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Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  få	  inblick	  i	  musikers	  syn	  på	  traditionens	  och	  genrens	  
påverkan	  och	  betydelse	  för	  det	  egna	  musicerandet.	  Jag	  har	  under	  min	  studietid	  blivit	  
intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  genrer	  påverkar	  musikers	  musicerande	  och	  vilken	  
betydelse	  det	  har	  för	  musikens	  utförande.	  Studien	  utgår	  från	  ett	  sociokulturellt	  
perspektiv,	  vilket	  innebär	  att	  musicerande	  ses	  som	  en	  social	  aktivitet,	  där	  kunskap	  finns	  
i	  kommunikation	  och	  de	  redskap	  som	  har	  växt	  fram	  i	  samhället.	  Datamaterialet	  består	  
av	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  fyra	  aktiva	  musiker.	  Resultatet	  visar	  att	  distinktionen	  
genrer	  emellan	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  vara	  särskilt	  stor.	  Litteraturen	  i	  bakgrunden	  
visar	  emellertid	  det	  motsatta.	  I	  litteraturen	  framställs	  jazzmusiker	  som	  gehörsmusiker	  
som	  inte	  behöver	  ta	  så	  stor	  hänsyn	  till	  notbilden	  medan	  klassiska	  musiker	  anammar	  den	  
med	  perfektionism.	  I	  min	  studie	  visar	  det	  sig	  att	  jazz-‐	  och	  klassiska	  musiker	  är	  lika	  
beroende	  av	  traditionen,	  men	  hur	  verk	  tolkas	  och	  bearbetas	  är	  individuellt	  beroende	  av	  
situation.	  Det	  visar	  sig	  vidare	  i	  studien	  att	  begreppet	  musikalisk	  frihet	  har	  olika	  
betydelse	  för	  jazzmusiker	  än	  vad	  det	  har	  för	  klassiska	  musiker,	  det	  är	  upp	  till	  var	  och	  en	  
att	  definiera	  vilken	  betydelse	  den	  musikaliska	  friheten	  har	  gentemot	  genren.	  När	  
informanterna	  definierar	  sin	  respektive	  genre,	  förklarar	  de	  klassiska	  musikerna	  att	  
klassisk	  musik	  förvisso	  är	  notbunden	  och	  studeras	  inom	  strikta	  ramar,	  men	  därmed	  inte	  
sagt	  att	  musikerna	  måste	  definieras	  av	  sin	  genre,	  inte	  nödvändigtvis.	  En	  klassik	  musiker	  
anses	  också	  vara	  experimentell	  gehörsmusiker,	  skriva	  sin	  egen	  musik	  eller	  improvisera	  
på	  flera	  olika	  sätt.	  	  
	  
Nyckelord:	  musikaliskt	  lärande,	  sociokulturellt	  perspektiv,	  jazzmusik,	  klassisk	  musik,	  
musikaliska	  traditioner,	  pedagogik	  	  
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Abstract	  	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  get	  an	  insight	  into	  what	  kind	  of	  influence	  and	  meaning	  
traditions	  and	  genres	  has	  on	  musicians.	  I	  have,	  during	  my	  period	  of	  study,	  developed	  an	  
interest	  in	  finding	  out	  how	  genres	  and	  traditions	  affect	  musician´s	  musical	  
performances.	  The	  study	  originates	  from	  a	  socio-‐cultural	  perspective,	  which	  means	  that	  
playing	  music	  is	  considered	  as	  a	  social	  activity	  where	  a	  great	  deal	  of	  knowledge	  comes	  
from	  communication	  with	  other	  people.	  The	  data	  consists	  of	  qualitative	  interviews	  with	  
four	  musicians.	  The	  result	  shows	  that	  the	  distinction	  between	  genres	  is	  not	  necessarily	  
great.	  The	  background	  literature	  however	  proves	  the	  opposite.	  In	  the	  literature,	  jazz	  
musicians	  are	  described	  as	  having	  a	  good	  musical	  ear;	  they	  do	  not	  pay	  that	  close	  
attention	  to	  the	  written	  note,	  whilst	  classical	  musicians	  do	  the	  opposite.	  My	  study	  shows	  
that	  jazz	  musicians	  and	  classical	  musicians	  are	  both	  equally	  dependent	  upon	  tradition,	  
but	  the	  way	  they	  interpret	  music	  is	  individual	  and	  depends	  upon	  the	  situation.	  
Furthermore,	  the	  study	  shows	  that	  the	  term	  musical	  freedom	  has	  a	  different	  meaning	  
for	  a	  jazz	  musician	  than	  it	  has	  for	  a	  classical	  musician,	  but	  it	  is	  still	  up	  to	  musicians	  to	  
define	  it	  for	  themselves	  within	  his	  or	  her	  genre.	  When	  the	  interviewees	  were	  asked	  to	  
define	  their	  genre,	  the	  classical	  musicians	  answered	  that	  classical	  music	  is	  supposed	  to	  
be	  played	  strictly	  the	  way	  it	  appears	  on	  sheet	  music	  within	  a	  clear	  framework,	  but	  genre	  
does	  not	  always	  automatically	  shape	  a	  musician	  nor	  how	  they	  think	  as	  individuals.	  	  A	  
classical	  musician	  can,	  according	  to	  the	  result,	  also	  experiment	  and	  with	  a	  good	  musical	  
ear	  compose	  their	  own	  music	  and	  improvise	  in	  many	  different	  ways.	  
	  
Keywords:	  Musical	  learning,	  sociocultural	  perspective,	  jazz	  music,	  classical	  music,	  
musical	  traditions,	  pedagogic	  
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Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  för	  vägledning	  och	  värdefulla	  
synpunkter,	  samt	  mina	  informanter!	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  	  
I	  skrivande	  stund	  studerar	  jag	  till	  pianolärare	  i	  klassisk	  musik	  vid	  musikhögskolan	  
Ingesund.	  Med	  detta	  arbete	  har	  jag	  för	  avsikt	  att	  undersöka	  vad	  musikerskapet	  har	  för	  
funktion	  och	  syfte	  för	  musiker	  inom	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  genren.	  Handlar	  kunskap	  i	  
musik	  om	  att	  bevara	  traditioner	  eller	  skapa	  nytt?	  Enligt	  min	  uppfattning	  studerar	  
klassiska	  instrumentalelever	  verk	  av	  olika	  kompositörer	  i	  syfte	  att	  i	  första	  hand	  kunna	  
skildra	  kompositörens	  avsikter	  medan	  man	  inom	  jazzgenren	  i	  första	  hand	  studerar	  
stycken	  för	  att	  bli	  mer	  självständig,	  som	  improvisatör	  och	  kompositör.	  Jag	  tror	  att	  
klassiska	  instrumentalister	  inte	  får	  den	  typ	  av	  kunskaper	  i	  skolan	  som	  jazz-‐musiker	  får.	  
Improvisation	  och	  komposition	  är	  för	  mig	  lika	  relevant	  inom	  alla	  genrer.	  Ibland	  undrar	  
jag	  i	  vilken	  utsträckning	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  utbildningen	  egentligen	  samarbetar	  med	  
varandra.	  Tankar	  kring	  hur	  vi	  förhåller	  oss	  till	  musik	  och	  vilka	  konsekvenser	  det	  får	  i	  
vårt	  musicerande	  intresserar	  mig.	  Denna	  reflektion	  baseras	  på	  hur	  jag	  uppfattar	  olika	  
sociala	  sammanhang	  inom	  musikvärlden.	  Min	  uppfattning	  är	  att	  musikers	  syn	  på	  musik	  
påverkas	  av	  den	  genre	  vi	  verkar	  inom.	  Vår	  syn	  på	  musik	  är	  för	  mig	  utgångspunkten	  för	  
hur	  vi	  tar	  till	  oss	  och	  skapar	  musik.	  Den	  uppfattning	  som	  jag	  hade	  innan	  jag	  påbörjade	  
mitt	  examensarbete	  var	  att	  sättet	  att	  tänka	  och	  arbeta	  med	  musik	  skiljer	  sig	  inom	  jazz	  
och	  den	  klassiska	  genren.	  Mina	  hypoteser	  baseras	  oundvikligen	  på	  vad	  jag	  har	  uppfattat	  
under	  min	  tid	  på	  musikhögskolan.	  Jag	  anser	  att	  musiker	  inom	  den	  klassiska	  världen	  har	  
för	  stor	  respekt	  för	  kompositören,	  de	  gör	  i	  första	  hand	  som	  mästaren	  säger.	  Resultatet	  
skall	  bli	  så	  färdigt	  som	  möjligt	  innan	  uppspel.	  Jazzmusikerna	  däremot	  strävar	  mer	  efter	  
en	  självständig	  musikalisk	  tanke	  med	  vad	  de	  vill	  säga.	  När	  de	  ska	  spela	  på	  en	  konsert	  
kan	  jazzlåten	  varieras	  utifrån	  stundens	  ingivelse.	  En	  annan	  tanke	  är	  att	  jazzmusikerna	  
samlar	  på	  sig	  verktyg,	  bryter	  ner	  jazzlåtar	  till	  beståndsdelar	  och	  reflekterar	  över	  hur	  
olika	  funktioner	  fungerar	  så	  de	  kan	  bli	  självständiga	  musiker.	  Exempelvis	  kan	  nämnas	  
frågor	  som:	  Vart	  kommer	  musiken	  ifrån?	  Hur	  kan	  	  jazzmusikerna	  använda	  detta	  på	  sina	  
egna	  sätt?	  Och	  så	  vidare.	  Inom	  den	  klassiska	  genren	  upplever	  jag	  att	  fokus	  snarare	  ligger	  
på	  klangbilden,	  känslan,	  anslaget,	  subtila	  ändamål	  istället	  för	  praktiska.	  Inom	  den	  
klassiska	  genren	  handlar	  det	  också	  om	  att	  bli	  medveten	  om	  stilistiska	  regler	  för	  att	  inte	  
blanda	  ihop	  olika	  genrer.	  I	  jazzmusiken	  däremot	  är	  blandningen	  av	  genrer	  en	  viktig,	  
berikande,	  uppskattad	  ingrediens.	  Inom	  den	  klassiska	  världen	  upplever	  jag	  att	  valet	  av	  
stycke	  oftast	  i	  första	  hand	  baseras	  på	  att	  kunna	  höja	  den	  tekniska	  svårighetsgraden.	  
Inom	  jazz	  tror	  jag	  valet	  av	  låtar	  handlar	  om	  att	  bli	  en	  bättre	  teoretiker,	  improvisatör	  och	  
kompositör.	  	  
	  
När	  jag	  gick	  en	  fristående	  kurs	  i	  jazzspel	  handlade	  undervisningen	  i	  första	  hand	  att	  ta	  
reda	  på	  vem	  jag	  var	  och	  min	  karaktär	  i	  musicerandet.	  Inom	  den	  klassiska	  världen	  riktas	  
fokus	  på	  hur	  kompositören	  ville	  att	  musiken	  skulle	  spelas	  och	  vad	  syftet	  med	  originalet	  
var.	  I	  uppspelssituationer	  inom	  den	  klassiska	  världen	  skall	  eleverna	  vara	  ”värdiga”	  för	  
att	  få	  spela	  upp	  för	  sina	  kompisar.	  När	  de	  blir	  värdiga	  bestämmer	  läraren.	  Inom	  
jazzgenren	  uppfattar	  jag	  att	  uppspelssituationerna	  snarare	  är	  ett	  tillfälle	  att	  få	  ”prova	  
på”	  och	  att	  testa	  idéer.	  	  
	  
Inom	  den	  klassiska	  genren	  får	  jag	  ofta	  intrycket	  av	  att	  tekniska	  kunskaper	  och	  
svårighetsgrad	  på	  stycket	  har	  lika	  stor	  betydelse	  som	  den	  personliga	  integriteten	  i	  
spelet.	  På	  grund	  av	  det	  tycker	  jag	  tyvärr	  att	  det	  skapas	  en	  underliggande	  känsla	  av	  att	  
det	  ibland	  är	  lite	  av	  en	  musikalisk	  tävling.	  En	  intressant	  fråga	  som	  kan	  ställas	  är	  om	  det	  
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är	  så	  även	  inom	  jazz-‐genren.	  Jag	  har	  valt	  att	  undersöka	  genrens	  individuella	  betydelse	  
för	  musicerandet	  eftersom	  jag	  vill	  utveckla	  min	  egen	  kunskapssyn	  på	  musik	  och	  även	  vill	  
undersöka	  vilken	  syn	  andra	  musiker	  inom	  dessa	  genrer	  har.	  
	  
Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  likheter	  och	  skillnader	  i	  hur	  jazzmusiker	  respektive	  
klassiska	  musiker	  förhåller	  sig	  till	  musik.	  Min	  uppsats	  utgår	  ifrån	  hur	  dagens	  musiker	  
tänker	  kring	  musik	  och	  hur	  de	  värderar	  den	  beroende	  på	  den	  genre	  de	  verkar	  inom.	  Jag	  
vill	  veta	  mer	  om	  vad	  det	  innebär	  att	  förhålla	  sig	  till	  en	  viss	  genre	  och	  när	  musiker	  går	  
utanför	  de	  förhållningsramarna.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  dra	  nytta	  av	  olika	  
strategier	  och	  tankar	  som	  förekommer	  inom	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  genren.	  Min	  mening	  
är	  att	  det	  finns	  mycket	  musiker	  från	  olika	  genrer	  kan	  lära	  av	  varandra,	  dels	  för	  att	  
utvecklas	  själva	  men	  också	  för	  att	  kunna	  utveckla	  och	  bevara	  musiktraditioner	  och	  nya	  
influenser.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Jag	  vill	  undersöka	  i	  vilken	  utsträckning	  musiker	  inom	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  genren	  
förhåller	  sig	  och	  tar	  hänsyn	  till	  tradition	  och	  tydliga	  musikaliska	  regelverk	  och	  ramar	  
som	  hör	  till	  deras	  respektive	  genre.	  Kan	  det	  vara	  hämmande	  för	  en	  musiker	  att	  alltid	  
behöva	  förhålla	  sig	  till	  genrens	  traditionella	  ramar?	  Skiljer	  sig	  synsätten	  på	  tradition	  och	  
bevarandet	  av	  musiken	  mellan	  musiker	  från	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  musiken?	  Hur	  
förhåller	  sig	  musiker	  inom	  olika	  genrer	  till	  improvisation?	  Jag	  vill	  fördjupa	  mig	  i	  hur	  
musikers	  inställning	  till	  musik	  påverkas	  av	  den	  genre	  de	  studerar,	  dels	  för	  att	  förstå	  
grundläggande	  tankar	  kring	  vad	  ett	  stilistiskt	  musicerande	  innebär,	  men	  också	  för	  att	  få	  
inblick	  i	  hur	  musikers	  förhållande	  till	  musik	  är.	  Uppsatsen	  blir	  en	  jämförelsestudie	  i	  
vilka	  skillnader	  och	  likheter	  som	  går	  att	  hitta	  inom	  jazz-‐	  och	  den	  klassiska	  genren.	  	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  få	  inblick	  i	  musikers	  syn	  på	  traditionens	  och	  genrens	  påverkan	  
och	  betydelse	  för	  det	  egna	  musicerandet.	  Följande	  forskningsfrågor	  är	  formulerade:	  
	  

1. Hur	  beskriver	  musiker	  inom	  klassisk	  musik	  och	  jazzmusik	  sina	  egna	  
genreområden?	  

2. Hur	  förhåller	  sig	  musikerna	  till	  begreppen	  musikalisk	  frihet	  och	  personligt	  
uttryck	  i	  relation	  till	  sina	  egna	  genreområden?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenterar	  jag	  litteratur	  som	  belyser	  olika	  musikers	  samt	  kompositörers	  
syn	  på	  tradition	  och	  nyskapande	  inom	  musik	  och	  komposition,	  tidigare	  forskning	  inom	  
ämnesområdet	  samt	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  

2.1	  Synsätt	  på	  musik	  och	  komposition	  i	  klassisk	  musik	  och	  jazzmusik	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  med	  relevans	  till	  studiens	  syfte	  och	  
forskningsfrågor.	  Det	  handlar	  bland	  annat	  om	  komposition,	  improvisation,	  traditioner,	  
musikaliska	  regelverk	  och	  interpretation.	  Litteraturen	  tar	  upp	  jazzmusikers	  och	  
klassiska	  musikers	  syn	  på	  musik	  samt	  de	  strukturer	  som	  finns	  inom	  respektive	  genrer,	  
här	  vidrörs	  även	  synen	  på	  vilka	  artistiska	  friheter	  man	  får	  lov	  att	  ta	  sig	  som	  musiker.	  	  

2.1.1	  Komposition	  
Ämnet	  komposition	  beskriver	  till	  en	  viss	  del	  de	  friheter	  en	  musiker	  kan	  ta	  sig	  i	  
förhållande	  till	  musikaliska	  traditioner	  och	  normer.	  Bob	  Dylan	  medger	  att	  han	  inte	  är	  
något	  undantag	  från	  alla	  andra	  musiker,	  även	  han	  förhåller	  sig	  till	  traditioner	  i	  sitt	  
musicerande	  och	  komponerande.	  Citatet	  är	  taget	  ur	  boken	  Improvisation,	  its	  nature	  and	  
practice	  in	  music	  av	  Bailey	  (1993).	  	  
	  

Man	  kan	  ge	  sig	  på	  fri	  vers,	  vilket	  innebär	  avsaknad	  form,	  men	  det	  är	  också	  ett	  
bestämt	  spel	  som	  poeten	  medvetet	  ger	  sig	  in	  i	  och	  som	  medför	  sitt	  speciella	  
ansvar.	  För	  att	  leva	  utan	  lagen,	  säger	  Bob	  Dylan,	  måste	  man	  vara	  hederlig.	  
(Bailey,	  1993,	  s.	  109).	  

