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Studien	  syftar	  till	  att	  utifrån	  hermeneutiskt	  perspektiv,	  utforska	  hur	  tre	  kontrabasister	  
har	  kommit	  fram	  till	  just	  sitt	  sätt	  att	  tekniskt	  ta	  sig	  an	  instrumentet	  samt	  vilken	  funktion	  
dessa	  kontrabasister	  anser	  att	  deras	  teknik	  har.	  Studiens	  datamaterial	  består	  av	  kvalita-‐
tiva	  samtalsintervjuer	  med	  tre	  professionella	  kontrabasister	  som	  arbetar	  inom	  ett	  flertal	  
genrer.	  I	  resultatavsnittet	  beskrivs	  respektive	  respondents	  tekniska	  förhållningsätt	  till	  
kontrabasen	  utifrån	  tre	  tematiska	  metaforer:	  En	  stabil	  grund,	  En	  stor	  verktygslåda	  och	  
Ett	  personligt	  sound.	  Det	  framkommer	  att	  respondenterna	  i	  varierande	  grad	  har	  studerat	  
olika	  kontrabaskolor	  och	  att	  de	  använder	  sig	  av	  skilda	  metoder	  för	  fingersättningar.	  I	  
det	  avslutande	  diskussionskapitlet	  lyfts	  studiens	  resultat	  till	  diskussion	  i	  förhållande	  till	  
litteratur	  och	  tidigare	  forskning.	  I	  metoddiskussionen	  tas	  min	  förförståelse	  upp	  utifrån	  
ett	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  
	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  kontrabasmetodik,	  fingersättningar.	  
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Abstract	  
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Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  study	  aims	  to	  explore	  how	  three	  double	  bassists	  have	  reached	  their	  own	  ways	  of	  
technical	  take	  on	  the	  instrument	  as	  well	  as	  what	  function	  these	  double	  bass	  players	  be-‐
lieve	  that	  their	  technique	  has.	  The	  study's	  theoretical	  premises	  consist	  of	  the	  hermeneu-‐
tic	  interpretation.	  The	  study's	  data	  set	  consists	  of	  qualitative	  interviews	  with	  three	  pro-‐
fessional	  double	  bass	  players	  with	  distribution	  across	  multiple	  genres.	  The	  results	  sec-‐
tion	  describes	  each	  respondent's	  technical	  attitude	  to	  the	  double	  bass	  on	  three	  thematic	  
metaphors.	  It	  reveals	  that	  the	  respondents	  in	  varying	  degrees	  have	  been	  studying	  vari-‐
ous	  double	  bass	  methods	  and	  use	  different	  methods	  for	  fingerings.	  In	  the	  concluding	  
discussion	  the	  results	  of	  the	  study	  is	  discussed	  in	  relation	  to	  literature	  and	  previous	  re-‐
search.	  The	  methodological	  discussion	  is	  my	  pre-‐understanding	  from	  a	  hermeneutic	  
perspective.	  
	  
Keywords:	  Music,	  double	  bass	  methodology,	  fingerings.	  
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Förord	  

	  
Ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  för	  goda	  råd	  och	  stöd	  under	  hela	  
processen,	  samt	  till	  mina	  respondenter	  för	  deras	  medverkan.	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  kortfattat	  mitt	  arbete	  med	  problemområde,	  syfte	  och	  frågeställ-‐
ningar.	  

