
Ann-Sofie Jonsson har recenserat Jojka – 1 stjärna 

den 13 september kl 22:59 ·  

Ni verkar ha börjat radera inlägg igen som kritiserar ert val av företagsnamn, inklusive de 

otroligt arroganta svaren ni kommit med. Ingen fara, klistrar in det igen här nedan. Synd bara 

att jag inte hann få med mej ert svar på min kommentar, innan ni ångrade den och raderade 

den. 

Raderade inlägg: 

IngridEngarås till Jojka 

4 tim ·  

Hur tänkte ni nu? Jojk är ju ett vedertaget begrepp för den traditionella samiska sångtekniken, 

ofta av djup andlig innebörd. Det är inte bara förvirrande utan väldigt respektlöst att använda 

detta ord i ett företagsnamn, som uppenbarligen inte har det minsta med samisk 

kulturtradition att göra. Speciellt med tanke på den brutala kolonialism som samiska folk 

utsatts och fortfarande utsätts för. 

Jojka 

Hej som jag sa till din väninna så har vi gjort alla rätt! Synd att ni inte varumärkes skyddade 

om ordet Jojka är så viktigt för er??!! 

Gilla · Svara · 2 tim 

Ingrid Engarås 

Eh, en mångtusenårig kulturtradition ska inte behöva varumärkesskyddas. 

Gilla · Svara · 2 tim 

Jojka 

Ingrid Engarås jo om det var viktigt för er och ni inte tycker att vi är bra representanter! Vi 

gör ju gratis reklam för er!! Så det inte faller i glömska!! Det gör vi så gärna! 

Gilla · Svara · 2 tim 

Ingrid Engarås 

Nu går ni helt över gränsen i respektlöshet. Jojk är en levande tradition som utövas. Ett 

kommersiellt företag som sysslar med något helt annat gör ingen reklam för kultur! Ändra 

namn, ni kommer få stora problem. 

Gilla · Svara · 2 tim 

Jojka 

Ingrid Engarås ja som vi sa till din väninna! Hot biter inte på oss utan du gör bara fruktansvärt 

dålig reklam för de samiska folket! Så vi tycker att du och alla dina väninnor som hotar bara 

slutar!! Sprid kärlek!! Lycka till med allt! Vi kommer inte svara dig mer! 

Gilla · Svara · 2 tim 

Ingrid Engarås 

Hur kan ni mena att stöld av kulturella begrepp är kärlek? Mycket märkligt resonemang. Jag 

upplyste er just om att ni kommer få problem, det är inget hot utan ett konstaterande. Hur kan 

ni ha missat jojk i film, från melodifestivalfinalist, från sommarpratare, kända artister och 

dess historia. Nu måste väl ha gjort research innan ni valde företagsnamn, om ni tänkt er ett 

namn som ska hålla över tid? 

Gilla · Svara · 19 min 

Lilian Mikaelsson 

Jag protesterar mot att ni använder jojka som namn på er tjänst. Jojken är en viktig kulturell 

markör för oss samer. Varför är ni så respektlösa? Fy på er! 

Gilla · Svara · 1 · 1 tim 

https://www.facebook.com/annsofie.jonsson.1044
https://www.facebook.com/Jojka-144111759020289/
https://www.facebook.com/annsofie.jonsson.1044/posts/10154363190975336:0


Jojka 

Ja fy på oss! Som jag till dina väninnor! Anmäl oss så får vi se vem som har rätt och vem ska 

ha fy för att ta upp andra människors dyrbara tid med trams 

Gilla · Svara · 1 tim 

Lilian Mikaelsson 

Ni borde ju i alla fall fråga berörda om det är ok att göra såhär. Det är trams för er och det 

bekräftar ju bara att ni 1. inte förstår vad ni gjort, 2. att ni inte har någon som helst respekt för 

andras synpunkter. Samerådet håller på att gå igenom sådant som bör märkesskyddas. Som i 

fallet med den grekiska fetaosten så kan bara den kallas för feta, annan ost gjord på liknande 

sätt kan kallas t ex grekisk ost men inte just feta. Därför är det troligt att även ordet jojk och 

dess olika former, kommer att bli märkesskyddat. Så ni bör kanske överväga att byta namn 

frivilligt, för att komma lindrigt undan och slippa dålig renommé? 

Gilla · Svara · 1 · 18 min · Har redigerats 

Ann-Sofie Jonsson 

Jag häpnar verkligen över er arrogans, okunnighet och tonårsattityd som ni har i ert sätt att 

svara på denna kritik! 

Gilla · Svara · Alldeles nyss 

 