	  
Bob	  Dylan	  menar	  alltså	  att	  lagar	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  skapa	  nya	  musikaliska	  
ramar	  (Bailey,	  1993).	  Han	  anser	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  begränsa	  sin	  frihet	  för	  att	  
kunna	  förtydliga	  sin	  tanke	  och	  vad	  han	  sen	  spelar.	  Nyskapande	  musik	  uppstår	  därför	  
inte	  ur	  intet	  och	  musikern	  är	  inte	  fri	  och	  kan	  därför	  enligt	  Dylan	  inte	  befinna	  sig	  i	  ett	  
”musikaliskt	  vakuum”.	  (Bailey,	  1993,	  s.	  56).	  
	  
I	  boken	  Spela	  Fritt,	  skriven	  av	  Stephen	  Nachmanovitch	  (2004),	  uttrycker	  Igor	  Stravinskij	  
sin	  mening	  om	  musikalisk	  frihet	  och	  ramar	  för	  musikaliskt	  skapande	  på	  följande	  sätt:	  "Ju	  
större	  tvång	  man	  pålägger	  sig,	  dess	  mer	  befriar	  man	  sig	  från	  de	  band	  som	  fjättrar	  anden,	  
och	  tvångets	  godtycke	  hjälper	  mig	  bara	  till	  en	  precision	  i	  utförandet”	  (a.a.,	  s.	  86).	  
	  
Igor	  Stravinskij	  har	  ett	  liknande	  förhållningssätt	  som	  Dylan.	  Stravinskij	  menar	  att	  regler	  
och	  traditioner	  gör	  det	  enklare	  för	  konstnären	  att	  skapa	  (Nachmanovitch,	  2004).	  Vidare	  
anser	  han	  att	  konstnärens	  vision	  förtydligas	  och	  får	  bättre	  skärpa	  av	  förhållningsregler.	  
Genom	  att	  studera	  olika	  strategier	  blir	  konstnären	  friare	  att	  skapa	  eftersom	  hon	  eller	  
han	  kan	  bemästra	  traditionens	  olika	  verktyg.	  Genom	  att	  förhålla	  sig	  till	  traditioner	  
tvingar	  musikern	  sig	  själv	  att	  ifrågasätta	  och	  utveckla	  sin	  vision	  och	  blir	  på	  så	  sätt	  en	  
mer	  frigående	  skapare.	  	  

2.1.2	  Regler	  och	  traditioner	  
Nachmanovitch	  (2004)	  menar	  att	  regler	  fungerar	  som	  ett	  redskap	  att	  kunna	  förstå	  och	  
strukturera	  den	  skapande	  processen.	  Konstnärliga	  former,	  såsom	  regler	  inom	  olika	  
traditioner	  finns	  inte	  till	  endast	  för	  att	  utövarna	  ska	  följa	  dem	  utan	  även	  för	  att	  de	  ska	  
kunna	  utveckla	  en	  egen	  variation	  av	  dem.	  Den	  konstnärliga	  formen	  får	  sin	  fulländade	  
innebörd	  genom	  att	  konstnären	  förstår	  sig	  på	  den	  och	  kan	  utveckla	  dess	  innebörd:	  
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Om	  formen	  anbringas	  mekaniskt	  kan	  den	  naturligtvis	  resultera	  i	  konventionell	  
konst,	  om	  inte	  rent	  av	  pedantisk	  eller	  dum.	  Men	  när	  formen	  används	  väl	  kan	  den	  
bli	  frihetens	  förmedlare,	  det	  verktyg	  som	  avslöjar	  de	  skapande	  överraskningar	  
som	  befriar	  det	  lekande	  sinnet.	  (Nachmanovitch,	  2004,	  s.	  86)	  	  

	  
Hans	  Pålsson	  (2003)	  belyser	  traditionens	  betydelse	  för	  framförandet.	  Han	  skriver	  i	  
boken	  Tankar	  om	  musik,	  att	  musik	  omöjligt	  kan	  låta	  likadant	  som	  det	  gjorde	  förr	  oavsett	  
hur	  mycket	  vi	  försöker	  imitera	  dåtidens	  musik.	  Han	  anser	  att	  musikens	  syfte	  är	  att	  nå	  ut	  
till	  människor	  och	  skapa	  gemenskap	  oss	  emellan.	  Inom	  den	  klassiska	  musiken	  är	  
instrumentalistens	  uppgift	  att	  utforska	  genretraditioner	  och	  föra	  dem	  vidare	  med	  stor	  
respekt	  till	  kompositörens	  konstnärliga	  avsikter.	  När	  instrumentalisten	  framför	  ett	  verk	  
med	  stil	  kan	  han	  kombinera	  sina	  egna	  tolkningar	  av	  verket	  med	  genrens	  generella	  
principer.	  Så	  här	  uttrycker	  Pålsson	  det:	  	  	  	  

	  
Musikerns	  spel	  ska	  inte	  fungera	  som	  en	  tidsmaskin	  som	  flyttar	  oss	  bakåt	  i	  tiden	  
utan	  måste	  vara	  ett	  hjälpmedel	  att	  tränga	  in	  i	  människans	  inre,	  gemensamma	  
grund.	  Glöm	  inte	  att	  äldre	  musikverk	  är	  fynd	  ur	  mästarens	  gravar,	  och	  den	  som	  
ägnar	  sig	  åt	  en	  interpretation	  är	  en	  slags	  arkeolog.	  (Pålsson,	  2003,	  s.26)	  

	  
Det	  framkommer	  enligt	  Bailey	  (1993)	  att	  Salter	  anser	  att	  den	  klassiska	  musikern	  inte	  får	  
lov	  att	  göra	  en	  egen	  tolkning	  av	  barockens	  noter	  utan	  att	  följa	  strikta	  principer	  eftersom	  
det	  skulle	  kunna	  skada	  musiken.	  Klassiska	  musiker	  skall	  enligt	  Salter	  ”rätta	  sig	  efter	  
traditionen	  och	  verka	  för	  att	  bevara	  den	  och	  försköna	  den”	  (Salter,	  1993,	  citerad	  i	  Bailey,	  
s.	  29).	  Oavsett	  om	  barocken	  på	  sin	  tid	  inbjöd	  till	  improvisation	  och	  noterna	  endast	  är	  en	  
skiss	  av	  hur	  det	  verkligen	  lät,	  så	  är	  klassiska	  musikers	  roll	  att	  endast	  spela	  som	  det	  står.	  
Barockmusiken	  idag	  återspeglar	  inte	  hur	  det	  verkligen	  lät	  och	  får	  aldrig	  uttrycka	  hur	  det	  
var	  menat	  att	  spelas.	  	  
	  
Bailey	  (1993)	  menar	  att	  musikern	  i	  detta	  fall	  blir	  underordnad	  själva	  musiken.	  Hans	  
uppfattning	  om	  den	  klassiska	  musiken	  är	  den,	  att	  den	  faktor	  som	  till	  störst	  del	  gör	  ett	  
framträdande	  inom	  klassisk	  musik	  storslaget,	  är	  själva	  kompositionen	  i	  sig,	  snarare	  än	  
musikern	  som	  utför	  det.	  

2.1.3	  Frihet	  och	  personligt	  uttryck	  
Enligt	  Nachmanovitch	  (2004)	  så	  är	  musik	  till	  för	  att	  inspirera	  och	  skapa	  fantasi	  hos	  
åhöraren.	  Den	  musik	  som	  är	  mest	  fulländad	  i	  sin	  form	  och	  uttryck	  är	  den	  som	  inbjuder	  
till	  kreativitet	  hos	  åhöraren.	  Musik	  berättar	  inte	  för	  oss	  hur	  någonting	  är	  utan	  hjälper	  
oss	  att	  förstå	  oss	  själva	  och	  hur	  andra	  kan	  uppfatta	  verket.	  Nachmanovitch	  skriver	  att:	  
	  

Det	  konstnärliga	  ligger	  i	  att	  inte	  ge	  läsaren	  vare	  sig	  för	  mycket	  eller	  för	  lite	  
information,	  men	  den	  precisa	  mängd	  som	  krävs	  för	  att	  tjäna	  som	  katalysator	  för	  
en	  aktiv	  fantasi.	  Den	  bästa	  konsten	  är	  inte	  den	  som	  serveras	  på	  en	  silverbricka	  
utan	  den	  som	  sporrar	  läsarens	  förmåga	  att	  agera.	  (Nachmanovitch,	  2004,	  s.	  106).	  

	  
Pålsson	  (2003)	  menar	  att	  varje	  interpret	  berättar	  sin	  egen	  mer	  eller	  mindre	  påhittade	  
version	  av	  verket	  och	  tonsättarens	  personlighet.	  För	  att	  som	  musiker	  leverera	  ett	  
personligt	  uttryck,	  krävs	  det	  inte	  enbart	  läsande	  och	  studier,	  det	  krävs	  också	  
tankeverksamhet	  och	  inkännande:	  ”Det	  hjälper	  inte	  att	  enbart	  vara	  någon	  form	  av	  
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musikvetenskapsman	  när	  man	  väl	  sitter	  på	  ett	  konsertpodium	  inför	  en	  publik”	  skriver	  
Pålsson	  (s.	  61).	  Vidare	  anser	  Pålsson	  (2003)	  att	  det	  är:	  	  
	  

…	  musikerns	  plikt	  att	  föra	  vidare	  traditioner	  utifrån	  en	  noggrann	  studie	  av	  
musikstilen	  och	  notbladet.	  Som	  en	  medveten	  interpret	  är	  det	  den	  klassiska	  
pianistens	  uppgift	  att	  presentera	  kompositörens	  karaktär	  men	  också	  att	  kunna	  
forma	  musikens	  budskap	  färgat	  av	  pianisten	  egen	  idèrikedom	  och	  vilja.	  (Pålsson,	  
2003,	  s.	  63)	  

	  
Bailey	  (1993)	  intervjuar	  barockpianisten	  Lionel	  Salter,	  Bailey	  kommenterar	  intervjun	  på	  
följande	  sätt:	  
	  

I	  tried	  to	  discover	  from	  Lionel	  Salter	  whether	  this	  sort	  of	  thing	  was	  possible	  in	  
the	  present	  day	  performance	  in	  baroque.	  Could	  the	  performance	  ever	  be	  
remarkable	  because	  of	  a	  performer`s	  contribution	  rather	  than	  for	  the	  
composer`s	  music?	  His	  reply	  reflected,	  I	  think,	  the	  general	  view	  held	  in	  this	  
music.	  That	  would	  be	  an	  absolute	  artistic	  crime.	  (Bailey,	  1993,	  s.	  28).	  	  

	  
Salter	  menar	  enligt	  citatet	  ovan	  att	  musiken	  är	  större	  och	  viktigare	  än	  musikern	  som	  
spelar	  den,	  att	  påstå	  något	  annat	  är	  att	  begå	  ett	  musikaliskt	  brott,	  menar	  han.	  

2.1.4	  Attitydskillnader	  mellan	  jazzmusiker	  och	  klassiska	  musiker	  
En	  annan	  syn	  på	  musik	  representeras	  av	  flamencoartisten	  Paco	  Pena,	  som	  i	  en	  intervju	  
med	  Bailey	  (1993)	  menar	  att	  musik	  tillhör	  naturen	  och	  därmed	  är	  föränderlig	  i	  sitt	  sätt	  
att	  te	  sig.	  Musik	  går	  inte	  att	  bevara,	  den	  är	  formbar	  utefter	  den	  som	  spelar.	  Pena	  tror	  att	  
klassiska	  musiker	  har	  svårt	  att	  acceptera	  detta.	  Han	  menar	  att	  inom	  jazzen	  ligger	  det	  
lika	  stort	  ansvar	  som	  för	  klassiska	  musiker	  vid	  framträdanden.	  Genrerna	  skiljer	  sig	  åt	  i	  
att	  musiker	  inom	  jazzvärlden	  har	  tillåtelsen	  att	  bryta	  ner	  verk	  och	  omsätta	  den	  till	  en	  
egen	  komposition.	  Pena	  uppfattar	  det	  som	  att	  klassiska	  musiker	  anser	  att	  de	  skadar	  
verket	  om	  de	  inte	  följer	  strikta	  regler.	  Vidare	  tror	  han	  att	  klassiska	  musiker	  ser	  på	  verk	  
som	  något	  gudomligt	  gjord	  av	  en	  odödlig.	  I	  vilket	  fall	  så	  blir	  en	  prestanda	  en	  form	  av	  
knäfall.	  Pena	  uttrycker	  sig	  under	  intervjun	  på	  följande	  sätt:	  
	  

In	  the	  straight	  classical	  world,	  the	  performer	  approaches	  music	  on	  tiptoe.	  Music	  
is	  precious	  and	  performance	  constitutes	  a	  threat	  to	  its	  existence.	  So,	  of	  course,	  he	  
has	  to	  be	  careful.	  Also,	  the	  music	  doesn´t	  belong	  to	  him.	  He	  is	  allowed	  to	  handle	  it	  
but	  then	  only	  under	  the	  strictest	  supervision.	  Somebody	  has	  gone	  through	  a	  lot	  
of	  trouble	  to	  create	  this	  thing,	  this	  composition,	  and	  the	  performers	  primary	  
responsibility	  is	  to	  preserve	  it	  from	  damage.	  (Bailey,	  1993,	  s.	  67)	  	  

	  
Bailey	  (1993)	  samtalar	  även	  med	  den	  världsberömda	  klassiska	  klarinettisten	  Anthony	  
Pay.	  Pay	  anser	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  mellan	  hur	  klassiska	  musiker	  äntrar	  musiken	  
jämfört	  med	  jazz-‐musiker.	  Inom	  klassisk	  musik	  går	  instuderingen	  ut	  på	  att	  ta	  reda	  på	  
vad	  kompositören	  menade	  med	  verket.	  Jazzmusiker	  studerar	  verk	  genom	  att	  utveckla	  
sitt	  eget	  spelsätt.	  Musikverk	  inom	  jazzen	  ses	  som	  ett	  hjälpmedel	  med	  olika	  verktyg	  så	  att	  
musikerna	  själva	  kan	  uttrycka	  sin	  egen	  intuition.	  På	  så	  sätt	  blir	  jazzmusiken	  ett	  mer	  
personligt	  spel	  eftersom	  den	  präglas	  av	  musikerns	  personlighet	  och	  därigenom	  är	  
jazzmusikern	  en	  lyckligare	  person.	  Pay	  uttrycker	  att:	  
	  

There	  is	  a	  crucial	  difference	  in	  terms	  of	  the	  way	  in	  which	  performers	  approach	  
music.	  If	  you	  are	  playing	  in	  a	  symphony	  orchestra	  or	  if	  you	  are	  playing	  a	  piece	  of	  
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chamber	  music,	  you	  are	  trying,	  often	  against	  fairly	  heavy	  odds,	  to	  find	  out	  what	  
somebody	  has	  meant	  when	  they	  said	  something,	  and	  I	  think	  that	  a	  jazz	  player,	  
for	  example,	  is	  saying	  what	  is	  in	  him.	  He	  puts	  very	  much	  more	  of	  his	  total	  
personality	  into	  what	  he	  does.	  I	  think	  he´s	  a	  much	  happier	  individual	  in	  many	  
ways.	  (Bailey,	  1993,	  s.	  68.)	  	  

	  
Pay	  menar	  att	  en	  fulländad	  musiker	  kan	  kombinera	  regler	  i	  musiken	  med	  sin	  personliga	  
tolkning	  genom	  improvisation.	  Den	  fria	  musikern	  kan	  kombinera	  tradition	  och	  
nyskapande	  och	  befinner	  sig	  ständig	  där	  emellan.	  De	  musiker	  som	  är	  de	  mest	  välkända	  
är	  det	  för	  att	  de	  kan	  kombinera	  tradition	  och	  nyskapande	  när	  de	  spelar	  (Bailey,	  1993).	  	  
	  
Jazzpianisten	  Keith	  Jarrett	  är	  tämligen	  väl	  insatt	  i	  den	  klassiska	  musikens	  värld.	  Han	  har	  
själv	  spelat	  mycket	  klassisk	  musik,	  och	  gjort	  skivinspelningar	  av	  bland	  annat	  Bachs	  
Goldbergvariationer	  och	  Georg	  Friedrich	  Händels	  sviter	  för	  klaver.	  Om	  improvisation	  
inom	  den	  klassiska	  musiken	  säger	  han	  följande	  i	  DVD-‐filmen	  The	  Art	  Of	  Improvisation	  
(Dibb,	  2003):	  
	  

People	  would	  ask	  me:	  Why	  don´t	  you	  improvise	  your	  cadences?	  So	  I	  started	  to	  
realize	  that,	  when	  they	  think	  of	  improvisation	  they	  think	  of	  connecting	  one	  
written	  thing	  to	  another	  written	  thing.	  When	  I	  think	  of	  improvisation	  I	  think	  of	  
going	  from	  zero	  to	  zero	  or	  to	  wherever	  it	  goes	  but	  I´m	  not	  connecting	  one	  thing	  
to	  another.	  (Jarrett,	  refererad	  i	  Dibb,	  2003)	  

	  
Jarrett	  (refererad	  i	  Dibb,	  2003)	  undviker	  alltså	  att	  improvisera	  sina	  kadenser	  när	  han	  
spelar	  barockmusik	  därför	  att	  han	  inte	  gillar	  de	  musikaliska	  ramarna	  och	  
förutsättningarna	  som	  är	  alltför	  strikta.	  Han	  menar	  att	  det	  känns	  för	  förutsägbart.	  Jarrett	  
vill	  själv	  kunna	  vara	  med	  och	  styra	  hela	  det	  musikaliska	  förloppet	  från	  början	  till	  slut	  
vilket	  han	  inte	  ges	  möjlighet	  till	  inom	  denna	  genre.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenterar	  jag	  tidigare	  forskning	  som	  är	  relevant	  i	  förhållande	  till	  
studiens	  intresseområde,	  syfte	  och	  frågeställningar.	  

