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Sammanfattning
Syftet  med föreliggande studie  är  att  undersöka timing som aspekt  av och transkription i
relation till musik i tempo rubato. I studien undersöks en fyra veckor lång instuderingsperiod
där ett stycke musik i tempo rubato lärdes in med utgångspunkt i en ljudande förlaga. Studien
utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv och resultatet grundar sig på loggboks-
anteckningar samt ljud- och videoinspelningar från övningsperioden. Resultatet presenteras
utifrån  temana  instudering  och  inlärning och  utförande,  och visar  att  olika  instuderings-
metoder använts med olika syften, att inlärningen starkt påverkas av tidigare erfarenheter samt
att musikens avsaknad av stadig puls medförde svårigheter som inte uppkommer i instudering
av  musik  där  tempot  och  pulsen  är  mer  konsekvent.  I  resultatet  framkommer  även  att
transkriptionen haft stor inverkan på instuderingen genom det förhållande som finns mellan
transkriptionen och upplevelsen  av musiken.  Slutligen  diskuteras  timing och transkription
utifrån litteratur och tidigare forskning i ämnet, med tonvikt på livsvärldsperspektivet.

Nyckelord: timing, transkription, rubato, trumset, självstudie, fenomenologi

Abstract 
The purpose of the present study is to examine timing as an aspect of and transcription in
relation to music in tempo rubato. The study examines a four week learning period wherein a
piece of music in tempo rubato was practiced with the original recording being used as the
starting point. The study is based on the phenomenological life world theory and its results are
based on logbook entries as well  as audio and video recordings made during the practice
period. The results are presented from the themes studying and learning and performance and
show  that  different  practice  methods  were  used  for  different  purposes,  that  the  learning
process was strongly affected by earlier experiences and that the absence of a steady pulse in
the music brought about difficulties that don’t occur in the study of music where the tempo
and pulse is more consistent. The results also show that the transcription had a great impact on
the learning process through the relation between the transcription and the experience of the
music.  Lastly,  timing  and  transcription  is  discussed  through  literature  presented  in  the
background chapter, with an emphasis on the life world theory.

Keywords: timing, transcription, rubato, drum set, self study, phenomenology
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1 Inledning
I  detta  kapitel  presenteras  först  mitt  intresse  för  det  valda  ämnesområdet.  Därefter  följer
studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.

1.1 Inledande text
Timing är en viktig del av alla musikers musicerande, oavsett vilket instrument. Särskilt när
det  gäller  trumsetet,  där  musikens  puls  ofta  spelas  mer  explicit  än  på  andra  instrument,
bedöms musikerns färdighet ofta till stor del baserat på deras timing. Ändå är timing enligt
min erfarenhet ofta en marginaliserad del i instrumentalundervisning, trumsetsundervisning
inkluderat. Kanske beror det på att timing är svår att konkretisera i samma utsträckning som
till  exempel  tonträffningsövningar  eller  hur  snabbt  en  viss  övning  kan spelas.  Detsamma
gäller tempo rubato, som det sällan pratas om överhuvudtaget. När det faktiskt praktiseras är
det ofta som en oönskad bieffekt av bristfälligt inövat material och när det, än mer sällan,
övas i ensemblesituationer är det oftast frågan om vem i ensemblen som leder och vem som
följer  som diskuteras.  Men är  inte  rubatospel  mer än så? Och på vilket  sätt  och i  vilken
utsträckning är timing en faktor när det gäller musik utan konsekvent puls?

Att likna musik vid ett språk är en vanligt förkommande och väl fungerande liknelse. Att lära
sig att spela idiomatiskt inom en given genre liknar på många sätt att lära sig prata ett språk,
bland  annat  i  bemärkelsen  att  härmning  har  visat  sig  vara  positivt  för  lärandeprocessen.
Genom historien har musiker inom jazztraditionen i stor utsträckning lärt sig spela genom att
lyssna på inspelningar och härma eller transkribera musiken. För min egen del har detta varit
en utvecklande praxis och i takt med att mitt intresse för mer frirytmisk musik vuxit har det
fallit sig naturligt att nyttja samma teknik i denna musik. När jag tidigare övat på det här sättet
har jag i regel först transkriberat inspelad musik och övat på musiken utifrån transkriptionen,
med stöd av inspelningen. Att göra detsamma med musik i tempo rubato medför svårigheter,
bland annat eftersom konsekvent puls är en starkt underlättande faktor i härmningen. Detta
borde  ändå  kunna  vara  värdefull  övning  för  att  lära  sig  språket,  eller  kanske  dialekten,
”frirytmisk jazz”, och det bör också kunna verka utvecklande för en musikers timing.

En av mina lärare har sagt att ”Det krävs minst lika bra timing för att spela bra ur time som att
spela bra i time1” och Frédéric Chopin, som ses som någon slags mästare på rubato, var, som
Hudson (1994) skriver,  enligt  samtida källor  även ett  under av taktfasthet.  Detsamma ska
enligt Hudson gälla Wolfgang Amadeus Mozart, som i ett brev till sin far beklagade sig över
de samtida pianister som inte klarade av att hålla en stabil puls i vänsterhanden samtidigt som
de spelade med mer expressiv timing i högerhanden. Det verkar alltså som att bra och stabil
timing underlättar även i friare rytmik, frågan är om förhållandet också verkar omvänt. Kan
instudering och transkription av rubatospel ha en positiv effekt på generell timing? När inte
pulsen  finns  med  som  ”facit”  borde  det  krävas  en  större  känslighet  för  små  nyanser  i
timingen. Men hur ser en sådan instudering och transkription ut när det inte går att förlita sig
på en konsekvent puls? 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar
Timing är som tidigare nämnts ett underrepresenterat ämne i musikundervisning, troligtvis
mycket på grund av dess abstrakta natur. Både som musiker och som musiklärare har jag
nytta av att fördjupa min förståelse för timing och genom att försöka konkretisera upplevelsen
av timing hoppas jag i denna studie kunna göra just detta. Även transkription av mer diffus

1 Med i och ur time menas hur en musiker förhåller sig till pulsen, strikt eller fritt.
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rytmik är ett ämne värt att utforska djupare då just rytmik i många fall har visat sig vara den
mest godtyckliga aspekten av transkription (Rusch et al., 2016). Jag hoppas här kunna bygga
vidare på den grund som Rusch et al. lagt med sitt arbete. 

Genom att försöka härma och lära in trumspelet i en låt i tempo rubato, med transkription som
hjälp,  kommer  jag  undersöka  hur  jag  erfar  timing  i  musicerande  i  tempo  rubato.  Mot
bakgrund  av  mina  tidigare  erfarenheter  av  transkription  och  instudering  där  jag  främst
fokuserat  på  vad som spelas  framför  hur det  spelas  kommer jag här undersöka en annan
dimension, med fokus på timing och frasering. Jag kommer genom detta också undersöka
vilken roll transkriptionen erfars ha i instuderingen. Genom att ha musik i tempo rubato som
utgångspunkt hoppas jag kunna uppmärksamma nyanser av timing som inte framträder lika
tydligt i musik med en tydlig och konsekvent puls. En djupdykning som den i föreliggande
studie kan vara utvecklande för mitt eget musicerande genom de nya färdigheter och verktyg
som jag tillgodogör mig i instuderingen och förhoppningsvis kan studien även vara till hjälp
för andra som åtar sig liknande projekt, såväl som för de som vill öka sin förståelse för både
timing och transkription. 

Studien syftar  till  att  djupare förstå  timing genom analys  av upplevelser  och erfarenheter
gjorda  i  instuderingen  av  en  låt  i  tempo  rubato.  Studien  grundar  sig  på  följande
forskningsfrågor:

- Hur erfars timing som faktor i instudering av musik i tempo rubato?
- Vilken roll erfars transkription ha i instudering av musik i tempo rubato?
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2 Bakgrund
I detta kapitel  presenteras för studien relevant litteratur  inom ämnena  rubato,  timing samt
transkription och gehörsbaserad instudering. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv
som ligger till grund för denna studie.

2.1 Områdesorientering och tidigare forskning 
I detta avsnitt förklaras först med hjälp av relevant litteratur och tidigare forskning begreppet
rubato. Därefter redogörs på ett liknande sätt för begreppet timing. Till sist presenteras ett
historiskt  perspektiv  på  transkription  och  gehörsbaserad  instudering  såväl  som  tidigare
forskning om detsamma.