1.1	  Inledande	  text	  	  
När	  jag	  efter	  att	  ha	  spelat	  elbas	  i	  ett	  antal	  år	  införskaffade	  mig	  en	  kontrabas	  och	  började	  
få	  undervisning,	  började	  en	  resa	  som	  jag	  ännu	  inte	  sett	  slutet	  på.	  Till	  skillnad	  från	  elba-‐
sen,	  som	  är	  ett	  relativt	  lättspelat	  instrument	  rent	  tekniskt,	  upplever	  jag	  kontrabasen	  
som	  något	  av	  ett	  mysterium	  när	  det	  kommer	  till	  att	  tekniskt	  behärska	  instrumentet.	  Un-‐
der	  mina	  två	  första	  år	  med	  kontrabasen	  fick	  jag	  huvudsakligen	  en	  klassisk	  skolning	  och	  
övade	  mestadels	  själv,	  medan	  jag	  fortsatte	  att	  mestadels	  spela	  elbas	  i	  den	  ensemble-‐
verksamhet	  jag	  deltog	  i.	  När	  jag	  sedermera	  bestämde	  mig	  för	  att	  använda	  kontrabasen	  
som	  mitt	  huvudinstrument	  när	  jag	  spelade	  i	  olika	  jazzkonstellationer,	  upptäckte	  jag	  att	  
det	  fanns	  vissa	  tekniska	  svårigheter	  kopplat	  till	  framförallt	  fingersättningar.	  Jag	  började	  
då	  intressera	  mig	  för	  alternativa	  metoder	  eller	  tekniker	  för	  fingersättning,	  framförallt	  
med	  ambitionen	  att	  kunna	  överföra	  mer	  av	  mitt	  elbasspel	  till	  kontrabasen.	  Ganska	  
snabbt	  upptäckte	  jag	  att	  det	  fanns	  flera	  alternativa	  sätt	  att	  gå	  tillväga	  på	  och	  att	  variat-‐
ionen	  på	  hur	  jazzbasister	  spelade	  var	  ganska	  stor.	  Det	  var	  ganska	  förvirrande	  och	  även	  
om	  jag	  testade	  några	  alternativa	  tillvägagångssätt	  bestämde	  jag	  mig	  ganska	  snabbt	  för	  
att	  ändå	  hålla	  mig	  till	  ”klassisk”	  trefingerteknik	  som	  min	  dåvarande	  lärare	  förespråkade.	  
Mitt	  intresse	  för	  frågorna	  har	  dock	  kvarstått	  och	  under	  utbildningen	  på	  Musikhögskolan	  
Ingesund,	  har	  ämnet	  då	  och	  då	  diskuterats	  med	  såväl	  lärare	  som	  andra	  studenter	  utan	  
att	  för	  den	  skull	  några	  direkta	  klarheter	  i	  ämnet	  uppstått.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Problemet	  som	  jag	  ser	  inom	  ämnet	  fingersättning	  för	  kontrabas,	  är	  att	  det	  finns	  olika	  
tekniker1,	  metoder2	  och	  skolor3.	  Varje	  författare	  förespråkar	  sitt	  tillvägagångssätt	  och	  
för	  att	  se	  om	  det	  verkligen	  är	  något	  bra	  krävs	  vanligtvis	  flera	  års	  övning	  för	  att	  se	  om	  det	  
som	  skolans,	  metodens	  eller	  teknikens	  skapare	  lovar	  verkligen	  stämmer	  också	  för	  den	  
enskilde	  individen.	  Man	  kan	  tänka	  sig	  ett	  antal	  faktorer	  som	  spelar	  roll	  för	  hur	  väl	  ett	  
visst	  tillvägagångssätt	  passar	  en	  viss	  individ.	  Till	  exempel	  har	  kontrabasens	  uppställ-‐
ning,	  det	  vill	  säga,	  stränghöjd,	  typ	  av	  strängar,	  greppbrädans	  slipning	  och	  stallets	  ut-‐
formning,	  stor	  betydelse	  för	  på	  vilket	  sätt	  en	  musiker	  kan	  spela	  bas	  utan	  alltför	  stora	  
besvär.	  Vidare	  så	  har	  det	  önskade	  ”soundet”	  också	  betydelse	  för	  hur	  musikern	  vill	  ha	  sitt	  
instrument	  uppsatt,	  vilket	  i	  sin	  tur	  påverkar	  vilket	  tillvägagångssätt	  som	  kan	  komma	  i	  
fråga.	  Också	  de	  ergonomiska	  aspekterna	  är	  av	  vikt.	  Här	  spelar	  till	  exempel	  den	  enskilde	  
individens	  fysiska	  förutsättningar	  en	  stor	  roll;	  handens	  storlek,	  fingrarnas	  styrka	  och	  
flexibilitet	  kan	  vara	  avgörande	  för	  om	  en	  skola,	  metod	  eller	  teknik	  överhuvudtaget	  är	  
möjlig	  att	  följa	  för	  en	  enskild	  individ.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Teknik:	  I	  denna	  studie	  används	  begreppet	  teknik	  för	  att	  beskriva	  speciella	  tillvägagångsätt	  vid	  spel	  på	  
kontrabasen	  (min	  anm.).	  
2	  Metod:	  ”Planmässigt	  tillvägagångsätt	  för	  att	  uppnå	  visst	  resultat”	  (Nationalencyklopedins	  ordbok,	  1996).	  
I	  denna	  studie	  åsyftas	  ett	  sammanhängande	  system	  för	  att	  resultatinriktat	  arbeta	  med	  till	  exempel	  finger-‐
sättning	  (min	  anm.).	  
3	  Skola:	  I	  denna	  studie	  används	  begreppet	  skola	  för	  en	  viss	  inriktning	  av	  etablerade	  synsätt	  på	  och	  för-‐
hållningsätt	  till	  metod	  och	  teknik	  (min	  anm.).	  
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Eftersom	  det	  idag	  inte	  finns	  någon	  enighet	  i	  frågan	  om	  vilket	  eller	  vilka	  tillvägagångssätt	  
i	  fingersättningsteknik	  på	  kontrabas	  som	  fungerar	  bäst,	  är	  syftet	  med	  den	  här	  studien	  att	  
med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  samtalsintervjuer,	  utforska	  hur	  tre	  kontrabasister	  har	  kommit	  
fram	  till	  just	  sitt	  sätt	  att	  tekniskt	  ta	  sig	  an	  instrumentet.	  Vidare	  vill	  jag	  undersöka	  vilken	  
funktion	  dessa	  kontrabasister	  anser	  att	  deras	  teknik	  har.	  Studiens	  två	  forskningsfrågor	  
lyder	  därför:	  	  
	  
