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Tre	musikinstrument	–	En	röst.	En	studie	om	omställningsprocessen	mellan	ett	
träblåsinstrument	till	ett	annat.	Detta	område	omfattar	tvärflöjt-	oboe-	och	
altsaxofonspel.	Arbetet	bygger	på	observationer	av	en	sex	veckor	lång	
instuderingsprocess,	sett	i	relation	till	ett	urval	av	tidigare	forskning	och	
högskoleuppsatser	inom	området.	Studien	har	i	syfte	att	utforska	omställningsprocessen	
när	jag	byter	från	det	ena	blåsinstrumentet	till	det	andra.	Detta	för	att	ge	en	djupare	
inblick	i	en	multiinstrumentalists	vardag	och	belysa	de	fenomen	som	ligger	till	grund	för	
spelet	för	respektive	instrument	och	som	sedan	tas	med	i	omställningsprocessen.	Denna	
kvalitativa	studie	utgår	från	ett	livsvärldsperspektiv	och	metod	är	loggboksskrivande	
samt	videodokumentation.	Resultatet	bärs	upp	av	två	teman:	Inre	röst	och	
instrumentbyte-muskelbyte	som	står	för	mentala	respektive	fysiska	handlingar.	Efter	
resultatet	följer	en	diskussion	som	sätts	i	förhållande	till	litteratur	och	tidigare	forskning	
inom	området.	Arbetet	avslutas	med	tankar	om	dess	betydelse	samt	möjligheter	till	
framtida	forskning.				
	
Nyckelord:	Omställningsprocess,	inre	röst,	triggers,	internalisering,	instrumentbyte,	
mental	träning,	träblåsinstrument		
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Abstract	
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Three	musical	instruments	–	One	voice.	A	study	of	the	conversion	process	between	a	
woodwind	instrument	to	another.	This	area	includes	the	flute,	oboe	and	the	alto	
saxophone.	This	study	is	based	on	observations	of	a	six-week	rehearsal	process	in	
relation	to	a	sample	of	previous	research	and	academic	papers	in	the	field.	The	study	is	
aimed	to	explore	the	conversion	process	when	I	switch	from	one	wind	instrument	to	the	
other.	This	is	to	provide	a	deeper	insight	into	a	multiinstrumentalists	everyday	life	and	
highlight	all	the	phenomena	that	form	the	basis	of	the	play	for	each	instrument	and	then	
be	included	in	the	conversion	process.	This	qualitative	study	is	based	on	a	life-world	
perspective	and	method	logbook	writing	and	video	documentation.	The	result	is	
supported	by	two	themes:	Inner	voice	and	change	of	instrument-muscle	change	
representing	mental	and	physical	actions.	After	the	result	is	a	discussion	that	is	related	
to	the	literature	and	previous	research	in	the	area.	The	work	concludes	with	thoughts	
about	its	importance	as	well	as	opportunities	for	future	research.	
	
Keywords:	Conversion	Process,	inner	voice,	triggers,	internalization,	swap	instrument,	
mental	training,	woodwind	instrument	
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Förord	
Arbetet	att	se	hur	omställningsprocessen	ser	ut	när	jag	byter	blåsinstrument	har	
bidragit	till	att	jag	har	utvecklats	som	musiker	men	även	fått	en	större	inblick	i	hur	jag	
ser	på	såväl	musiken	som	instrumentet.	Det	svåra	med	det	här	arbetet	har	varit	att	
strukturera	alla	tankar	jag	har	haft	då	det	rör	sig	om	inte	mindre	än	tre	musikinstrument	
och	dess	såväl	tekniska	som	klangliga	egenskaper.	Det	i	sin	tur	ger	olika	
kombinationsmöjligheter	av	omställningsprocesser.			
	
Ett	stort	tack	till	min	handledare	Ia	Hultén	som	har	hjälpt	mig	att	strukturera	och	dela	
upp	arbetet	i	moment	så	att	allt	blev	överskådligt,	både	i	rapporten	men	framför	allt	för	
mig	själv	i	förarbetet	och	att	en	röd	tråd	lyser	med	sin	närvaro	i	detta	komplexa	ämne.	
Du	har	även	hjälpt	mig	att	tydligare	skilja	på	jag	som	musiker	och	jag	som	forskare	när	
jag	har	tappat	bort	mig	själv	i	min	tankeprocess.	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	presenteras	en	inledande	text	om	min	bakgrund	som	musiker	och	syn	på	
musik	och	lärande,	följt	av	studiens	problemformuleringar,	syfte	och	forskningsfrågor.		

	1.1	Inledande	text		
Musiken	drar	igång	och	alla	börjar	sjunga.	Ännu	en	gudstjänst	där	jag	sitter	tyst	och	
läser	texten	istället	för	att	sjunga	med	då	jag	anser	att	jag	inte	kan	sjunga.	Ibland	ser	jag	
mig	om	och	lägger	märke	till	allas	ansiktsuttryck	och	studerar	varje	människas	klangfärg	
och	hur	ljudet	studsar	mot	väggarna.	Precis	som	på	film.	Precis	som	pappas	
hemmabioanläggning,	fast	bättre.	Vilka	häftiga	klanger!	Ångesten	tar	vid	och	jag	börjar	
fundera	på	hur	jag	ska	kompensera	för	sången,	som	för	mig	symboliserar	det	organiska	
och	därmed	det	levande.	Blåsinstrument	blev	då	ett	substitut	för	detta.	
	
Kopplar	vi	ihop	sång	med	film	får	vi	mig	i	ett	nötskal.	Jag	älskar	film	och	musikaler.	
Ibland	kan	jag	tro	att	livet	i	sig	är	som	en	enda	lång	film/	musikal,	vars	innehåll	vi	
skriver	tillsammans,	vilket	innebär	att	den	kan	ta	flera	vändningar.	Varje	film	har	sina	
klanger.	Ny	typ	av	klang	representerar	nytt	blåsinstrument.	
	
Med	min	elitsatsning	inom	friidrott	i	bagaget	är	jag	van	vid	att	prestera	vid	pressade	
situationer.	Det,	tillsammans	med	att	jag	går	lärarprogrammet	i	musik	vid	
Musikhögskolan	Ingesund	med	inriktningen	IE	(instrumental	ensemble)	där	jag	ständigt	
byter	mellan	olika	träblåsinstrument	gör	att	jag	går	igenom	någon	form	av	mental	
omställningsprocess.	Detta	för	att	få	varje	instrument	att	låta	så	som	jag	vill	att	det	ska	
låta.	
	
Men	det	är	så	klart	inte	alltid	det	går	som	man	tänkt	sig.	Även	jag	har	svårt	att	hitta	min	
”inre	röst”	ibland.	Metaforen	”inre	röst”	kan	liknas	med	en	sångares	upplevelse	av	att	
vara	”ett”	med	sitt	instrument.	Detta	för	att	få	ut	sin	maximala	klang,	frasering,	vibrato	
och	känsla	ur	sin	kropp	i	musiken.	Min	”inre	röst”	är	således	ett	medel	för	att	nå	mitt	mål	
i	musiken.	Inte	målet	i	sig.	Som	blåsare	har	det	oftast	med	embouchyr	1	att	göra	och	att	
det	blir	ett	”glapp”	mellan	den	fysiska-	och	mentala	känslan.	Detta	kan	antingen	
resultera	i	att	jag	inte	får	ljud	över	huvud	taget	i	instrumentet	eller	att	det	tar	
frustrerande	lång	tid	att	hitta	klangen	och	komma	igång	med	spelet.		
	
Under	praktikperioder	där	jag	har	haft	flera	träblåselever	med	olika	instrument	märker	
jag	hur	viktigt	det	är	med	att	vara	mentalt	närvarande	vid	varje	instrumentbyte.	Därför	
blir	det	min	morot	att	nu	verkligen	gå	in	på	djupet	och	förstå	hur	jag	själv	gör	men	också	
varför.	På	den	vägen	kan	jag	både	optimera	min	tid,	nu	på	lärarutbildningen,	men	också	
inom	snar	framtid	i	arbetssituationer	med	elevernas	tid	så	att	de	får	en	bra	förebild.																							

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
I	min	roll	som	träblåslärare	vill	jag	stötta	elever	i	deras	lärprocesser,	öppna	dörren	till	
den	enorma	musikaliska	galaxen	och	hjälpa	dem	att	själva	upptäcka	nya	saker	om	sig	
själva	och	sitt	musicerande.	Om	elever	vill	spela	fler	blåsinstrument	parallellt	är	det	
passande	att	jag	först	rannsakar	mig	själv	för	att	ge	bästa	möjliga	råd.	Ibland	kan	jag	bli	

                                                
1 Embouchyr:	även	kallad	ambis,	läpparnas	allmänna	kondition	hos	en	blåsare	respektive	anpassningen	
av	läpparna	vid	spel	(NE,	2017a) 
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fascinerad	när	jag	ser	”icke-blåsare”	till	synes	snabbt	och	enkelt	byter	instrument	att	
spela	på	medan	mina	läppar	och	hjärna	står	vid	ett	rödljus	och	ivrigt	väntar	tills	det	slår	
om	och	vi	kan	fortsätta	spela.	Det	sägs	att	det	bara	är	att	blåsa	för	att	få	ljud,	men	hur	går	
man	tillväga	för	att	hitta	sin	”inre	röst”	i	instrumentet	man	håller	i?	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	utforska	omställningsprocessen	när	jag	byter	från	det	ena	
blåsinstrumentet	till	det	andra.	Detta	omfattar	tvärflöjt,	oboe	och	altsaxofonspel.		
Följande	fråga	genomsyrar	studien:	
 

• Hur	ser	omställningsprocessen	ut	när	jag	byter	mellan	tvärflöjt,	oboe	och	
altsaxofon?	

	
Jag	tror	och	hoppas	att	min	studie	ska	ge	en	ökad	förståelse	för	den	problematik	som	
kan	uppstå	när	”multiinstrumentalister”	byter	mellan	olika	instrument,	i	detta	fall,	
blåsinstrument.	Denna	studie	belyser	främst	frågor	som	är	avsedda	för	
träblåspedagogik,	något	som	jag	personligen	saknar	i	nuvarande	undervisning	och	
forskning	och	som	därmed	bör	forskas	mer	i.	 
 

foto:	Sanna	Asplund 
 
Figur:	Bilden	beskriver	hur	det	ser	ut	när	jag	spelar	på	mina	instrument	(altsaxofon,	oboe	och	
tvärflöjt).			
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8	

2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	litteratur	och	forskning	som	har	relevans	inom	området	
omställningsprocess	vid	instrumentbyte.	Kapitlet	bärs	upp	av	rubrikerna	
områdesorientering	och	tidigare	forskning	inom	området.	Därefter	presenteras	studiens	
valda	teoretiska	perspektiv;	livsvärldsperspektivet.	