2.1.1 Rubato
Rubato betyder enligt Hudson (1994) stulen på italienska och tempo rubato innebär därmed
stulen eller lånad tid. Hudson menar vidare att det finns två sorters rubato och att ordet rubato
historiskt använts för att beskriva båda dessa typer av rubato. Den ena kallar han för tidigare
rubato, vilket innebär en rytmiskt fri frasering av en melodistämma i kombination med ett
rytmiskt strikt ackompanjemang, till exempel en sångstämma mot en generalbasstämma i en
aria eller en rubaterad högerhand mot en striktare vänsterhand i Chopins pianomusik. Den
andra typen kallar Hudson senare rubato, vilken, som namnet antyder, är mer vanlig i nutida
musik.  Denna typ avser det flexibla  tempo som hörs i  till  exempel  gregoriansk sång och
solokadenser. Hudson skriver vidare att båda typerna också förekommer i jazzsammanhang,
den  tidigare  inte  minst  i  vokalmusik  som  Frank  Sinatras.  Den  förekommer  även  i
trumsetsspel, där det inte heller är ovanligt att spela i rubato mot resten av bandets mer strikta
tempo, särskilt i ballader och avantgarde-jazz. Jack DeJohnette skriver i  The art of modern
jazz drumming:

As you see, in avant-garde jazz, the drummer is free to play rhythmic figures
and phrases that don’t always conform to a strict four-four division and bar
lines. Instead, he improvises as he sees fit, playing rhythms that are produced
by ideas and feelings of the moment. (DeJohnette & Perry, 1989, s. 18)

Den senare typen av rubato är även den vanlig inom jazz, där den ofta återfinns i intron till
låtar. Det händer även att hela låtar framförs i denna typ av rubato, särskilt inom avantgarde-
jazz. Enligt Hudson har ordet rubato i jazzgenren haft många olika innebörder men han lyfter
särskilt fram en definition av Gridley där rubato ses som ”the absence of steadiness in tempo”
(s. 409), vilket beskriver den typ av rubato som påträffas i den låt som fokuseras i denna
studie väl. Rubato innebär här alltså inte avsaknad av puls utan endast frånvaro av ett stadigt
tempo.

I Ashleys (2002) artikel  Do[’nt] Change a Hair for Me: The Art of Jazz Rubato behandlar
han, som namnet antyder, rubatospel inom jazzgenren. Han jämför där flera olika inspelningar
av två låtar, balladerna My Funny Valentine och Naima, och analyserar hur musikerna tolkar
melodin, med fokus på timingen i förhållande till kompet. Han konstaterar att vissa mönster i
fraseringen dyker upp hos alla musikerna, men påpekar även att det är vanskligt att anta att
detta sätt att spela gäller för all jazz: ”Jazz musicians are too much the masters of their craft to
have only one approach for all music - the style, the context, and the performer’s expressive
intent guide the approach to each musical moment as suits it best” (s. 331). Ashleys studie
skiljer sig i hög grad från föreliggande både i syfte och metod, samt i att den musik som han
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analyserar uteslutande är att se som av den tidigare typen av rubato. Föreliggande studie är att
se som kompletterande, då denna typ av självstudie inte heller står att finna i forskningen.

2.1.2 Timing
Clarke (1999) definierar timing på följande sätt i sitt arbete: ”The term timing is used […] to
refer to the temporal  microstructure that  is  characteristic  of performances of music…” (s.
496). Clarke menar alltså  att  timing handlar om hur en musiker förhåller  sig rytmiskt till
statisk eller rörlig puls och det är denna definition som används i föreliggande studie. Det
finns en betydande mängd positivistisk forskning om timing (Hirsch et al., 1990; Large &
Kolen,  1994 och Schulze,  1989,  för  att  nämna  några)  vilkas  relevans,  deras  kvalitet  och
omfattning till trots, förefaller låg för föreliggande studie, då de i låg utsträckning behandlar
själva utförandet  av rytmerna.  Zeidlitz  (2018) examensarbete  ”Det är sväng jag vill  ha!”
behandlar  empiriskt  det  svårdefinierade  begreppet  sväng,  vilket  han ser  som en önskvärd
bieffekt av korrekt timing tillsammans med rätt  sound2 och  attityd3. Utifrån hans intervju-
studier såväl som hans egna inspelningar framhålls att svänget framförallt uppstår i kombi-
nationer  av  olika  timingförhållanden,  till  exempel  i  Jukkis  Uotilas  utsago om ackompan-
jemang som spelas ”slightly forward of the beat center” (s. 8) kombinerat med ”Consciously
manipulated phrasing of the melodic element (most often behind the beat)...” (s. 8). 

Det verkar som att förhållandet till timing väldigt sällan är absolut när det gäller musikens
faktiska utförande, vilket gett upphov till den stora mängd forskning inom det som kallas för
expressive  timing – det  vill  säga  timing  som inte  strikt  följer  tempo  eller  puls.  En  för-
tydligande jämförelse kan vara med vad Clarke (1999) kallar för  inexpressive, det vill säga
metronomisk,  timing, vilken är matematiskt exakt.  Agogik är ett närbesläktat  begrepp som
enligt Nationalencyklopedin (2018a) står för små tänjningar i tempo. Begreppen är dock inte
synonyma då expressive timing även kan innefatta  större temporala  gester.  Enligt  Ashley
(2002) kan tidigare rubato och expressive timing sägas beskriva samma fenomen. I den senare
typen av rubato kan all  timing sägas vara expressive timing och begreppet  skulle därmed
kunna ses som överflödigt. Så är dock inte nödvändigtvis fallet – även när pulsen är rörlig
finns en gradskillnad och vissa temporala avvikelser kan uppfattas som mer avvikande än
andra.

2.1.3 Transkription och gehörsbaserad instudering
Transkription innebär, enligt Rusch et al. (2016), att med traditionell västerländsk notskrift
notera klingande musik. Detta kan göras utifrån flera olika målsättningar. De skriver att en
sådan målsättning kan vara att så exakt som möjligt visuellt återge en klingande förlaga för att
använda  som  underlag  för  teoretisk  analys  och  ett  annat  att  transkribera  för  praktisk
användning,  till  exempel  i  egen  instudering.  Syftet  menar  de  avspeglar  sig  i  själva
transkriptionen:  ”transcriptions  reflect  the  strategic  needs  of  the  analyst  and  intended
audience” (s. 1). Det förstnämnda syftet kan enligt Goodman (2011) producera resultat som
teoretiskt  väldigt  exakt  representerar  den  klingande  musiken  men  som  inte  är  praktiskt
användbara,  till  exempel  som  när  han  använder  sig  av  notation  av  väldigt  ovanlig  och
avancerad polyrytmik i sin transkription av ett trumsolo i tempo rubato (s. 348). Eftersom
västerländsk notskrift och i synnerhet noterad rytm per definition utgår från en given puls kan
det naturligtvis vara en utmaning att transkribera musik som inte följer en strikt puls. Även
när det finns en puls att förhålla sig till kan det vara svårt att på ett effektivt sätt återge musik
med en hög grad av expressive timing, vilket både Rusch et al. (2016) och Hudson (1994)

2 Zeidlitz definierar sound som den ”specifik[a] klangfärg som kännetecknar ett trumkomp eller en låt” 
(Zeidlitz, 2018, s. 2).

3 Zeidlitz förklarar attityd som ”att man helt enkelt ”menar” det man spelar” (Zeidlitz, 2018, s. 4).
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konstaterar. Mycket av forskningen runt expressive timing behandlar frågan om hur ett visst
musikaliskt innehåll kan översättas och representeras visuellt (till exempel Benadon (2009)
och Honing  (2001))  och  transkriptionerna  i  sådana  studier  är  därmed  främst  avsedda  för
teoretisk analys. Transkriptionens syfte är i föreliggande studie mer praktiskt än teoretiskt, då
den användes som hjälpmedel för memorering och instudering, vilket också framgår av dess
utformning.

Den  klassiska  devisen  för  inlärning  av  jazzvokabulär  ”...imitation  to  assimilation  to
innovation...” (Berliner, 1994, s. 120) är central i Berliners ofta citerade bok Thinking in jazz:
the infinite art of improvisation. Att som musikstudent imitera mer erfarna musiker fungerar
enligt både Berliner och Trevett (2005) som förberedelse och inspiration för eget skapande
och improvisation,  såväl som för utvidgande av musikaliskt vokabulär.  Trevett  poängterar
även att jazz inte handlar om vilka toner som spelas lika mycket som om hur de spelas, vilket
gör lyssnande såväl som härmning till viktig praxis för tillägnandet av färdigheter inom en
jazzidiom. Miles Davis citeras i Goodmans (2011) avhandling om Tony Williams, där han
påstår  att  Williams  i  sin  ungdom ska  ha  lärt  in  och  memorerat  hela  album,  ton  för  ton.
Goodman lyfter fram detta som en bidragande faktor till Williams expertis. Berliner (1994)
bekräftar  att  denna metod  för  inlärning  varit  en  som i  stort  sett  alla  jazzmusiker  använt,
särskilt  innan formella  jazzutbildningar  fanns att  tillgå.  Även Trevett  (2005) beskriver  de
positiva effekterna transkription och instudering kan ha:

Through the study of prominent artists’ transcriptions, learners might discern
and  imitate  the  work  of  many  influential  players  and  use  these  in  the
assimilation of the jazz language. Transcriptions might be expected to aid the
formulation  of  theories  and  interpretations  about  the  music,  all  necessary
requisites stated for the assimilation of jazz. (Trevett, 2005, s. 106) 

Assimilation innebär att göra en kunskap eller färdighet till sin egen genom att bygga på redan
tillägnad  kunskap.  Imitationen  blir  enligt  Trevett  ett  sätt  att  assimilera  färdigheter  för  att
kunna  utvecklas  till  en  innovativ  improvisatör.  Berliner  (1994)  menar  också  att
innovationssteget är att se som varje improvisatörs slutmål och att det därför är viktigt att
övningen inte stannar vid imitationen. Att hitta sitt eget sound och ett personligt förhållnings-
sätt till improvisation ses enligt många av de av Berliner citerade musikerna som något efter-
strävansvärt. Denna studies övningar uppehåller sig främst vid det första stadiet, imitation,
men får sitt värde sett som just ett första steg i riktning mot mer artistiska strävanden.