Hur	  har	  tre	  kontrabasister	  kommit	  fram	  till	  sitt	  sätt	  att	  tekniskt	  ta	  sig	  an	  instrumentet?	  
	  
Vilken	  funktion	  anser	  dessa	  tre	  kontrabasister	  att	  deras	  teknik	  har?	  
	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  den	  här	  studien	  kommer	  att	  vara	  till	  nytta	  på	  så	  vis	  att	  den	  visar	  
variationen	  i	  vilka	  skolor,	  metoder	  och	  tekniker	  som	  olika	  basister	  använder	  sig	  av	  och	  
deras	  reflekterande	  över	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  dessas	  funktion	  kan	  innebära.	  Som	  
pedagog	  bör	  man,	  enligt	  mig,	  vara	  lyhörd	  för	  sina	  elevers	  behov	  och	  önskningar	  och	  
kunna	  förklara	  skillnader	  och	  likheter	  såväl	  som	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  olika	  skolor,	  
metoder	  och	  tekniker	  utifrån	  varje	  elevs	  förutsättningar.	  Genom	  att	  analysera	  mina	  re-‐
spondenters	  berättelser	  om	  sitt	  sätt	  att	  se	  på	  denna	  fråga	  hoppas	  jag	  bidra	  till	  en	  ökad	  
förståelse	  för	  ämnet.	  
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2	  Bakgrund	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  relevant	  litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  ämnesområ-‐
det	  och	  närliggande	  områden	  samt	  studiens	  teoretiska	  utgångpunkter.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Den	  klassiska	  undervisningen	  på	  kontrabas	  är	  oftast	  uppbyggd	  kring	  någon	  form	  av	  me-‐
tod	  eller	  skola.	  Den	  i	  kontrabasvärlden	  mest	  kända	  och	  grundläggande	  metodboken	  är,	  
enligt	  mig,	  New	  Method	  for	  the	  Double	  Bass,	  2	  Volyms	  av	  Simandl	  (1948).	  Simandl	  före-‐
språkar	  en	  teknik	  som	  går	  ut	  på	  att	  pekfingret,	  långfingret	  och	  lillfingret	  (1-‐2-‐4)	  i	  väns-‐
terhand	  används	  för	  att	  stoppa	  strängarna	  och	  på	  så	  vis	  justera	  tonhöjd,	  medan	  ringfing-‐
ret	  endast	  används	  som	  stöd	  för	  lillfingret.	  I	  denna	  metod	  ingår	  också	  ett	  lägesspel	  där	  
basen	  delas	  in	  i	  positioner	  utifrån	  den	  rena	  a-‐mollskalan	  på	  a-‐strängen.	  Metoden	  finns	  
även	  i	  en	  variant	  där	  pekfingret,	  ringfingret	  och	  lillfingret	  används	  medan	  långfingret	  
agerar	  stöd	  åt	  ringfingret	  (1-‐3-‐4).	  Denna	  fingersättning	  finns	  till	  exempel	  i	  Gullbrands-‐
sons	  kontrabasskola	  (Gullbrandsson,	  1941),	  en	  svensk	  skola	  författad	  av	  kontrabasisten	  
Knut	  Gullbrandsson.	  	  
	  