2.2.1	  Det	  musikaliska	  uttrycket	  
Vad	  formar	  det	  musikaliska	  uttrycket	  är	  titeln	  på	  Erik	  Hanspers	  examensarbete	  (2011).	  
Frågeställningen	  i	  hans	  intervjustudie	  är	  begränsad	  till	  jazzgenren.	  Hanspers	  tar	  upp	  
hur	  konstnären	  förhåller	  sig	  till	  hantverkstraditioner	  i	  olika	  sammanhang.	  Vidare	  tas	  
reflektioner	  upp	  över	  hur	  konstnärens	  personliga	  utveckling	  påverkar	  och	  inverkar	  i	  
den	  konstnärliga	  processen.	  Hanspers	  kommer	  fram	  till	  att	  det	  musikaliska	  uttrycket	  
utformas	  av	  olika	  processer	  som	  sker	  i	  den	  kultur	  vi	  lever	  i	  och	  intresserar	  oss	  för	  men	  
också	  den	  pågående	  process	  vi	  personligen	  befinner	  oss	  i.	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  parametrar	  som	  formar	  musikers	  musikaliska	  uttryck	  menar	  Hanspers	  
(2011).	  Han	  menar	  att	  det	  förekommer	  en	  form	  av	  dualism,	  musikern	  kan	  dela	  upp	  sig	  i	  
två	  olika	  kreativa	  roller,	  konstnären	  och	  hantverkaren.	  Dessa	  två	  roller	  är	  på	  vissa	  sätt	  
varandras	  motpoler,	  den	  skapande,	  abstrakta	  rollen,	  (konstnären)	  gentemot	  den	  
teoretiskt,	  tekniska	  rollen,	  (hantverkaren).	  Hanspers	  kommer	  fram	  till	  att,	  det	  inte	  går	  
att	  klara	  sig	  utan	  någon	  av	  dessa	  båda	  som	  musiker,	  målet	  är	  att	  få	  dem	  att	  verka	  
tillsammans	  i	  symbios.	  Det	  är	  omöjligt	  att	  ta	  bort	  en	  parameter	  till	  förmån	  för	  en	  annan.	  
Allt	  spelar	  in	  och	  gör	  det	  hela	  tiden,	  både	  våra	  hantverksmässiga	  kunskaper,	  personliga	  
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mognad	  och	  erfarenheter.	  Musiken	  som	  identitetsskapande	  faktor	  framstår	  väldigt	  
tydligt.	  	  

2.2.2	  Musikhögskolornas	  inflytande	  och	  påverkan	  	  
Hanspers	  (2011)	  frågar	  även	  sina	  informanter	  om	  deras	  egen	  tid	  som	  studerande	  på	  
musikhögskola.	  Under	  samtalen	  växer	  en	  bild	  fram	  där	  högre	  musikutbildningar	  ofta	  
kan	  framstå	  som	  platser	  för	  konformitet	  och	  konsensustänkande	  och	  dessvärre	  verkar	  
detta	  vara	  förankrat	  både	  i	  lärare	  och	  studenter	  enligt	  Hanspers.	  Det	  framkommer	  i	  
Hanspers	  resultat	  att	  idealiserandet	  av	  amerikanska	  jazzmusiker	  är	  ett	  återkommande	  
fenomen.	  En	  av	  informanterna	  talar	  om	  ett	  skygglappsfenomen	  där	  alla	  går	  i	  samma	  
spår	  och	  där	  inslag	  i	  utbildningen	  görs	  efter	  en	  viss	  mall	  trots	  att	  utbildningen	  har	  en	  
konstnärlig	  profil.	  Hanspers	  drar	  slutsatsen	  att	  bevarandet	  av	  traditionen	  är	  stark	  inom	  
jazzvärlden,	  speciellt	  på	  musikhögskolorna.	  

2.2.3	  Tradition	  kontra	  musikalisk	  frihet	  
I	  examensarbetet	  Hur	  fångar	  man	  musiken?	  -‐	  fem	  olika	  jazzmusikers	  tankar	  och	  
resonemang	  kring	  begreppet	  improvisation,	  skriver	  författaren	  Markus	  Eriksson	  (2011)	  
om	  hur	  olika	  musiker	  ser	  på	  sitt	  eget	  musicerande	  och	  när	  musikaliska	  forum	  uppstår.	  
Studien	  baseras	  på	  fem	  jazzmusikers	  intervjuer.	  I	  Erikssons	  resultat	  framkommer	  det	  att	  
det	  bland	  vissa	  jazzmusiker	  inte	  ses	  som	  nödvändigt	  att	  återskapa	  en	  tradition:	  
	   	  
	  

Att	  återskapa	  en	  tradition	  görs	  ofta	  under	  förespegling	  av	  att	  ha	  respekt	  för	  
traditionen,	  men	  de	  här	  musikerna,	  förgrundsgestalterna	  inom	  jazz,	  skulle	  känna	  
sig	  lite	  lätt	  kränkta,	  om	  de	  kunde	  ta	  del	  av	  hur	  musikerna	  hanterar	  deras	  
tradition,	  deras	  bidrag	  till	  den	  här	  musikformen.	  (Eriksson,	  2011,	  s.	  26)	  

	  
Det	  framkommer	  i	  Erikssons	  (2011)	  resultat	  att	  det	  även	  finns	  många	  jazzmusiker	  som	  
trivs	  i	  traditionen,	  och	  med	  att	  föra	  arvet	  vidare.	  Eriksson	  drar	  slutsatsen	  att	  det	  inte	  gör	  
musiken	  mindre	  personlig	  bara	  för	  att	  musikern	  ifråga	  spelar	  i	  en	  viss	  tradition,	  eller	  i	  
ett	  specifikt	  jazzidiom.	  	  
	  
Eriksson	  (2011)	  kommer	  fram	  till	  att	  det,	  för	  att	  bli	  en	  god	  improvisatör	  och	  musiker,	  
närmast	  handlar	  om	  att	  rannsaka	  sig	  själv	  och	  skala	  bort	  det	  onödiga:	  	  
	  

För	  att	  bli	  en	  god	  improvisatör	  krävs	  det	  att	  man	  tänker	  på	  vad	  man	  spelar	  och	  
varför	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  i	  vardagliga	  livet	  reflekterar	  över	  sin	  
personlighet	  och	  sina	  handlingar.	  (Eriksson,	  2011,	  s.	  24)	  

	  
Improvisation	  är	  en	  social	  sysselsättning	  enligt	  (Eriksson,	  2011).	  Han	  menar	  att	  det	  
handlar	  om	  att	  vara	  lyhörd,	  att	  lära	  sig	  ge	  och	  ta	  emot	  impulser,	  att	  påverkas	  och	  reagera	  
på	  vad	  som	  sker	  i	  ett	  musikaliskt	  spelsammanhang	  tillsammans	  med	  sina	  
medmusikanter.	  Samtidigt	  måste	  en	  musiker	  ha	  goda	  instrumentfärdigheter	  för	  att	  
obehindrat	  kunna	  uttrycka	  de	  musikaliska	  idéer	  som	  kommer	  till	  en	  i	  stunden.	  Det	  finns	  
många	  likheter	  med	  att	  lära	  sig	  ett	  språk,	  menar	  Eriksson.	  	  
	  
Mats	  Persson	  (2011)	  diskuterar	  i	  sin	  artikel,	  Bevare	  oss	  för	  traditionen,	  traditionens	  
betydelse	  och	  inverkan	  på	  den	  klassiska	  musiken.	  Persson	  menar	  att	  musiken	  som	  
spelas	  inom	  det	  etablerade	  musiklivet	  samt	  institutionerna	  idag,	  är	  nästan	  uteslutande	  
historisk.	  Han	  menar	  att	  man	  där	  ägnar	  sig	  åt	  att	  ”vårda	  klassikerna	  och	  slå	  vakt	  om	  
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traditionen.	  I	  själva	  verket	  upprätthåller	  man	  slentrianen.	  Tradition	  ist	  Schlamperei	  
(tradition	  är	  slarv)	  lär	  Gustav	  Mahler	  ha	  yttrat”	  (a.a.,	  s.	  17).	  Vidare	  skriver	  han	  att	  den	  
klassiska	  musiken	  idag	  blivit	  till	  utsmyckningar	  och	  ornament,	  musiken	  får	  inte	  vara	  ful	  
eller	  störa	  eller	  uppröra.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  den	  samtida	  klassiska	  musiken	  
får	  säga	  någonting	  om	  den	  tid	  vi	  lever	  i,	  vilken	  inte	  alltid	  är	  vacker:	  	  
	  

Om	  man	  mot	  förmodan	  tar	  till	  sig	  den	  samtida	  musiken,	  då	  är	  det	  antingen	  en	  
etablerad	  skrytmusik,	  som	  hyllar	  etablissemanget	  och	  det	  bestående,	  eller	  en	  
välanpassad,	  slätkammad	  och	  förutsägbar	  anrättning	  som	  bara	  är	  vacker	  och	  
inte	  säger	  någonting.	  (Persson,	  2011,	  s.	  17)	  

	  
Begreppet	  tradition	  är,	  enligt	  Persson	  (2011),	  egentligen	  ett	  fenomen	  som	  inte	  existerar.	  
Att	  kopiera	  spelsätt	  och	  detaljer	  inom	  en	  tidigare	  uppförandepraxis	  innebär	  enligt	  
Persson	  inte	  att	  man	  blir	  en	  del	  av	  den	  traditionen.	  Man	  anknyter	  inte	  heller	  till	  en	  
tradition,	  för	  den	  har	  då	  redan	  upphört	  att	  finnas	  till:	  ”Levande	  tradition	  innebär	  
förändring.	  Allt	  annat	  är	  ytligt	  reproducerande	  av	  stelnade	  former”	  (a.a.,	  s.	  18).	  	  
	   	  
	  
Joakim	  Milder	  (2010)	  diskuterar	  musiktraditioner	  inom	  jazzmusik	  och	  klassisk	  musik,	  i	  
en	  artikel	  kallad	  Manliga	  förtecken	  (Orkesterjournalen).	  Milder	  diskuterar	  ämnet	  utifrån	  
ett	  genusperspektiv,	  vilket	  kan	  vara	  en	  relevant	  vinkling	  för	  hur	  man	  som	  musiker,	  
manlig	  eller	  kvinnlig,	  förhåller	  sig	  till	  traditioner.	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  anledning	  att	  
vara	  stolt	  över	  traditionen,	  att	  känna	  vördnad	  inför	  den,	  å	  andra	  sidan	  anser	  han	  att:	  
	  

När	  vi	  musiker	  vårdar	  traditionen,	  så	  måste	  vi	  vara	  medvetna	  om	  att	  vi	  vårdar	  
ett	  uttryck	  och	  en	  musikform	  som	  i	  oerhört	  hög	  grad	  präglats	  av	  män	  och	  
manligt	  tänkande.	  (Milder,	  2010,	  s.	  29).	  

	  
Milder	  (2010)	  anser	  att	  musiker	  måste	  göra	  upp	  med	  sin	  tradition,	  att	  förvalta	  allt	  som	  
är	  fantastiskt	  med	  den,	  men	  också	  ta	  konsekvenserna	  av	  insikten	  om	  att	  något	  väsentligt	  
alltid	  har	  saknats;	  ”dynamiken	  mellan	  två	  jämnstarka	  krafter”	  (a.a.s.29).	  Han	  anser	  
vidare	  att	  musiktraditionen	  har	  orsakat	  att	  det	  blivit	  en	  ojämn	  balans	  när	  det	  gäller	  vilka	  
instrument	  kvinnor	  och	  män	  väljer	  att	  lära	  sig	  spela:	  
	  

Det	  blir	  ett	  spel	  som	  kan	  påminna	  om	  tidig	  opera,	  där	  kvinnor	  var	  förbjudna	  att	  
delta	  och	  de	  kvinnliga	  rollerna	  sjöngs	  av	  manliga	  falsettsångare	  eller	  kastrater.	  
Inom	  konstmusiken	  blev	  sång	  och	  så	  småningom	  piano	  de	  områden	  där	  kvinnor	  
gradvis	  fick	  tillträde,	  och	  man	  kan	  på	  många	  plan	  se	  hur	  jazzhistorien,	  inom	  en	  
komprimerad	  tidsrymd	  och	  med	  en	  rejäl	  fördröjning,	  upprepar	  konstmusikens	  
utveckling.	  (Milder,	  2010,	  s.	  29).	  

	  
Milder	  (2010)	  menar	  att	  historien	  upprepar	  sig	  vad	  det	  gäller	  snedfördelning	  av	  kön	  
inom	  vissa	  instrumentgrupper	  både	  inom	  jazz-‐	  och	  klassisk	  musik.	  

2.2.4	  Pedagogiska	  traditioner	  
Pontus	  Holmberg	  (2013)	  försöker	  i	  sitt	  arbete	  Pianoundervisning	  genom	  genren?	  att	  
definiera	  genrerna	  klassisk	  musik	  och	  jazzmusik.	  Han	  kommer	  bland	  annat	  fram	  till	  att	  
den	  tydligaste	  skillnaden	  genrerna	  emellan	  är	  repertoaren	  och	  i	  vilket	  format	  den	  
förekommer.	  Holmberg	  menar	  att	  jazzmusiken	  bara	  funnits	  i	  modern	  tid,	  då	  det	  fanns	  
tillgång	  till	  inspelningsteknik,	  vilket	  har	  möjliggjort	  dokumentation	  på	  helt	  andra	  sätt	  än	  
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inom	  den	  klassiska	  musiken,	  som	  är	  betydligt	  äldre.	  Den	  klassiska	  musiken	  har	  därmed	  
präglats	  av	  en	  mera	  notbunden	  tradition.	  
	  
En	  stor	  del	  utav	  Holmbergs	  (2013)	  resultat,	  utgår	  ifrån	  resonemang	  kring	  pedagogiska	  
traditioner.	  Han	  utforskar	  begreppen	  ”borgerlig”	  och	  ”folklig”	  tradition,	  vilket	  Holmberg	  
anser	  att	  han	  mer	  eller	  mindre	  kan	  översätta	  till	  klassiskt	  och	  afroamerikansk	  tradition.	  
Då	  menar	  Holmberg	  att	  jazzmusiken	  hör	  till	  den	  folkliga	  traditionen,	  den	  mindre	  
notbundna,	  medan	  den	  klassiska	  musiken	  hör	  till	  borgerliga	  traditionen.	  I	  Holmbergs	  
resultat	  framgår	  exempelvis	  uppfattningar	  om	  att	  klassiska	  pianister	  är	  interpreter,	  till	  
skillnad	  från	  pianister	  inom	  den	  afroamerikanska	  traditionen	  som	  är	  improvisatörer.	  
Samtidigt	  tenderar	  Holmbergs	  informanter,	  såväl	  de	  klassiska	  musikerna	  såsom	  
jazzmusikerna,	  att	  ta	  avstånd	  från	  att	  placera	  sig	  i	  en	  given	  tradition.	  Det	  framgår	  inte	  i	  
Holmbergs	  intervjuer	  om	  dessa	  uppfattningar	  är	  legitima	  eller	  bara	  fördomar	  hos	  
informanterna.	  
	  
Holmbergs	  (2013)	  resultat	  visar	  att	  kunskap	  inom	  både	  noter	  och	  gehör	  öppnar	  upp	  
störst	  möjligheter	  för	  en	  musiker,	  oavsett	  genre.	  Attityderna	  i	  svaren	  hos	  Holmbergs	  
klassiska	  informanter	  visar	  att	  de	  verkligen	  vill	  markera	  att	  klassiska	  musiker	  inte	  bara	  
spelar	  som	  det	  står,	  utan	  snarare	  väcker	  liv	  på	  sitt	  egna	  sätt	  i	  musik	  som	  är	  noterad.	  
Holmberg	  menar	  att	  detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  noter	  kan	  vara	  ett	  negativt	  laddat	  ord	  och	  
att	  notläsande	  musiker	  har	  ett	  ansvar	  att	  försvara	  och	  förtydliga	  noternas	  plats	  i	  
musiken.	  Improvisation	  och	  personligt	  uttryck	  har	  i	  Holmbergs	  intervjuer	  däremot	  en	  
tendens	  att	  klinga	  vackrare	  och	  ha	  en	  högre	  status	  i	  musicerandet	  och	  
musikundervisningen	  än	  notläsningsförmågan.	  	  
	  
Don	  Lebler	  (2007)	  kommer,	  i	  sin	  artikel	  Student-‐as-‐master?	  Reflections	  on	  a	  learning	  
innovation	  in	  popular	  music	  pedagogy,	  fram	  till	  att	  populär-‐	  och	  gehörsmusiker	  många	  
gånger	  lär	  sig	  i	  olika	  kulturella	  sammanhang.	  Han	  skriver	  om	  hur	  studenterna	  lär	  av	  
varandra	  i	  ett	  utarbetat	  ”peer	  learning-‐system”,	  där	  produktiviteten	  är	  hög.	  Med	  
begreppet	  peer-‐learning	  menas	  att	  eleverna	  lär	  sig	  av	  sina	  peers,	  alltså	  sina	  jämlikar.	  
Lebler	  menar	  att	  popmusikstudenterna	  lär	  av	  varandra	  och	  mindre	  ofta	  av	  lärare.	  
Leblers	  forskningsresultat	  lyfter	  fram	  studenters	  lärande	  av	  varandra	  och	  hur	  de	  
utvecklat	  denna	  form	  inom	  vad	  han	  väljer	  att	  kalla	  för	  ”contemporary	  music”	  vilket	  
betyder	  nutida	  musik.	  	  