2.1	Områdesorientering		
I	den	biografiska	boken	Wibb-A	flute	for	Life	(Blakeman,	2016)	berättar	William	Bennett,	
att	han	ofta	fokuserar	på	att	hitta	sin	inre	röst	i	sitt	flöjtspel.	Han	brukade	lyssna	på	
sångerskan	Janet	Baker	och	analysera	hennes	klangfärger,	frasering	och	vibrato	och	
applicera	dem	i	sitt	eget	spel.	Bennett,	som	är	professor	i	tvärflöjt	på	Royal	College	of	
Music	i	London	är	även	känd	för	att	låta	sina	elever	sjunga	det	stycke	som	hen	ska	spela.	
Detta	för	att	öppna	klangen	men	även	för	att	vara	medveten	om	vad	du	gör	och	lyssna	på	
ett	annat	sätt.	Bennett	sätter	finger	på	hur	jag	själv	vill	låta	när	jag	tar	upp	mitt	
blåsinstrument.	När	jag	tar	upp	min	tvärflöjt,	oboe	eller	saxofon	och	spelar	vill	jag	höra	
mig	sjunga.	Metaforen	om	att	hitta	min	inre	röst	blir	som	en	slags	vägg	att	luta	mig	mot.	
Om	jag	känner	mig	ofokuserad	eller	trött	är	det	den	inre	rösten	jag	letar	efter	och	hittar	
mitt	emotionella	stöd.	Bennett	påpekar	att	det	handlar	om	att	mentalt	absorbera	
instrumentet	(internalisera)	in	i	din	kropp,	snarare	än	att	bara	erfara	det	utanpå,	på	
hakan	(s.	139).	Han	fick	själv	en	uppenbarelse	när	han	en	gång	spelade	i	Queen	
Elisabeths	Hall.	

	
It’s	in	there.	The	flute	is	no	longer	outside	me.	The	sound	starts	inside.	
(Blakeman,	2016,	s.	140).	

	
Han	menar	här	att	när	du	slutar	att	tänka	på	att	flöjten	är	något	som	är	utanpå	kroppen	
blir	du	ett	med	den	(s.	140).	Bennetts	motto	är	the	flute	is	your	voice	(flöjten	är	din	röst).	
	
Lena	Kildahl	(2017)	är	tvärflöjtlärare	på	Musikkonservatoriet	i	Århus	(Danmark).	Hon	
gör	en	liknelse	om	att	embouchyren	och	muskelminnen	i	allmänhet	är	som	en	stig	i	
skogen	där	du	måste	gå	flera	gånger	regelbundet	för	att	inte	stigen	ska	växa	igen	
(föreläsning,	28	februari	2017).	Det	Kildahl	menar	är	att	muskelminnen	är	något	som	
måste	underhållas	regelbundet	för	att	behålla	sin	färskhet.	William	Bennett	tangerar	
Kildahls	(2017)	tankesätt.	Han	gör	en	liknande	metafor	som	Kildahl	(2017)	fast	riktad	
mot	tvärflöjtsklangen.	Flute	is	like	a	fish!	It	get	away!	(Blakeman,	s.	160)	och	menar	inte	
bara	att	övning	ger	färdighet	utan	även	regelbunden	övning	är	ett	måste	för	att	inte	
tappa	klangen	och	sin	inre	röst.					

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Eftersom	denna	uppsats	omfattar	omställningsprocesserna	vid	byte	av	blåsinstrument	
är	detta	ett	smalt	och	därmed	specifikt	område	att	utforska.	Detta	medför	att	det	inte	
finns	särdeles	mycket	forskning	att	relatera	till.	Några	arbeten	presenteras	dock	nedan.		

Gunnar	Lif	(1998)	skriver	i	boken	Konsten	att	undervisa	i	musik.	3,	konsten	att	öva,	att	ett	
av	de	viktigaste	momenten	att	öva	är	automatiseringen	av	muskelrörelserna.	Med	andra	
ord	att	bygga	upp	ett	stabilt	muskelminne2.	Anledningen	till	detta,	enligt	Lif,	är	att	med	

                                                
2	Muskelminne:	även	kallad	procedurminne,	ett	minnessystem	för	välinlärda	motoriska	färdigheter	(NE,	
2017b)	
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ett	väl	uppövat	muskelminne	bidrar	till	att	en	musiker	kan	utföra	snabba	och	
komplicerade	rörelser	utan	att	behöva	tänka	(s.	56).	Han	menar	att	när	en	musiker	
uppnår	det	automatiserade	tillståndet	skapas	en	känsla	av	frihet.	Denna	frihet	kan	
musikern	sedan	använda	till	att	skapa	fantastisk	musik	och	göra	sin	egna	tolkning	så	
som	hen	tänkt.	Här	kan	muskelminnet	omfatta	fingrarnas	bestämda	rörelser	när	hen	
trycker	ner	klaffarna/	tangenterna,	som	i	sig	baseras	av	det	specifika	instrumentets	
fysiska	struktur	men	det	kan	även	handla	om	att	forma	sin	embouchyr	efter	
instrumentet.					
	
Lif	(1998)	tar	även	upp	inställningen	och	viljan	att	komma	ihåg	något	är	kopplat	till	hur	
bra	du	faktiskt	minns.	Det	vill	säga	att	det	finns	ett	samband	mellan	att	vilja	minnas	
något	och	att	faktiskt	minnas.	Har	man	en	hög	motivationsfaktor,	i	kombination	med	hög	
koncentration	går	vi	djupare	in	i	ämnet	och	förståelsen	för	det	och	därmed	ökar	oddsen	
att	det	fastnar	i	minnet	(s.	49).	Detsamma	gäller	det	motsatta	om	motivation	och	
intresse	uteblir,	uteblir	även	minnet.	I	ett	musikaliskt	sammanhang	skulle	detta	kunna	
innebära	att	om	en	person	inte	hade	haft	ett	större	intresse	av	att	spela	flera	instrument	
regelbundet	hade	hen	inte	haft	ett	lika	starkt	muskelminne.	Det	skulle	innebära	att	ju	
fler	instrument	en	person	vill	spela,	desto	oftare	behöver	hen	öva	för	att	hålla	
muskelminnet	fräscht.	Varje	instrument	har	dessutom	sina	egenskaper	och	svårigheter	
som	direkt	påverkar	muskelminnet:	

Varje	instrument	har	sina	speciella	problem,	vilka	måste	lösas	med	
utgångspunkt	från	dess	specifika	teknik	och	den	musik	som	spelas.	(Lif,	1998,	
s.	5)		

	
Om	vi	kopplar	Lifs	(1998)	resonemang	till	min	situation	om	att	prestera	på	topp	inom	
tvärflöjt-	oboe-	och	saxofonspel	har	dessa	instrument	olika	egenskaper	som	jag	som	
musiker	måste	ta	mig	an	för	att	låta	så	bra	som	möjligt.	Det	kan	exempelvis	gälla	
embouchyren	men	även	att	bemästra	rörbladet3.	Just	denna	kombination	av	instrument	
är	utmärkande	så	till	vida	att	vi	går	från	oboens	dubbelrör,	till	saxofonens	enkelrör,	till	
tvärflöjten	som	inte	har	något	rörblad	alls.	
	
Både	Gunnar	Lif	(1998)	och	Kjell	Fagéus	(2012)	nämner	hur	minnet	av	positiva	och	
negativa	erfarenheter	kan	försätta	människan	i	en	viss	stämning	och	styra	hen	in	i	en	
viss	riktning	och	på	den	vägen	få	olika	resultat.	Den	utlösande	faktorn	till	dessa	minnen	
kallas	för	en	trigger.	Enligt	Psykologiguiden	betyder	trigger	”sådant	som	utlöser	viss	
reaktion	eller	visst	reaktionsmönster”	(Psykologiguiden,	2017a).	En	upptränad	trigger	
kan	användas	till	att	aktivera	en	positiv	upplevelse	och	därmed	hamna	i	”rätt	mode”	i	
förhållandet	till	vad	som	ska	utföras.	Dessa	positiva	som	negativa	upplevelser	menar	
Fagéus	är	mentala	bilder	och	att	en	trigger	är	själva	gnistan	som	aktiverar	dessa	mentala	
bilder	(Fagéus,	2012).	Något	som	kan	förtydligas	är	att	en	trigger	är	något	som	
stimulerar	och	de	fenomen	som	jag	erfar	när	jag	både	spelar	men	även	när	jag	byter	
instrument,	ska	bli	stimulerade.		
	
Inom	området	för	mental	träning	belyser	Fagéus	(2012)	vikten	av	närvaro	för	att	kunna	
prestera	på	topp:		
	

                                                
3	Rörblad:	tunn,	elastisk	trätunga	som	genom	vibration	alstrar	toner	hos	vissa	träblåsinstrument	t.ex.	
klarinett	och	oboe	(NE,	2017c) 
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Jag	måste	vara	närvarande	både	fysiskt	och	mentalt	fullt	ut	innan	jag	börjar.	
30	sekunder	till	ibland	bara	någon	enstaka	sekunds	samling,	gör	en	enorm	
skillnad	på	kvaliteten	i	framförandet.	(Fagéus,	2012,	s.	56)	
	

Det	Fagéus	(2012)	menar	är	att	han	måste	ha	full	koncentration	på	det	han	ska	göra	
innan	han	ska	spela	för	att	kunna	prestera	på	topp.	Han	menar	även	att	den	mentala	
närvaron	är	så	pass	skör	att	kvaliteten	på	framförandet	kan	påverkas	av	någon	sekunds	
mer	eller	mindre		samling.	Som	förslag	till	att	bli	mer	närvarande	fysiskt	och	mentalt	
föreslår	Fagéus	(2012)	att	du	som	musiker	går	runt	i	rummet	samtidigt	som	du	spelar	
på	ditt	instrument.	Detta	för	att	”skaka	av”	eventuella	spänningar	eller	andra	hinder	och	
på	så	sätt	låta	kroppen	och	instrumentet	komma	närmare	varandra	och	slutligen	nå	sitt	
mål.	
	
Harald	Jørgensen	(2004)	tar	upp	olika	övningsstrategier.	I	en	strategi	poängterar	han	
vikten	av	att	vara	sin	egen	lärare	och	hur	musiker	kan	effektivisera	sin	övning.	En	
effektivisering	av	övning	kan	ske	genom	att	en	musiker	tar	hjälp	av	tre	faser:		

• Planering	och	förberedelse	inför	sin	övning	
• Utförandet	av	övningen	
• Reflektion	(Jørgensen	,	2004,	s.85)	

Dessa	tre	faser	kan	handla	om	daglig	övning	men	kan	även	appliceras	från	ett	större	
perspektiv	under	än	längre	period.	Exempelvis	kan	en	skoltermin	med	inriktning	musik	
innehålla	en	serie	konserter	med	samma	musiker	som	ska	spela	olika	instrument.	Då	
krävs	en	viss	förberedelse,	utförande	och	slutligen	tid	för	reflektion	så	att	musikern	lär	
sig	något.		
	
En	annan	strategi	Jørgensen	(2004)	tar	upp	är	uppvärmningsövningar	och	hur	olika	
dessa	kan	se	ut	beroende	på	vilket	instrument	som	ska	bemästras.	Enligt	Jørgensen	har	
varje	instrument	sina	fysiska	och	tekniska	hinder	vilka	i	sin	tur	speglar	uppvärmningen.	
	

Warm-up	exercises	are	used	by	most	musicians	and	are	included	in	most	
sessions.	These	exercises	are	so	closely	related	to	the	instrument’s	
peculiarities	and	physical	demands	as	well	as	to	the	individual’s	muscular	and	
technical	proficiency.	(Jørgensen,	2004	s.	88)										
	

Utifrån	Jørgensens	(2004)	citat	skulle	detta	kunna	exemplifieras	som	att	en	
blåsinstrumentalist	värmer	upp	lungorna	och	embouchyr	medan	en	
stråkmusiker	värmer	upp	sin	stråkteknik.	Till	detta	vävs	musikerns	
kroppsstorek	i	förhållandet	till	instrumentet	samt	hens	tidigare	instrumentala	
och	musikala	färdigheter.	Jørgensen	följer	upp	med	frågan	varför	är	den	här	
specifika	uppvärmningsövningen	nödvändig	för	mig	i	detta	sammanhang?	(s.	
88).	För	den	som	spelar	fler	instrument	och	dessutom	har	som	målsättning	att	
bli	riktigt	bra	blir	den	här	frågan	extra	viktig	att	ställa	till	sig	själv	då	klockans	
24	timmar	påverkar	både	övningstiden	men	även	den	emotionella	tiden	som	
musikern	lägger	på	sina	musikinstrument.	Med	andra	ord,	att	lägga	vikt	på	rätt	
saker	i	förhållandet	till	vad	musikern	behöver	lära	sig	så	att	övningstiden	
optimeras.		
	
