken musik dom spelar. Försöka få till att kunna boka en större artist 1 gång om året eller var annat 
år, med ett lokalband som förband kanske. 
Mer tillfället för att kunna arbeta med band på föreställningar och att ha mer konsärr skulle vara balt. 
En lokal där allmänheten kan komma och lyssna på olika band skulle var fet, en form av 
musikkälla/fritidsgård. Att slå en balans mellan kreativitet och musikalisk kreativitet som forum står 
för utan att falla i hållet av byrokrati och nejsägande har musikfoum lyckas med tycker jag. 
Musikforums behöver sätta sin markering på Karlshamn och Blekinge, få Hitt fler och samarbeta 
med mer. Är gärna med på mer frågor om jsg kan hjälpa, då jag är en medlem som ej deltar i band så 
har jag en annan syn kan jag tänka mig än band aktiva medlemmar. 
Ni behövs!!!!! 
jag tycker att musikforum och liknande organisationer som ger folk (speciellt ungdomar) utrymme 
och möjlighet till att utveckla sina intressen är fruktansvärt viktigt. 
Uppfräschning av lokalerna i helhet skulle behövas. Så det känns mer välkomnande att vara där. 
Bättre ljuddämpning. Men framför allt bättre kommunikation från lokstallarna så dom medelst oss i 
tid att dom har föreställningar. Inte kul för oss musiker som kanske kommer långväga för att repa o 
inte kan det. Så bättre info när det gäller den punkten. 
Självklart ska inte Musikforums kärnverksamhet kompromissas bort, men fler evenemang för 
lokalband som marknadsförs över hela länet hade varit gött. Kanske ett mer länsövegripande 
samarbete med andra musikföreningar hade varit nåt? 
Vi måste öka gemenskapen bland medlemmarna 
Jag hoppas verkligen att ni lyckas. Tillbaka till vad den en gång varit. 
Var inkluderande och inte exkluderande 
 

Kommentar: Det är tydligt att det saknas intern kommunikation i föreningen. Både mellan 

medlemmar och mellan styrelse och medlemmar. Bland fritextsvaren finns förbättringsåtgärder som 

är möjliga att utföra på kort sikt och med liten insats. Det finns även sådant som är större frågor och 

behöver mer arbete och mer resurser.  

 