2.2.5	  Skillnader	  i	  kunskap	  genrer	  emellan	  
Lars	  Lilliestam	  (1997)	  undersöker	  i	  sin	  artikel	  Att	  spela	  på	  gehör,	  musikaliska	  kunskaper	  
hos	  rock-‐,	  pop-‐	  och	  folkmusiker.	  Han	  väljer	  samlingsnamnet	  gehörsmusik	  för	  dessa	  tre	  
genrer.	  Lilliestam	  anser	  att	  dessa	  musikstilar:	  

	  
…	  under	  lång	  tid	  har	  förbisetts	  av	  musikvetenskapen,	  vilket	  i	  sin	  tur	  beror	  på	  att	  
de	  legat	  utanför	  den	  sfär	  av	  traditionell	  akademisk	  kunskap	  som	  odlats	  vid	  
universitet	  och	  skolor	  –	  vad	  antropologer	  ibland	  kallar	  den	  ”stora	  traditionen”.	  
(Lilliestam,	  1997,	  s.	  70)	  
	  

Att	  spela	  gehörsmässig	  musik	  är	  att	  använda	  sig	  av	  tyst	  kunskap	  eller	  icke	  verbaliserad	  
kunskap,	  menar	  Lilliestam	  (1997).	  Tyst	  kunskap	  definierar	  han	  som:	  
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…	  kunskaper	  som	  manifesterar	  sig	  i	  handlingar	  men	  som	  inte	  kläs	  i	  ord	  och	  som	  
inte	  är	  formaliserade,	  teoretiserade,	  systematiserade,	  pedagogiserade	  eller	  
sammanfattade	  i	  handböcker	  (Lilliestam,	  1997,	  s.	  73)	  

	  
Lilliestam	  (1997)	  kommer	  fram	  till	  att	  det	  från	  gehörsmusiker	  finns	  en	  misstänksamhet	  
mot	  traditionell	  musikalisk	  utbildning,	  notläsning	  och	  övning	  och	  så	  vidare.	  
	  
Kristine	  West	  (2012)	  undersöker	  i	  sin	  master-‐uppsats	  Bort	  med	  knätofsen	  skillnaderna	  
mellan	  folkmusik	  och	  klassisk	  musik.	  West	  är	  violinist	  inom	  båda	  genrerna	  och	  försöker	  
reda	  ut	  en	  frågeställning,	  nämligen	  varför	  hon	  inte	  lyckades	  uppnå	  samma	  känsla	  inom	  
den	  noterade	  klassiska	  musiken	  som	  inom	  den	  gehörstraderade	  folkmusiken	  -‐	  en	  känsla	  
av	  att	  musiken	  är	  hennes	  egen.	  Hon	  kommer	  fram	  till	  att	  hon	  på	  kunskapens	  väg	  vill	  
tillgodogöra	  sig	  den	  stilmässiga	  kännedom	  som	  krävs	  för	  att	  på	  så	  sätt	  känna	  musiken	  så	  
väl	  att	  hon	  kan	  vara	  fri	  inom	  den,	  ”något	  som	  kanske	  alla	  musiker	  på	  något	  sätt	  
eftersträvar”	  (a.a.,	  s.	  44).	  Hon	  upplever	  att	  den	  största	  friheten	  uppnås	  genom	  att	  lära	  sig	  
och	  utöva	  musik	  på	  gehör,	  samt	  genom	  att	  själv	  komponera	  musik	  inom	  en	  viss	  stil.	  
West	  påstår	  att:	  ”Det	  finns	  inget	  sätt	  att	  ta	  sig	  an	  musik	  på	  teoretisk	  väg	  som	  kan	  uppnå	  
den	  känsla	  av	  frihet	  för	  musik	  som	  detta	  givit	  mig”.	  (West,	  2012,	  s.	  43)	  
	  
West	  (2012)	  tror	  att	  anledningen	  till	  den	  känsla	  och	  frihet	  hon	  upplever	  inom	  
folkmusiken	  är	  den	  att	  hon	  har	  förmågan	  att	  improvisera,	  stoppa	  ihop	  nytt	  och	  reagera	  
spontant	  inom	  den.	  När	  hon	  påbörjade	  sitt	  arbete	  trodde	  hon	  inte	  att	  detta	  var	  
överhuvudtaget	  möjligt	  att	  nå	  inom	  den	  noterade	  musiktraditionen.	  Hennes	  syn	  på	  detta	  
har	  delvis	  ändrats	  i	  och	  med	  detta	  arbete.	  Vad	  hon	  inser	  i	  slutfasen	  är	  att:	  	  
	  

…	  det	  i	  slutändan	  handlar	  om	  att	  skapa	  sig	  själv	  förutsättningar	  att	  lita	  på	  sin	  
egen	  smak,	  oavsett	  om	  det	  sker	  genom	  övergripande	  stilkännedom	  eller	  
specialistkunskap	  på	  ett	  mindre	  område	  som	  musikteori	  –	  förutsättningen	  är	  att	  
detta	  leder	  till	  en	  tilltro	  till	  sina	  egna	  konstnärliga	  ställningstaganden	  och	  en	  
förmåga	  att	  reagera	  spontant	  och	  fritt	  i	  musicerande,	  ensam	  och	  tillsammans	  
med	  andra.	  (West,	  2012,	  s.	  43).	  

	  
West	  (2012)	  menar	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  större	  roll	  vad	  du	  specialiserar	  dig	  inom,	  så	  
länge	  det	  leder	  till	  att	  du	  förankrar	  i	  ditt	  musikerskap	  inom	  respektive	  genre.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
Under	  denna	  rubrik	  presenterar	  jag	  några	  utgångspunkter	  hämtade	  från	  sociokulturellt	  
perspektiv	  som	  är	  relevanta	  för	  min	  undersökning	  och	  som	  sedan	  kommer	  att	  användas	  
i	  min	  diskussion	  kring	  resultatet.	  
	  
I	  sin	  bok	  Lärande	  i	  praktiken	  skriver	  Roger	  Säljö	  (2010)	  om	  vikten	  av	  kommunikation	  
som	  ett	  medel	  för	  att	  lära	  sig	  och	  utvecklas.	  Dessa	  teorier	  är	  även	  ytterst	  intressanta	  att	  
applicera	  i	  ett	  musikaliskt	  sammanhang:	  
	  

Människor	  lär	  sig	  genom	  att	  delta	  i	  praktiska	  och	  kommunikativa	  samspel	  med	  
andra.	  De	  sätt	  att	  resonera	  och	  tolka	  verkligheten	  som	  vi	  möter	  i	  interaktion,	  
använder	  vi	  senare	  som	  resurser	  för	  att	  förstå	  och	  kommunicera	  i	  framtida	  
situationer.	  Tänkande	  (intrapsykologiska	  funktioner)	  hos	  individer	  är	  i	  en	  
sociokulturell	  bemärkelse	  således	  former	  av	  kommunikation	  (interpsykologiska	  
funktioner)	  som	  individen	  stött	  på,	  tagit	  till	  sig	  och	  använder	  som	  resurs	  i	  
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framtida	  situationer.	  Våra	  tankar	  och	  idéer,	  liksom	  våra	  sätt	  att	  hantera	  
situationer,	  har	  ett	  genuint	  socialt	  och	  interaktivt	  ursprung.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  106)	  

	  
Ett	  sätt	  att	  se	  på	  musik	  är	  att	  dela	  upp	  den	  i	  olika	  byggstenar.	  Verktyg	  är	  ett	  annat	  
lämpligt	  benämningsord.	  Då	  menar	  jag	  verktyg	  som	  utövaren	  gör	  musik	  av	  såsom	  
ackord,	  skalor,	  arpeggion,	  och	  så	  vidare.	  Säljö	  diskuterar	  kring	  dessa	  byggstenar	  i	  sin	  
bok	  Lärande	  och	  kulturella	  redskap	  från	  2010.	  Han	  kallar	  dessa	  för	  kulturella	  och	  
språkliga	  redskap,	  vilket	  jag	  ser	  som	  relevant	  att	  applicera	  även	  på	  musik.	  På	  följande	  
vis	  uttrycker	  sig	  Kozulin,	  (1998)	  ur	  samma	  bok	  om	  just	  detta:	  

	  
Dessa	  redskap,	  som	  vuxit	  fram	  i	  historien,	  är	  avgörande	  för	  hur	  vi	  använder	  vårt	  
intellekt,	  vår	  kropp	  och	  hur	  vi	  samspelar	  med	  andra.	  De	  förändrar	  i	  grunden	  
våra	  sätt	  att	  göra	  erfarenheter	  och	  att	  lära.	  I	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  
uttrycker	  man	  detta	  som	  att	  redskapen	  medierar	  omvärlden	  för	  oss	  i	  olika	  
aktiviteter.	  (Kozulin,	  1998,	  citerad	  i	  Säljö,	  2010,	  s.	  24)	  

	  
Säljö	  (2010)	  skriver	  om	  olika	  medierande	  tekniker	  inom	  musik,	  bland	  annat	  notläsning.	  
Han	  försöker	  reda	  ut	  vilka	  konsekvenser	  utvecklingen	  av	  dessa	  medierande	  tekniker,	  i	  
detta	  fall	  notläsning,	  får	  i	  musikutövande	  och	  undervisning,	  vad	  det	  gäller	  socialisation	  
av	  människor	  och	  utvecklingen	  av	  färdigheter.	  Han	  menar	  att	  det	  har	  en	  stor	  praktisk	  
nytta	  som	  ett	  koordinerande	  redskap	  i	  större	  konstellationer	  såsom	  symfoniorkestrar	  
och	  liknande.	  Å	  andra	  sidan	  menar	  Säljö	  vad	  det	  gäller	  noter	  som	  ett	  redskap	  för	  
mediering	  att:	  
	  

Detta	  redskap	  för	  mediering	  har	  således	  en	  lång	  rad	  konsekvenser	  för	  de	  
kognitiva	  och	  kommunikativa	  förmågor	  som	  hör	  till	  musikutövande	  och	  
musikförståelse	  i	  vårt	  samhälle.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  164)	  
	  	  

Säljö	  (2010)	  menar	  vidare	  att	  det	  även	  finns	  musikgenrer	  där	  det	  inte	  är	  nödvändigt	  att	  
kunna	  läsa	  noter,	  man	  kan	  lära	  sig	  på	  gehör	  och	  ändå	  uppnå	  en	  betydande	  skicklighet	  
menar	  han.	  Han	  nämner	  blues,	  rock	  och	  viss	  folkmusik	  som	  exempel	  på	  detta.	  Säljö	  
menar	  att	  det	  bland	  musikerna	  inom	  dessa	  nyss	  nämnda	  genrer	  finns	  en	  motvilja	  till	  att	  
intellektualisera	  musiken,	  genom	  noter	  och	  analys	  till	  exempel	  medan	  det	  inom	  den	  
klassiska	  världen	  är	  helt	  nödvändigt	  för	  att	  överhuvudtaget	  kunna	  bli	  accepterad	  som	  
musiker.	  	  
	  
Notläsning	  är	  enligt	  Säljö	  (2010)	  något	  som	  används	  flitigt	  i	  musikundervisning	  på	  olika	  
nivåer.	  Han	  diskuterar	  vidare	  institutioner	  i	  andra	  olika	  verksamheter,	  inte	  bara	  musik	  
och	  kultur	  utan	  även	  inom	  sjukvård,	  tillverkningsföretag,	  hantverkare,	  skolor,	  
administrativa	  miljöer,	  idrottsföreningar	  och	  så	  vidare.	  Han	  anser	  att:	  
	  

Vad	  dessa	  institutioner	  och	  institutionella	  arrangemang	  gör,	  är	  att	  de,	  litet	  
dramatiskt	  uttryckt,	  infiltrerar,	  till	  och	  med	  ockuperar	  individen	  och	  hennes	  
medvetande	  genom	  sina	  rutiner,	  språkliga	  kategorier	  och	  aktiviteter.	  (Säljö,	  
2010,	  s.	  46)	  
	  	  	  	  	  	  

Cecilia	  Hultberg	  (2009)	  diskuterar	  i	  sin	  artikel	  En	  kulturpsykologisk	  modell	  av	  
musikaliskt	  lärande	  genom	  musicerande,	  det	  musikaliska	  lärandet.	  Hon	  menar	  att	  det	  är	  
en	  ”förvisso	  klingande	  men	  verbalt	  outtalad	  kunskapsdimension”	  (a.a.,	  s.	  4).	  Hultberg	  vill	  
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undersöka	  musikaliskt	  lärande	  genom	  att	  försöka	  konkretisera	  begrepp	  och	  
mekanismer	  som	  sker	  inom	  musiken	  och	  det	  musikaliska	  lärandet.	  
	  
Hultberg	  (2009)	  försöker	  således	  konkretisera	  musiken	  i	  termer	  såsom	  kulturella	  
verktyg	  vilket	  ger	  musiken	  en	  ”meningsfylld	  innebörd”	  (a.a.,	  s.	  3).	  Hon	  menar	  att	  
musikelever	  lär	  sig	  via	  dessa	  verktyg,	  att	  de	  är	  allmänt	  tillgängliga	  inom	  en	  kultur:	  
”Detta	  medför	  att	  kulturella	  verktyg	  medierar	  kunskap	  i	  enlighet	  med	  traditionella	  
föreställningar	  om	  världen”	  (a.a.,	  s.	  3).	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  redogör	  jag	  för	  studiens	  undersökningsmetod,	  urvalet	  av	  informanter	  
samt	  hur	  datainsamlingen,	  bearbetningen	  och	  analysen	  av	  datamaterialet	  har	  gjorts.	  
Vidare	  tar	  jag	  upp	  etiska	  överväganden	  i	  studien	  samt	  diskuterar	  kring	  studiens	  giltighet	  
och	  trovärdighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Jag	  har	  utgått	  från	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  såsom	  den	  beskrivs	  av	  
Brinkmann	  och	  Kvale	  (2009)	  i	  boken	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun,	  samt	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  i	  boken	  Examensarbetet	  i	  lärarutbildningen.	  Ämnet	  jag	  
valt	  att	  skriva	  om	  är	  tämligen	  abstrakt	  till	  sin	  natur	  vilket	  gjorde	  att	  valet	  av	  metod,	  
alltså	  intervju,	  var	  för	  mig	  givet.	  	  	  	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  samt	  Brinkmann	  och	  Kvale	  (2009)	  beskriver	  två	  typer	  av	  
intervjuformer,	  strukturerad	  samt	  ostrukturerad	  intervju.	  I	  en	  strukturerad	  intervju	  
ställer	  man	  exakt	  samma	  frågor	  till	  samtliga	  intervjuade.	  Jag	  har	  dock	  valt	  den	  
ostrukturerade	  intervjun	  eftersom	  den	  avsevärt	  mer	  flexibel	  och	  friare	  i	  sin	  form:	  	  
	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  kallas	  ibland	  för	  ostrukturerad	  eller	  icke-‐
standardiserad	  intervju.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  så	  många	  strukturerade	  eller	  
standardiserade	  procedurer	  för	  utförandet	  av	  sådana	  intervjuformer	  måste	  
många	  av	  metodbesluten	  fattas	  på	  platsen,	  under	  intervjun.	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  
2009,	  sid.	  32)	  	  

	  
Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  enligt	  Brinkmann	  och	  Kvale	  (2009)	  halvstrukturerad	  och	  
inte	  så	  standardiserad	  som	  exempelvis	  enkätundersökningar	  med	  svarsalternativ	  är.	  
Med	  halvstrukturerad	  menas	  att	  intervjun	  varken	  är	  ett	  öppet	  samtal	  eller	  ett	  strängt	  
strukturerat	  frågeformulär,	  vilket	  kan	  betyda	  att	  informanterna	  inledningsvis	  får	  ta	  del	  
av	  och	  besvara	  forskningsfrågorna.	  Däremellan	  kan	  de	  utan	  förbestämda	  intervjufrågor	  
bli	  ombedda	  att	  vidareutveckla	  de	  tankar	  och	  åsikter	  som	  uppkommer.	  Brinkmann	  och	  
Kvale	  menar	  att	  en	  intervju	  handlar	  om	  följande	  aspekter:	  
	  

Jag	  vill	  förstå	  världen	  ur	  din	  synvinkel.	  Jag	  vill	  veta	  vad	  du	  vet	  på	  det	  sätt	  som	  du	  
vet	  det.	  Jag	  vill	  förstå	  meningen	  i	  din	  upplevelse,	  gå	  i	  dina	  skor,	  uppleva	  tingen	  
som	  du	  upplever	  dem,	  förklara	  tingen	  som	  du	  förklarar	  dem.	  Vill	  du	  bli	  min	  
lärare	  och	  hjälpa	  mig	  att	  förstå?	  (Spradley,	  1979,	  s.	  34,	  citerad	  i	  Brinkmann	  &	  
Kvale,	  2009,	  s.	  140)	  	  

	  
Det	  finns	  emellertid	  faktorer	  man	  bör	  tänka	  på	  i	  och	  med	  valet	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  
som	  metod.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  nämner	  några	  vanliga	  fallgropar	  man	  lätt	  
hamnar	  i	  som	  oerfaren	  intervjuare.	  Det	  gäller	  att	  som	  intervjuare	  försöka	  verka	  så	  
neutralt	  inställd	  till	  ämnet	  som	  möjligt,	  att	  inte	  yttra	  sina	  egna	  personliga	  åsikter	  i	  ämnet	  
under	  intervjuns	  gång.	  Detta	  kan	  påverka	  intervjuobjektet	  att	  säga	  vad	  de	  tror	  att	  
intervjuaren	  vill	  höra,	  vilket	  kan	  leda	  till	  uttrycket	  ”som	  man	  frågar	  får	  man	  svar”	  (a.a.,	  s.	  
35):	  
	  

Präglas	  intervjun	  av	  tillit	  finns	  förutsättningar	  för	  uppriktiga	  och	  ärliga	  svar	  och	  
därmed	  att	  den	  intervjuade	  vågar	  visa	  upp	  sitt	  synsätt	  –	  även	  om	  han	  tror	  att	  det	  
strider	  mot	  intervjuarens.	  (Johansson	  &	  Svedner	  2010,	  s.	  36)	  
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Målsättningen	  är	  att	  ta	  så	  lite	  plats	  i	  samtalet	  som	  möjligt	  för	  att	  inte	  påverka	  
informanten.	  Att	  intervjua	  handlar	  om	  att	  ta	  del	  av	  informantens	  perspektiv,	  att	  försöka	  
förstå	  vad	  denne	  menar	  och	  vill	  få	  sagt.	  Brinkmann	  och	  Kvale	  (2009)	  menar	  att	  ”den	  
kvalitativa	  forskningsintervjun	  söker	  förstå	  världen	  från	  undersökningspersonernas	  
synvinkel,	  utveckla	  mening	  ur	  deras	  erfarenheter”	  (s.	  17).	  Det	  är	  då	  viktigt	  att	  inte	  
forskaren	  färgar	  samtalet	  med	  sina	  personliga	  åsikter	  vid	  intervjutillfället	  utan	  med	  
frågor	  försöker	  synliggöra	  informantens	  åsikter:	  
	  

Den	  levande	  intervjusituationen,	  där	  intervjupersonen	  låter	  sina	  uttalanden	  
åtföljas	  av	  tonfall	  och	  ansikts-‐och	  kroppsuttryck,	  ger	  ett	  rikare	  tillträde	  till	  
dennes	  föreställningar	  än	  vad	  de	  utskrivna	  texterna	  kommer	  att	  göra	  senare.	  
(Brinkmann	  &	  Kvale,	  2009,	  s.	  145)	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Med	  tanke	  på	  mitt	  valda	  ämnesområde	  och	  studiens	  forskningsfrågor	  ser	  jag	  intervjun	  
som	  den	  bäst	  valda	  metoden.	  Jag	  anser	  att	  det	  var	  enda	  sättet	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  musiker	  
personligen	  uppfattar	  aspekter	  på	  sitt	  musicerande.	  Med	  en	  intervju	  kan	  man	  få	  
djupgående	  svar	  samt	  ställa	  kompletterande	  följdfrågor	  under	  intervjuns	  gång.	  	  