2.2 Teoretiskt perspektiv
Denna studie utgår från ett fenomenologisk livsvärldsperspektiv. Eftersom perspektivet i hög
grad  behandlar  erfarenheter  och  upplevelser  är  det  att  betrakta  som särskilt  användbart  i
föreliggande studie.

Fenomenologi som metod har enligt Bengtsson (2001) sin grund i Edmund Husserls texter.
Husserl ville ”gå tillbaka till sakerna själva” (s. 25), vilket har kommit att bli själva kärnan i
fenomenologin,  i  Husserls  såväl  som Merleau-Ponty  och Heideggers  texter.  Inget  tas  för
givet, varken vetenskapliga teorier, åsikter eller sunt förnuft. Målet är istället att låta de objekt
som undersöks fullständigt komma till sin rätt, som de verkligen är. Detta oavsett vad sakerna
är,  om  det  gäller  abstrakta  koncept,  fysiska  ting  eller  sociala  institutioner.  Bengtsson
förtydligar: ”Det är detta som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse få grepp om
sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att våldföra sig på
dem” (s. 26). 
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Ordet fenomen, från grekiskans phainomenon som betyder ”det som visar sig” (NE, 2018b),
är som namnet antyder grundläggande i fenomenologin. Denna betydelse av ordet implicerar
också att fenomenet – ”det som visar sig” – kräver ett subjekt som det kan visa sig för, och i
fenomenologin  är  detta  beroendeförhållande  mellan  objekt  och  subjekt  centralt,  menar
Bengtsson (2005). Det är i erfarenheten vi får tillgång till världen, och dessa erfarenheter gör
vi i livsvärlden.  Bengtsson (2005) beskriver hur Husserl ansåg att samtida vetenskap genom
sin objektivism mist sin relevans för människans dagliga liv. Husserl utarbetade därför det så
kallade  livsvärldsbegreppet, där livsvärlden är den verklighet som vi lever våra liv i. I ett
livsvärldsperspektiv tas därför hänsyn till  hela människans livsvärld.  Livsvärlden är också
förvetenskaplig, menar Bengtsson, då all vetenskap bedrivs inom livsvärlden. Husserls teorier
om det rena medvetandet, epochén, ligger till grund för den transcendentala fenomenologin.
Husserl menade att det gick att åsidosätta existensen och undersöka sakerna utifrån ett rent
och  absolut  medvetande,  ”undandraget  all  världslig  realism”  (s.  13).  Merleau-Ponty  och
Heidegger tog, enligt Bengtsson (2001), avstånd från dessa teorier och utvecklade istället den
existensfilosofiska fenomenologin, vilken tar fasta på objektens världslighet (NE, 2018c). De
menade att det inte går att undersöka livsvärlden från en orörd position utanför livsvärlden
och att den transcendentala fenomenologin strider mot fenomenologins grundprincip genom
att den bortser från sakernas världslighet, skriver Bengtsson (2005).

Merleau-Ponty vidareutvecklade livsvärldsbegreppet genom att utgå från den levda kroppen,
vilken han menar är vår tillgång till världen. Det är i och genom kroppen vi erfar livsvärden,
skriver Bengtsson (2005). Vidare menar Merleau-Ponty att det fysiska och det psykiska i den
levda kroppen inte är uppdelade och att vi omöjligen kan bortse från den ena eller andra, och
att de istället ”bildar en psykofysisk enhet” (Bengtsson, 2001, s. 88). När vi använder oss av
olika instrument utvidgar vi vår livsvärld. Instrumentet blir en förlängning av kroppen genom
vilket vi erfar världen, skriver Bengtsson. Merleau-Ponty tar ofta en blind persons käpp som
exempel:  käppen är inte ett föremål bland andra, den erfars över huvud taget inte som ett
föremål, utan är en förlängning av den blindes kropp. Livsvärlden uppstår och upplevs alltid i
relation till ett subjekt, varför den också är personlig och skiljer sig från subjekt till subjekt.
Subjektet erfar också livsvärlden utifrån sin levda kropp.

Vidare  beskriver  Bengtsson  (2001)  Husserls  intentionalitetsteori,  vilken  pekar  på  att  ett
medvetande alltid är riktat mot något annat än sig själv, till exempel en tanke eller ett objekt i
livsvärlden. Dessutom erfars inte sakerna utifrån deras form, material eller färg enbart, utan vi
erfar  objekt  i  sin  helhet  utifrån  dess  egenskaper  såväl  som  våra  tidigare  erfarenheter.
Bengtsson skriver att ”Allt vi erfar erfars som något” (s. 29), och understryker hur sakerna ges
mening beroende av våra tidigare erfarenheter och upplevelser. Föremålen ses inte heller som
isolerade  objekt  då  det,  enligt  Bengtsson  (2005),  inte  finns  några  enskilda  föremål  i
livsvärlden. Alla föremål som erfars är  omgivna av och relaterar  till  andra föremål vilkas
varande påverkar hur vi erfar det första föremålet. Dessa föremål behöver inte vara fysiskt
närvarande utan görs aktuella genom det första föremålets varande. Varje föremål har på detta
sätt något som Husserl kallar för en yttre horisont av mederfarna föremål, menar Bengtsson,
och det är genom den som vi till exempel kan veta att isen i en frusen vattenpöl är kall utan att
ha rört vid den. Ett givet föremål har även en ”inre horisont av mederfarna egenskaper” (s.
19), vilka består i föremålets detaljer och som vi direkt erfar. Dessa egenskaper hänvisar även
till  objekt  i  den  yttre  horisonten  vilket  sammantaget  resulterar  i  det  erfarna.  Livsvärlds-
perspektivet  omöjliggör  enligt  Bengtsson  (2005)  avpersonifiering  såväl  som avkontextua-
lisering då det per definition utgår från den erfarna livsvärlden i sin helhet. Forskningen måste
bedrivas i livsvärlden eftersom den är forskningens fundament: ”Även om vi studerar den,
kan vi [...] aldrig undkomma den” (s. 30).
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3 Metodkapitel
I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i studien samt hur studien genomförts och
hur  insamlat  material  analyserats  och  bearbetats.  Därefter  diskuteras  etiska  överväganden
såväl som studiens giltighet och tillförlitlighet.

3.1 Beskrivning och motivering av metod
I detta avsnitt tas de observationsmetoder som använts i studien upp: loggbok samt ljud- och
videoinspelning.

3.1.1 Loggbok
Bjørndal (2005) skriver att loggboken som observationsmetod har många fördelar. Han menar
att det är den enklaste metoden att genomföra samt att  den inte är särskilt  tidskrävande. I
loggboken blir även den skrivandes inre tankar och upplevelser tillgängliga på ett sätt som
ingen annan observationsmetod åstadkommer, då till exempel videoobservation endast doku-
menterar det som syns på ytan och därför inte når lika djupt. Eftersom studien fokuserar på de
egna erfarenheterna är loggboken den metod som bäst lämpar sig för observation. Dessutom
kan loggboken vara värdefull inte bara som observationsmetod utan även i det musikaliskt
gestaltande  projektet.  Bjørndal  menar  att  loggboksskrivande  kan hjälpa  den skrivande  att
reflektera  över  sin  praktik,  vilket  kan  ge  en  fördjupad  förståelse  för  densamma.  Dessa
reflektioner kan till exempel verka positivt för instudering då den skrivande kan dra nytta av
sina erfarenheter i sitt fortsatta övande.

Det finns flera olika sätt att utforma loggboken menar Bjørndal (2005). Den kan vara antingen
ostrukturerad eller strukturerad och av den senare finns flera varianter, Bjørndal nämner bland
andra tematisk, konfluent och anekdotisk. I denna studie valde jag att använda ostrukturerad
loggbok då den med sitt mer öppna förhållningssätt  passar bättre till  det fenomenologiska
perspektivet. Bjørndal menar att den skrivande utan förutbestämda ramar lättare kan hålla sig
öppen  för  nya  upptäckter.  Nackdelen  är  att  en  ostrukturerad  loggbok  kan  vara  svår  att
analysera och hitta mönster i, då det som tas upp kan omfatta många vitt spridda ämnen och
teman.

3.1.2 Ljud- och videoinspelning 
Som kompletterande observationsmetod har ljud- och videoinspelning använts. Detta för att i
efterhand  kunna  upptäcka  saker  som inte  kommit  fram i  loggboken,  men  även  för  att  i
efterhand kunna iaktta sådant som jag formulerat i loggboken. Ljudinspelningarna hade även
en utvärderande funktion då jag, särskilt under projektets sista vecka, kunde jämföra mina
inspelningar  med  originalinspelningen  av  låten  och  därmed  upptäcka  saker  som jag  inte
uppfattade under tiden jag övade.

Bjørndal (2005) skriver om ljud- och videoinspelningar att de dokumenterar en mycket stor
mängd  information,  vilket  kan  vara  till  stor  fördel  i  en  observation.  I  en  loggbok
dokumenteras  endast  det  som  den  skrivande  redan  vet.  Videoobservationen  kan  istället
blottlägga  aspekter  av  det  observerade  som den  observerade  inte  själv  är  medveten  om.
Dessutom  är  videoinspelningens  ”minne”  näst  intill  obegränsat  jämfört  med  loggboks-
anteckningarna, vilka begränsas av det som den skrivande för tillfället kommer ihåg. Bjørndal
framhåller  dock  att  ljud-  och  videoinspelningarnas  dokumentation  inte  är  en  fullständig
representation av verkligheten. Som tidigare nämnts återges endast de synliga och hörbara
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aspekterna av den observerades upplevelse och inte de tankar och känslor som döljs i den
observerades inre.