En	  av	  få	  metodböcker	  med	  jazzinriktning	  är	  Ray	  Brown’s	  Bass	  Method	  (Brown,	  1963).	  
Detta	  är	  en	  metodbok	  som	  likt	  Simandl	  använder	  sig	  av	  1-‐2-‐4	  fingersättning.	  Boken	  be-‐
står	  mestadels	  av	  fingersatta	  övningar	  för	  att	  behärska	  jazzharmonik,	  men	  ger	  även	  ex-‐
empel	  på	  basgångar.	  Chuck	  Sher’s	  The	  Improviser’s	  Bass	  Method	  (Sher	  1979)	  är	  en	  me-‐
todbok	  för	  både	  kontrabas	  och	  elbas.	  I	  denna	  bok	  lärs	  samma	  material	  ut	  för	  både	  
kontrabas	  och	  elbas	  men	  med	  olika	  fingersättningar.	  För	  kontrabasisterna	  förespråkas	  
också	  här	  1-‐2-‐4	  fingersättning	  medan	  elbasisterna	  rekommenderas	  att	  använda	  fyrfing-‐
erteknik.	  	  
	  
I	  A	  New	  Technique	  for	  the	  Double	  Bass	  (Rabbath,	  1984)	  delar	  författaren	  och	  musikern	  
Rabatth	  istället	  in	  basen	  i	  sex	  positioner	  utifrån	  de	  naturliga	  flageoletterna.	  Rabatth	  fö-‐
respråkar	  också	  en	  flexibel	  vänsterhandsteknik	  där	  basisten	  genom	  att	  vinkla	  handen	  
kommer	  åt	  ett	  större	  register	  från	  varje	  position.	  Rabatth	  menar	  att	  de	  äldre	  skolorna	  
utgår	  endast	  från	  det	  som	  en	  basist	  förväntas	  spela	  i	  orkestersammanhang,	  medan	  han	  
själv	  anser	  att	  varje	  student	  skall	  sikta	  på	  att	  även	  kunna	  bli	  solist.	  	  
	  
Ett	  mer	  nyutkommet	  exempel	  på	  en	  modern	  skola	  är	  Progressive	  Repertoire	  for	  the	  
Double	  Bass	  av	  Vans	  (2000).	  I	  denna	  får	  nybörjaren	  tidigt	  spela	  i	  de	  högre	  lägena	  på	  ba-‐
sen	  samt	  arbeta	  en	  hel	  del	  med	  kvarter,	  kvinter	  och	  oktaver,	  då	  Vans	  menar	  är	  dessa	  
intervall	  är	  lättare	  för	  en	  nybörjare	  att	  uppfatta.	  Detta	  skiljer	  sig	  från	  exempelvis	  Si-‐
mandls	  och	  Rabatths	  skolor	  som	  etablerar	  en	  position	  i	  taget,	  med	  början	  i	  första	  posit-‐
ion,	  det	  vill	  säga	  närmast	  kontrabasens	  huvud	  för	  att	  därefter	  gå	  vidare	  till	  andra	  posit-‐
ion,	  sedan	  tredje	  och	  så	  vidare.	  Detta	  traditionella	  sätt	  möter	  kritik	  hos	  en	  del	  ”moderna”	  
kontrabasister,	  då	  det	  tar	  relativt	  lång	  tid	  innan	  nybörjaren	  får	  spela	  i	  de	  högre	  position-‐
erna,	  vilket	  kan	  leda	  till	  en	  osäkerhet	  och	  rädsla	  för	  att	  utnyttja	  hela	  kontrabasens	  regis-‐
ter.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Inom	  området	  kontrabasmetoder	  finns	  det	  relativt	  lite	  forskning	  att	  tillgå.	  En	  sökning	  på	  
OneSearch	  ger	  endast	  2	  träffar	  med	  sökordet	  kontrabas.	  Vid	  en	  sökning	  på	  engelska	  är	  
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resultatet	  betydligt	  fylligare	  med	  5070	  träffar	  på	  sökordet	  Double	  bass,	  240	  träffar	  på	  
Contrabass	  och	  37	  träffar	  på	  String	  bass.	  Ytterst	  få	  av	  dessa	  träffar	  har	  relevans	  för	  mitt	  
arbete.	  En	  sökning	  på	  databasen	  ERIC	  ger	  9	  träffar	  på	  Double	  bass,	  2	  träffar	  på	  Contra-‐
bas	  och	  10	  träffar	  på	  String	  bass.	  E	  sökning	  i	  Swepub	  ger	  25	  träffar	  på	  sökordet	  kontra-‐
bas.	  En	  mer	  specifik	  sökning	  som	  Double	  bass	  methods	  resulterar	  inte	  heller	  i	  några	  
träffar	  på	  någon	  av	  ovanstående	  sökmotorer.	  Här	  nedan	  presenteras	  därför	  den	  forsk-‐
ning	  jag	  hittat	  som	  ligger	  närmast	  mitt	  eget	  forskningsområde	  och	  som	  jag	  anser	  har	  
störst	  relevans	  för	  min	  studie.	  