3.2.2	  Urval	  	  
Jag	  har	  valt	  att	  inhämta	  mitt	  referensmaterial	  genom	  att	  göra	  intervjuer	  med	  fyra	  
stycken	  musiker,	  två	  klassiska	  musiker	  och	  två	  jazzmusiker.	  Valet	  av	  informanter	  
baserar	  sig	  på	  rekommendationer	  ifrån	  mina	  musikervänner	  och	  lärare.	  Till	  en	  liten	  del	  
gjordes	  det	  även	  utifrån	  mina	  egna	  musikaliska	  preferenser.	  Jag	  såg	  till	  att	  lyssna	  in	  mig	  
på	  samtliga	  av	  dessa	  musiker,	  antingen	  på	  konserter	  eller	  på	  internet,	  innan	  jag	  
påbörjade	  intervjuerna.	  Jag	  har	  försökt	  att	  få	  spridning	  på	  deras	  ålder,	  instrument	  och	  
stil	  inom	  genren.	  Att	  samtliga	  informanter	  råkar	  vara	  män	  är	  en	  ren	  slump.	  Följande	  
informanter	  har	  intervjuats:	  	  
	  
U:	  är	  man,	  50	  år	  och	  arbetar	  som	  jazzgitarrist,	  kompositör	  samt	  gitarrpedagog	  och	  
ensemblelärare.	  Han	  har	  studerat	  jazzgitarr	  vid	  folkhögskola	  och	  musikhögskola.	  U	  
undervisar	  i	  jazzgitarr	  och	  ensemble	  vid	  musikhögskola	  samt	  folkhögskola.	  Han	  frilansar	  
som	  gitarrist	  i	  olika	  sammanhang,	  bland	  annat	  i	  musikaler,	  teatrar,	  studiomusiker	  i	  pop-‐	  
och	  rockmusik.	  Förutom	  detta	  medverkar	  han	  i	  ett	  antal	  jazzgrupper.	  	  
	  
E:	  är	  man,	  57	  år	  gammal	  och	  klassisk	  pianist.	  Han	  har	  studerat	  klassiskt	  piano	  vid	  
musikkonservatorium	  och	  musikhögskola.	  E	  frilansar	  som	  musiker.	  Han	  spelar	  i	  en	  
symfoniorkester	  och	  är	  lektor	  vid	  en	  musikhögskola.	  	  
	  
J:	  är	  man,	  26	  år	  gammal	  och	  jazzpianist.	  J	  har	  studerat	  jazzpiano	  vid	  folkhögskola	  och	  
musikhögskola.	  Han	  frilansar	  som	  pianist	  i	  olika	  sammanhang.	  Dessutom	  undervisar	  
han	  i	  piano	  i	  viss	  mån	  vid	  diverse	  kulturskolor.	  
	  
B:	  är	  man,	  26	  år	  och	  spelar	  klassisk	  cello.	  Han	  började	  spela	  cello	  vid	  7	  års	  ålder.	  B	  har	  
studerat	  cello	  på	  en	  musikhögskola	  samt	  vid	  masterutbildningen	  på	  musikhögskola.	  
Utöver	  det	  så	  spelar	  han	  elgitarr	  och	  trummor	  i	  olika	  band.	  Han	  har	  arbetat	  i	  olika	  
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operaorkestrar	  som	  cellist.	  B	  har	  också	  arbetat	  i	  kammarorkester	  ett	  år	  efter	  avslutad	  
utbildning.	  För	  närvarande	  arbetar	  han	  med	  filharmonisk	  orkester	  som	  cellist.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Mina	  intervjufrågor	  testades	  först	  på	  två	  andra	  musiker	  än	  de	  som	  medverkar	  i	  studien:	  
en	  klassisk	  musiker	  och	  en	  jazzmusiker,	  för	  att	  få	  insikt	  i	  vilken	  respons	  mina	  
intervjufrågor	  gav.	  Testintervjuerna	  gjordes	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  vilka	  frågor	  som	  
eventuellt	  skulle	  behöva	  justeras	  och	  hur	  lång	  tid	  intervjufrågorna	  skulle	  kunna	  ta.	  
Respondenterna	  kontaktades	  sedan	  genom	  gemensamma	  bekanta,	  mail	  och	  via	  telefon.	  
De	  informerades	  om	  vem	  jag	  är,	  vilken	  skola	  jag	  studerade	  på	  och	  vad	  deras	  intervjuer	  
skulle	  användas	  till.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  en	  Zoom	  H4	  och	  en	  diktafon.	  	  
	  
Mina	  två	  forskningsfrågor	  har	  jag	  i	  intervjumaterialet	  spridit	  ut	  i	  ett	  flertal	  frågor	  för	  att	  
kunna	  ringa	  in	  särskilda	  områden	  i	  det	  övergripande	  ämnet	  (se	  bilaga	  1).	  Dock	  är	  
intervjuerna	  i	  stor	  utsträckning	  att	  betrakta	  som	  samtal	  och	  jag	  har	  tagit	  mig	  friheten	  att	  
tillåta	  avvikelser	  från	  mina	  ursprungliga	  frågor	  om	  jag	  känt	  att	  den	  intervjuade	  redan	  
redogjort	  för	  en	  kommande	  aspekt	  av	  ämnet	  eller	  om	  ett	  resonemang	  eller	  sidospår	  har	  
krävt	  mer	  utvecklade	  svar.	  
	  
Eftersom	  mina	  informanter	  är	  musiker	  inom	  antingen	  jazzområdet	  eller	  den	  klassiska	  
genren	  fick	  de	  bara	  frågor	  om	  sin	  egen	  genre.	  Jag	  frågade	  alltså	  inte	  mina	  informanter	  
som	  tillhör	  den	  klassiska	  musiken	  vad	  de	  hade	  för	  åsikter	  om	  jazzmusik	  och	  vice	  versa.	  
Det	  yttrades	  dock	  spontana	  synpunkter	  mellan	  de	  två	  genrerna	  vilket	  kommer	  märkas	  
längre	  fram	  i	  resultatredovisningen.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Efter	  att	  intervjuerna	  var	  genomförda	  transkriberade	  jag	  dem	  en	  efter	  en,	  ord	  för	  ord.	  
Jag	  läste	  igenom	  transkriptionerna	  ett	  otal	  gånger.	  Sedan	  började	  jag	  sortera	  upp	  
innehållet	  i	  materialet	  i	  tre	  övergripande	  kategorier.	  Jag	  sållade	  i	  intervjuerna	  genom	  att	  
markera	  vissa	  reflektioner	  och	  begrepp	  som	  låg	  närmast	  mitt	  ämne	  och	  mina	  
forskningsfrågor.	  	  
	  
Jag	  kunde	  skönja	  tre	  mer	  eller	  mindre	  tydliga	  teman	  av	  tankemönster	  och	  tendenser	  
som	  mina	  informanter	  gav	  uttryck	  för	  i	  intervjuerna.	  Dessa	  tre	  såg	  jag	  som	  viktiga	  
beståndsdelar	  i	  reflekterandet	  kring	  och	  i	  slutändan	  formandet	  av	  vad	  ett	  musikaliskt	  
uttryck	  anses	  vara.	  Min	  avsikt	  var	  att	  beakta	  mina	  tre	  teman	  utifrån	  mina	  två	  
forskningsfrågor.	  Dessa	  tre	  olika	  teman	  ligger	  som	  underlag	  för	  resultatredovisningen	  i	  
nästa	  kapitel.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Jag	  har	  tagit	  del	  av	  riktlinjer	  som	  avser	  etiska	  överväganden	  såsom	  anonymitet	  och	  
konfidentialitet	  enligt	  Vetenskapsrådets	  (2012)	  rekommendationer	  för	  forskning.	  Dessa	  
rekommendationer	  innebär	  bland	  annat	  att	  personen	  som	  intervjuas	  måste	  ha	  samtyckt	  
till	  den	  forskning	  som	  avser	  honom	  eller	  henne:	  
	  

Ett	  samtycke	  gäller	  bara	  om	  forskningspersonen	  dessförinnan	  har	  fått	  
information	  om	  forskningen.	  Samtycket	  skall	  vara	  frivilligt,	  uttryckligt	  och	  
preciserat	  till	  viss	  forskning,	  samt	  skall	  dokumenteras.	  Ett	  samtycke	  får	  när	  som	  
helst	  tas	  tillbaka	  med	  omedelbar	  verkan.	  (Vetenskapsrådet,	  2013)	  
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Jag	  klargjorde	  på	  förhand	  för	  informanterna	  att	  deras	  namn	  inte	  kommer	  att	  lämnas	  ut	  i	  
uppsatsen.	  De	  blev	  informerade	  om	  vad	  intervjun	  skulle	  handla	  om.	  Dessutom	  blev	  de	  
erbjudna	  att	  få	  frågorna	  skickade	  till	  sig	  på	  mail	  i	  förhand,	  innan	  intervjun.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Ämnet	  jag	  skrivit	  om	  är	  vitt	  och	  tämligen	  abstrakt	  till	  naturen.	  Vad	  jag	  letat	  efter	  är	  inte	  
ett	  facit	  eller	  absoluta	  sanningar,	  för	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  finns	  några	  sådana	  att	  finna	  i	  
detta	  fall.	  Jag	  har	  valt	  informanter	  som	  arbetar	  som	  professionella	  musiker	  som	  kan	  tala	  
för	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  deras	  arbetsliv.	  En	  faktor	  som	  eventuellt	  skulle	  kunna	  påverka	  är	  den	  
att	  jag	  enbart	  intervjuat	  manliga	  musiker.	  Detta	  var	  inget	  medvetet	  val	  från	  min	  sida,	  det	  
bara	  föll	  sig	  så.	  Dessa	  personer	  var	  de	  som	  först	  dök	  upp	  i	  mitt	  huvud	  och	  jag	  må	  ha	  
förbisett	  genusperspektivet	  i	  det	  hela,	  vilket	  kan	  innebära	  en	  brist	  på	  tillförlitligheten.	  
De	  medverkande	  är	  anonyma	  i	  de	  publicerade	  texterna.	  
	  
Något	  som	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet	  är	  att	  de	  nyanser	  i	  svaren	  som	  jag	  eventuellt	  inte	  
plockade	  upp	  vid	  intervjutillfället	  kan	  ha	  uteblivit	  i	  mina	  transkriptioner.	  
Förhoppningen	  är	  ändå	  att	  jag	  skall	  ha	  uppfattat	  dessa	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  
	  
Jag	  inser	  att	  det	  är	  svårt	  att	  generalisera	  eller	  dra	  några	  övergripande	  slutsatser	  baserat	  
på	  fyra	  intervjuer.	  Det	  är	  alldeles	  för	  liten	  grund	  för	  att	  våga	  sig	  på	  det,	  men	  det	  är	  heller	  
inte	  mitt	  syfte	  med	  detta	  arbete.	  Mitt	  syfte	  är	  inte	  att	  presentera	  några	  universella	  
sanningar.	  Jag	  vill	  snarare	  att	  läsaren	  ska	  hjälpas	  till	  att	  själv	  reflektera	  över	  
hans/hennes	  pedagogiska	  åsikter	  och	  handlingar.	  	  
	  
Även	  om	  det	  är,	  som	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  säger,	  att	  tillförlitligheten	  i	  
praktiken	  aldrig	  kan	  vara	  helt	  perfekt,	  så	  anser	  jag	  att	  min	  studies	  giltighet	  och	  
tillförlitlighet	  är	  god.	  Johansson	  och	  Svedner	  menar	  att	  varje	  observatör	  ser	  det	  som	  
händer	  ur	  sin	  egen	  synvinkel	  och	  att	  uppmärksamheten	  kan	  variera	  från	  observatör	  till	  
observatör.	  Dessutom	  kan	  samma	  frågor	  uppfattas	  olika	  av	  olika	  informanter.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenterar	  jag	  resultatet	  av	  den	  analys	  jag	  har	  gjort	  av	  mina	  intervjuer.	  
Resultatet	  är	  indelat	  i	  följande	  tre	  teman:	  (a)	  Musikernas	  genredefinitioner,	  (b)	  
Musikernas	  förhållningssätt	  till	  musikalisk	  frihet,	  (c)	  Musikernas	  förhållningssätt	  till	  
personligt	  uttryck.	  Avgränsningen	  mellan	  dessa	  teman	  har	  inte	  en	  skarp	  gräns,	  eftersom	  
flera	  av	  de	  fenomen	  jag	  redovisar	  skulle	  kunna	  hamna	  inom	  ramen	  för	  fler	  än	  en	  av	  
dessa	  indelningar.	  

4.1	  Musikernas	  genredefinitioner	  
Genredefinition	  är	  ett	  av	  nyckelbegreppen	  som	  diskuterats	  under	  intervjuerna	  med	  stor	  
relevans	  till	  mina	  forskningsfrågor	  speciellt	  när	  det	  gäller	  hur	  musiker	  förhåller	  sig	  till	  
tradition	  och	  nyskapande.	  Det	  ansågs	  under	  intervjuerna	  nödvändigt	  för	  informanterna	  
att	  först	  försöka	  definiera	  sin	  genre	  för	  att	  kunna	  beskriva	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  
tradition	  och	  nyskapande	  inom	  sin	  genre.	  Jag	  väljer	  därför	  att	  använda	  detta	  begrepp	  
som	  rubrik	  till	  en	  av	  de	  tre	  kategorierna.	  	  

4.1.1	  Definition	  av	  klassisk	  musik	  
E	  anser	  att	  begreppet	  klassisk	  musik	  är	  ganska	  svårt	  att	  definiera.	  Begreppet	  är	  också	  
svårt	  att	  avskilja	  i	  tid.	  Den	  klassiska	  perioden	  är	  ju	  fram	  till	  år	  1830	  menar	  han.	  E	  menar	  
också	  att	  man	  idag	  har	  återgått	  till	  att	  kalla	  musiken	  för	  klassisk	  musik.	  Tidigare	  kallade	  
man	  den	  för	  västerländsk	  konstmusik,	  fast	  det	  kändes	  som	  ett	  uteslutande	  och	  dåligt	  
begrepp,	  menar	  E.	  Hankommer	  slutligen	  fram	  till	  att	  noterad	  musik	  eller	  oimproviserad	  
musik	  passar	  bättre	  som	  definition.	  	  
	  