Fredrik	Myréns	(2009)	examensarbete	som	omfattar	saxofon-embouchyr	
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innehåller	en	kvalitativ	undersökning	med	bland	annat	frågeställningen:	Vilken	
typ	av	ambis	använder	du	dig	av?	De	tillfrågade	bestod	av	saxofonister	på	både	
nybörjar-,	amatör-	och	professionell	nivå.	Myrén	kom	fram	till	att	”ambisen”	
anpassades	i	förhållande	till	musikstil	och	valt	munstycke.	Detta	skulle	kunna	
tolkas	som	att	det	inte	finns	någon	”korrekt”	eller	absolut	embouchyr	och	
därmed	ingen	mentalitet	om	att	det	finns	ett	rätt	och	fel.	På	frågan:	Vad	är	en	
bra	respektive	dålig	ambis?	belyses	tre	punkter.	Den	första	är	när	det	låter	bra	
(instrument-	och	klangmässigt).	Den	andra	är	när	det	fungerar	i	den	stil	man	ska	
spela	i,	det	vill	säga	att	det	låter	bra	i	förhållandet	till	en	bestämd	genre.	Den	
tredje	handlar	om	konditionen	på	muskulaturen	tillåter	den	valda	spelstilen	(s.	
18).	I	detta	fall	handlar	det	om	embouchyr.	Med	dessa	slutsatser	i	åtanke	kan	vi	
vända	på	resonemangen	och	säga	att	om	en	musiker	skulle	vilja	spela	låtar	inom	
fler	genrer	parallellt	på	en	kontinuerlig	basis	krävs	det	en	flexibel	embouchyr	då	
Myrén	menar	att	genre	och	embouchyr	hänger	ihop	med	klang.	Om	det	ena	
ändras	påverkas	de	andra.				

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Nedan	presenteras	fenomenologi,	vilket	livsvärldsperspektivet	ursprungligen	kommer	
från.	Livsvärldsperspektivet	presenteras	därefter	mer	detaljerat.	
	
2.3.1	Fenomenologi	
Denna	studie	har	ett	livsvärldsperspektiv	då	detta	perspektiv	ger	mig	som	forskare	
möjligheter	att	utifrån	min	egen	livsvärld	beakta	och	tolka	de	fenomen	som	framträder	i	
min	omställningsprocess	när	jag	byter	blåsinstrument.	För	att	förstå	
livsvärldsperspektivet	behövs	en	närmre	titt	på	fenomenologi.	Fenomenologi	betyder	
”läran	om	det	som	visar	sig	för	medvetandet”	(NE,	2017e)	och	är	hämtat	från	ordet	
fenomen	som	betyder	”det	som	visar	sig”	(NE,	2017f).	Med	andra	ord	kan	vi	titta	på	ett	
fenomen	och	studera	det	utifrån	sina	parametrar	som	detta	fenomen	kan	tänkas	
innehålla	men	också	utifrån	hur	det	upplevs	och	uppfattas	av	den	som	studerar	det.	För	
att	ett	fenomen	ska	kunna	beskrivas	på	ett	fenomenologiskt	plan	måste	beaktaren	även	
lämna	sina	egna	värderingar	och	antaganden	åt	sidan	för	att	beskrivningen	ska	bli	så	
renodlad	som	möjligt	och	inte	låta	fenomenets	natur	färgas.	Ann-Sofie	Paulander	(2011)	
beskriver	i	sin	doktorsavhandling	att	ett	fenomen	kan	vara	vad	som	helst.	Det	kan	
exempelvis	vara	ett	fysiskt	föremål,	människor,	beteende	men	kan	också	vara	en	
händelse.	Enligt	Paulander	tenderar	människan	sträva	mot	en	förståelse	av	sin	
omgivning	vilket	även	fenomenologin	belyser	och	därmed	är	förståelse,	förklaring	och	
mening	centrala	begrepp.	
	
Fenomenologi	har	även	använts	inom	den	musikvetenskapliga	forskningen.	Främst	
inom	icke-klangliga	fenomen	som	bara	kan	förstås	genom	vårt	medvetande.	Exempel	på	
icke-klangliga	fenomen	kan	vara	spänning,	upplösning,	rörelse,	energi	eller	förväntan	
som	bildar	vår	upplevelse	av	musiken	som	helhet	(NE,	2017g).									 		
	
2.3.2	Livsvärldsperspektivet	
Bengtsson	(2007)	skriver	i	sin	artikel	att	det	är	genom	kroppen	som	människan	får	
tillgång	till	världen.	Vår	upplevelse	av	världen	sker	utifrån	den	egna	kroppens	
perspektiv.	Vi	kan	därför	inte	koppla	bort	kroppen	eller	ställa	oss	utanför	den.	
Bengtsson	gör	liknelsen	med	den	blindes	käpp	som	blir	en	förlängning	av	kroppen	och	
genom	käppen	erfar	hen	världen.	Käppen	i	sig	är	ett	ting	men	för	vissa	blir	den	ett	
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redskap	för	utvidgning	av	sin	kommunikativa	förmåga.	En	annan	liknelse	Bengtsson	gör	
är	interaktionen	med	en	penna.	När	skrivkunnigheten	har	internaliserats4	förvandlas	
pennan	från	att	vara	ett	ting	till	att	bli	en	möjlighet	till	uttryck.	När	en	människa	vill	
uttrycka	något	i	skrift	sker	en	interaktion	mellan	pennan	och	handen.	Gränsen	mellan	
kropp	och	instrument	suddas	ut.		
	
Två	år	innan	artikeln	publicerades	nämner	Bengtsson	(2005)	även	i	sin	bok	att	
livsvärlden	är	en	mångsidig	och	komplex	verklighet	fylld	med	egenskaper	som	inte	låter	
sig	reduceras	(Bengtsson,	2005).	Den	är	inte	heller	en	statisk	stillastående	värld	utan	
befinner	sig	alltid	i	förändring.	När	vi	lär	oss	en	ny	färdighet	bildas	en	vana	som	sedan	
skapar	en	förändring	av	vår	livsvärld.	Det	är	efter	detta	tillstånd	som	det	är	lätt	att	
glömma	bort	hur	det	egentligen	kändes	att	inte	besitta	denna	färdighet.	Paulander	
(2011)	beskriver	livsvärlden	som	en	värld	i	förändring.	Hon	menar	att	livsvärlden	är	
som	en	individs	perspektiv	till	sig	själv	och	till	sin	omvärld	och	att	dennes	perspektiv	
inte	är	konstant	utan	förändras	om	omständigheter	ändras.	Bengtsson	(2005)	kallar	
dessa	två	pelare	för	subjekt	och	objekt	och	att	subjektet	alltid	är	riktat	mot	något	(i	
Paulanders	exempel	är	subjektet	riktat	mot	sin	omvärld).		
	
Exempel	på	när	en	människas	perspektiv	kan	påverkas	eller	ändras	när	
omständigheterna	ändras,	är	i	skolan.	I	skolan	möts	elever	med	olika	bakgrund,	
erfarenheter	och	livsvärldar	och	Carlsson	(2005)	menar	då	att	kollisioner	mellan	elevers	
olika	livsvärldar	kan	uppstå.	Hon	fortsätter	med	att	”som	bra	lärare	skall	du	kunna	lära	
ut	så	att	dina	elever	lär	in.	Men	eleverna	som	grupp	utgör	inte	en	homogen	skara”	(s.	
105).	Hon	belyser	den	problematik	som	kan	uppstå	när	lärarens	och	elevers	livsvärldar	
kolliderar.	Vissa	elever	har	lätt	för	att	lära	sig.	Andra	inte.	Mentaliteten	att	om	det	inte	är	
”fel”	på	eleverna	är	det	”fel”	på	läraren	även	om	hen	är	övertygad	i	sitt	
planeringsupplägg.	Carlsson	poängterar	att	det	kan	vara	svårt	att	distansera	sig	och	
reflektera	över	sig	själv	och	att	grupptillhörighet	och	verklighet	skiljer	sig	för	lärare	och	
elever,	men	också	eleverna	emellan.	Klassrumsproblematiken	skulle	kunna	spegla	en	
orkestersituation	där	läraren	är	dirigenten	och	eleverna	är	musiker	som	spelar	på	sina	
instrument.	Målet	är	att	få	varje	stämma	och	instrumentgrupp	att	samarbeta,	flätas	ihop	
och	skapa	en	vacker	slutprodukt.	Ett	exempel	på	när	olika	livsvärldar	kan	krocka	är	när	
olika	instrumentgruppers	tekniska	såväl	som	klangliga	svårigheter	kommer	fram	i	
musiken.	Det	är	av	instrumenttekniska	skäl	lättare	att	spela	snabbt	på	vissa	instrument.	
Andra	inte.	Vissa	instrument	är	av	instrumenttekniska	skäl	mer	eller	mindre	
komplicerade	att	intonera	med	än	andra	och	musikernas	livsvärldar	kolliderar	om	de	på	
förhand	inte	besitter	dessa	kunskaper.	Grupptillhörigheten	(i	detta	fall	
instrumentgrupper)	och	verkligheten	skiljer	sig	här	för	dirigenten	och	musikerna,	men	
också	musikerna	emellan.	Orkestern	som	grupp	utgör	inte	en	homogen	skara.	
		
Som	tidigare	nämnts	är	livsvärlden	en	komplex	verklighet.	Den	består	inte	bara	av	
fysiska	egenskaper	utan	kan	även	ha	psykiska/emotionella	egenskaper.	Bengtsson	
(2005)	gör	en	liknelse	om	en	golfare	som	precis	ska	utföra	svingen	med	klubban	som	
sedan	ska	få	bollen	att	åka	iväg.	Han	ser	då	inte	bara	en	person	med	fysiska	drag	utan	
även	ett	handlande	subjekt	som	med	en	stor	entusiasm	utför	något	som	han	själv	inte	
kan.	Dessutom	uppkommer	en	svär	runt	golfaren	som	ingen	av	de	andra	som	står	runt	

                                                
4 Internalisera:	Inre,	mentala	processer	hos	individen	(NE,	2017g).	
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personen	kan	förstå.	Både	Bengtsson	och	Paulander	(2011)	beskriver	livsvärlden	som	
individuell	och	den	kan	därför	inte	helt	förklaras	i	ord.	Ord	kan	också	medföra	att	
livsvärlden	förändras.	Som	i	exemplet	med	golfaren	och	observatören,	men	även	
orkestersituationen	som	tidigare	nämnts,	kan	en	person	inte	förklara	andras	livsvärldar	
då	denne	inte	helt	och	fullt	kan	förstå	bakgrunden	till	dessa.	Det	kan	dock	bidra	till	en	
ökad	förståelse	för	andra	människor.		
	