	  
Den	  studie	  jag	  har	  hittat	  som	  har	  störst	  relevans	  är:	  The	  Status	  of	  Contrabass	  Instruction	  
at	  Selected	  Colleges	  and	  Universities	  in	  the	  United	  States	  of	  America	  från	  1997	  av	  Tod	  
Leavit.	  Studien	  som	  är	  en	  del	  av	  en	  doktorsavhandling	  vid	  The	  Ohio	  State	  University	  är	  
en	  enkätundersökning	  med	  syfte	  att	  analysera	  trender	  inom	  kontrabaspedagogiken	  på	  
utvalda	  amerikanska	  colleges	  och	  universitet.	  Enkäten	  skickades	  ut	  till	  489	  stycken	  
kontrabaspedagoger	  varav	  129	  stycken	  ifyllda	  kom	  in.	  Den	  består	  av	  frågor	  som	  rör	  hur	  
pedagogerna	  själva	  spelar	  såväl	  som	  val	  av	  undervisningsmaterial	  för	  studenter.	  Peda-‐
gogerna	  får	  även	  ranka	  undervisningsmaterialet	  och	  ange	  skäl	  till	  varför	  de	  använder	  en	  
specifik	  metodbok.	  I	  studien	  framkommer	  att	  Simandls	  New	  Method	  for	  the	  Doubble	  Bass	  
är	  den	  metodbok	  som	  används	  överlägset	  mest	  (95	  av	  129	  lärare),	  följd	  av	  Rabatths	  A	  
new	  Technique	  for	  the	  Double	  Bass.	  Ett	  annat	  arbete	  på	  doktorsnivå	  är	  Solo	  Techniques	  
for	  Unaccompanied	  Pizzicato	  Jazz	  Double	  Bass	  av	  Larry	  James	  Ousley,	  Jr.,	  utgiven	  på	  Uni-‐
versity	  of	  Miami	  2008.	  Syftet	  med	  Ousleys	  studie	  är	  att	  forska	  om,	  och	  demonstrera	  olika	  
tekniker	  kontrabasister	  kan	  utnyttja	  vid	  framförandet	  av	  ett	  oackompanjerat	  solo.	  Ouse-‐
ly	  fokuserar	  framförallt	  på	  att	  genom	  användandet	  av	  kontrabasens	  hela	  register	  med	  
flageoletter,	  lösa	  strängar	  och	  dubbelgrepp,	  lägga	  en	  harmonisk	  grund	  för	  melodi	  och	  
solospel.	  Arbetet	  innehåller,	  utöver	  en	  utförlig	  genomgång	  av	  olika	  tekniker,	  en	  exem-‐
pelsamling	  där	  Ousley	  arrangerat	  fem	  stycken	  standardlåtar	  för	  att	  demonstrera	  hur	  
tekniken	  kan	  användas	  i	  praktiken.	  
	  