B	  använder	  hellre	  begreppet	  västerländsk	  konstmusik	  än	  klassisk	  musik.	  Han	  säger	  att:	  
	  

Det	  beror	  på	  om	  man	  syftar	  på	  den	  västerländska	  konstmusiken	  från	  1700	  till	  
nutid	  eller	  tysk	  musik	  från	  början	  på	  1800-‐talet.	  Jag	  tror	  jag	  skulle	  använda	  
ordet	  västerländsk	  konstmusik.	  Det	  är	  musik	  som	  krävt	  en	  massa	  kunskap	  från	  
kompositörerna,	  om	  musikhistoria,	  om	  musikteori,	  kunskap	  om	  
orkesterinstrumentering	  och	  att	  det	  är	  män,	  oftast.	  Det	  handlar	  om	  de	  rika	  
länderna	  i	  Europa.	  (B)	  

	  
B	  är	  inte	  intresserad	  av	  att	  sätta	  stämplar,	  det	  gör	  det	  svårt	  för	  honom	  att	  vara	  
öppensinnad.	  B	  anser	  att	  när	  folk	  delar	  upp	  musiken	  på	  det	  sättet	  kan	  det	  uppstå	  ett	  
problem,	  då	  blir	  till	  exempel	  symfoniorkestrarnas	  roll	  väldigt	  traditionell:	  	  
	  

I	  och	  med	  att	  det	  finns	  det	  där	  begreppet	  klassisk	  musik,	  som	  folk	  associerar	  
med	  så	  bestämda	  saker,	  så	  utvecklas	  inte	  forumen	  för	  konstmusik	  som	  ju	  får	  
statliga	  pengar	  och	  skulle	  kunna	  vara	  mycket	  mera	  experimentella	  och	  
improvisera	  till	  exempel	  eller	  spela	  musik	  från	  helt	  andra	  genrer.	  (B)	  	  

	  
När	  B	  försöker	  definiera	  begreppet	  klassisk	  musik	  så	  får	  han	  också	  en	  bild	  i	  huvudet	  av	  
en	  viss	  sorts	  musik,	  fast	  ganska	  bred.	  Jag	  väljer	  att	  ge	  ett	  sista	  citat	  här	  från	  B,	  för	  att	  
ytterligare	  försöka	  definiera	  detta	  begrepp:	  
	  

Det	  finns	  ju	  musik	  som	  inte	  räknas	  som	  klassisk	  musik	  av	  många.	  Och	  då	  är	  det	  
väl	  att	  de	  som	  skriver	  den	  inte	  är	  så	  utbildade	  inom	  den	  västerländska	  
musiktraditionen.	  (B)	  
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4.1.2	  Definition	  av	  jazzmusik	  
U	  anser	  att	  triolunderdelningen	  är	  något	  väldigt	  signifikativt	  för	  jazz,	  i	  alla	  fall	  från	  40-‐
talet	  och	  framåt.	  U	  anser	  dock	  att,	  ju	  mer	  åren	  går,	  ju	  mer	  blandas	  det	  ihop,	  
definitionerna	  av	  vad	  som	  är	  vad	  genremässigt.	  U	  är	  villig	  att	  sälla	  sig	  till	  den	  skaran.	  
	  
Det	  första	  U	  tänker	  på,	  när	  han	  ställs	  frågan	  vad	  begreppet	  jazz	  innebär,	  är	  
improvisation.	  Han	  menar	  att	  improvisationen	  är	  det	  element	  som	  särskiljer	  jazzen	  från	  
andra	  musikstilar.	  Enligt	  U	  drar	  sig	  vissa	  musiker	  till	  jazzen	  av	  just	  den	  anledningen,	  
medan	  andra	  typer	  av	  musiker	  drar	  sig	  till	  exempelvis	  klassisk	  musik,	  där	  notbilden	  och	  
tolkningen	  av	  densamma	  är	  i	  det	  första	  rummet.	  Han	  menar	  att	  många	  tror	  att	  
jazzmusiker	  har	  uppfunnit	  detta	  med	  skalor	  och	  ackord,	  fast	  så	  är	  det	  inte,	  anser	  han.	  U	  
menar	  att	  jazz,	  tonalt	  sett,	  inte	  skiljer	  sig	  särskilt	  mycket	  från	  klassisk	  musik,	  eller	  någon	  
musik	  överhuvudtaget	  egentligen,	  eftersom	  det	  ju	  bara	  finns	  12	  toner.	  U	  menar	  att,	  om	  
man	  vill	  hitta	  något	  utöver	  detta,	  får	  man	  gå	  till	  mellanöstern	  eller	  indisk	  musik,	  som	  
innehåller	  kvartstoner,	  och	  där	  blir	  det	  ju	  verkligen	  något	  annat	  tonalt	  system.	  	  
	  
J	  har	  svårt	  att	  svara	  på	  hur	  han	  definierar	  begreppet	  jazz.	  Han	  känner	  att	  allt	  kan	  vara	  
jazz	  i	  dagens	  läge.	  Han	  anser	  dock	  att	  en	  viktig	  parameter	  är	  improvisation,	  sen	  kan	  det	  
låta	  på	  så	  många	  olika	  sätt.	  Det	  måste	  inte	  vara	  den	  där	  specifika	  triolrytmen	  på	  
cymbalen	  till	  exempel.	  För	  J	  är	  jazz	  en	  musikalisk	  attityd	  vilken	  innebär	  frihet	  att	  göra	  
vad	  man	  vill.	  Han	  har	  aldrig	  brytt	  sig	  om	  att	  kategorisera	  det	  riktigt.	  Skulle	  han	  göra	  det	  
så	  kallar	  han	  det	  någon	  slags	  sammansättning	  av	  bas	  trummor,	  något	  ackordinstrument	  
som	  spelar	  låtar	  med	  tillhörande	  improvisation	  över	  en	  form.	  Detta	  menar	  J	  är	  den	  
vanligaste	  formen	  av	  jazz.	  J	  ser	  egentligen	  inte	  någon	  anledning	  att	  bestämma	  vad	  som	  
är	  jazz,	  han	  tycker	  att	  det	  är	  upp	  till	  var	  och	  en	  att	  bestämma	  det.	  	  	  	  	  	  

4.2	  Musikernas	  förhållningssätt	  till	  musikalisk	  frihet	  	  
Detta	  avsnitt	  handlar	  om	  hur	  informanterna	  ser	  på	  begreppet	  musikalisk	  frihet,	  hur	  de	  
förhåller	  sig	  till	  detta	  främst	  när	  det	  gäller	  tradition,	  genre,	  regler	  och	  musikaliska	  
sammanhang.	  

4.2.1	  Musikalisk	  frihet	  inom	  klassisk	  musik	  
E	  anser	  att	  frihet	  är	  ett	  positivt	  laddat	  ord	  inom	  musik,	  men	  det	  är	  även	  ett	  ansvar	  som	  
följer	  med.	  Han	  menar	  att	  man	  som	  musiker	  måste	  ta	  reda	  på	  och	  förhålla	  sig	  till	  
traditionen	  och	  känna	  till	  uppförandepraxis.	  E	  understryker	  även	  värdet	  av	  att	  vara	  
självständig	  och	  kunna	  bryta	  mot	  traditionen.	  Han	  menar	  att	  man	  inte	  ska	  känna	  sig	  
lagbunden,	  att	  det	  aldrig	  finns	  ett	  rätt	  eller	  idealiskt	  sätt	  att	  uppföra	  ett	  stycke.	  E	  har	  
respekt	  för	  traditionen	  och	  bryter	  mot	  den	  när	  han	  vill.	  Han	  anser	  att	  noterad	  musik	  ofta	  
är	  noterade	  improvisationer	  framförallt	  ifrån	  kompositörer	  såsom	  Beethoven	  och	  
Mozart	  till	  exempel.	  E	  kan	  känna	  stor	  frihet	  i	  sitt	  musicerande	  trots	  att	  allt	  är	  noterat.	  
Han	  menar	  att	  trots	  att	  han	  spelar	  den	  tonhöjd	  som	  står	  så	  gör	  han	  det	  på	  så	  många	  olika	  
sätt	  så	  att	  det	  blir	  väldigt	  improvisatoriskt.	  Om	  han	  får	  en	  idé,	  att	  i	  det	  här	  avsnittet	  
skulle	  man	  kanske	  öka	  tempot,	  då	  gör	  han	  det	  jättemycket,	  han	  går	  långt	  med	  sina	  idéer.	  
Ibland	  kan	  han	  märka	  att,	  ja	  det	  där	  var	  att	  gå	  för	  långt.	  E	  anser	  att	  detta	  också	  är	  en	  
slags	  improvisation	  fast	  både	  tonhöjder	  och	  noter	  är	  angivna.	  
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B	  har	  olika	  inställningar	  till	  musikalisk	  frihet,	  det	  beror	  på	  vad	  han	  spelar	  för	  musik	  och,	  
i	  vilket	  sammanhang.	  När	  han	  sitter	  i	  orkester,	  klassisk	  symfoniorkester	  då	  är	  han	  helt	  
beroende	  av	  att	  spela	  som	  de	  andra,	  enligt	  traditionen.	  Men	  om	  han	  själv	  fick	  välja	  hade	  
han	  inte	  alls	  följt	  de	  där	  traditionerna.	  När	  B	  spelar	  egenskriven	  musik,	  där	  han	  inte	  kan	  
störa	  sina	  medmusikanter	  med	  att	  vara	  fri,	  då	  tar	  han	  gärna	  tillfället	  i	  akt	  och	  spelar	  på	  
sitt	  eget	  sätt,	  som	  inte	  är	  så	  präglat	  av	  klassisk	  tradition.	  
	  
B	  tycker	  att	  man	  ska	  utveckla	  den	  musikaliska	  friheten	  inom	  den	  klassiska	  musiken	  mer.	  
Han	  anser	  att	  den	  musikaliska	  friheten	  inom	  klassisk	  musik	  utvecklas	  jättemycket	  hela	  
tiden	  i	  vissa	  sammanhang,	  utanför	  de	  stora	  kommersiella	  sammanhangen:	  
	  

Det	  sitter	  ju	  klassiska	  kompositörer	  och	  musiker	  överallt	  och	  skriver	  helt	  ny	  och	  
fri	  musik	  helt	  oberoende	  av	  tradition	  och	  sånt	  där.	  Det	  är	  väl	  i	  de	  kommersiella	  
sammanhangen,	  där	  utvecklas	  det	  inte	  så	  mycket	  som	  det	  borde	  göra	  tycker	  jag.	  
De	  professionella	  orkestrarna	  till	  exempel	  spelar	  ju	  fortfarande	  oftast	  200	  år	  
gammal	  musik.	  (B)	  

	  
B	  resonerar	  vidare	  om	  hur	  det	  gått	  till	  när	  det	  valdes	  vilken	  musik	  det	  är	  som	  ska	  
bevaras.	  Han	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  helt	  självklart	  att	  man	  tar	  för	  givet	  att	  det	  är	  de	  vita	  
männen	  från	  1800-‐talet	  som	  är	  de	  som	  ska	  vara	  de	  största	  frontfigurerna.	  Han	  tycker	  
inte	  att	  det	  är	  helt	  rättvist	  vilken	  musik	  det	  är	  som	  har	  bevarats	  och	  blivit	  mest	  spelad.	  B	  
anser	  dock	  att	  det	  samtidigt	  är	  bra	  att	  den	  gamla	  musiken	  bevaras,	  att	  det	  finns	  
verksamheter	  för	  att	  spela	  sådan	  musik.	  Han	  anser	  dock	  att	  de	  kommersiella	  klassiska	  
musikarrangörerna	  skulle	  kunna	  våga	  lite	  mera,	  bli	  en	  aning	  mer	  moderna:	  	  
	  

Många	  orkestrar	  får	  ju	  statliga	  bidrag	  och	  sponsorpengar,	  så	  de	  är	  inte	  ens	  
beroende	  av	  publik.	  De	  borde	  ha	  råd	  att	  chansa	  mycket	  mer	  och	  ifrågasätta	  
traditionen.	  (B)	  

4.2.2	  Musikalisk	  frihet	  inom	  jazzmusik	  
U	  menar	  att,	  för	  att	  kunna	  definiera	  musikalisk	  frihet	  måste	  han	  sätta	  in	  det	  i	  ett	  
musikaliskt	  sammanhang.	  Han	  menar	  att	  när	  han	  är	  med	  i	  ett	  band	  som	  ska	  spela	  en	  viss	  
typ	  av	  musik	  så	  funkar	  det	  inte	  att	  göra	  något	  helt	  annorlunda.	  Både	  publik	  och	  
medmusikanter	  kommer	  bara	  att	  bli	  förbryllade:	  
	  

Alltså	  det	  finns	  det	  ju	  i	  alla	  konstellationer,	  det	  finns	  ju	  regler	  liksom…	  så	  är	  det	  
väl	  i	  övrigt	  i	  livet	  i	  allting	  alltså.	  Många	  gånger	  behöver	  vi	  inte	  ens	  säga	  något	  till	  
varandra,	  vi	  förstår	  vilka	  reglerna	  är.	  (U)	  	  

	  
U	  diskuterar	  även	  fri	  musik,	  så	  kallad	  ”free-‐form”	  musik,	  i	  sina	  försök	  att	  hitta	  någon	  
form	  av	  musik	  som	  är	  helt	  fri	  från	  regler	  och	  traditioner.	  Men	  han	  menar	  att	  det	  är	  svårt	  
att	  hitta:	  
	  

Man	  kan	  ju	  diskutera	  vad	  är	  helt	  fri	  musik	  egentligen.	  Jag	  menar,	  jag	  är	  ganska	  
säker	  på	  att	  det	  inte	  finns.	  När	  man	  spelar	  free-‐form	  musik,	  det	  kristalliseras	  
alltid	  ut	  former,	  fast	  det	  är	  andra	  former.	  Och	  då	  har	  det	  ju	  att	  göra	  med	  hur	  vi	  är	  
uppfostrade	  och	  hur	  vi	  lär	  oss	  och	  hur	  vi	  interagerar	  med	  varandra	  i	  livet	  i	  
övrigt,	  det	  är	  ju	  inte	  bara	  musik.	  Nånstans	  har	  vi	  med	  oss	  det	  här	  i	  livet,	  att	  det	  
finns	  oskrivna	  regler.	  (U)	  
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Free-‐form	  ensembler	  gör,	  enligt	  U,	  musik	  som	  för	  en	  ovan	  lyssnare	  kan	  verka	  helt	  fri.	  
Han	  menar	  dock	  att	  de	  förmodligen	  har	  gjort	  det	  här	  så	  länge	  också	  att	  det	  
utkristalliseras	  former	  även	  där:	  	  
	  

Det	  blir	  inte	  exakt	  likadant	  från	  gång	  till	  gång	  men	  varje	  musiker	  har	  ju	  sitt	  
språk,	  sin	  vokabulär,	  det	  är	  ungefär	  som	  att	  vi	  sitter	  här	  och	  pratar	  nu.	  Och	  free	  
form	  musiker	  övar	  ju	  lika	  mycket	  på	  sina	  instrument	  också	  som	  alla	  andra.	  (U)	  

	  
Jazzmusiker	  har	  enligt	  U	  stor	  frihet	  i	  förhållande	  till	  noterna,	  i	  alla	  fall	  om	  man	  talar	  om	  
att	  spela	  standards	  ur	  Real-‐book	  till	  exempel.	  Undantaget	  till	  detta	  är	  mer	  arrangerad	  
musik	  såsom	  storbandsmusik.	  Han	  nämner	  låten	  All	  the	  Things	  You	  Are	  som	  ett	  exempel.	  
U	  anser	  att	  ”ingen	  vettig	  musiker	  skulle	  spela	  exakt	  som	  det	  står	  på	  noten	  på	  en	  sådan	  
typ	  av	  låt,	  alltså	  raka	  fjärdedelar”.	  U	  anser	  att	  det	  är	  lite	  av	  tradition	  att	  hitta	  på	  något	  
utöver	  det	  som	  står	  i	  noten:	  
	  

Det	  har	  vi	  fått	  lära	  oss	  från	  början,	  att	  noter	  det	  är	  som,	  det	  är	  bara	  att	  man	  får	  
ett	  hum	  om	  vad	  det	  är,	  en	  slags	  road-‐map	  bara.	  Det	  är	  samma	  med	  ackord	  
liksom.	  Står	  det	  C-‐dur,	  D-‐dur,	  Dm7,	  G7,	  C	  till	  exempel.	  Ger	  man	  det	  till	  en	  erfaren	  
ackordinstrumentalist	  så	  händer	  det	  ju	  en	  massa	  andra	  saker	  också	  förutom	  det,	  
det	  är	  bara	  ett	  skal	  liksom.	  (U)	  

	  
U	  menar	  att	  det	  är	  lättast	  att	  tolka	  noter	  inom	  jazzmusik	  på	  detta,	  ovan	  beskrivna,	  fria	  
sätt,	  i	  och	  med	  att	  musiken	  är	  triol-‐baserad	  i	  hög	  utsträckning,	  vilket	  ger	  en	  onödigt	  
komplicerad	  notbild	  med	  överbundna	  trioler.	  Han	  menar	  att	  noter	  är	  tämligen	  fria	  för	  
egen	  tolkning	  för	  de	  flesta	  jazzmusiker.	  	  	  
	  
U	  betonar	  vikten	  av	  att	  kunna	  bryta	  ned	  musiken,	  och	  självständigt	  kunna	  se	  ackord	  och	  
skalor,	  vilket	  han	  har	  upplevt	  att	  många	  klassiska	  musiker	  kan	  ha	  problem	  med,	  
eftersom	  de	  spelar	  det	  som	  står	  i	  noterna.	  Han	  har	  även	  spelat	  klassisk	  gitarr	  under	  
många	  år	  och	  sett	  att	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  jazzmusiker	  och	  klassiska	  musiker	  i	  hur	  
de	  tolkar	  notbilder:	  
	  

Ibland	  när	  vi	  gick	  igenom	  stycken	  så	  kunde	  jag	  se	  på	  stycket	  på	  ett	  annat	  sätt	  
än	  vad	  som	  står	  i	  notbilden,	  jag	  såg	  funktionerna	  i	  musiken	  istället	  och	  
memorerade	  musiken	  på	  ett	  annat	  mer	  visuellt	  eller	  gehörsbaserat	  sätt.	  (U)	  	  

	  
Under	  vårt	  samtal	  diskuterar	  U	  vidare	  om	  klassisk	  musik.	  Han	  nämner	  Mozart	  och	  Bach	  
som	  exempel	  på	  stora	  improvisatörer.	  U	  ser	  ingen	  skillnad	  på	  att	  komponera	  och	  
improvisera	  egentligen,	  han	  menar	  att	  det	  är	  samma	  sak,	  att	  sitta	  och	  leka	  med	  sitt	  
instrument.	  Han	  tycker	  att	  även	  klassiska	  musiker	  skulle	  kunna	  anamma	  den	  attityden	  
att	  inte	  ha	  för	  stor	  respekt	  för	  alla	  detaljer	  i	  notbilden.	  
	  