Likt	metaforen	med	pennan	och	handen	betraktas	tvärflöjten,	oboen	och	saxofonen	som	
separata	ting	men	vid	spel	sker	en	interaktion	som	i	sin	tur	utgör	en	förlängning	av	min	
kropp	och	genom	mina	instrument	kan	jag	uttrycka	mig	musikaliskt.	Med	sången	som	
symbol	för	det	organiska	och	därmed	det	levande	utgör	den	tillsammans	med	mina	
instrument	en	del	av	min	livsvärld	då	dessa	används	för	att	nå	den	inre	musikaliska	
världen.								
	
			
	
			

		

	
	
								

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 14	

3	Metodologi	
I	följande	kapitel	presenteras	metoderna	för	studien.	Här	redogörs	för	studiens	
genomförande,	bearbetning	och	analys.	Tillförlitligheten	och	giltigheten	för	studien	
presenteras	i	slutet	av	kapitlet.	 

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
I	den	här	studien	utforskas	hur	omställningsprocessen	ser	ut	när	jag	byter	instrument.	
Med	livsvärldsperspektivet	som	glasögon	används	följande	kvalitativa	metoder:	
loggboksskrivande,	ljudinspelning	och	videoinspelning	som	observationsmedel.	
Bjørndal	(2005)	tar	upp	i	sin	bok	följande	faktorer	som	han	anser	är	viktiga	att	ha	i	
åtanke	under	observationsarbetet:	 

	
Vad	ska	observeras?		
Vilket	är	syftet	med	observationen?	 	
Var	ska	observationen	äga	rum?	 	
Hur	ska	observationen	utföras?		
I	vilken	utsträckning	eller	hur	mycket	ska	man	observera?		
Hur	ska	registreringen	av	observationen	förvaras?	(Bjørndal,	2005,	s.	141)		

	
Bjørndal	(2005)	följer	upp	med	att	en	god	pedagogisk	observation	inte	innebär	att	man	
som	pedagog	ska	observera	och	bedöma	”allt”	utan	tittar	på	faktorer	och	förhållanden	
som	är	av	betydelse	(s.141).		
	
3.1.1	Loggbok 
Metoderna som valts för denna	studie	är	loggboksanteckningar	och	videodokumentation.	
Med	loggboksanteckningar	skapas	en	djupare	förståelse	av	något	som	skett	(Bjørndal,	
2005).	Genom	att	använda	sig	av	en	loggbok	menar	Bjørndal	att	man	på	ett	systematiskt	
sätt	avsätter	tid	för	reflektion	av	den	egna	praktiken	(s.	62).	Bjørndal	ger	flera	exempel	
på	loggboksstilar	för	respektive	projekt	och	vad	man	som	forskare	vill	få	fram.	Metoden	
som	har	valts	är	en	strukturerad	processloggbok	då	den	bygger	på	en	uppsättning	frågor	
som	upprepas	vid	varje	anteckningsprocess.	En	processloggbok	bygger	på,	som	namnet	
antyder,	att	det	efter	insamlandet	av	data	är	möjligt	att	skapa	en	överblick	över	hela	
processens	gång.	En	vanlig	struktur	på	en	processlogbok	enligt	Bjørndal	är:			

• Vad	hände?	
• Vad	kände	jag?	
• Vad	lärde	jag	mig?	

Dessa	formuleringar	är	breda	vilket	är	passande	till	denna	typ	av	studie	då	den	bottnar	i	
omställningsprocessen	när	jag	byter	blåsinstrument,	utifrån	min	livsvärld.	Med	dessa	
frågor	kan	jag	som	forskare	sedan	rikta	mina	svar	i	förhållandet	till	hur	jag	som	
forskningsobjekt	upplever	världen	istället	för	att	frågorna	i	sig	styr	mig	i	en	viss	riktning	
och	därmed	får	ett	annat	resultat.	Utöver	dessa	frågor	lades	rubriken	”övrigt”	till.	Detta	
om	något	icke-musikrelaterat	skulle	uppstå	men	som	kanske	påverkar	mitt	spel,	synsätt	
eller	beteende.	

3.1.2	Videodokumentation	
Enligt	Bjørndal	(2005)	finns	det	två	huvudsakliga	fördelar	med	en	videodokumentation.	
Det	första	omfattar	en	konservering	av	observationer	av	ett	pedagogiskt	ögonblick	(s.	
72).	Det	vill	säga	att	det	möjliggör	för	observatören	att	spola tillbaka filmen och på så 
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sätt kunna titta på och till viss del återuppleva situationen flera gånger.	Detta	på	
grund	av	att	vårt	minne	är	betydligt	mer	begränsat	än	en	kameras.	Beroende	på	
utrustningen	kan	filmen	även	spelas	upp	i	”slow	motion”	vilket	kan	komma	till	nytta	om	
något	drastiskt	sker	i	övningen.	Den	andra	orsaken	till	varför	en	videoobservation	är	att	
föredra	är	att	vid	en	upprepning	av	observationer	kan	observatören	titta	på	fler	
parametrar	och	med	mer	noggrannhet	och	se	fler	detaljer.	Oddsen	att	se	nya	mönster	
ökar	för	varje	filmvisning.	Detta	kan	leda	till	ökad	självkännedom	om	sitt	spel	då	
forskaren	har	mer	material	att	problematisera	kring	och	därmed	kan	utforska	mer	i	sig	
själv.	Kontentan	blir	att	potentialen	för	sitt	professionella	lärande	kan	öka	avsevärt	(s.	
73).	
	
Det	finns	dock	nackdelar	med	videoinspelningar	menar	Bjørndal	(2005).	Även	om	
kvalitén	på	tekniken	är	bra	är	det	fortfarande	en	representation	av	verkligheten,	inte	en	
kopia	(s.	74).	Filmklipp	fångar	"bara"	två	av	våra	fem	sinnesintryck	(syn	och	hörsel)	
vilket	innebär	att	de	resterande	inte	finns	representerade.	Det	innebär	att	observatören	
inte	kan	uppleva	exakt	samma	känsla	eller	”atmosfär”	som	fanns	i	lokalen,	utan	enbart	
göra	sitt	yttersta	för	att	representera	den.	Detta	även	om	observatören	och	objektet	är	
samma	person.	
	
Eftersom	denna	studie	omfattar	omställningsprocessen	när	jag	byter	mellan	tvärflöjt,	
oboe	och	altsaxofon	var	valet	av	metoderna	loggbok	och	videodokumentation	självklar.	
Detta	då	jag	som	forskare	kan	upptäcka	andra	tendenser	beroende	på	vilken	metod	jag	
använder.	I	detta	fall	handlar	det	om	skrift	kontra	film	och	att	dessa	kompletterar	
varandra.	Detta	för	att	eliminera	den	gråzon	som	kan	uppstå	mellan	mina	nedskrivna	
tankar	och	det	som	observeras	på	videodokumentationen.	Med	gråzon	menas	skillnaden	
mellan	det	nedskrivna	materialet	och	det	visuella	och	auditiva.								

3.2	Design	av	studien		
Nedan	presenteras	valet	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	följt	av	dokumenterande	
situationer	och	hur	genomförandet	av	dokumentationen	gick	till.	Sedan	presenteras	hur	
bearbetningen	av	det	insamlade	materialet	gått	till	och	avslutningsvis	etiska	
överväganden.		

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Syftet	med	denna	studie	är	att	ta	reda	på	hur	omställningsprocessen	ser	ut	när	jag	byter	
ett	instrument	till	ett	annat.	Därför	var	en	instudering	av	ett	specifikt	stycke	inte	aktuellt	
eftersom	andra	aspekter	då	måste	tas	hänsyn	till.	Exempel	på	aspekter	som	kan	uppstå	
vid	en	instudering	av	ett	stycke	kan	vara	kompositörens	synpunkter,	genre	men	även	
instrumentgruppens	traditioner	och	arv	som	man	som	musiker	måste	ta	ställning	till	om	
man	vill	leva	upp	till	dessa	eller	gå	en	annan	väg.	Dessa	aspekter	tas	inte	hänsyn	till	i	
denna	studie.	Alternativet	hade	varit	att	studera	exakt	samma	stycke	på	alla	tre	
instrument.	Istället	valdes	ett	bredare	tankesätt	som	innebar	att	leta	efter	tendenser	
(fenomen)	som	karaktäriserar	mitt	spel	och	beteende	när	jag	dels	tar	upp	varje	
instrument	för	sig	men	även	när	jag	byter	till	ett	annat.	På	så	sätt	undviks	aspekterna	
kompositörernas	synpunkter,	genre	och	instrumentgruppens	arv	och	skiftar	fokus	till	
det	som	kännetecknar	min	livsvärld.								
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3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Viktigt	att	poängtera	är	att	min	högsta	prioritet	gällande	spelkvalité	är	tvärflöjten	då	det	
är	mitt	huvudinstrument,	därefter	följer	oboe	och	sist	saxofon.	Med	andra	ord	har	jag	på	
förhand	övat	olika	mycket	på	instrumenten	och	jag	har	därmed	olika	mycket	erfarenhet	
och	kunskap	inom	respektive	instrument.	Detta	speglar	troligtvis	resultatet	då	övning	
ger	färdighet.	Anledningen	till	denna	ordning	är	också	att	embouchyr	är	som	skörast	hos	
tvärflöjtspelet.	Därför	är	upplägget	följande:	
	

	
	
Tabell	1.	Tabellen	visar	hur	jag	har	strukturerat	min	övningsperiod	för	studien.		
 
Siffrorna	representerar	vilken	projektvecka	studiegången	är	i.	Här	handlar	det	alltså	om	
totalt	sex	veckors	utforskande.	Först	spelas	varje	instrument	var	för	sig	under	
respektive	övningspass	för	att	sedan	ställa	upp	instrumenten	på	rad	under	samma	
övningspass	i	den	ordning	som	nämnts	ovan.	En	övningsvecka	omfattas	av	fem	pass	och	
jag	har	dokumenterat	två	av	dessa,	per	vecka.	Totalt	har	jag	haft	12	
videodokumentationer	och	loggböcker	till	mitt	förfogande	att	bearbeta	och	analysera.	
	
Anledningen	till	den	specifika	ordningsföljden	under	projektvecka	4–6	är	för	att	
undersöka	om	mina	omställningsprocesser	påverkas	eller	förändras	beroende	på	vilken	
ordning	jag	spelar.			

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Studien	genomfördes	i	samma	rum	under	hela	projektet.	Videodokumentationen	bestod	
av	min	mobilkamera	med	full	HD-upplösning	och	var	placerad	på	ett	separat	notställ	
vinklat	i	midjehöjd,	snett	framifrån.	Anledningen	till	kamerans	placering	var	att	få	med	
så	mycket	av	överkroppen	och	instrumentet	som	möjligt	och	inte	skymma	från	
notstället.	Kameravinkeln	gjorde	det	även	möjligt	att	se	läpp-positionerna	tydligare.	
Detta	är	relevant	att	dokumentera	då	en	blåsmusikers	läppar	utgör	en	central	del	i	
tonprojektionen.				
	
Loggboken	skrevs	för	hand	direkt	efter	varje	övningspass	för	att	förhindra	glömska	och	
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att	alla	tankar	kom	med.	Vid	enstaka	tillfällen	har	det	senare	under	dagen	dykt	upp	fler	
tankar	och	då	har	detta	noterats	i	loggboken.	Bjørndals	(2005)	frågeställningar	vad	
hände?	vad	kände?	vad	lärde?	tillsammans	med	kategori	övrigt	noterades	på	datorn	för	
att	sedan	skrivas	ut	i	pappersformat.	Anledningen	till	kombinationen	av	tryckta	papper	
med	att	skriva	för	hand	gav	en	känsla	av	seriositet	men	även	bättre	tillgänglighet	när	jag	
väl	skulle	formulera	mig.	Med	pennan	började	det	första	steget	mot	att	förstå	min	
livsvärld.	Varje	övningspass	var	ungefär	20	minuter	långt	och	varje	loggbokstillfälle	tog	
ungefär	fem-tio	minuter	att	skriva.	
	