Utöver	  dessa	  två	  har	  jag	  hittat	  två	  studier	  som	  behandlar	  ergonomiska	  aspekter	  av	  
kontrabasspelet.	  Det	  är	  The	  Effect	  of	  Three	  Methods	  of	  Supporting	  the	  Double	  Bass,	  en	  
forskningsrapport	  publicerad	  i	  Journal	  of	  Research	  in	  Music	  Education	  1984.	  Här	  redogör	  
Dennis	  Allan	  för	  sin	  forskning	  om	  tre	  olika	  sätt	  att	  hålla	  kontrabasen	  på	  och	  deras	  effekt	  
på	  muskelspänningar	  och	  framträdandets	  kvalité.	  Studien	  visar	  att	  det	  inte	  finns	  några	  
signifikanta	  skillnader	  i	  varken	  muskelspänning	  eller	  framträdandets	  kvalité	  mellan	  de	  
tre	  olika	  metoderna.	  En	  annan	  studie	  är:	  Måste	  det	  göra	  ont	  att	  spela?	  En	  kvantitativ	  stu-‐
die	  om	  ergonomi	  och	  kontrabasspel,	  ett	  examensarbete	  från	  2008	  av	  Karna	  Mason	  vid	  
Musikhögskolan	  i	  Malmö,	  Lunds	  Universitet.	  Studien	  som	  är	  en	  enkätundersökning	  med	  
185	  svarande	  från	  hela	  världen,	  både	  studenter,	  pedagoger	  och	  verksamma	  musiker,	  
visar	  att	  en	  så	  stor	  andel	  som	  87,5%	  av	  männen	  och	  86,5%	  av	  kvinnorna	  i	  undersök-‐
ningen	  lider	  av	  spelrelaterad	  värk	  i	  någon	  form.	  Enkäten	  innehåller	  även	  frågor	  om	  re-‐
spondenternas	  träningsvanor	  och	  storleken	  på	  deras	  instrument.	  Studien	  visar	  inte	  på	  
några	  avgörande	  skillnader	  gällande	  förekomsten	  av	  spelrelaterad	  värk	  mellan	  de	  som	  
tränar	  respektive	  de	  som	  inte	  tränar.	  Däremot	  visar	  resultatet	  att	  de	  som	  spelar	  på	  en	  
bas	  med	  större	  mensur4	  (över	  105,1cm)	  i	  större	  utsträckning	  lider	  av	  spelrelaterad	  värk.	  
Detta	  finner	  jag	  intressant	  i	  relation	  till	  min	  egen	  studie	  om	  metoder	  för	  fingersättning-‐
ar,	  men	  tyvärr	  innehåller	  Masons	  studie	  inga	  frågor	  om	  vilken	  metod	  för	  fingersättning-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Mensur:	  Mått.	  I	  detta	  fall	  längden	  på	  de	  fritt	  klingande	  strängarna	  (min	  anm.).	  
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ar	  respondenterna	  använder	  sig	  av.	  Det	  skulle	  annars	  vara	  intressant	  att	  se	  om	  det	  finns	  
signifikanta	  skillnader	  i	  spelrelaterad	  värk	  mellan	  exempelvis	  fyr-‐	  och	  tre-‐fingersteknik.	  
	  
Slutligen	  vill	  jag	  här	  också	  nämna	  Självlärd	  eller	  skolad?	  ett	  examensarbete	  av	  Daniel	  
Lind	  (2008)	  från	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet.	  Lind	  har	  här	  studerat	  
hur	  synen	  på	  lärande	  och	  musicerande	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  skolade	  och	  icke	  skolade	  mu-‐
siker	  inom	  improviserad	  musik.	  Arbetet	  är	  intressant	  i	  relation	  till	  min	  egen	  forskning	  
då	  delvis	  berör	  hur	  skolade	  respektive	  oskolade	  musiker	  ser	  på	  övning	  och	  teknik.	  Enligt	  
Lind	  (2008)	  ser	  skolade	  musiker	  i	  högre	  grad	  tekniska	  färdigheter	  som	  en	  viktig	  be-‐
ståndsdel	  i	  sitt	  spel.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Då	  jag	  i	  den	  här	  studien	  söker	  utforska	  vilken	  funktion	  tre	  kontrabasister	  anser	  att	  deras	  
teknik	  har,	  ser	  jag	  den	  hermeneutiska	  tolkningen	  som	  en	  fruktbar	  väg	  att	  gå.	  Hermeneu-‐
tik	  som	  sådan	  framstår	  för	  mig	  som	  ett	  bra	  val	  då	  ”de	  hermeneutiska	  vetenskaperna	  
bygger	  på	  ett	  intresse	  i	  att	  öka	  förståelsen	  mellan	  människor	  och	  tillämpar	  i	  första	  hand	  
kunskapsformen	  tolkning”	  (Ödman,	  2007,	  s.	  55).	  Enligt	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (1997)	  
har	  hermeneutiken	  sina	  idéhistoriska	  rötter	  i	  renässansen.	  Utgångspunkten	  var	  text-‐
tolkning,	  den	  protestantiska	  bibelanalysen	  och	  det	  humanistiska	  studiet	  av	  antika	  klas-‐
siker:	  

	  
Ett	  huvudtema	  för	  hermeneutiken	  har	  ända	  från	  början	  varit	  att	  meningen	  hos	  
en	  del	  endast	  kan	  förstås	  om	  den	  sätts	  i	  samband	  med	  helheten.	  En	  bibeltext	  kan	  
sålunda	  bara	  förstås	  om	  den	  sätts	  i	  samband	  med	  hela	  bibeln.	  Omvänt	  består	  
ju	  helheten	  av	  delar,	  kan	  därför	  endast	  förstås	  ur	  dessa.	  Vi	  står	  alltså	  inför	  en	  
cirkel,	  den	  s.k.	  hermeneutiska	  cirkeln:	  delen	  kan	  endast	  förstås	  ur	  helheten	  och	  
helheten	  endast	  ur	  delarna.	  (Alvesson	  &	  Sköldberg	  2007,	  sid.	  193)	  