3.2 Design av studien
I detta avsnitt presenteras studiens musikaliskt gestaltande projekt samt projektets dokumen-
tation. Därefter följer en diskussion om etiska överväganden samt om studiens giltighet och
tillförlitlighet.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt
Studien behandlar min transkription och instudering av låten  One In Three av Paul Motian
(2005). Att jag valde just denna låt har flera anledningar. Dels var Paul Motian en av de mest
framstående  trumsetsspelarna  inom  denna  typ  av  trumsetsspel  och  dels  är  bandet  på
inspelningen,  bestående av honom själv,  Bill  Frisell  och Joe Lovano,  en av den moderna
avantgarde-jazzens viktigaste grupper. De var verksamma som band i över tjugofem år fram
till  Motians  död  2011  och  spelade  in  ett  flertal  album,  på  vilka  de  utvecklade  ett
förhållningssätt till  den lite ovanliga sättningen saxofon, elgitarr och trumset som influerat
musiker över hela världen. En annan anledning är att han på inspelningen spelar med trum-
stockar  och inte  vispar,  vilket  är  vanligare  i  den här  typen av musik.  Detta  underlättar  i
transkriptionsarbetet då trumstockar producerar ett tydligare och mer lättranskriberat sound än
vispar. Låten är också relativt modern, den är inspelad 2004, och ljudkvaliteten är hög och
musikernas spel hörs klart och tydligt.

Kompositionen följer även en tydlig form vilket underlättar instuderingen. Låten består av tre
delar som vi kan kalla för A, B och C, vilka spelas i följden ABCB sammanlagt fyra gånger
under låtens gång. Första gången görs en temapresentation där Frisell spelar A-delen själv och
Motian och Lovano kommer in i B-delen, där Lovano tar över melodin och Frisell och Motian
ackompanjerar.  Efterföljande B- och C-del spelas med samma roller. Andra gången spelar
Lovano solo över formen ABCB, ackompanjerad av endast Motian i A-delen och både Frisell
och Motian i resterande delar. Tredje gången solar Frisell över hela formen, ackompanjerad
av Motian. Sista gången liknar den första bortsett från att det denna gång är Lovano som
spelar A-delen ensam. Hela låten spelas i tempo rubato (den senare typen) och i majoriteten
av låten spelar Frisell och Lovano ackord och melodi väldigt samspelt, med Motian rörande
sig mer fritt runt deras mer ordnade spel. Om definitionen utvidgas lite kan detta sätt att spela
även ses som den tidigare typen av rubato, bortsett från att pulsen är allt annat än strikt. 

Målsättningen för övningen var att så exakt som möjligt efterhärma Motians trumspel från
inspelningen,  med  timing  som  huvudfokus  och  orkestrering  som  sekundärt  fokus.  Detta
eftersom  det  hade  varit  nära  omöjligt  att  endast  fokusera  på  timingen  och  bortse  från
orkestreringen, då det troligtvis varit svårt att bedöma hur väl instuderingen lyckats om till
exempel endast en cymbal eller en trumma använts. För att avgränsa studien togs medvetet
ingen större hänsyn till dynamik och trumsound men även element som dessa kom omedvetet
med i instuderingen, i varierande omfattning. Eftersom jag inte visste hur lång tid det skulle ta
att lära in musiken satte jag inga specifika mål för hur mycket material som skulle läras in,
fokus låg istället på att studera in materialet så bra som möjligt. I slutet av projektet hade jag
lärt in ca 1 minut musik.

Det  musikaliskt  gestaltande  projektet  ägde  rum  under  en  fyraveckorsperiod  från  den  24
september  2018 till  den  19  oktober  samma år.  Övningspassen  var  30  minuter  långa  och
genomfördes  fem  gånger  per  vecka.  Sammanlagt  genomfördes  alltså  tjugo  övningspass.
Dessutom genomfördes pass där jag lyssnade på låten och jobbade med transkriptionen, sex
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gånger  per  vecka.  Dessa  pass  var  15  minuter  långa.  Övningspassen  ägde  rum  i  samma
övningsrum på Musikhögskolan Ingesund och vid samma trumset men vid olika tidpunkter på
dagen, och lyssningspassen genomfördes både på Musikhögskolan Ingesund samt i mitt eget
hem. Till en början använde jag musiktjänsten Spotify för att spela upp musiken men övergick
senare till att använda programmet GarageBand till detsamma.

3.2.2 Val av dokumenterade situationer
Loggboksanteckningarna skrevs vid veckornas första, tredje och sista övningspass samt vid
ett  fåtal  andra  övningspass  där  jag  gjort  intressanta  erfarenheter.  Eftersom  ostrukturerad
loggbok  användes  utgick  inte  anteckningarna  från  några  särskilda  kategorier  eller  teman,
anteckningarna behandlade istället fritt det som jag tänkt och upplevt under övningspasset.
Det första, femte, nionde, elfte, femtonde och tjugonde övningspasset filmades, detta för att få
en  bra  överblick  av  hela  inlärningsprocessen.  Under  projektets  sista  vecka  gjordes  ljud-
inspelningar av det instuderade materialet för att i efterhand kunna undersöka instuderings-
resultaten.  Dessa  inspelningar  lyssnade  jag  även  på  under  projektet  som  ett  verktyg  i
inlärningen. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen 
Loggboksanteckningarna  skrevs  i  en  anteckningsbok  direkt  efter  genomfört  övningspass.
Anteckningarna  fördes  senare över  till  ett  dokument  på  datorn.  Detta  för  att  få  en bättre
överblick  samt  för  att  lättare  kunna distansera  mig från anteckningarna.  Då handstilen  är
starkt kopplad till min person gör digitaliseringen loggboken mer anonym. Även transkript-
ionen digitaliserades, dels genom att scanna in det notblad som jag skrev ner transkriptionen
på  (Bilaga  1)  och  dels  genom  att  renskriva  transkriptionen  i  notskrivningsprogrammet
MuseScore  3,  vilket  gjordes  med  målsättningen  att  framställa  en  tydligare  version  av
transkriptionen utan att ändra transkriptionens innehåll (Bilaga 2).

Filminspelningarna gjordes med en smartphone av märket  Sony i  en vinkel från sidan av
trumsetet där större delen av trumsetet samt min överkropp syntes. Filmerna var omkring 30
minuter  långa  och  innehöll  hela  det  observerade  övningspasset.  Till  ljudinspelningarna
användes en Samson GoMic4 samt mjukvaran GarageBand.

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen
I bearbetningsprocessens början lästes först loggboken igenom ett flertal gånger i sin helhet.
Därefter kategoriserades och sorterades de olika typerna av anteckningar som upptäcktes in i
teman.  Olika  teman  markerades  med  olika  färger  för  att  sedan  sammanställas  i  ett  nytt
dokument där jag samlade de anteckningar som tillhörde samma tema under rubriker. Då både
det fenomenologiska perspektivet och studiens forskningsfrågor fokuserar på upplevelser och
erfarenheter blev detta utgångspunkten för sökningen efter teman. Eftersom timing är ett av
studiens  huvudfokus  blev  det  ett  tema.  En  stor  del  av  anteckningarna  behandlade  också
instuderingen och inlärningen i allmänhet, varför även detta fick bli ett tema. Även upplevda
svårigheter  och  frågor  som  rörde  transkriptionen  blev  teman.  Videoinspelningarna
analyserades översiktligt  med fokus på hur jag gick till  väga i  instuderingen. Även andra
intressanta  aspekter  som  inte  framkommit  i  loggboksanteckningarna  uppmärksammades.
Filmerna visar konkret på vilket sätt jag lärde in musiken, och bekräftar och tydliggör det som
skrivits i loggboken. När jag i loggboken beskriver vad jag gjort eller vad som hänt beskriver
jag i  själva verket  min  upplevelse  av vad som hänt,  varför  det  var  värdefullt  att  jämföra
anteckningarna med videoinspelningarna.

4 En liten USB-driven kondensatormikrofon.
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet
I fråga om forskningsetik framhåller Kvale och Brinkmann (2009) vikten av att de som deltar
i en studie är informerade om studiens syfte och uppläggning. Ingen etisk hänsyn har behövt
tas till någon annan än mig själv eftersom föreliggande studie är en självstudie där jag själv är
både studieobjekt och observatör. Ett potentiellt etiskt problem som jag dock behövt beakta är
i bearbetningen av loggboken, där personliga upplevelser offentliggjorts. Inget av loggbokens
innehåll är dock att betrakta som känslig information, vilket underlättat behandlingen. 