Språkbruket	i	loggboksanteckningarna	är	varierande.	Syftet	var	dock	aldrig	att	någon	
utomstående	ska	kunna	läsa	och	förstå	det	jag	skrivit	utan	de	skulle	snarare	utgöra	en	
frizon	från	akademisk	skrift	där	förkortningar	men	även	tankebubblor	och	målande	
språkbruk	inkluderades.	Detta	för	att	lättare	fånga	upplevelser	och	känslor	som	
speglade	mina	tankar	om	min	livsvärld.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Bearbetningen	av	det	insamlade	materialet	består	av	tankebubblor	och	en	Excel-
liknande	tabell.	Detta	för	att	se	på	materialet	från	olika	vinklar	och	få	större	förståelse	i	
hur	jag	tänker.	Den	Excel-liknande	tabellen	med	två	kolumner	upprättades	för	att	lättare	
ställa	fenomenen	mot	varandra	och	få	fler	kombinationsmöjligheter	för	att	till	sist	
utesluta	vissa	fenomen.	Den	första	kolumnen	består	av	antal	ord	av	samma	innebörd	
medan	den	andra	kolumnen	består	av	relevans	för	ämnet.	Med	andra	ord	behöver	inte	
ett	upprepat	ord	nödvändigtvis	ha	större	relevans	i	ämnet	utan	kan	vara	ett	ord	som	jag	
ändå	kom	att	tänka	på	i	stunden.		Som	ett	komplement	ritades	en	tankebubbla	(mind	
map)	på	ett	papper	där	streck/	pilar	mellan	olika	ord	drogs	som	var	mer	eller	mindre	
förekommande	i	loggböckerna	för	att	lättare	se	mönster.	Till	sist	jämfördes	
tankebubblorna	med	tabellen	och	jag	kunde	då	se	dominerande	tendenser	som	
karaktäriserar	mitt	beteende,	både	vid	varje	instrument	för	sig	men	även	vid	bytet,	dem	
emellan.		
	
Videodokumentationen	transkriberades	på	liknande	sätt	för	att	sedan	slås	ihop	med	
slutsatserna	från	loggboken.	Anledningen	till	att	använda	videodokumentation	är	för	att	
se	om	det	jag	ser,	hör	och	skriver	ner	stämmer	överens	eller	om	något	avviker.					
	
Eftersom	det	inte	finns	utrymme	att	analysera	all	dokumentation	som	vare	sig	
loggboken	eller	videodokumentationen	medförde,	fokuseras	uppvärmningsfasen	då	det	
dels	är	den	som	blottar	det	första	mötet	med	instrumentet	och	var	det	som	hade	
återkommit	mest	i	loggboksanteckningarna.										

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Denna	studie	bygger	på	observationer	av	mig	själv.	Det	innebär	att	reflektion	och	analys	
av	det	jag	själv	gör	skulle	kunna	ses	som	problematiskt	då	det	kan	uppstå	ett	dilemma	
mellan	mig	som	studieobjekt	och	mig	själv	som	forskare.	Jag	har	försökt	hålla	isär	de	två	
rollerna	som	forskare	och	forskningsobjekt	vilket	min	handledare	har	varit	noga	med	att	
stryka	under	då	det	annars	kan	påverka	min	tankeprocess	under	arbetets	gång	och	
slutligen	resultatet.								
	
I	studien	har	inga	etiska	ställningstaganden	gentemot	andra	personer	behövts	ta	då	
studien	enbart	berör	mig	och	mitt	utforskande	av	min	egen	gestaltande	och	
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lärandeprocess.	Med	det	sagt	består	studieobjektet	av	endast	en	person	vilket	av	
trovärdighets-	och	giltighetsaspekt	är	klokt	att	vara	källkritisk	mot.	För	att	stärka	
giltigheten	hade	det	behövts	fler	forskningsobjekt.					
	
Med	denna	struktur	och	uppställning	av	studien	menar	jag	att	tillförlitligheten	ökar	då	
materialet	analyseras	från	olika	vinklar.	På	den	vägen	får	jag	som	forskare	en	vidare	
förståelse	av	hur	jag	som	studieobjekt	tänker	och	agerar.	Detta	leder	till	att	jag	ständigt	
ifrågasätter	och	distanserar	mig	vilket	Bengtsson	(2005)	också	nämner	både	är	svårt	
men	också	viktigt	för	att	inte	låta	fenomenet	färgas.	
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4	Resultat 
Fenomenet	omställningsprocess	färgas	av	vilka	instrument	som	ska	bemästras.	Som	
tidigare	nämnts	är	mina	blåsinstrument	tvärflöjt,	oboe	och	saxofon	substitut	för	inre	röst	
som	för	mig	symboliserar	det	organiska	och	därmed	det	levande.	Därför	bottnar	denna	
studie	i	att	hitta	den	”inre	rösten”	och	det	sångbara	i	varje	instrument	som	sedan	
används	vid	omställningsprocessen	vid	instrumentbyte.		
	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	studien.	Resultatet	är	uppdelat	i	två	teman.	Inre	
röst	samt	instrumentbyte-muskelbyte.	Det	första	temat	omfattar	sökandet	efter	inre	
rösten.	Med	andra	ord	vad	som	triggar	igång	känslan	av	att	vara	”ett”	med	instrumentet.	
Det	andra	temat	omfattar	vad	som	händer	rent	fysiskt	när	jag	byter	instrument	och	vilka	
fenomen	som	triggar	igång	ett	följsamt	instrumentbyte.	Skissen	nedan	beskriver	
arbetets	övergripande	områden	inre	röst	och	instrumentbyte-muskelbyte	samt	
fenomenet	triggers	som	aktiverar	känslan	i	mig	så	jag	kan	prestera	på	topp	inom	
respektive	blåsinstrument.	Dessa	fenomen	utgör	även	rubrikerna	i	detta	kapitel.	
Slutligen	presenteras	en	sammanfattning	med	några	slutsatser:	
	
 
 
 
 

 
	
	
	
	
Figur	2.	Figuren	illustrerar	hur	resultatet	är	strukturerad.	De	två	större	bubblorna	i	mitten	är	
resultatets	två	teman.	De	resterande	små	bubblorna	är	underrubriker	till	respektive	tema.		

4.1	Inre	röst	
Inledningsvis	presenteras	vibrato-sångwannabe	och	Filmmusiken	speglar	min	livsvärld.	
Därefter	kommer	Stämapparat	&	intonation	v.s.	virtuositet.	Slutligen	presenteras	Rörelse	
i	rummet.			
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4.1.1	Vibrato	-	Sångwannabe	
Något	som	var	tydligt	återkommande	i	både	loggböckerna	och	filmerna	gällande	
samtliga	tre	instrument	var	tendensen	att	använda	mycket	vibrato.	I	
loggboksanteckningarna	noteras	ett	fenomen	som	har	en	koppling	till	en	god	klangbild:			 
 

Nått	händer	med	mig	när	jag	väl	får	till	ett	gött	vibrato!	Känns	mycket	mer	likt	
en	sångröst	och	mer	organiskt	och	personligt.	(Andersson,	12/11–16)			
	

Filmerna	bekräftar	loggböckerna	att	med	vibratot	kommer	även	det	önskade	
klangidealet.	Därför	används	vibratot	flitigt	i	både	skalor	och	stycken.	En	viktig	pusselbit	
i	att	”hitta	rösten”	i	instrumentet	är	att	fokusera	på	vibratot.	När	väl	ett	vibrato	har	
etablerats	kommer	även	klangen	vilket	leder	till	att	instrumentet	och	kroppen	
internaliseras.				
		
De	olika	instrumenten	tillåter	mig	att	göra	olika	typer	av	vibrato.	Med	tvärflöjten	kan	jag	
forma	ett	snabbt	vibrato	med	en	relativt	kort	amplitud	medan	saxofonen	tillåter	ett	
vibrato	med	stor	amplitud	men	däremot	inte	lika	snabbt	utan	att	klangen,	ur	mitt	
perspektiv,	påverkas	negativt.	Oboens	vibrato	utgör	en	brygga	mellan	tvärflöjten	och	
saxofonen	med	ett	snabbt	vibrato	med	stor	amplitud.	Nedan	visas	en	bild	på	hur	mycket	
vibrato	respektive	instrument	tillåter	mig	att	göra:	
	

	
Figur	3.	Figuren	illustrerar	hur	stort	vibrato	jag	kan	göra	på	respektive	instrument	utan	att	göra	
avslag	på	mitt	klangideal.		
	
Dessa	tre	olika	vibraton	påverkar	den	mentala	omställningsprocessen	vid	byte	av	
instrument	vilket	även	nämns	i	loggboksanteckningarna	under	projektvecka	4	där	alla	
instrumenten	är	samlade.	Bortsett	från	repertoar,	ideal	och	tradition	för	respektive	
instrument	där	vibratot	används	på	olika	sätt	visade	sig	att	det	låter	olika	beroende	
vilket	instrument	jag	håller	i	handen.	I	loggboken	framgår	en	frustration	om	att	vilja	
forma	ett	exakt	likadant	vibrato	på	alla	instrument	men	att	jag	misslyckas.	Det	som	då	
skedde	var	en	acceptans	av	att	inte	göra	mer	än	vad	instrumentet	tillät	och	därmed	
spara	såväl	fysisk	som	mental	energi	och	på	den	vägen	optimera	omställningsprocessen.	
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Det	är	fan	lönlöst	att	streta	emot.	Även	instrumentet	har	sina	begränsningar	
och	det	känns	som	om	vi	inte	riktigt	klickar	på	alla	plan.	Men	å	andra	sidan,	
vem	fan	gör	det?	(Andersson,	26/11–16)	
	

Problemet	bottnade	i	att	ett	på	förhand	specifikt	klangideal	inte	fick	rot	i	alla	
instrumenten.	När	detta	ideal	stötte	på	motstånd	av	de	andra	instrumenten	uppstod	en	
krock	och	min	livsvärld	påverkades.	
	
4.1.2	Filmmusiken	speglar	min	livsvärld	
Att	använda	filmmusik	i	upvärmningen	visar	sig	ha	en	tydlig	påverkan	på	klang,	
sinnesstämning	samt	attityd	mot	instrumentet	och	vad	som	ska	spelas,	för	varje	
instrument.	Jag	som	musiker	tenderar	att	använda	en	viss	typ	av	filmmusik	i	min	
uppvärmningsfas	vilket	då	fungerar	som	en	trigger.	Oftast	är	det	samma	melodier	som	
spelas,	men	de	varierar	något.	Med	andra	ord	har	jag	systematiserat	en	melodislinga	
som	en	del	i	mitt	övningspass,	för	varje	instrument	som	en	slags	”check”	att	kropp,	
instrument	och	sinne	är	ett	och	sedan	kan	övningen	fortsätta.	Valet	av	låtar	speglar	min	
syn	på	hur	instrumentet	ska	låta.	Därmed	speglas	även	min	livsvärld.	
	