	  
Meningen	  som	  tillskrivs	  helheten	  är	  alltså	  beroende	  av	  hur	  de	  enskilda	  delarna	  tolkas,	  
och	  omvänt	  tolkas	  de	  enskilda	  delarna	  utefter	  den	  mening	  som	  tolkas	  ur	  helheten.	  En	  
enskild	  företeelse	  kan	  därmed	  ges	  en	  annorlunda	  betydelse	  beroende	  på	  hur	  den	  tolkas	  
utifrån	  det	  sammanhang	  den	  ingår	  i.	  	  
	  
Inom	  hermeneutik	  betraktas	  förförståelse	  som	  något	  viktigt.	  Enligt	  Ödman	  (2007)	  så	  
”grundas	  förståelsen	  på	  den	  historiskt	  givna	  förförståelsen”	  (s.	  102).	  Med	  andra	  ord	  kan	  
vi	  inte	  förstå	  utan	  att	  ha	  förstått,	  varför	  förförståelse	  ger	  en	  riktning	  i	  sökandet	  efter	  nå-‐
got	  och	  även	  avgör	  vilka	  aspekter	  vi	  lägger	  på	  det	  föremål	  som	  studeras.	  Den	  mening	  
som	  tolkas	  in	  i	  till	  exempel	  en	  text,	  det	  vill	  sägas	  det	  någon	  väljer	  att	  tolka	  in,	  är	  därför	  
beroende	  av	  dennes	  förförståelse.	  Hur	  vi	  tolkar	  och	  förstår	  någonting	  betingas	  enligt	  
Ödman,	  av	  det	  faktum	  att	  vi	  kan	  betraktas	  som	  historiska	  varelser.	  Trots	  att	  vi	  till	  exem-‐
pel	  tar	  del	  av	  andras	  arbeten	  och	  erfarenheter	  och	  samlar	  in	  material	  och	  data,	  kommer	  
vi	  ”för	  den	  skull	  inte	  i	  en	  position	  utanför	  våra	  liv,	  föreställningar	  och	  bemödanden”	  (s.	  
15),	  utan	  vi	  blir	  kvar	  nedsänkta	  i	  det	  sammanhang	  och	  den	  kultur	  vi	  befinner	  oss	  i.	  På	  så	  
vis	  tror	  jag	  att	  det	  kan	  finnas	  flera	  möjliga	  tolkningar	  av	  samma	  text,	  alla	  med	  en	  inne-‐
boende	  logik,	  och	  att	  det	  aldrig	  går	  att	  helt	  bortse	  från	  uttolkarens	  förförståelse.	  
	  
Tolkning	  och	  förståelse	  är	  centrala	  begrepp	  inom	  hermeneutiken.	  Enligt	  Heidegger	  
(1927,	  refererad	  i	  Ödman	  2007),	  hänger	  vår	  förståelse	  oupplösligt	  samman	  med	  vår	  ex-‐
istens,	  eftersom	  den	  både	  ligger	  till	  grund	  för	  och	  samverkar	  med	  vårt	  tolkande.	  Förstå-‐
else	  bildar	  på	  så	  sätt	  vår	  värld,	  den	  helhet	  människan	  befinner	  sig.	  	  
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I	  Gadamers	  tänkande	  intar	  enligt	  Ödman	  språket	  en	  central	  plats.	  Gadamer	  tar	  ”avstånd	  
från	  uppfattningen	  om	  ord	  som	  enbart	  tecken,	  ljudkombinationer	  som	  godtyckligt	  tillde-‐
lats	  företeelser	  i	  vår	  omgivning”	  (Gadamer,	  1972,	  refererad	  i	  Ödman	  2007,	  sid.	  29)	  och	  
menar	  att	  ordet	  redan	  alltid	  är	  betydelse	  och	  att	  språket	  måste	  förstås	  existentiellt:	  
	  

Språket	  är	  inte	  bara	  ett	  slags	  utrustning	  som	  kommit	  människan	  till	  del	  i	  hen-‐
nes	  värld;	  att	  människan	  överhuvudtaget	  har	  en	  värld	  beror	  tvärt	  om	  på	  språ-‐
ket	  och	  visar	  sig	  i	  språket.	  (Gadamer,	  1972,	  citerad	  i	  Ödman	  2007,	  sid.	  29)	  

	  
Vår	  värld	  betraktas	  således	  här	  som	  uppbyggd	  på	  ett	  språk	  där	  ord	  har	  betydelse,	  och	  
hur	  vi	  uppfattar	  vår	  värld	  beror	  därefter	  på	  den	  betydelse	  dessa	  ord	  har.	  	  
	  