Att söka uppnå  hög vetenskaplig kvalitet framhåller Kvale och Brinkmann (2009) som en
viktig etisk aspekt av forskningspraktiken. Kvaliteten menar de kommer av arbetets validitet
och  reliabilitet,  det  vill  säga  huruvida  dess  observationer  undersöker  relevanta  aspekter
respektive om resultaten är tillförlitliga. Cederberg (2010) menar att begreppen validitet och
reliabilitet  inom  kvalitativ  forskning  kan  ersättas  med  termerna  trovärdighet  och
tillförlitlighet.  Cederberg  skriver  vidare  att  validitet  eller  trovärdighet  kommer  av
mätningarnas giltighet såväl som av hur bearbetning och analys av insamlad data gått till,
samt att  hela processen noggrant beskrivs. I denna studie har observationsmetoderna valts
utifrån  studiens  syfte  och forskningsfrågor  och observationsmetoderna  såväl  som bearbet-
ningen har redogjorts för ovan, vilket kan sägas höja studiens trovärdighet. Johansson och
Svedner  (2010)  lyfter  fram  mätnogrannheten  som  viktig  för  forskningens  tillförlitlighet.
Mätnogrannheten  beror  till  exempel  på  huruvida  observationerna  genomförts  på  ett
konsekvent sätt eller om variationer förekommit. Observationerna har i föreliggande studie
genomförts  med  stor  noggrannhet  vilket  bidrar  till  arbetets  tillförlitlighet,  men  eftersom
ostrukturerad loggbok använts som huvudsaklig observationsmetod är det möjligt att relevant
data omedvetet sorterats bort, till exempel i de fall där något annat vid anteckningstillfället
upptagit  uppmärksamheten.  Videoinspelningarna  kan  till  viss  mån  sägas  kompensera  för
detta, men har samtidigt andra brister som observationsmetod, vilka redogjorts för tidigare.
Johansson  och  Svedner  nämner  även  att  tillförlitligheten  aldrig  kan  bli  perfekt  med
observation som mätinstrument, det finns alltid en risk att relevant data faller bort. De nämner
också kontrollerbarhet, att det ska gå att upprepa en undersökning vid en annan tidpunkt och
uppnå  samma  resultat,  som viktigt  för  ett  vetenskapligt  tillvägagångssätt.  Då  mina  egna
förkunskaper och erfarenheter i hög grad påverkat denna studies resultat samt att endast en
persons erfarenheter tagits i beaktning kan tillförlitligheten ifrågasättas. Att det insamlande
materialet analyserats först några månader efter projektets genomförande såväl som att det
som  tidigare  nämnts  digitaliserats  skapar  en  distans  till  materialet  som  förhoppningsvis
underlättat ett mer objektivt förhållningssätt.
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4 Resultat
I  detta  kapitel  presenteras  resultatet  av  de  analyser  som  har  gjorts  av  loggbok  och
videoinspelningar.  De teman som presenteras är  instudering och inlärning och  utförande5.
Därefter följer en avslutande sammanfattning.

4.1 Instudering och inlärning
Föreliggande studie  syftar  till  att  djupare  förstå  timing genom analys  av upplevelser  och
erfarenheter gjorda i instuderingen av en låt i tempo rubato. I detta avsnitt behandlas närmare
hur olika metoder användes i instuderingen, vilken roll transkriptionen spelade samt hur olika
aspekter av hörande påverkade instuderingen.

4.1.1 Metoder och svårigheter
Av loggboksanteckningarna såväl som av filmerna framgår att tre huvudsakliga instuderings-
metoder användes. Den första gick ut på att efter bästa förmåga försöka spela tillsammans
med originalinspelningen, ibland i mindre delar om några få sekunder, ibland i längre fraser.
Denna metod var den logiska startpunkten vid det första övningspasset och fortsatte användas
under hela projektet. En film visar även att en variant av denna metod där jag spelar ett av
trumsetets instrument isolerat tillsammans med originalinspelningen. Denna variant användes
bara ett fåtal gånger. I filmen från det första övningspasset syns hur jag upptäcker att det är
svårt  att  börja  med  att  försöka  spela  till  originalinspelningen  och efter  en  stunds  övning
övergår  jag  istället  till  nästa  metod:  övning  utan  originalinspelningen.  Med  denna  metod
kunde jag utgå från transkriptionen och även ge mig själv bättre förutsättningar för att mer
grundligt studera in materialet, till exempel genom att öva tekniskt svåra partier långsammare.
När jag övade på detta sätt spelade jag främst kortare partier i loop6, ofta långsammare än de
spelas på originalinspelningen. Dessa två metoder användes båda i stor utsträckning under
hela  projektet  och  ofta  använde  jag  båda  två  alternerande  under  ett  givet  övningspass.
Loggboksanteckningarna  visar  att  jag  upplevde  att  övning  utan  inspelningen  var  en
förutsättning  för  att  ens  kunna  spela  till  inspelningen  men  att  det  var  i  övningen  till
inspelningen som timingen lärdes in, till exempel ”Bör öva bara patterns7 ett tag för att befästa
innan jag spelar till inspelningen.” (Pass 3, 26/9-18) och ”[övning utan originalinspelningen]
underlättar  för  muskelminnet  gällande  orkestreringen,  inte  timingen  så  mycket.”  (Pass  2,
26/9-18).

I  slutet  av  projektet  introducerades  en  tredje  metod  där  jag  spelade  in  när  jag  spelade
tillsammans  med  originalinspelningen.  Detta  för  att  lättare  kunna  lyssna  efter  eventuell
diskrepans  mellan  det  jag  spelar  på  min  inspelning  och  det  som  spelas  på  original-
inspelningen. Denna metod visade sig värdefull, då jag kunde lyssna mer uppmärksamt när
jag inte var upptagen med att  spela samtidigt.  Jag blev då uppmärksam på små nyanser i
timingen som jag inte medvetandegjort  tidigare,  samt på tendenser till  att jag till  exempel
spelade lite före eller  lite efter  originalinspelningen i  vissa delar.  För att  testa inlärningen
gjorde jag även inspelningar  där originalinspelningen fanns med till  en början för att  sen
tystna och efter ett antal sekunder komma tillbaka igen. På detta sätt kunde jag undersöka om
min efterhärmning var beroende av att jag samtidigt kunde höra originalinspelningen eller om

5 Begreppet utförande används här för att beskriva ett musicerande där en färdig ”produkt” framförs, i 
kontrast till övning där instudering står i fokus.

6 Upprepade gånger utan paus.
7 Med ”pattern” menas här en given slagserie och orkestrering.
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timingen lärts in så grundligt att jag kunde spela rätt utan förlagans stöd. Vi ska återkomma
till dessa inspelningar i avsnitt 4.2.

Som väntat  uppstod  problem och  utmaningar,  särskilt  inom områden  där  jag  har  mindre
erfarenhet. I loggboken framkommer upprepade gånger att jag upplever uppgiften som svår.
Mer  allmänna  utsagor  som  ”Känns  svårt”  (Pass  1,  24/9-18)  såväl  som  mer  ingående
beskrivningar  av  tekniska  och  koordinationsmässiga  svårigheter  återfinns.  Till  en  början
använde jag mig av strategier som var nya för mig, till exempel när jag började instuderingen
vid trumsetet istället för vid notpapperet som jag vanligtvis gör.  Innan det första övnings-
passet hade jag bara hört låten någon enstaka gång och när jag skulle börja öva in den hade
jag ingen på förhand uttänkt plan för hur jag skulle gå tillväga utan utformade metoder efter
hand,  vilket  var  i  enlighet  med  projektets  plan.  De  upplevda  svårigheterna  beskrivs  ofta
tillsammans  med  anteckningar  om  förslag  på  lösningar  och  strategier  för  att  underlätta
instuderingen,  till  exempel  i  följande  citat:  ”...stora  problem  att  memorera  slagföljden,
behöver nog nöta i mindre delar” (Pass 7, 2/10-18).

Ett  problem uppstod i att  memorera musiken. Detta grundar sig i min mycket begränsade
erfarenhet av att memorera långa stycken musik, då jag inte gjort något motsvarande förut.
Problemen visade sig dock vara övergående och avhjälptes i hög grad mellan övningspassen.
Flera anteckningar vittnar om att framstegen upplevs större från slutet av ett övningspass till
början av ett annat än under själva passet, till exempel ”...tydligt att saker sätter sig från dag
till dag, det som jag övade igår sitter bättre [nu] än när jag slutade igår. Hjärnan jobbar mellan
passen.” (Pass 8, 3/10-18) och ”Minnet är också en stor faktor i inlärningen. Är också mycket
lättare att se utveckling från dag till dag än från början till slutet av övningspasset.” (Pass 11,
8/10-18). Citaten antyder att det krävs tid för att det memorerade ska hinna internaliseras helt.
Övningen  är  självklart  också en  nödvändighet,  men det  behöver  tydligen  inte  vara  under
själva övningspasset de största resultaten märks.

Anteckningar rörande svårigheter återfinns främst i anteckningarna från de första tio passen,
vilket kan tolkas som att  utmaningarna övervanns och inte var något problem i projektets
senare del. Detta styrks också av filmerna. I de tidigare passen går det att skönja en frustration
över instuderingens utmaningar men i de senare passen syns om inte entusiasm åtminstone en
trygghet i övningen, vilken verkar grundas i de tidigare veckornas framsteg. Att svårigheter
omnämns mer sällan i slutet av projektet kan också bero på att jag under sista veckan inte
lärde in något nytt material, men det kan även ha förekommit upplevda svårigheter som inte
dokumenterades på grund av loggbokens ostrukturerade utformning.

4.1.2 Transkription
I lyssningspassen började jag oftast med att lyssna på hela eller delar av originalinspelningen
och fortsatte sen med att jobba med transkriptionen. Dessa pass fungerade som förberedelse
för övningspassen,  dels eftersom transkriptionen tog form men även genom att  jag kunde
lyssna på originalinspelningen utan att distraheras av tankar på mitt eget musicerande. Utan
att direkt behöva svara på det som jag hört genom att själv spela, vilket var upplevelsen i
övningsrummet, kunde jag lyssna mer reflekterande.