De	låtar	som	är	överrepresenterade	i	videodokumentationerna	för	tvärflöjten	är	
Howard	Shores	musik	i	filmerna	Sagan	om	Ringen-trilogin	följt	av	John	Williams	musik	i	
Star	Wars	(Princess	Leia’s	theme).	För	saxofonen	är	Agatha	Christies	Poirot	ett	
dominerande	val.	Vid	oboespel	finns	musik	hämtad	ur	Disneys	Pocahontas	(If	I	Never	
Knew	you)	skriven	av	A.	Menken	men	även	E.	Morricones	oboesolo	i	filmen	The	Mission.	
Till	dessa	spelades	även	musik	skriven	av	Georg	Riedel	som	använts	flitigt	i	Astrid	
Lindgren-filmer.	Dessa	var	övergripande	för	samtliga	instrument.		

4.1.3	Stämapparat	&	intonation	v.s.	virtuositet	
Det	är	när	filmmusiken	har	spelats	och	resterande	uppvärmning	tar	vid	som	större	
skillnader	börjar	visa	sig	instrumenten	emellan.	Som	nämnts	i	bakgrunden	är	oboe	ett	
melodibärande	instrument	i	förhållandet	till	sin	roll	i	kammarmusik-	och	
symfoniorkestersammanhang.	Det	är	även	det	instrument	som	enligt	tradition	ger	
stämton	i	orkestrar.	I	filmerna	(videodokumentationerna)	genomsyras	mitt	oboespel	av	
intonation	och	klang,	snarare	än	virtuositet.	Detta	då	jag	alltid	har	stämapparaten	
framme	på	notstället	och	ständigt	gör	små	kontroller	av	att	jag	är	”in	tune”	men	även	gör	
klangövningar.	I	stämapparaten	finns	en	funktion	där	en	bordunton	spelas	upp	som	jag	
sedan	staplar	ackord	på.	När	borduntonen	sätts	igång	försätts	jag	i	en	specifik	klanglig	
stämning	som	hjälper	mig	att	hitta	fokus	på	såväl	intonation	som	klang.	Stämapparaten	
blir	därför	en	symbol	för	intonation	och	klang	men	även	trygghet	och	den	blir	därmed	
till	en	trigger	när	jag	ställer	den	på	notstället.		
	
Något	som	tydligt	framgår	i	videodokumentationerna	är	att	tvärflöjten	och	saxofonen	
tar	en	annan	riktning	än	oboen.	Med	dessa	instrument	genomsyras	uppvärmningsfasen	
av	teknikalitet	och	virtuositet.	Mycket	på	grund	av	att	detta	speglar	den	solorepertoar	
som	jag	hittills	stött	på,	men	även	blåsorkester-	såväl	symfoniorkesterrepertoaren.	Detta	
speglar	min	livsvärld	om	hur	dessa	instrument	ska	spelas	och	låta.	Uppvärmningsfasen	
består	således	av	två	delar.	En	filmmusikdel	och	en,	ur	mitt	perspektiv,	
instrumentbaserad	del.				
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Det	känns	så	skönt	att	gå	från	ett	lugnt	vaggvisande	mode	till	ett	fartfyllt	
fyrverkeri.	(Andersson,	5/11–16)			
	

Det	visar	sig	att	jag	föredrar	stora	kontraster	där	filmmusiken	som	tidigare	nämnt	och	
virtuositet	symboliserar	detta.	Dessa	tendenser	genomsyrar	den	process	som	jag	går	
igenom	varje	gång	jag	tar	upp	instrumentet.			

4.1.4	Rörelse	i	rummet	
Förutom	filmmusikens	förmåga	att	försätta	mig	i	en	viss	stämning	har	andra	fenomen	
registrerats.	Vid	upprepade	tillfällen	har	det	hänt	att	jag	vid	uppvärmningstillfällena	går	
runt	i	rummet	samtidigt	som	jag	spelar	ett	utdrag	ur	filmmusiken	enligt	exemplen	ovan,	
alternativt	diverse	skalor.	Det	som	händer	i	detta	stadie	är	att	fokus	skiftas	från	
relationen	mellan	kropp	och	notställ	till	relationen	mellan	kropp	och	instrument.	
Instrumentet	blir	en	del	av	min	kropp.	Med	andra	ord	att	internaliseringsprocessen	
påskyndas.	Detta	görs	med	hjälp	av	rummet	jag	spelar	i.	Utdraget	nedan	beskriver	just	
detta	fenomen:		
	

När	inte	notstället	är	där	tvingas	mina	ögon	att	titta	på	något	annat.	Nånstans	
kan	jag	känna	att	det	är	lättare	att	fokusera	på	klang	och	att	”leva	i	nuet”	om	
jag	fixerar	blicken	på	föremål	i	rummet	jag	befinner	mig	i.	Det	känns	som	om	
jag	sticker	ner	huvudet	i	en	akvarietank	och	får	uppleva	musiken	under	ytan.	
En	bubblande	känsla!	(Andersson,	12/11–16)			

	
Melodislingan	spelas	och	jag	förflyttar	mig	i	rummet	och	”känner	av	atmosfären”.	Det	
som	sker	är	att	hjärnan	inte	blir	upptagen	av	all	information	från	notbladet	och	därmed	
bidrar	till	att	sänka	spänningsnivån	och	jag	hittar	ett	grundläggande	lugn.	Detta	fenomen	
sker	vid	användandet	av	samtliga	instrument.	

4.2	Instrumentbyte	-	muskelbyte		
Inledningsvis	presenteras	Embouchyren	-	en	hatkärlek	samt	Förebilder	-	attityd	&	
inlevelse.	Därefter	kommer	Kontinuitet	-	öva	parallellt	och	Rörblad.	Slutligen	presenteras	
”Väga	instrumentet”	–	en	ny	upptäkt!		

4.2.1	Embouchyr	–	en	hatkärlek	
Enligt	loggboksanteckningarna	var	det	svårt	att	dra	några	slutsatser	om	vad	som	
karaktäriserar	mitt	förhållningssätt	när	det	kommer	till	att	forma	embouchyr	för	varje	
instrument.	Anledningen	till	denna	problematik	är	att	muskelminnen	består	av	en	
samling	repetitioner	som	sedermera	internaliserats	och	blivit	en	vana.	Kopplat	till	min	
situation	innebär	detta	att	när	jag	väl	har	övat	på	ett	instrument	sitter	samma	vana	och	
”smak	i	munnen”	kvar	när	jag	tar	upp	ett	annat.	Den	6:e	december	2016	nämner	jag	i	
mina	loggboksanteckningar	att	”det	känns	som	om	muskelminnena	brottas	med	
varandra	om	uppmärksamhet”	vilket	summerar	mina	tankar	väl	om	hur	jag	ser	på	min	
embouchyr	(Andersson,	6/12–16).	Då	jag	spelar	fler	blåsinstrument	än	ett	formas	mina	
läppar	efter	fler	munstycken	och	rörblad.	Enligt	videodokumentationerna	har	en	
hatkärlek	till	embouchyr	uppstått	vid	flera	tillfällen.	Exempel	på	detta	kan	vara	trötthet	i	
läpparna	och	att	det	stundvis	kändes	svårt	att	spela	då	läpparna	blev	stela	och	torra	
vilket	i	sin	tur	speglade	klangen.	Med	andra	ord	bestod	hatkärleken	av	att	jag	blev	trött	i	
läpparna	och	inte	orkade	fortsätta,	samtidigt	som	jag	blev	nöjd	över	att	ha	övat	ett	
längre	pass.	
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4.2.2	Förebilder	–	attityd	&	inlevelse	
Exempel	på	komponenter	som	nämns	i	loggböckerna	är	diverse	förebilder.	I	detta	fall	
handlar	det	om	instrumentalister:	

	
På	nått	sätt	känns	det	lättare	att	hålla	isär	instrumenten	genom	att	ha	nått	att	
luta	sig	mot.	Likt	en	lärare	som	stöttar	sin	elev	genom	att	spela	med.	Denis	
Bouriakov	(flöjtist)	hjälper	mig	att	hålla	fokus	genom	att	jag	härmar	honom	
och	då	följer	ambisen	och	fingrarna	med.	(Andersson,	3/12–16)		

	
Genom	att	tänka	på	min	förebild	för	respektive	instrument	och	härma	denne	aktiveras	en	
fysisk	kroppshållning	och	attityd	som	karaktäriserar	denna	förebild.	Det	som	händer	då	är	
att	jag	går	in	i	en	roll	och	agerar	utifrån	denna	vilket	aktiverar	ett	specifikt	muskelminne	
som	embouchyren	och	fingersättningen	rättar	sig	efter.	
	
4.2.3	Kontinuitet	–	öva	parallellt	
Kontinuitet	påverkar	muskelminnets	kvalitet.	I	projektvecka	4	där	samtliga	instrument	
samlas	för	första	gången	märks	tydligt	att	kvalitén	på	tvärflöjtspelet	har	tagit	skada	på	grund	
av	den	drygt	två	veckor	långa	uppehållet.	Detta	då	instrumenten	under	projektvecka	1–3	är	
isolerade	från	varandra	för	att	ge	plats	åt	en	fördjupning	i	respektive	instrument	(se	tabell	
på	s.	15).	Genom	att	jämföra	vecka	1–3	med	4–6	där	fokus	går	från	att	öva	varje	instrument	
isolerat	för	sig	till	att	kontinuerligt	öva	på	alla	instrument,	visar	detta	att	ju	oftare	jag	övar	på	
alla	instrumenten	desto	mer	stabilt	blir	muskelminnet	för	samtliga	instrument.	Dock	utgör	
inte	instrumenten	en	homogen	skara.	De	olika	instrumenten	tenderar	till	att	skapa	olika	
starka	muskelminnen	vilket	resulterar	i	att	det	tar	olika	lång	tid	att	ställa	om	vid	
instrumentbyte.	Ett	exempel	på	detta	är	bytet	mellan	saxofon	till	tvärflöjt	där	grövre	
muskelgrupper	ska	ställas	om	till	mindre,	vilket	upplevs	som	betydligt	svårare	än	den	
omvända	ordningen.	Detta	innebär	att	kontinuitet	på	samtliga	instrument	blir	avgörande	för	
att	hålla	en	stabil	embouchyr	vilket	även	nämns	i	loggboksanteckningarna	i	projektvecka	4.	
Likt	en	metafor	om	en	matematisk	ekvation	blir	resultatet	annorlunda	om	en	variabel	
utesluts	eller	ändras.	Om	jag	inte	har	övat	på	det	ena	instrumentet	på	ett	tag	påverkas	
muskelminnet	för	såväl	fingersättning	som	embouchyren	vilket	i	sin	tur	påverkar	de	andra	
instrumenten.				

4.2.4	Rörblad	
Något	som	påverkar	embouchyren	på	samtliga	instrument	är	rörbladets	roll	i	spelet.	Även	
om	tvärflöjten	inte	har	något	rörblad	påverkas	den	ändå	enligt	metaforen	ovan	om	en	
matematisk	ekvation	där	den	ena	variabeln	ändras,	ändras	även	resultatet.	Under	studiens	
gång	har	olika	typer	av	rörblad	används	då	de	med	tiden	slitits	ut	och	då	behövts	bytas.	De	
olika	rörbladen	påverkar	olika	faktorer	så	som	klang	och	är	olika	användarvänliga	i	
bemärkelsen	att	de	kräver	större	respektive	mindre	luftflöde	och	tryck	av	musikern	vilket	
leder	till	att	embouchyren	delvis	behöver	justeras.	Rörbladen,	enligt	
loggboksanteckningarna,	verkar	inte	utgöra	en	homogen	skara.	