J	  har	  haft	  ett	  fritt	  förhållningssätt	  till	  jazzen	  genom	  åren,	  och,	  har	  inte	  tagit	  så	  överdrivet	  
stor	  hänsyn	  till	  traditionen:	  	  
	  

Jag	  har	  försökt	  hitta	  på	  nya	  egna	  system	  snarare	  än	  att	  alltid	  läsa	  sig	  till	  allt	  eller	  
att	  få	  nånting	  från	  en	  lärare.	  Jag	  skulle	  nog	  säga	  att	  jag	  genom	  åren	  har	  förhållit	  
mig	  vagt	  och	  struntat	  i	  traditioner	  till	  stor	  del.	  (J)	  	  	  
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Enligt	  J	  finns	  det	  många	  regler	  inom	  jazzmusik	  också.	  Inom	  jazzen	  är	  dock	  
förväntningarna	  och	  reglerna	  mer	  varierade	  från	  en	  spelsituation	  till	  en	  annan	  än	  i	  
någon	  annan	  musikstil.	  Om	  en	  musiker	  vill	  så	  är	  allt	  tillåtet	  inom	  jazz,	  om	  denne	  inte	  
spelar	  inom	  ett	  specifikt	  genreidiom	  som	  till	  exempel	  bebop	  där	  musiker	  och	  åhörare	  
har	  vissa	  förväntningar	  vad	  det	  gäller	  sound,	  tonspråk	  och	  så	  vidare:	  	  
	  

Som	  musiker	  måste	  man	  kunna	  se	  till	  sammanhanget,	  att	  kunna	  förstå	  
reglerna	  och	  förväntningarna	  från	  medmusikanter	  och	  åhörare.	  (J)	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Detta	  är	  enligt	  J	  något	  som	  förekommer	  inom	  all	  musik	  han	  spelar,	  såväl	  pop,	  rock	  eller	  
vad	  det	  må	  vara.	  

4.3	  Musikernas	  förhållningsätt	  till	  personligt	  uttryck	  	  
Det	  personliga	  uttrycket	  blev	  ett	  dominerande	  ämne	  under	  intervjuerna,	  ett	  av	  
begreppen	  som	  genomsyrade	  samtliga	  intervjuer.	  Det	  personliga	  uttrycket	  verkar	  vara	  
väsentligt	  för	  samtliga	  informanter,	  något	  samtliga	  lagt	  ner	  mycket	  tid	  på	  att	  försöka	  
definiera.	  Jag	  ser	  det	  som	  att	  det	  personliga	  uttrycket	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  hur	  mina	  
informanter	  definierar	  sin	  respektive	  genre,	  vad	  som	  är	  tillåtet	  och,	  hur	  breda	  ramarna	  
är	  inom	  genren.	  Det	  personliga	  uttrycket	  är,	  enligt	  informanternas	  uppfattning	  om	  vad	  
den	  lyssnande	  publiken	  anser,	  tillåtet	  och	  uppskattat	  i	  högre	  grad	  inom	  jazzmusik	  än	  i	  
klassisk	  musik.	  	  	  

4.3.1	  Personligt	  uttryck	  inom	  klassisk	  musik	  	  
E	  strävar	  efter	  att	  det	  personliga	  uttrycket	  ska	  höras,	  men	  inte	  dominera.	  Han	  gör	  en	  
jämförelse	  med	  vissa	  skådespelare	  som	  verkar	  mena	  att	  de	  är	  större	  än	  rollen.	  Det	  vill	  
inte	  E	  vara:	  	  
	  

Jag	  vill	  att	  man	  inte	  ska	  tänka	  alls	  på	  det	  när	  man	  hör,	  och	  ska	  man	  tänka	  nåt	  så	  
ska	  man	  tänka	  Brahms	  och	  inte	  E.	  Men	  jag	  vill	  ändå	  att	  mitt	  personliga	  uttryck	  
ska	  vara	  där.	  (E)	  	  

	  
Vidare	  menar	  E	  att	  man	  som	  musiker	  måste	  hitta	  någon	  form	  av	  avvägning	  för	  att	  uppnå	  
detta:	  	  
	  

Man	  ska	  inte	  stå	  i	  vägen,	  man	  ska	  inte	  utplåna	  sig	  heller,	  det	  måste	  ju	  vara	  jag	  
liksom.	  Jag	  kan	  tänka	  om	  jag	  är	  nervös	  innan	  en	  konsert	  att	  det	  här	  stycket	  ska	  
nu	  spelas	  på	  ett	  sätt	  som	  det	  inte	  spelats	  innan.	  Bra	  eller	  dåligt	  spelar	  ingen	  roll,	  
det	  är	  den	  unika	  versionen	  som	  räknas.	  (E)	  

	  
B	  är	  öppen	  för	  att	  testa	  en	  massa	  olika	  inställningar	  och	  metoder	  för	  att	  finna	  sitt	  
personliga	  uttryck.	  Han	  har	  ofta	  varit	  osäker	  på	  hur	  man	  ska	  tolka	  gamla	  stycken	  av	  
Bach,	  Beethoven	  och	  Haydn	  och	  så	  vidare.	  Han	  har	  provat	  att	  analysera	  musiken	  
jättetydligt,	  harmoniskt,	  analytiskt	  och	  teoretiskt	  för	  att	  komma	  på	  hur	  han	  skulle	  spela	  
den.	  B	  har	  även	  försökt	  att	  tolka	  det	  på	  ett	  mera	  abstrakt	  sätt,	  genom	  vad	  han	  får	  för	  
känsla.	  
	  
Den	  musikaliska	  friheten	  kan	  påverkas	  av	  hur	  utbildningen	  på	  till	  exempel	  
musikhögskolan	  ser	  ut,	  menar	  B.	  Han	  säger	  att	  det	  kan	  skilja	  sig	  jättemycket	  mellan	  jazz	  
och	  klassiskt,	  att	  klassiska	  musikers	  kunskaper	  ofta	  handlar	  om	  nyansering	  och	  
tonbildning	  på	  en	  mer	  detaljerad	  nivå,	  hur	  ett	  instrument	  ska	  klinga,	  pyttesmå	  nyanser	  i	  
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hur	  man	  formar	  en	  ton	  samt	  intonation	  på	  en	  mycket	  mer	  detaljerad	  nivå.	  Jazzmusiker	  
däremot	  har	  mer	  kunskap	  om	  att	  improvisera,	  att	  vara	  mer	  fri	  tonalt	  på	  sitt	  instrument	  
samt	  att	  kunna	  spela	  samma	  sak	  i	  alla	  möjliga	  tonarter.	  Han	  menar	  att	  även	  rytmiskt	  så	  
kan	  nog	  en	  jazzmusiker	  ha	  mer	  kunskap	  hur	  den	  skall	  få	  musiken	  att	  svänga,	  samt	  kunna	  
spela	  rytmiskt	  stabilt.	  
	  
B	  pratar	  om	  tänkbara	  styrkor	  och	  svagheter	  inom	  klassisk	  musik.	  Han	  menar	  att	  den	  
stora	  svagheten	  med	  klassisk	  musik	  är	  att	  folk	  tar	  traditionen	  på	  så	  stort	  allvar.	  Han	  
nämner	  en	  styrka	  inom	  den	  klassiska	  traditionen,	  att	  utövarna	  där	  arbetar	  på	  att	  bli	  så	  
specialiserade	  som	  möjligt	  på	  ett	  instrument	  och	  på	  hantverket	  att	  hantera	  ett	  
instrument.	  B	  anser	  dock	  att	  det	  även	  inom	  jazzen	  förekommer	  mycket	  traditioner	  inom	  
jazz	  på	  samma	  sätt	  som	  inom	  den	  klassiska	  musikvärlden.	  
	  
En	  annan	  viktig	  faktor	  som	  B	  nämner	  är	  vikten	  av	  ärligheten	  i	  musiken:	  
	  

Att	  det	  känns	  ärligt	  är	  nog	  det	  allra	  viktigaste	  med	  musik	  överhuvudtaget.	  Inom	  
konst	  överhuvudtaget,	  att	  personen	  inte	  känns	  tillgjord	  på	  nåt	  sätt	  eller	  anpassar	  
sig	  efter	  vad	  den	  tror	  att	  publiken	  vill	  ha	  eller	  vad	  den	  fått	  lära	  sig	  i	  skolan	  av	  sin	  
lärare.	  (B)	  

	  
Musiker	  följer	  ofta	  vad	  de	  är	  uppfostrade	  att	  tycka	  om	  menar	  B.	  Han	  föredrar	  en	  musiker	  
som	  inte	  alls	  har	  kontroll	  på	  traditionsenligt	  spel	  men	  som	  verkligen	  vill	  uttrycka	  sin	  
personligatolkning	  fast	  det	  inte	  stämmer	  överens	  med	  hur	  man	  brukar	  höra	  musiken	  
spelas,	  framför	  någon	  som	  är	  jätteduktig	  på	  sitt	  instrument	  men	  inte	  har	  något	  att	  
berätta.	  Han	  är	  medveten	  om	  att	  han	  möjligen	  har	  en	  ganska	  naiv	  inställning	  till	  det	  här	  
också,	  för	  att	  det	  kan	  få	  konsekvenser	  från	  en	  konservativ	  publik	  om	  en	  musiker	  spelar	  
en	  pianosonat	  av	  till	  exempel	  Beethoven,	  då	  ändå	  den	  skrivna	  musiken	  är	  det	  som	  
hamnar	  i	  det	  första	  rummet:	  	  
	  

Egentligen	  borde	  väl	  man	  ta	  hänsyn	  på	  nåt	  sätt,	  att	  försöka	  sätta	  sig	  in	  i	  vad	  det	  
är	  Beethoven	  kan	  tänkas	  vilja.	  Men	  jag	  har	  inte	  riktigt	  kommit	  så	  långt	  i	  min	  
mognad.	  Jag	  kan	  fortfarande	  tycka	  om	  mer	  om	  en	  pianist	  skiter	  i	  vad	  det	  är	  
Beethoven	  har	  skrivit,	  hellre	  köra	  sin	  egen	  grej	  liksom,	  det	  uppskattar	  jag	  mer.	  
(B)	  

4.3.2	  Personligt	  uttryck	  inom	  jazzmusik	  
U	  försöker	  söka	  efter	  ett	  eget	  personligt	  uttryck.	  Han	  menar	  dock	  att	  detta	  sökande	  lätt	  
kan	  gå	  överstyr	  om	  det	  blir	  ett	  självändamål:	  	  
	  

Bara	  för	  att	  det	  är	  originellt	  behöver	  det	  inte	  vara	  bra.	  De	  som	  har	  blivit	  
väldigt	  personliga,	  jag	  tror	  inte	  de	  hade	  nåt	  val.	  Det	  är	  något	  som	  faller	  sig	  
naturligt,	  svårt	  att	  tvinga	  fram	  alltså.	  (U)	  

	  
John	  Coltrane,	  Miles	  Davis,	  Charlie	  Parker	  och	  Wayne	  Shorter	  nämns	  av	  U	  som	  några	  av	  
de	  mest	  framstående	  inom	  jazzen	  i	  detta	  avseende:	  
	  

De	  som	  har	  blivit	  riktigt	  omtalade	  som	  jazzmusiker,	  de	  har	  en	  egen	  röst.	  Vad	  
jag	  menar	  med	  det	  är	  att,	  hör	  du	  Miles	  i	  tre	  sekunder	  så	  vet	  du	  att	  det	  är	  han,	  
hör	  du	  Charlie	  Parker	  så	  är	  det	  samma	  sak.	  Man	  känner	  igen	  dem	  på	  deras	  sätt	  
att	  spela,	  deras	  ton.	  (U)	  
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En	  strävan	  efter	  ett	  personligt	  uttryck	  är	  något	  U	  ser	  positivt	  på.	  Han	  ser	  samtidigt	  
svårigheter	  i	  och	  med	  denna	  strävan	  när	  man	  är	  musikhögskolestudent	  till	  exempel,	  då	  
kan	  det	  vara	  svårt	  att	  försörja	  sig	  på	  att	  göra	  enbart	  sin	  egen	  grej.	  U	  anser	  samtidigt	  att	  
detta	  synsätt	  samtidigt	  kan	  leda	  längst,	  det	  är	  en	  svår	  avvägning,	  ett	  val	  man	  måste	  göra	  
som	  musiker.	  
	  
J	  strävar	  också	  efter	  ett	  personligt	  uttryck.	  Han	  menar	  dock	  att	  det	  är	  svårt	  att	  öva	  på.	  
Han	  kan	  lyssna	  på	  live-‐inspelningar	  med	  sig	  själv	  ibland	  och	  höra	  vissa	  passager	  där	  han	  
känner	  att	  ”de	  e	  de	  som	  jag	  vill	  ha”.	  Däremot	  försöker	  han	  att	  inte	  forcera	  fram	  det	  
personliga	  uttrycket,	  utan	  litar	  på	  att	  det	  kommer	  till	  honom	  omedvetet.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Samtliga	  informanter	  kan	  definiera	  genren	  de	  verkar	  inom.	  Jag	  uppfattar	  en	  
genomsyrande	  attityd	  från	  samtliga	  informanter	  som	  förmedlar	  ett	  ointresse	  av	  att	  sätta	  
musikaliska	  stämplar	  på	  allt	  en	  musiker	  gör.	  Samtliga	  intervjuade	  är	  medvetna	  om	  de	  
osynliga	  regler	  som	  existerar	  inom	  musiken,	  de	  förstår	  att	  de	  finns	  där	  och	  varför.	  Det	  
framkommer	  genom	  intervjuerna	  att	  det	  inom	  båda	  genrer	  förekommer	  osynliga	  regler.	  
Det	  framkommer	  att	  dessa	  kan	  variera	  på	  flera	  olika	  sätt	  från	  ett	  musikaliskt	  
sammanhang	  till	  ett	  annat.	  	  	  
	  
Samtliga	  informanter	  ser	  musikalisk	  frihet	  som	  ett	  begrepp	  med	  en	  positiv,	  lekfull	  och	  
lustfylld	  innebörd.	  Det	  är	  något	  som	  samtliga	  söker	  efter	  i	  alla	  sammanhang	  de	  spelar	  
inom.	  Återigen	  så	  är	  ramarna	  och	  förutsättningarna	  för	  detta	  varierande	  från	  ett	  
musikaliskt	  sammanhang	  till	  ett	  annat.	  	  
	  
Personligt	  uttryck	  är	  något	  eftersträvansvärt	  hos	  samtliga	  tillfrågade.	  Att	  definiera	  vad	  
det	  är	  kan	  enligt	  informanterna	  vara	  komplicerat	  och	  abstrakt.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  är	  
många	  faktorer	  som	  har	  format	  informanternas	  personliga	  uttryck,	  såsom	  miljön	  och	  
samhället	  omkring	  dem	  som	  formade	  dem	  när	  de	  växte	  upp.	  Det	  framkommer	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  försöka	  öva	  sig	  fram	  till	  ett	  personligt	  uttryck.	  Det	  är	  inte	  heller	  relevant	  att	  
göra	  det	  till	  ett	  självändamål.	  Att	  ha	  ett	  personligt	  uttryck	  är	  till	  en	  viss	  gräns	  uppskattat	  
bland	  publik	  inom	  både	  klassisk	  musik	  och	  jazzmusik.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  det	  beror	  
på	  sammanhang	  och	  vilken	  typ	  av	  lokal	  och	  publik	  en	  musiker	  spelar	  för	  huruvida	  
personligt	  uttryck	  är	  uppskattat	  eller	  inte,	  och	  i	  vilken	  utsträckning.	  	  	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  följande	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  i	  förhållande	  till	  innehållet	  i	  bakgrundskapitlet	  
följt	  av	  egna	  reflektioner	  samt	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Jag	  har	  här	  nedan	  valt	  rubriker	  med	  närmsta	  möjliga	  koppling	  till	  mitt	  syfte	  samt	  
teoretiska	  utgångspunkter.	  Rubrikerna	  lyder:	  a)	  Förhållningssätt	  till	  traditioner	  och	  
musikalisk	  frihet,	  b)	  Kommunikation	  och	  medierande	  tekniker,	  c)	  Kategoriska	  
benämningar	  på	  jazzmusik	  och	  klassisk	  musik	  samt	  d)	  Musikhögskolestudiernas	  
påverkan.	  	  

5.1.1	  Förhållningssätt	  till	  traditioner	  och	  musikalisk	  frihet	  	  
I	  resultatet	  framkommer	  det,	  framförallt	  från	  de	  klassiska	  musikerna,	  att	  det	  är	  
nödvändigt	  att	  förhålla	  sig	  till	  traditioner.	  Litteraturen	  jag	  tagit	  med	  i	  bakgrundsdelen	  
bekräftar	  från	  många	  håll	  att	  klassiska	  musiker	  ses	  som	  interpreter	  av	  en	  tradition	  
medan	  jazzmusiker	  är	  mera	  fristående,	  improvisatörer.	  Det	  framkommer	  från	  flera	  håll,	  
såväl	  i	  resultatet	  som	  hos	  Bailey	  (1993)	  och	  Pålsson	  (2003),	  att	  jazzmusiker	  har	  ett	  
friare	  förhållningssätt	  till	  tradition	  än	  klassiska	  musiker.	  Från	  mina	  informanter	  
framkommer	  det	  att,	  det	  i	  de	  större	  officiella	  musikaliska	  sammanhangen	  förekommer	  
vissa	  förväntningar	  som	  musikerna	  måste	  rätta	  sig	  efter,	  oavsett	  om	  de	  spelar	  jazzmusik	  
eller	  klassisk	  musik,	  det	  förväntas	  att	  musikerna	  ska	  hålla	  sig	  inom	  givna	  genre	  eller	  
idiom.	  Ramarna	  för	  dessa	  genrer	  har	  dock	  visat	  sig	  vara	  snävare	  inom	  den	  klassiska	  
musiken	  än	  inom	  jazzmusiken,	  vilket	  framkommer	  både	  i	  mina	  informanters	  svar	  samt	  
hos	  Bailey	  (1993).	  Jazzmusiken	  är	  enligt	  Säljö	  (2010)	  mer	  gehörsbaserad	  än	  den	  
klassiska	  musiken.	  Mina	  informanter	  menar	  att	  det	  finns	  förväntningar	  på	  jazzmusiker,	  
att	  de	  ska	  se	  bortom	  notbilden	  och	  tolka	  stycken	  på	  sitt	  eget	  sätt,	  medan	  det	  av	  klassiska	  
musiker	  förväntas	  att	  de	  ska	  spela	  exakt	  vad	  som	  står	  i	  notbilden	  för	  att	  på	  mest	  
tidstypiska	  sätt	  kunna	  återge	  stycket	  hur	  det	  kan	  tänkas	  ha	  låtit	  för	  till	  exempel	  300	  år	  
sedan.	  Det	  gäller	  alltså	  att	  som	  klassisk	  musiker	  ha	  ”respekt”	  för	  kompositören	  och	  
traditionen.	  	  
	  