Att transkribera just den musik som valdes för studien medförde svårigheter, då avsaknaden
av konsekvent puls komplicerar transkriptionsarbetet  avsevärt.  Motians trumspel förmedlar
puls väldigt flyktigt och varierande - ibland uppfattas en puls bara under en halv sekund och
ibland hålls en puls relativt stadigt i upp till tio sekunder. Men eftersom det oftast ändå fanns
någon slags puls att utgå ifrån kunde jag notera rytmerna som jag upplevde dem i den puls
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som jag för tillfället hörde. Transkriptionen blev alltså inte helt exakt, eftersom pulsen inom
fraserna ibland skiftar plötsligt och ibland gradvis och jag sällan noterade detta i transkript-
ionen.  Noterna  gav  ändå  en  fingervisning  om  den  avsedda  rytmiken  och  timingen  och
eftersom  syftet  var  att  använda  transkriptionen  som  stöd  i  instuderingen  fick  teoretisk
exakthet stå tillbaka för att göra transkriptionen mer praktiskt användbar, se Bilaga 1.

Eftersom noter och notvärden är en internaliserad del av min livsvärld upplevde jag rytmerna
i originalinspelningen som specifika notvärden även utan transkriptionen, trots att de exakta
förhållandena impulserna emellan inte strikt följer de exakta ration som notvärdena står för.
Loggboken beskriver  detta:  ”Min vana att  spela,  höra och planka8 traditionella  notvärden
hjälper och skapar ett ramverk för hur jag upplever timingen - slagens avstånd från varandra.”
(Pass 5, 28/9-18) Förtrogenhet med notvärden underlättade alltså eftersom jag tack vare detta
kunde konkretisera vad jag hörde.  Det framgår också att notvärden, när det gäller praktiskt
musicerande, har en bredare innebörd än jag tidigare trodde: ”Även intressant att notvärdena
inte betyder det de betyder - bara för att jag tänker åttondelar spelar jag inte strikta åttondelar”
(Pass 5).

Transkriptionen visade sig ha stor inverkan på inlärningen.  Att använda noterna effektivi-
serade arbetet  genom att  jag till  exempel  kunde ha noterna som utgångspunkt i  övningen
istället för att vara tvungen att gång på gång lyssna på originalinspelningen för att påminna
mig  om  en  viss  fras  orkestrering,  och  att  spela  efter  noterna  tillsammans  med
originalinspelningen  fungerade  som  en  brygga  i  memoreringsarbetet.  Dessutom  spelade
transkriptionen stor roll i konceptualiseringen av materialet. Transkriptionen är en represen-
tation av hur jag uppfattade musiken men transkriptionen påverkade i sin tur också hur jag
spelade. Loggboksanteckningarna nämner särskilt ett specifikt ställe som jag först transkri-
berat på följande sätt:

Figur 1. Illustration av fras, före retranskription.

När  jag  spelade  frasen  utifrån  denna  transkription  kom  de  två  ensamma  hihat-slagen
(markerade  med  rött)  för  sent  i  förhållande  till  originalinspelningen  vilket  föranledde  en
justering i transkriptionen:

Figur 2. Illustration av fras, efter retranskription.

8 Transkribera
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I loggboken beskrivs detta på följande sätt: ”[Jag] noterar om vissa grejer och konceptua-
liserar därmed om dem. Gäller att hitta nya vägar när det är svårt att greppa ”rate” 9, t.ex.
hihaten i början som jag tyckte var svår blev lättare när jag tänker trioler” (Pass 2, 29/9-18).
Ännu fler exempel på liknande justeringar syns i Bilaga 1, där hela fraser finns noterade i
flera olika underdelningar.  Noterna var alltså inte bara ett stöd för att lära in orkestreringen
utan påverkade i  vissa fall  även timingen.  Dock framkommer i  de senare övningspassens
anteckningar  att  noterna  främst  var  en  faktor  i  instuderingen.  När  musiken  hade  lärts  in
behövdes den inte medvetandegöras som notvärden i själva utförandet utan var inlärd som
fraser snarare än som enskilda rytmer: ”Tänker inte alls lika mycket på notvärden, det var
mest en faktor i inlärningen. Nu är alla fraser internaliserade. Om någonting tänker jag på
orkestrering.” (Pass 20, 19/10-18).

Transkriptionen visade sig även kunna ha en negativ effekt på musicerandet. Som tidigare
nämnts hade jag i några fall  noterat  rytmer på ett  sätt  som inte stämde med inspelningen
tillräckligt väl och som därför försvårade utförandet. Det antyds även att jag upplevde att jag
lyssnade på originalinspelningen sämre när jag läste under tiden: ”Om jag läser kan jag inte
lyssna lika mycket/bra” (Pass 10, 5/10-18). Det jag läste fick en högre kognitiv prioritet än det
jag hörde, vilket gjorde att timingen blev lidande. Att synen kan ha en distraherande verkan
eller inte var till någon hjälp syns på många filmer, där jag väldigt stor del av tiden övar med
ögonen slutna. Detta nämns även i loggboken: ”Blundade i stort sett hela passet, har inte så
mycket hjälp av synen i detta musicerande” (Pass 5, 28/9-18).

4.1.3 Att höra musiken
Instuderingen  handlade  inte  heller  bara  om  det  praktiska  musicerandet.  Flera  loggboks-
anteckningar återger svårigheter såväl som reflektioner rörande att höra själva musiken, till
exempel var pulsen ska kännas eller var i musiken olika fraser börjar och slutar. Att höra rätt
blev en förutsättning för att spela rätt. Anteckningarna beskriver särskilt ett parti innehållande
en fras som tagen ur sitt sammanhang både är relativt idiomatisk och lätt att höra och spela. I
sitt sammanhang och som en del i en längre fras är det mer diffust var den börjar, vilket
försvårar hörandet och därför även utförandet:

Slutet av frasen som jag övat på idag blir väldigt tydlig i sig själv som 4/4 och
var inga problem att höra […] Den blir inte lika tydlig i sitt sammanhang, […]
taktkänslan upplevs inte lika tydligt. Detta gjorde det även svårare att spela
rätt. (Pass 8, 3/10-18).

Många anteckningar  beskriver  även rytmiskt  komplexa  partier  i  musiken som skulle  vara
teoretiskt komplicerade att korrekt återge i notskrift, men som inte var särskilt svåra att lära
sig att höra. Anteckningarna visar att det oftast inte är särskilt svårt att lära sig att ”ställa om”
lyssningen till att höra en ny puls, trots eventuellt komplexa rytmiska förhållanden: ”...blir i
praktiken en 8/12-takt, trots väldigt komplicerat teoretiskt går ändå att härma och höra” (Pass
5, 28/9-18) och ”Förvånansvärt lätt att byta puls. På samma sätt som jag lär in hur jag ska
spela lär jag in hur jag ska höra” (Pass 10, 5/10-18).

Lyssningen blev ett  komplement  till  notläsningen,  eftersom noterna i  många fall  inte  till-
räckligt  tydligt  representerade  hur  slutresultatet  skulle  låta.  Återkommande  är  också  en
upplevd svårighet att konkretisera gradvisa tempoförändringar såväl som arytmiska fraser där
ingen puls hinner etableras. Ett flertal anteckningar vittnar som tidigare nämnt om att det går

9 Underdelning
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snabbt att ”byta puls” och höra musiken på ett annat sätt, i de fall där de rytmiska impulsernas
inbördes förhållande är på ett sådant sätt att en puls etableras. Problemen uppstår därför när
pulsen inte är tillräckligt konsekvent: ”Också därför svårt när det inte finns tydligt förhållande
mellan slagen” (Pass 1, 24/9-18). Inlärningen förlitade sig i dessa fall istället på ett högt antal
upprepningar i både lyssning och övning där jag provade mig fram tills frasen lärts in, en
slags trial-and-error-metod.

4.2 Utförande
Timing visade sig vara ett mångfacetterat område i både instudering och utförande. Ibland
konkretiserades timingen, som tidigare nämnt i fallet med notation och notvärden, men det
visade sig även att den ibland inte medvetandegjordes alls. I många anteckningar konstateras
timingens flyktighet, med utsagor om hur timingen ”bara finns där” (Pass 5, 28/9-18) och om
att den ”passerar aldrig medvetandet” (Pass 11, 8/10-18). I de fall där övningen hade ett större
fokus på orkestrering kunde timingen läras in utan närmare eftertanke, vilket syns i följande
citat: ”Intressant att [timing] alltid kommer ”på köpet”, tänker väldigt sällan på det medvetet.
Oftast mer fokuserad på annat (orkestrering) men fraseringen följer med ändå” (Pass 7, 2/10-
18). En annan anteckning ifrågasätter också om detta är det mest effektiva sättet att lära in
musiken eller om det varit bättre att i större utsträckning medvetandegöra och ordentligt höra
timingen istället för att prova sig fram. 

Den sista veckans experiment  visade också att  den första instuderade formdelen,  B-delen,
hade lärts in så pass väl att det på vissa inspelningar är svårt att urskilja originalinspelningen
från imitationen när de spelas upp samtidigt. Än mer anmärkningsvärt är att samma resultat
uppnås i flera av de ”blindinspelningar” som gjordes, där originalinspelningen tystnade kort
efter  B-delens  början  för  att  komma  tillbaka  några  sekunder  senare.  Musiken  hade
internaliserats så bra att den kunde utföras nästan exakt likadant som på originalinspelningen
även utan stöd från densamma. 