2.2.5	”Väga	instrumentet”	–	en	ny	upptäckt!	
Den	6	december	2016	görs	även	en	ny	upptäckt	som	fungerar	som	en	trigger	men	som	
fortfarande	är	ämnat	för	den	grundläggande	fysiska	och	mentala	närvaron	innan	spel.	Det	är	
när	jag	värmer	upp	med	oboen	och	går	runt	i	rummet	som	jag	plötsligt	tappar	balansen	och	
är	nära	att	tappa	instrumentet.	Nedanstående	utdrag	förklarar	händelsen:							
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Den	(oboen)	gled	ur	min	hand	men	lyckades	fånga	den	igen.	Det	var	då	det	
slog	mig.	Känslan	av	att	fånga	ett	fallande	instrument	och	känna	tyngden	och	
dess	mekaniska	utformning	som	förstärks	med	hjälp	av	gravitationen	och	ner	i	
mina	händer	var	euforisk	och	klockren.	På	en	millisekund	skiftades	all	fokus	
på	oboen	och	jag	såg	den	på	ett	annat	sätt.	Som	att	se	sin	bästa	kompis	i	fara.	
(Andersson,	6/12–16)	

	
Ovanstående	utdrag	verkar	till	synes	beskriva	ett	skräckscenario	för	en	musiker	men	i	
detta	fall	förvandlas	det	istället	till	en	möjlighet.	Det	som	sedan	visas	i	
loggboksanteckningarna	är	hur	jag	som	musiker	för	en	kort	stund	börjar	experimentera	
med	hur	detta	fenomen	kan	bidra	till	omställningsprocessen	vid	instrumentbyte.	Det	
resulterar	i	ett	skifte	av	fokus	från	ett	sinne	till	ett	annat.	Från	ton	där	främst	hörseln	är	
involverad	till	känsel	genom	att	använda	gravitationen	och	luftmotståndet	till	att	fysiskt	
känna	tyngden	av	instrumentet.	Hörseln	användes	till	att	höra	hur	mekaniken	hos	
respektive	instrument	lät	genom	att	trycka	ner	klaffarna.	Denna	övning	gjordes	både	
med	och	utan	att	spela.	Genom	att	”väga	instrumentet”	och	känna	på	mekaniken	bidrar	
detta	till	internaliseringsprocessen	av	kropp	och	instrument.	Här	kopplas	både	triggers,	
mental	närvaro	och	muskelminne	samman.	Eftersom	denna	upptäckt	skedde	under	sista	
projektveckan	hann	detta	inte	genomsyra	hela	projektet.							 

4.3	Sammanfattning	
Loggböckerna	och	filmerna	visar	på	att	mina	omställningsprocesser	omfattar	två	större		
områden.	En	mental	del	och	en	fysisk	del.	I	resultatet	har	jag	valt	att	döpa	dem	till	Inre	
röst	och	Instrumentbyte	-	muskelbyte.	
		
Under	rubriken	Inre	röst	hittar	vi	följande	underrubriker:	Vibrato-sångwannabe,	Filmen	
påverkar	min	världsbild,	Stämapparat	&	intonation	v.s.	virtuositet	och	Rörelse	i	rummet.	I	
resultatets	andra	del	Instrumentbyte/muskelbyte	tas	följande	ämnen	upp:	Embouchyren	-	
en	hatkärlek,	Förebilder	–	attityd	&	inlevelse,	Kontinuitet	-	öva	parallellt,	rörblad	och	
slutligen	”Väga	instrumentet”	–	en	ny	upptäckt!	
	
Det	som	kan	konstateras	är	att	det	inte	finns	enbart	ett	tillvägagångssätt	för	att	”hitta	
rösten”	inom	varje	instrument.	Det	finns	inte	heller	enbart	en	trigger	för	
omställningsprocessen	som	fungerar	till	alla	instrument.	Omställningsprocessen	
påverkas	nämligen	av	vilket	instrument	jag	ska	spela.	Allt	bottnar	i	flertalet	fysiska	som	
mentala	moment	som	fungerar	som	ett	slags	”check”	för	att	uppnå	optimal	klang	i	
respektive	instrument,	snabbast.	Ovanstående	fenomen	utesluter	därför	inte	varandra	
utan	kompletterar	varandra.	Med	andra	ord	är	inga	av	dessa	övningar,	tankesätt	eller	
metoder	statiska	utan	kan	ändras	om	omständigheter	ändras.	Exempel	på	detta	kan	vara	
vid	de	tillfällen	då	jag	har	ont	om	tid	att	förbereda	inför	lektion/ensemble	så	skalas	
uppvärmningsfaserna	ner.		
	
I	resultatet	har	olika	muskelminnen	registrerats	och	att	dessa	är	olika	sköra.	Detta	visar	
sig	tydligt	i	projektvecka	6	då	bytet	från	saxofon	till	tvärflöjt	upplevs	svårare	än	i	vecka	4	
där	det	är	omvänd	ordning.	Det	visar	sig	även	att	mina	triggers	har	olika	hög	
verkningsgrad.	I	loggböckerna	tycks	stämapparaten	ha	större	påverkan	att	hamna	i	rätt	
”mode”	än	valet	av	filmmusik	som	spelas	i	uppvärmningen.								
	
För	att	lättare	förstå	ovanstående	sammanfattning	och	se	hur	de	olika	komponenterna	
samverkar	med	varandra	i	övningssituationer	presenteras	nedan	sju	moment	i	
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kronologisk	ordning.	Dessa	steg	går	alltså	att	utläsa	ur	det	insamlade	materialet	under	
vecka	4–6	där	alla	instrumenten	är	samlade	och	beskriver	min	tankeprocess	när	
respektive	instrument	ska	internaliseras.			

1. Jag	”väger”	instrumentet	i	mina	händer	och	känner	dess	mekaniska	utformning	som	
förstärks	med	hjälp	av	gravitationen	och	tar	sedan	upp	instrumentet	till	
spelformation.			

2. Jag	lägger	märke	till	hur	de	grövre	muskelminnena	såsom	kroppshållning	och	
fingersättning	aktiveras	och	sprider	ut	sig	till	det	mer	sköra	muskelminnet	som	rör	
embouchyr.	

3. Min	kropp	har	nu	vaknat	och	det	är	dags	att	mentalt	ta	fram	utdraget	för	den	förvalda	
filmmusiken	för	det	specifika	instrumentet	och	förbereder	mig	inför	spel.	

4. Då	jag	på	förhand	har	studerat	musiken	och	kan	den	utantill	kan	jag	nu	förbereda	mig	
att	forma	mitt	vibrato	skulpterat	efter	instrumentet	jag	håller	i	handen	och	går	runt	i	
rummet.	

5. Musiken	går	igång	och	jag	känner	lugnet	som	musiken	ger.	Jag	fortsätter	att	
expandera	min	klang	och	fyller	rummet	med	mitt	vibrato.	

6. Vibratot	har	nu	etablerats	och	kropp	och	instrument	har	nu	internaliserats.	Nu	
fortsätter	resterande	uppvärmning	som	är	instrumentspecifik	(intonation	och	klang	
v.s.	virtuositet).	

7. Det	är	dags	att	avsluta	spelet	och	gå	vidare	till	nästa	instrument.	Innan	sista	ton	
spelas	lägger	jag	märke	till	vilket	instrument	som	kommer	här	näst.	Det	som	sker	är	
en	mental	överlappning	för	att	snabbare	kunna	ställa	om	mentalt.						
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	tidigare	forskning	och	övrig	
litteratur.	Därefter	redogörs	vad	arbetet	har	betytt	för	mig	i	egenskap	av	musiker	och	
lärare.	Till	sist	ges	förslag	på	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
Detta	avsnitt	är	indelat	i	teman	så	som	Muskelminnen,	Rörblad	och	Embouchyr	&	Genre.	
Därefter	följer	temat	Sången	speglar	min	livsvärld	och	Kroppens	perspektiv.	Kapitlet	
avslutas	med	temat	Triggers.	

5.1.1	Muskelminnen	
Bengtsson	(2005)	nämner	att	det	är	när	en	vana	har	internaliserats	och	etablerats	som	det	
är	lätt	att	glömma	bort	hur	det	egentligen	kändes	att	inte	besitta	denna	färdighet.	Så	verkar	
inte	fallet	i	min	situation	varit	när	det	kommer	till	muskelminnena.	Enligt	
loggboksanteckningarna	sätts	mina	muskelminnen	ständigt	på	prov	varje	gång	jag	tar	upp	
ett	instrument	ur	sitt	fodral.	I	detta	fall	berör	muskelminnet	frågan	om	fingersättning	men	
också	om	embouchyren.	Detta	blir	tydligt	när	ett	kortare	uppehåll	från	övandet	sker	för	ett	
instrument.	Detta	hände	med	tvärflöjten	som	jag	hade	drygt	två	veckors	uppehåll	från.	Det	
vill	säga	från	vecka	1	där	tvärflöjten	stod	i	centrum	till	vecka	3	där	alla	instrumenten	var	
samlade	under	samma	övningspass.	Detta	visar	hur	skört	muskelminnen	kan	vara.	Om	jag	
övar	mer	på	ett	instrument	innebär	det	att	andra	muskelgrupper	tränas	mindre	och	de	på	
förhand	inövade	minnena	verkar	då	succesivt	börja	vittras	bort.	Gamla	muskelminnen	
ersätts	med	nya.	Enligt	videodokumentationerna	tenderar	jag	till	att	vilja	uppnå	en	slags	
balans	och	kontinuitet	i	övandet	för	att	hålla	alla	minnena	fräscha	och	därmed	optimera	
omställningsprocessen.	Principen	”öva	lite	men	ofta”	nämns.	Liv	(1998)	kompletterar	
Bengtssons	resonemang	och	menar	att	med	ett	stabilt	muskelminne	uppnår	en	musiker	ett	
automatiserat	tillstånd	och	med	det	skapas	en	känsla	av	frihet.	Frihetskänslan	för	mig	dök	
upp	i	projektvecka	6	när	jag	hade	övat	de	tre	instrumenten	löpande	i	tre	veckor.	Då	upplevde	
jag	att	de	mentala	och	fysiska	handlingarna	kopplades	ihop	snabbare.	Vad	som	kan	tilläggas	
är	att	i	detta	projekt	har	alltså	samtliga	instrument	samlats	under	samma	övningspass	under	
vissa	veckor.	Det	vill	säga	att	projektet	har	medfört	en	isolering	i	övandet	gentemot	min	
tidigare	vardag.	Detta	hör	till	ovanligheten	då	jag	sällan	övar	mer	än	ett	till	två	instrument	
per	dag.	Detta	kan	tolkas	som	att	omställningsprocesserna	under	dessa	veckor	har	gått	
snabbare	än	normalt	då	muskelminnena	har	uppnått	kontinuitet.	Detta	trots	utmaningarna	
instrumenten	emellan.										

5.1.2	Rörblad	
Vad	som	också	är	utmärkande	i	denna	studie	är	användandet	av	rörblad.	Från	oboens	
dubbelrör	vidare	till	saxofonens	enkelrör	och	slutligen	tvärflöjten	som	inte	har	något	rörblad	
alls.	Enligt	Jørgensen	(2004)	har	varje	instrument	sina	fysiska	och	tekniska	hinder	vilka	i	sin	
tur	speglar	uppvärmningen.	Rörbladet	speglar	ett	sådant	”hinder”	vilket	även	märks	under	
uppvärmningen.	Rörbladens	utseende	och	hårdhet	gör	att	jag	måste	anpassa	mina	läppar	
och	käke	men	även	hur	jag	blåser	vilket	bidrar	till	att	embouchyren	återigen	testas	och	att	
det	på	förhand	inövade	muskelminnet	sätts	på	prov.	Som	nämnts	i	resultatet	består	
uppvärmningsfasen	av	två	delar	varav	i	den	första	spelas	filmmusik.	Det	är	här	de	första	
tonerna	tas	och	därmed	det	första	mötet	med	rörbladet.	Som	nämnts	är	rörbladen	olika	
”användarvänliga”	i	bemärkelsen	att	de	kräver	större	respektive	mindre	luftflöde	och	tryck	
av	musikern	vilket	leder	till	att	embouchyren	delvis	behöver	justeras.	Det	som	händer	är	att	
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om	ett	uppehåll	från	övandet	sker	vittras	även	muskelminnet	för	rörbladen	bort.	Med	andra	
ord	är	jag	mer	känslig	för	förändring	av	rörbladstyper	och	dess	skick	när	jag	inte	har	övat	på	
ett	tag	gentemot	när	en	kontinuerlig	övning	av	samtliga	instrument	sker.	
		