Resultatet	  pekar	  mot	  att	  musiker	  inom	  den	  klassiska	  musiken	  vet	  mer	  i	  detalj	  hur	  de	  ska	  
spela	  ett	  notbaserat	  stycke	  i	  och	  med	  att	  de	  vet	  under	  vilken	  epok	  musiken	  är	  skriven	  
och	  att	  de	  därmed	  känner	  till	  genren.	  I	  och	  med	  det	  så	  vet	  de	  som	  musiker	  hur	  musiken	  
ska	  låta.	  En	  not	  för	  en	  jazzmusiker	  säger	  enligt	  resultatet	  inte	  lika	  mycket.	  På	  liknande	  
sätt	  skriver	  Hultberg	  (2009)	  att	  samtidigt	  som	  musiker	  vet	  hur	  de	  skall	  använda	  
instrument	  och	  musiknotation	  i	  olika	  genrer	  som	  de	  är	  förtrogna	  med,	  vet	  de	  också	  att	  
det	  inte	  är	  tillräckligt	  att	  använda	  notationen	  som	  instruktion	  för	  att	  omsätta	  det	  skrivna	  
till	  klingande	  musik,	  utan	  att	  det	  dessutom	  krävs	  just	  förtrogenhet	  med	  genren	  för	  att	  
framföra	  musiken	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  den	  talar	  till	  lyssnare	  som	  också	  är	  förtrogna	  
med	  denna	  genre.	  	  
	  
Mina	  informanters	  svar	  talar	  dock	  för	  att	  ovanstående	  resonemang	  inte	  nödvändigtvis	  
alltid	  behöver	  överensstämma	  med	  verkligheten	  hos	  alla	  klassiska	  musiker,	  utan	  det	  kan	  
även	  bero	  på	  vilken	  musikalisk	  situation	  det	  handlar	  om.	  Det	  framkommer	  från	  mina	  
informanter	  att	  klassiska	  musiker	  också	  kan	  ha	  en	  tämligen	  fri	  inställning	  till	  musik,	  
samtidigt	  som	  de	  vet	  vilka	  förväntningar	  som	  finns.	  Klassiska	  musiker	  spelar	  också	  
gärna	  egen	  musik,	  då	  på	  egna	  villkor	  utan	  att	  vara	  bunden	  av	  tradition	  eller	  genre	  alls.	  
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Resultatet	  visar	  dock	  fortfarande	  till	  stor	  del	  att	  det	  är	  en	  vanligen	  förekommande	  trend,	  
att	  klassiska	  musiker	  är	  interpreter	  medan	  jazzmusiker	  är	  improvisatörer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5.1.2	  Kommunikation	  och	  medierande	  tekniker	  
Säljö	  (2010)	  skriver	  om	  vikten	  av	  kommunikation	  som	  ett	  medel	  för	  att	  lära	  sig	  och	  
utvecklas.	  Han	  menar	  att	  man	  lär	  sig	  genom	  praktiska	  och	  kommunikativa	  samspel	  med	  
andra.	  I	  det	  här	  fallet	  talar	  vi	  om	  musiker,	  och	  resultatet	  visar	  att	  det,	  oavsett	  genre,	  
råder	  stor	  konsensus	  vad	  gäller	  detta	  resonemang.	  
	  
Säljö	  (2010)	  diskuterar	  även	  kulturella	  redskap	  samt	  medierande	  tekniker	  inom	  musik,	  
såsom	  notläsning,	  ackord,	  skalor,	  arpeggion	  med	  mera.	  Här	  visar	  resultatet	  skillnader	  
mellan	  jazzmusik	  och	  klassisk	  musik	  och	  hur	  musiker	  inom	  de	  olika	  genrerna	  förhåller	  
sig	  till	  detta.	  Båda	  genrer	  behärskar	  dessa	  tekniker,	  då	  de	  är	  direkt	  nödvändiga	  för	  att	  
kunna	  förmedla	  musik	  på	  en	  högre	  nivå	  inom	  nämnda	  genrer,	  men	  de	  klassiska	  
musikerna	  verkar	  ta	  större	  hänsyn	  till	  dessa,	  och	  då	  framförallt	  notläsning	  och	  notbild,	  i	  
sitt	  musicerande.	  Säljö	  menar	  att	  det	  historiskt	  alltid	  varit	  så,	  att	  notläsning	  och	  
interpretation	  varit	  direkt	  nödvändigt	  inom	  klassisk	  musik	  för	  att	  överhuvudtaget	  bli	  
accepterad	  som	  musiker.	  Mitt	  resultat	  bekräftar	  denna	  tes	  anser	  jag.	  Säljö	  menar	  till	  och	  
med	  att	  notläsning	  kan	  infiltrera	  och	  ockupera	  en	  individ.	  Mina	  informanters	  svar	  
speglar	  däremot	  inte	  denna	  bild.	  Resultatet	  visar	  istället	  att	  det	  för	  klassiska	  musiker	  
förvisso	  är	  nödvändigt	  att	  behärska	  notläsning	  väl,	  men	  en	  musiker	  måste	  fortfarande	  
vara	  en	  självständig,	  tänkande	  individ,	  i	  alla	  genrer.	  	  	  	  

5.1.3	  Kategoriska	  benämningar	  på	  jazzmusik	  och	  klassisk	  musik	  
Förhållningssättet	  till	  traditionen	  har	  enligt	  resultatet	  mycket	  mer	  med	  det	  musikaliska	  
sammanhanget,	  publiken	  och	  förväntningarna	  att	  göra	  än	  genren	  som	  sådan.	  Samtliga	  
informanter	  i	  min	  studie	  har	  enligt	  resultatet	  en	  stor	  vilja	  av	  att	  komponera	  och	  uttrycka	  
sig	  på	  sitt	  eget	  sätt.	  Lilliestam	  (1997)	  gör	  en	  kategorisk	  indelning	  mellan	  klassisk	  musik	  
och	  jazz,	  folkmusik	  samt	  pop	  och	  rockmusik.	  Han	  väljer	  att	  kalla	  det	  för	  gehörsmässig	  
respektive	  notbunden	  musiktradition,	  och	  med	  notbunden	  musiktradition	  menar	  han	  då	  
klassisk	  musik.	  West	  (2012)	  och	  Lars	  Lilliestam	  delar	  båda	  in	  klassisk	  och	  jazzmusik	  i	  
noterad	  musik	  respektive	  gehörsbaserad	  musik.	  Rostwall	  och	  West	  (1998)	  kallar	  dem	  
för	  borgerlig	  respektive	  folklig	  tradition.	  Pålsson	  (2003)	  kallar	  klassiska	  musiker	  för	  
interpreter	  och	  jazzmusiker	  för	  improvisatörer.	  	  	  
	  
Förekomsten	  av	  dessa	  ovan	  nämnda	  kategoriseringar	  bekräftas	  i	  resultatet	  från	  mina	  
informanter.	  Det	  kan	  vara	  intressant	  att	  ställa	  sig	  frågan	  om	  detta	  är	  särskilt	  gynnsamt	  
för	  musiken	  och	  musikerna	  inom	  nämnda	  genrer,	  alltså	  att	  behöva	  finna	  sig	  i	  denna	  
frekventa	  kategorisering.	  Kan	  det	  inte	  vara	  så	  att	  detta	  är	  hämmande	  för	  kreativiteten	  
hos	  musiker	  och	  kompositörer?	  

5.1.4	  Musikhögskolestudiernas	  påverkan	  	  
Samtliga	  mina	  informanter	  har,	  likt	  de	  flesta	  klassiska	  musiker	  och	  jazzmusiker,	  
studerat	  vid	  olika	  musikhögskolor.	  Det	  står	  klart	  att	  denna	  tid	  i	  en	  musikers	  liv	  har	  en	  
relativt	  stor	  påverkan	  vid	  formandet	  av	  densamme.	  Vidare	  framkommer	  det	  i	  resultatet	  
att	  det	  lätt	  blir	  så	  i	  och	  med	  studietiden	  på	  musikhögskolan,	  att	  musiker	  hamnar	  i	  olika	  
musikaliska	  fack	  i	  och	  med	  att	  de	  som	  studenter	  på	  musikhögskolan	  alltid	  tillhör	  en	  viss	  
linje	  eller	  musikalisk	  inriktning,	  afro,	  klassiskt,	  folkmusik	  och	  så	  vidare.	  	  
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I	  resultatet	  framkom	  att	  jazzstudenter	  uppmanas	  att	  vara	  mer	  fria	  och	  självständiga	  och	  
komponera	  under	  sin	  musikhögskoleutbildning,	  medan	  de	  klassiska	  studenterna	  
uppmuntras	  att	  vara	  interpreter,	  att	  spela	  i	  en	  tradition.	  Erik	  Hanspers	  (2011)	  talar	  dock	  
om	  att	  det	  även	  på	  jazzsidan	  under	  utbildningen	  förekommer	  ett	  konsensustänkande,	  
ett	  idealiserande	  av	  den	  amerikanska	  jazztraditionen.	  Det	  framkommer	  att	  det	  är	  olika	  
undervisningstraditioner	  inom	  jazzmusik	  och	  klassisk	  musik	  på	  så	  vis	  att	  det	  är	  en	  
större	  hierarkisk	  gräns	  mellan	  lärare	  och	  elev	  inom	  klassisk	  musik	  än	  inom	  jazzmusik.	  	  
	  
Mitt	  resultat	  visar	  dock	  indikationer	  på,	  trots	  skillnaderna	  mellan	  utbildningarna,	  att	  
klassiska	  musiker	  även	  arbetar	  med	  gehör.	  De	  bryter	  ned	  styckena	  i	  sina	  beståndsdelar	  
för	  att	  på	  ett	  gehörsmässigt	  plan	  förstå	  musiken	  de	  spelar	  oavsett	  vad	  det	  är	  för	  musik.	  
Utifrån	  resultatet	  är	  det	  uppenbart	  att	  det	  finns	  en	  önskan	  från	  några	  klassiska	  musiker	  
att	  sudda	  ut	  dessa	  distinktionsgränser	  inom	  musik,	  att	  ha	  en	  mindre	  strikt	  inställning	  till	  
klassisk	  musik,	  att	  det	  inte	  är	  viktigt	  att	  sätta	  stämplar	  på	  musik	  samt	  att	  lyfta	  fram	  
vikten	  av	  improvisation,	  egen	  komposition	  och	  musikaliskt	  samspel.	  Det	  framkommer	  
åsikter	  i	  resultatet	  som	  signalerar	  att	  begreppet	  klassisk	  musik	  ofta	  kan	  bli	  ett	  problem	  i	  
och	  med	  att	  det	  associeras	  med	  så	  bestämda	  saker,	  vilket	  begränsar	  vad	  begreppet	  kan	  
innefatta.	  Begrepp	  som	  improvisation	  och	  musikalisk	  frihet	  utesluts	  ofta	  i	  utbildningen,	  
den	  klassiska	  musiken	  associeras	  oftast	  med	  manliga	  kompositörer	  från	  rika	  europeiska	  
länder.	  Det	  framkommer	  också	  i	  resultatet	  en	  önskan	  att	  de	  konstnärligt	  ansvariga	  för	  
de	  statliga	  stödda	  orkestrarna	  borde	  ta	  lite	  flera	  risker	  ibland	  vid	  val	  av	  repertoar	  och	  
kompositörer.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Jag	  drar	  slutsatsen	  att	  musiker	  upplever	  frihet	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vilken	  genre	  de	  
tillhör.	  Det	  finns	  många	  ”osynliga	  regler”	  att	  förhålla	  sig	  till	  inom	  både	  den	  klassiska	  
musiken	  som	  inom	  jazzmusiken.	  Enligt	  mig	  så	  är	  den	  klassiska	  musiken	  lättare	  att	  
definiera,	  regelverket	  är	  mera	  tydligt	  där.	  Efter	  att	  ha	  skrivit	  detta	  arbete	  så	  har	  jag	  
kommit	  fram	  till	  att	  jag,	  i	  egenskap	  av	  musiklärare	  inte	  tycker	  att	  dessa	  kategoriseringar	  
av	  musiker	  är	  särskilt	  hälsosamma	  eller	  ens	  nödvändiga.	  Nya	  frågor	  har	  väckts	  i	  mitt	  
huvud,	  frågor	  rörande	  hur	  jag	  på	  flera,	  för	  mig	  nya	  sätt,	  kan	  arbeta	  med	  musik,	  både	  i	  en	  
musikersituation	  som	  i	  en	  undervisningssituation.	  De	  två	  genrerna	  klassisk	  musik	  och	  
jazzmusik	  har	  mycket	  att	  lära	  av	  varandra	  tror	  jag.	  	  	  	  	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  
I	  och	  med	  att	  ha	  skrivit	  detta	  arbete	  och	  tänkt	  igenom	  mina	  forskningsfrågor,	  utifrån	  
flera	  perspektiv	  genremässigt	  än	  bara	  den	  klassiska	  genren,	  så	  har	  jag	  fått	  en	  bredare	  
uppfattning	  om	  hur	  jag	  som	  musiker	  kan	  arbeta	  med	  musik.	  Detta	  tror	  och	  hoppas	  jag	  
kommer	  att	  speglas	  i	  min	  egen	  kommande	  undervisning	  med	  framtida	  elever,	  samt	  inom	  
mitt	  eget	  musikerskap.	  Jag	  hoppas	  att	  det	  kommer	  att	  speglas	  på	  så	  vis	  att	  jag	  kan	  tänka	  
utöver	  genregränser	  när	  jag	  undervisar	  och	  spelar.	  Denna	  förhoppning	  gäller	  även	  de	  
som	  läst	  detta	  arbete,	  att	  arbetet	  ska	  kunna	  bidra	  till	  att	  läsarna	  utvecklar	  ett	  friare	  
förhållningssätt	  till	  musik,	  både	  som	  lärare	  och	  musiker.	  	  
	  
Jag	  ser	  framför	  mig	  oändliga	  möjligheter	  till	  vidare	  forskning	  inom	  detta	  ämne.	  Jag	  har	  i	  
och	  med	  denna	  uppsats	  bara	  hunnit	  skrapa	  på	  ytan.	  Det	  är	  i	  nuläget	  svårt	  att	  veta	  exakt	  
var	  jag	  skulle	  vilja	  fortsätta	  min	  forskning	  inom	  detta	  abstrakta	  ämne.	  Det	  finns	  så	  
många	  musikstilar,	  så	  många	  musiker	  från	  alla	  världens	  hörn	  jag	  skulle	  kunna	  intervjua.	  
Jag	  tror	  att	  de	  frågor	  jag	  har	  tagit	  upp	  i	  detta	  arbete	  är	  frågor	  jag	  i	  viss	  mån	  kommer	  att	  
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diskutera	  med	  musiker-‐	  och	  musiklärarkollegor	  så	  länge	  jag	  lever.	  Ett	  exempel	  på	  vidare	  
forskning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  klassiska	  musiker	  tolkar	  ett	  och	  samma	  
stycke	  utifrån	  deras	  egna	  unika	  musikaliska	  bakgrund.	  Jag	  tror	  att	  om	  man	  arbetar	  med	  
musik	  så	  är	  man	  del	  av	  en	  ständigt	  pågående	  föränderlig	  process,	  något	  jag	  är	  glad	  att	  
vara	  en	  del	  av!	  	  	  	  
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Intervjufrågor	  	  

1. Berätta	  om	  din	  bakgrund,	  musikerskap,	  utbildning	  etc.	  
2. Vad	  är/kännetecknar	  jazz/klassisk-‐musik,	  vad	  lägger	  du	  i	  begreppet,	  var	  går	  

gränsen?	  	  
3. Beskriv	  vad	  som	  gör	  en	  bra	  tolkning	  av	  klassisk/jazz-‐musik.	  	  
4. Vad	  är	  det	  som	  gör	  en	  jazz/	  klassisk	  musiker	  omtalad	  och	  populär	  bland	  publik	  

och	  medmusikanter?	  	  
5. Finns	  det	  några	  gränser	  för	  vad	  man	  får	  lov	  att	  göra	  inom	  klassisk/jazz-‐musik?	  
6. Strävar	  du	  efter	  något	  särskilt,	  personligt	  uttryck	  i	  ditt	  spel?	  	  
7. Hur	  förhåller	  du	  dig	  till	  tradition	  kontra	  nyskapande	  i	  ditt	  spel?	  	  
8. Har	  du	  ändrat	  ditt	  sätt	  att	  tolka	  stycken	  genom	  åren?	  Om	  så,	  hur	  och	  varför?	  	  
9. Min	  hypotes	  är	  att	  jazz-‐musiker	  och	  klassiska	  musiker	  har	  olika	  typer	  av	  

kunskap.	  Tror	  du	  att	  det	  skilja	  sig	  på	  en	  jazzmusikers	  musikaliska	  kunskap	  och	  en	  
klassikers	  musikaliska	  kunskap?	  I	  så	  fall,	  hur?	  	  

10. Kan	  det	  finnas	  några	  svagheter	  respektive	  styrkor	  hos	  respektive	  genrer?	  	  

	  