Figur 3. Skärmavbild från programmet GarageBand som visar vågformerna från originalinspelningen,
min  egen  inspelning  samt  den  version  av  originalinspelningen  med  luckor  som  min  inspelning
spelades in till, i ordning uppifrån.

Även  om  inte  alla  inspelningar  höll  denna  kvalitet  är  resultatet  mer  konsekvent  i
inspelningarna  av  denna  del  än  de  av  C-delen,  där  många  inspelningar  innehåller  större
diskrepans  mot  originalinspelningen,  både  i  de  vanliga  inspelningarna  och  ”blindinspel-
ningarna”. Detta är förvånande då Motian spelar puls mycket tydligare och i längre sjok i
denna del än i B-delen, varför det borde vara enklare att härma än B-delens mer frirytmiska
spel.  Angående  en  inspelning  till  originalinspelningen  kommenteras  detta  i  loggboken:
”Upplever att jag ofta är för på i delar i puls. Beror nog på att jag ”bestämmer” mig för hur
timingen är, snarare än kopierar/härmar. Spelar därför tightare i mer arytmiska fraser” (Pass
18, 17/10-18). Angående en blindinspelning uttrycks även förvåning över resultatet: 

Intressant att delarna ”i time” funkar så mycket sämre. Tappar oftast tempo
snarare än ökar som var fallet när jag spelar till  [originalinspelningen].  [...]
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Antar att  det har att göra med att  delarna ”i  time” inte övats in lika exakt,
intressant dock att det alltid (hittills) sackar och inte ökar, har ingen aning
varför. (Pass 19, 18/10-18)

I loggboksanteckningarna förklaras timingen flera gånger med utsagan ”Låten går så” (Pass 5,
8 och 16). Av detta går att utläsa dels att ingen reflektion eller konkretisering gjorts i fråga om
timing och dels att musiken lärts in och internaliserats till den grad att få eller inga aspekter av
musiken kräver någon eftertanke för att  utföras,  den har ”satt  sig i  muskelminnet”.  Detta
gäller  alltså  både  orkestrering  och  timing:  både  vad som spelas och  hur det  spelas.  När
musiken internaliserats tänks den inte längre på som notvärden eller ens fraser, utan spelas
som ett automatiserat flöde. Från de tidigare loggboksanteckningarna till de senare syns i och
med detta en förändring i hur musiken konceptualiseras, från detaljer till helhet. Inlärningen
kan liknas vid den som sker när ett språk lärs in, där först bokstäverna behandlas, sen hela ord
och  till  sist  hela  meningar.  Musiken  tänks  i  den  här  delen  av  inlärningen  inte  på  som
bokstäver utan som större sjok. Dessa större bitar underlättar i instuderingen men är minst lika
avgörande i utförandet då uppmärksamheten kan flyttas från enskilda slag till  till  exempel
medmusiker. Men även här är finns både för- och nackdelar, i en anteckning beskrivs hur jag
genom att ha internaliserat en längre fras har problem att urskilja ett enskilt slag som jag inte
visste om jag spelade rätt: ”Hade ibland problem att identifiera vad jag faktiskt spelade, jag
hade lärt in frasen i ett flöde [som] satt sig i muskelminnet.” (Pass 5, 28/9-18).

Att faktiskt kunna spela och utföra musiken visar sig enligt loggboksanteckningarna vara en
förutsättning för att kunna jobba med timingen. Detta kan verka självklart, då det naturligtvis
måste  finnas något att  jobba med timingen i  för att  kunna jobba med timingen.  Men jag
behövde dessutom memorera musiken för att kunna lyssna in och kontrollera utförandet av
timingen  ordentligt,  då  lyssningen  som tidigare  nämnts  blev  lidande  av  att  spela  utifrån
noterna. Av detta går att dra slutsatsen att  vad som spelas behöver vara internaliserat för att
hur ens  ska kunna bli  en faktor,  vilket  kan vara en betydelsefull  didaktisk lärdom. Detta
behöver dock inte vara en generell sanning då hur kan innefatta många olika saker, vilka alla
behöver inte behöver vara beroende av ett internaliserat musikaliskt stoff.

4.3 Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattningsvis kan sägas att det i resultatet framkommer tre huvudsakliga instuderings-
metoder  som  använts  i  projektet,  övning  till  originalinspelningen,  övning  utan  original-
inspelningen samt inspelning till originalinspelningen. De två första behandlade i första hand
timing respektive orkestrering och koordination, och den tredje en kombination av båda, som
ett sätt att utvärdera instuderingens resultat. Projektets målsättningar visade sig också medföra
svårigheter, då uppgiften innehöll delar som jag hade begränsad erfarenhet av. Till exempel
nämns  särskilt  memorering  som ett  problemområde.  Svårigheterna  övervanns  dock  i  stor
utsträckning genom fortsatt övning såväl som ändrade strategier.

Vidare framkommer av resultatet att jag ofta erfarit  timing utifrån teoretiska ramverk som
noter och notvärden, och att detta underlättat i instuderingen men även medfört problem. Det
framgår även att timing inte alltid medvetandegjorts utan erfarits som en integrerad del av
musiken.  Transkriptionen visade sig även vara tätt  sammanlänkad med hur musiken upp-
fattades, hur den hördes. Att notera musikaliska förlopp på olika sätt påverkade hörandet av
dem, vilket i sin tur också påverkade utförandet. Hörande blev också något som likt koordi-
nation behövde instuderas. Jag behövde lära mig på vilket sätt jag skulle lyssna efter puls för
att lättast kunna härma och utföra musiken. Att memorera musiken visade sig också vara ett
krav för att kunna jobba med timingen såväl som för att utföra musiken tillfredsställande.
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5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras delar av resultatet i förhållande till tidigare presenterad litteratur och
forskning. Därefter diskuteras arbetets betydelse samt potentiella forsknings- och utvecklings-
arbeten inom området. 

5.1 Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras delar av resultatet utifrån ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv
med fokus på forskningsfrågornas huvudämnen: timing och transkription.

5.1.1 Timing
Resultatet visar att timing kan erfaras på många olika sätt. I lyssningen kan den upplevas, som
tidigare  nämnts,  som  ej  medvetandegjord,  som  integrerad  i  musiken,  och  även  som
konkretiserad med hjälp av musikteoretiska verktyg som notvärden. Det finns förstås nyanser
i dessa upplevelser och upplevelsen kan också skifta under lyssnandets gång, beroende på var
uppmärksamheten  riktas.  Medvetandegjord  kan  timingen  till  exempel  upplevas  både  i
instrumentens  samspel  såväl  som  i  förhållandet  mellan  ett  instruments  enskilda  toner.
Upplevelsen  av  rytmer  som  notvärden  kan  självklart  inte  sägas  vara  allmängiltig,  då
majoriteten av människor har inte de redskap som kunskap inom till exempel västerländsk
musikteori ger för att konkretisera musiken på detta sätt. Denna upplevelse kan alltså endast
sägas stå för mig och ett relativt litet antal människor som delar mina erfarenheter, men den är
icke desto mindre en realitet att beakta, inte minst i musikundervisningssammanhang.

Timing erfars på ytterligare andra sätt när jag faktiskt spelar musiken, då jag i musicerandet
inte bara upplever den som lyssnare utan även som utförare. Upplevelsen av timing är en
annan när jag faktiskt kan påverka timingen än när jag endast upplever den som åskådare.
Även här kan timingen erfaras omedvetet, särskilt när andra faktorer i musicerandet upptar
uppmärksamheten, som visade sig i resultatet. Som medvetandegjord upplevs den också på
olika sätt, säkerligen beroende på den musicerandes förtrogenhet med instrumentet såväl som
den  musicerandes  erfarenheter,  musikaliska  eller  andra.  Av  ännu  större  vikt  är  kanske
upplevelsen av timing i förhållande till andra musiker, dels i musicerande tillsammans med en
inspelning men inte minst i en ensemblesituation. Här påverkar de mellan musikerna skiftande
upplevelserna av timing varandra, både med positivt resultat,  som i Jukkis Uotilas tidigare
nämnda  citat  (Zeidlitz,  2018),  men  även  det  omvända  gör  sig  gällande,  inte  minst  i
föreliggande  studies  resultat,  då  till  exempel  oregelbunden  puls  eller  tempoväxlingar  kan
försvåra samspelet. Att det var de mer expressiva och arytmiska fraserna som var svårast att
lära  in  bekräftas  även  av  Clarkes  (1999)  påstående:  ”If  there  is  one  principle  on  which
virtually all rhythm research agrees, it  is that small integer ratios of duration are easier to
process than more complex ratios.” Rytmiska impulser vars inbördes förhållande håller sig till
enklare ration är lättare att förstå, vilket gör de fraser som innehåller mer komplexa ration
svårare att härma.

Dessa  olika  sätt  att  erfara  timing  kan  alla  sägas  utgå  ifrån  och  påverkas  av  subjektets
livsvärld. Både den omedelbara omgivningen, till exempel instrument eller medmusiker, och
mer  abstrakta  aspekter  som  kunskap  om  musiken  eller  andra  erfarenheter  är  en  del  av
livsvärlden och påverkar upplevelsen av timing. Min omedelbara omgivning är tillgänglig för
mig på olika sätt när jag sitter vid trumsetet och musicerar med trumstockar i händerna och
när jag sitter vid en högtalare och lyssnar på musik. I likhet med Merleau-Pontys exempel
med den blindes käpp blir trumstockarna en förlängning av min kropp genom vilka jag erfar
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världen, och i fallet med timing erfars timingen här som en del av livsvärlden, påverkad av
livsvärlden.