5.1.3	Embouchyr	&	Genre	
I	Fredrik	Myréns	(2009)	examensarbete	som	omfattar	saxofon-embouchyr	tog	han	upp	att	
embouchyren	anpassas	i	förhållandet	till	musikstil	och	valt	stycke.	Med	andra	ord	om	han	
skulle	vilja	ändra	musikstil	skulle	han	behöva	justera	sin	embouchyr.	Myrén	menar	att	genre	
och	embouchyr	hänger	ihop	med	klang.	Om	det	ena	ändras	påverkas	de	andra.	Jag	delar	
Myréns	resonemang.	Även	om	jag	i	denna	studie	valde	på	förhand	att	inte	arbeta	med	ett	
specifikt	stycke	tenderade	jag	enligt	videodokumentationerna	i	uppvärmningsfasen	att	spela	
melodislingor	med	fler	musikstilar	än	enbart	klassiskt.	I	denna	studie	handlade	det	om	
barnvisor	och	filmmusik.	Dessutom	finns	det	fler	musikstilar	inom	dessa	två	teman.	Enligt	
Myréns	resonemang	skulle	detta	innebära	att	jag	justerar	embouchyren	efter	musikstilen	jag	
spelar,	på	respektive	instrument.	Frågan	blir	då	hur	mycket	påverkar	genrerna	
omställningsprocessen?	Min	inställning	är	att	det	beror	på	vilken	nivå	jag	vill	uppnå	med	
respektive	instrument.	Med	andra	ord	om	jag	vill	uppnå	en	hög	och	jämn	professionell	nivå	
på	samtliga	instrumenten	bör	en	kompromiss	ske	på	ett	eller	annat	plan.						

5.1.4	Sången	speglar	min	livsvärld	
Paulander	(2011)	beskriver	livsvärlden	som	en	individs	perspektiv	till	sig	själv	och	till	sin	
omvärld.	Om	man	skulle	stapla	alla	musikinstrument	som	finns	på	jorden	i	hierarkisk	
ordning	skulle	sång	hamna	högst	upp	på	min	lista.	Sången	speglar	mitt	perspektiv	hur	jag	
som	instrumentalist	vill	låta	och	uttrycka	mig.	Därför	utgör	den	även	min	livsvärld	vilket	
genomsyras	i	studien.	Detta	uppenbarar	sig	när	vibratot	ska	formas	för	samtliga	instrument.	
Frågan	blir	då	om	jag	inte	hade	dyrkat	sång,	hade	då	förutsättningarna	ändrats	vid	
omställningsprocessen?	Med	bilden	på	sidan	20	demonstreras	hur	jag	upplever	att	mitt	
vibrato	formas	för	respektive	instrument.	Det	kan	dock	missvisas	att	vibratot	alltid	
uppenbarar	sig	så	här.	Det	är	naturligtvis	inte	sant	utan	är	snarare	en	fingervisning	om	att	
med	den	här	uppsättning	instrument	kommer	jag	närmare	mitt	klangideal.	Med	det	sagt	
handlar	allt	om	tycke	och	smak.	Dessutom	nämns	en	frustation	i	loggböckerna	om	att	vilja	
göra	ett	exakt	likadant	vibrato	på	samtliga	instrument	men	att	jag	misslyckas.	Det	som	
skedde	då	var	en	acceptans	att	inte	göra	mer	än	vad	instrumenten	tillät.	Kanske	skulle	ett	
annat	resultat	visas	om	jag	hade	haft	andra	märken	och	modeller	på	mina	instrument	samt	
en	annan	förebild	än	just	sång.		
	
5.1.5	Kroppens	perspektiv	
Bengtsson	(2005)	tangerar	Paulanders	(2011)	resonemang	att	vår	upplevelse	av	världen	
sker	utifrån	den	egna	kroppens	perspektiv.	Vi	kan	därför	inte	koppla	bort	kroppen	eller	
ställa	oss	utanför	den.	Däremot	kan	vi	använda	kroppen	till	att	skifta	fokus	under	
musikutövande.	Det	var	detta	som	hände	när	jag	gick	runt	i	rummet	och	samtidigt	spelade	
ett	utdrag	ur	filmmusiken.	Då	skiftades	fokus	från	relationen	mellan	kropp	och	notställ	till	
relationen	mellan	kropp	och	instrument.	Att	gå	runt	i	rummet	hjälpte	mig	att	”skaka	av”	
eventuella	spänningar	eller	andra	hinder	och	på	så	sätt	låta	kroppen	och	instrumentet	
komma	närmare	varandra.	Att	gå	runt	i	rummet	menar	också	Fagéus	(2012)	skapar	bra	
förutsättningar	för	spel	och	att	prestera	på	topp.	Dock	finns	det	kanske	inte	
utrymme/möjlighet	att	gå	runt	i	rummet.	Exempelvis	när	endast	små	övningsrum	är	
tillgängliga	men	även	när	tiden	inte	räcker	till.	Att	gå	runt	i	rummet	upplever	jag	även	bygger	
på	att	koppla	bort	tid	och	andra	tillställningar	som	ska	göras	under	samma	dag.	Med	andra	
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ord	en	tid	att	fokusera	på	mig	och	mitt	instrument.	Finns	inte	tiden	kanske	inte	just	denna	
övning	får	samma	effekt.	Nått	att	fundera	på	är	om	samma	koncentrationsövning	kan	utföras	
sittandes?				
	
5.1.6	Triggers	
En	upptränad	trigger	kan	användas	till	att	aktivera	en	positiv	upplevelse	och	därmed	hamna	
i	”rätt	mode”	menar	Fagéus	(2012).	Dessa	positiva	som	negativa	upplevelser	är	mentala	
bilder	och	att	en	trigger	är	själva	”gnistan”	som	aktiverar	dessa	mentala	bilder.	I	
uppvärmningsfasens	andra	del	fortsätter	mitt	oboespel	med	intonation	och	klang	och	att	
stämapparaten	har	fått	symbolisera	detta.	Syftet	med	att	använda	stämapparatens	
borduntonsfunktion	är	att	stapla	ackord	och	försätta	mig	i	en	specifik	klanglig	stämning	som	
hjälper	mig	att	hitta	fokus	på	musiken	och	hitta	”rätt	mode”.	Dock	skulle	kunna	
stämapparaten	även	leda	till	ett	kontrollbehov	då	just	intonation	är	relativt	i	förhållande	till	
vilken	roll	du	har	i	ackordet.	Med	andra	ord	är	bra	intonation	inget	statiskt	tillstånd	och	
genom	att	jag	i	loggböckerna	nämner	att	jag	ständigt	gör	små	kontroller	att	jag	är	”in	tune”	
kan	detta	leda	till	att	detta	tar	för	stort	fokus	i	förhållandet	till	musiken.			

5.2	Arbetets	betydelse		
Arbetets	största	betydelse	har	varit	att	jag	har	lärt	mig	att	se	vilka	komponenterna	är	i	mitt	
spel.	Med	andra	ord	vad	som	karaktäriserar	mitt	spel.	Dessutom	att	veta	vilka	av	dessa	som	
är	instrumentbaserade	respektive	övergripande	för	alla	instrumenten	jag	spelar.	Genom	att	
veta	detta	kan	jag	lägga	fokus	på	rätt	saker	vid	rätt	tillfälle	och	på	den	vägen	optimera	
omställningsprocessen	men	även	övningstiden	i	sig	så	mer	tid	kan	läggas	på	musiken.				
	
För	mig	som	lärare	har	arbetet	bidragit	till	en	större	förståelse	och	respekt	för	det	uppdrag	
jag	står	inför.	Nämligen	att	lära	ut	tvärflöjt,	oboe	och	saxofonspel	och	att	kunna	prestera	på	
hög	nivå	inom	alla	tre	för	att	kunna	inspirera	och	möta	mina	elevers	behov	och	
kunskapsnivåer.	Som	träblåslärare	upplever	jag	att	jag	får	en	betydligt	större	förståelse	för	
de	elever	som	själva	spelar/	vill	spela	fler	instrument	eftersom	jag	nu	besitter	större	
kunskap	i	den	komplexitet	som	uppstår	när	man	färdas	mellan	olika	instrument.	Därför	kan	
dessa	kunskaper	användas	till	min	fördel	i	mitt	yrke	i	en	eventuell	ensemble	eller	
orkestersituation.	
	
Att	utgå	från	livsvärldsperspektivet	låg	rätt	i	tiden	och	har	fått	mig	att	inse	att	det	inte	är	
konstigt	att	vi	alla	lär	olika	och	uppfattar	världen	från	olika	perspektiv.	Därför	har	denna	tid	
med	arbetet	bidragit	till	detta.	Livsvärldsperspektivet	har	därför	bidragit	till	att	jag	nu	kan	
tänka	bredare	och	snabbare	skifta	mellan	mina	roller	och	att	se	tillvaron	och	händelser	från	
andra	håll.	Såväl	i	läraryrket	som	i	det	privata.		
	
Jag	hoppas	att	mitt	arbete	leder	till	en	större	inblick	i	en	träblåslärares/	
multiinstrumentalists	vardag	och	vilka	processer	som	hen	kan	tänkas	gå	igenom	varje	gång	
ett	instrument	plockas	upp	ur	fodralet.		

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Att	utforska	hur	mina	omställningsprocesser	ser	ut	har	varit	nyttigt	för	mig,	andras	
kanske	ser	helt	annorlunda	ut	beroende	på	instrumentuppsättning	och	mål.	Med	andra	
ord	utgör	inte	föreliggande	resultat	en	absolut	sanning,	utan	det	utgör	en	sanning	i	
förhållande	till	bara	mitt	perspektiv.	
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En	vanlig	anställningsform	på	musik	och	kulturskolor	är	träblåslärare,	med	andra	ord	en	
lärare	som	lär	ut	fler	än	ett	träblåsinstrument.	Därför	borde	mer	forskning	finnas	inom	
detta	område.	Men	så	är	inte	fallet.	Därför	skulle	jag	vilja	se	att	fler	gör	liknande	studier	
med	både	liknande	uppsättning	instrument	men	även	andra.	Detta	för	att	sedan	kunna	
jämföra	resultaten	dem	emellan	och	se	likheter	och	vad	som	skiljer	instrumenten	åt	när	
det	kommer	till	omställningsprocessen	vid	instrumentbyte.	
	
Hur	hade	resultatet	blivit	om	fler/	färre	instrument	bakas	in	i	ekvationen?	Hur	påverkas	
den	redan	etablerade	omställningsprocessen	denna	variation?	Hur	hade	resultatet	blivit	
om	jag	hade	haft	ett	annat	huvudinstrument	än	tvärflöjt?	Det	vill	säga	har	
förkunskaperna	för	respektive	instrument	en	viktig	roll?								
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