5.1.2 Transkription
I resultatet framgår att transkriptionsarbetet var en viktig del i instuderingen. En transkription
förklarar musiken genom ett annat medium och kan därför ge en djupare förståelse för den.
Detta eftersom musikaliska aspekter som inte kommer fram vid mindre analytiskt lyssnande
uppmärksammas  i  transkriptionen.  Trevett  (1994)  nämner  Cooks  två  typer  av  lyssnande:
”musical listening” och ”musicological listening”, där den förra syftar till direkt musikalisk
och estetisk tillfredsställelse och den andra till att fastställa fakta och formulera teorier, ett
slags analytiskt lyssnande. Transkription förutsätter den senare typen, då musiken behöver
konkretiseras för att kunna skrivas ner. Resultatet bekräftar alltså Trevetts beskrivningar av
transkription och imitation som metod för inlärning av jazzvokabulär. Resultatet visar att jag
genom att transkribera musiken inte bara fick ett konkret material att studera in i form av en
transkription,  utan att  jag även genom att  bryta  ner musiken i  dess  beståndsdelar  fick  en
fördjupad  förståelse  för  den,  vilket  Trevett  också  nämner  som  en  av  fördelarna  med
transkription som imitations- och instuderingspraxis.

Föreliggande  studies  resultat  visar  även att  transkription  är  en  i  grunden fenomenologisk
företeelse där transkriptionen framför allt är en representation av hur den som transkriberar
upplever musiken och inte en objektiv och exakt återgivning av musiken, något som också
Rusch  et  al.  (2016)  konstaterar.  Som  framkommit  i  resultatet  är  denna  upplevelse  inte
nödvändigtvis statisk utan kan förändras under transkriptionsprocessen, vilket tydligt syns i de
fraser som noterats i flera versioner i den ursprungliga transkriptionen (Bilaga 1). När jag i
efterhand undersökt min transkription och för jämförelses skull försökt bearbeta den till att
mer exakt representera hur jag upplever musiken (Bilaga 3) framkommer ännu tydligare hur
inexakt den ursprungliga transkriptionen är. Dessutom blev jag genom detta mer noggranna
förhållningssätt  varse  tempoförändringar  som jag  tidigare  inte  lagt  märke  till,  såväl  som
rytmer  som  kunnat  noteras  på  ett  mer  korrekt  sätt,  inte  minst  den  tidigare  nämnda
retranskriberade frasen i början av transkriptionen som visade sig mest exakt noteras som en
kombination av ovan nämnda tolkningar, se Bilaga 3. Det visade sig även att den ursprungliga
transkriptionen ibland inte  alls  representerar  hur  jag  faktiskt  hör  musiken,  då vissa fraser
noterats på ett sätt där till exempel frasernas upplevda upptakter inte återges som jag hör dem.
Den ursprungliga transkriptionen fungerade alltså ibland mer som minneshjälp än en faktisk
representation  av  musiken,  vilket  även  Rusch  konstaterar  angående  sitt  första  utkast  av
transkriptionen i hennes arbete. 

Det är också tydligt hur denna bearbetade version av transkriptionen genom sin teoretiska
exakthet  är  mindre praktiskt  användbar  än den ursprungliga,  vilket  stämmer med det som
Goodman (2011) framhåller  i sin avhandling.  Goodman beskriver hur hans transkriptioner
innehållande komplexa polyrytmiska ration som 22:25 och 14:17 är teoretiskt exakta men har
litet praktiskt värde. Även om min tredje version av transkriptionen återger vad som spelas
med  större  exakthet  än  de  tidigare  versionerna  är  den  fortfarande  näst  intill  omöjlig  att
praktiskt omsätta i musicerande utan kompletterande information från originalinspelningen,
då till exempel plötsliga tempoförändringar där temponas inbördes förhållande inte håller sig
till  enkla ration är minst sagt komplicerade att  utföra.  Dessutom fattas fortfarande en stor
mängd information i transkriptionen, inte minst när det gäller dynamik. Läsningen kan som
konstaterades i resultatet störa lyssningen och den större mängden information som finns i den
bearbetade transkriptionen kan tänkas förvärra detta ytterligare. Alla versioner av transkript-
ionen kan också kritiseras eftersom de inte tar någon hänsyn till vad de två andra musikerna
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på inspelningen spelar.  Rusch et  al.  (2016) framhåller  att  ”context  matters”,  att  den  om-
givande musiken är viktig att ta hänsyn till i analysen av transkriberat material. Som tidigare
nämnts är dock dessa transkriptioners syfte praktisk användning snarare än teoretisk analys,
och  det  förefaller  som  att  de  andra  instrumenten  väldigt  sällan  spelade  någon  roll  i
instuderingen.

Notläsning och transkription innefattar sålunda fler dimensioner än noternas strikta innebörd,
både medveten och omedveten interpretation spelar en stor roll. Detta kan förklaras utifrån
Husserls  varseblivningshorisonter,  där  transkriptionens  inre  horisont  inbegriper  den
information som finns i noterna, samtidigt som vi i dess yttre horisont mederfar en stor mängd
saker,  som  till  exempel  det  instrument  som  musiken  ska  spelas  på,  den  transkriberade
inspelningen och kunskap om de medverkande musikerna såväl som tolkningspraxis inom
genren  i  fråga.  Även  detta  är  viktigt  att  beakta  i  musikundervisningssammanhang,  då
notläsningens komplexitet lätt glöms bort när en djupare grad av förtrogenhet uppnåtts.

5.2 Arbetets betydelse
I arbetet med denna studie har jag gjort många upptäckter som jag kommer ha nytta av som
musiklärare. Jag har fått en fördjupad förståelse för inlärningsprocessen, inte minst i fråga om
utvecklingen  från  instudering  av  detaljer  till  en  inlärd  helhet.  Studien  har  även  gett  mig
redskap för ett mer konkret förhållningssätt till timing. Jag tar också med mig insikten om hur
vissa musikaliska aspekter följer en inlärningshierarki och hur jag genom att vara medveten
om vilka aspekter  av musicerande en elev i  en given situation fokuserar på kan ta bättre
didaktiska beslut. Att till exempel komma med synpunkter angående en fras timing när eleven
är  upptagen med att  försöka  spela  rätt  toner  kommer  knappast  ge  önskvärda  resultat  för
varken eleven eller läraren. Genom det övningsarbete som lagts ner har jag också utvecklat en
större kontroll över timingen i mitt musicerande, vilket är till stor hjälp i min lärarroll. 

Jag har också tillägnat mig en utvidgad förståelse för notvärden och rytmik, särskilt utifrån
den forskning om expressive timing som jag konsulterat i detta arbete. Inom de genrer som
jag oftast spelar tillämpas ofta ett mer strikt förhållningssätt till notvärden, men genom att
beakta  det  mer  öppna förhållningssätt  som särskilt  finns  i  klassisk  musik,  där  expressive
timing och agogik är viktiga aspekter, har jag fått nya perspektiv som kan vara till hjälp för ett
mer expressivt musicerande och en större kontroll över timing. Förhoppningsvis kan studien
också vara till hjälp för andra som vill fördjupa sin förståelse för timing och transkription.

Som Goodman (2011) påpekar är trumsetet,  särskilt  inom jazzgenren,  ett  sällan behandlat
instrument. Han skriver:

The art of jazz drumset performance is a mongrel discipline and resides in
possibly the single-most confused and marginalised scholarly, musicological,
pedagogical and practical territory.  It is perhaps the least understood of all
contemporary music practices, particularly in scholarly circles, where study of
the instrument  tends  to  be  overlooked as  being  unimportant  or  irrelevant
because of its non-tonal nature. (Goodman, 2011, s. 60)

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att motverka instrumentets underrepresentation.

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten
Då denna studie endast behandlar instudering av vokabulär vore det intressant att forska på
vilken effekt övningen gett i Berliners (1994) tredje steg, innovationen, det vill säga hur den
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instuderade vokabulären internaliserats och brukas i improvisation och om det blivit en del av
min vokabulär. Detta hade kunnat undersökas genom att till  exempel göra inspelningar av
improvisationer en tid efter projektet och leta efter fraser lärts in genom imitation. Det vore
även intressant att låta fler personer transkribera samma musik och likt Rusch et al. (2016)
jämföra transkriptionerna. Detta skulle ytterligare kunna fördjupa förståelsen för och ge nya
perspektiv på hur rytmik och timing kan höras, tolkas och noteras i musik helt utan stadigt
tempo. Alternativt vore det också givande att undersöka hur en musiker som inte är förtrogen
med notskrift skulle gå till väga för att lära in samma musik. 

Det finns säkerligen sätt att erfara timing som inte behandlats i denna studie. Perspektiv från
olika  typer  av  musiker,  med  liknande  eller  annan  bakgrund  än  mig,  såväl  som  från
musikkonsumenter som inte själva musicerar vore också de värdefulla att beakta. Även andra
professioner som dansare, komiker eller idrottspersoner, för vilka timing i någon utsträckning
är en faktor, skulle kunna berika fortsatt diskussion och ge en ytterligare fördjupad förståelse
för timing.
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Bilagor

Bilaga 1. Ursprunglig transkription
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Bilaga 2. Renskriven transkription
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Bilaga 3. Bearbetad transkription
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