En	  hermeneutisk	  tolkningssituation	  bör	  enligt	  Gadamer	  inte	  bygga	  på	  att	  uttolkaren	  för-‐
söker	  förstå	  texten	  intellektuellt,	  utan	  på	  att	  uttolkaren	  istället	  låter	  en	  värld	  öppna	  sig	  
och	  därefter	  lyssna	  sig	  fram	  till	  vad	  som	  sägs	  i	  den	  (Ödman	  2007).	  För	  att	  undvika	  ett	  
godtyckligt	  etiketterande	  av	  verkligheten	  efter	  tycke	  och	  smak,	  måste	  enligt	  Ödman	  
tolkning	  grundas	  på	  tidigare	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  En	  förutsättning	  för	  att	  vårt	  tol-‐
kande	  skall	  bli	  så	  fördomsfritt	  som	  möjligt,	  är	  att	  vi	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  som	  tolkas	  
kan	  ses	  från	  flera	  aspekter.	  Enligt	  Ödman	  har	  tolkningsakten	  tre	  dimensioner:	  En	  tids-‐
dimension,	  en	  dimension	  som	  avser	  tolkningarnas	  abstraktionsnivå	  och	  en	  fokuserings-‐
dimension.	  	  
	  
Den	  första	  dimensionen,	  tidsdimensionen,	  innebär	  att	  en	  företeelses	  bakgrund	  och	  fram-‐
tid	  tas	  i	  beaktande	  i	  syfte	  att	  uppnå	  en	  mer	  fullständig	  förståelse.	  Den	  andra	  dimension-‐
en,	  tolkandets	  abstraktionsnivå,	  handlar	  om	  att	  helheten	  skall	  kunna	  bekräfta	  delarna	  
och	  delarna	  ska	  kunna	  bekräfta	  helheten.	  Den	  tredje	  dimensionen,	  fokuseringsdimens-‐
ionen,	  avser	  tolkning	  av	  en	  yttre	  verklighet	  respektive	  existentiell	  tolkning	  (Ödman	  
2007).	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  informanter	  och	  studiens	  genomförande.	  Slutligen	  
diskuteras	  studien	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Tidigt	  stod	  det	  klart	  för	  mig	  att	  kvalitativa	  intervjuer	  torde	  vara	  den	  bästa	  metoden	  för	  
att	  utforska	  hur	  tre	  kontrabasister	  ser	  på	  sin	  respektive	  tekniks	  funktion.	  Även	  om	  en	  
enkätundersökning	  skulle	  kunna	  vara	  tänkbar	  i	  sammanhanget	  så	  fann	  jag	  att	  enkäten	  
som	  metod	  troligen	  skulle	  ge	  alltför	  snäva	  svar.	  Jag	  ville	  ge	  mina	  respondenter	  möjlig-‐
heten	  att	  själva	  resonera	  sig	  fram	  till	  sina	  svar	  utifrån	  ett	  antal	  öppna	  frågor,	  hellre	  än	  
att	  i	  en	  enkät	  i	  förväg	  ha	  definierat	  färdiga	  svarskategorier.	  En	  kombination	  av	  en	  enkät-‐
undersökning	  och	  kvalitativ	  intervju	  skulle	  dock	  kunnat	  vara	  ett	  fruktbart	  sätt	  att	  ta	  sig	  
an	  forskningsfältet.	  Med	  en	  sådan	  metodologi	  skulle	  ett	  större	  underlag	  från	  fler	  re-‐
spondenter	  kunnat	  hämtas	  in	  och	  fungera	  som	  underlag	  för	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  
Detta	  var	  dock	  något	  som	  jag	  kom	  på	  när	  jag	  redan	  hade	  genomfört	  mina	  intervjuer	  men	  
denna	  idé	  kan	  kanske	  tjäna	  som	  uppslag	  för	  andra	  forskningsprojekt.	  Som	  kunskapsbas	  
inför	  mina	  intervjuer	  har	  jag	  i	  första	  hand	  använt	  mig	  av	  boken	  Den	  kvalitativa	  forsk-‐
ningsintervjun	  av	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009).	  	  
	  
Enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  är	  samtalet	  ett	  gammalt	  sätt	  att	  skaffa	  sig	  systema-‐
tisk	  kunskap.	  Redan	  i	  antikens	  Grekland	  använde	  sig	  Thukydides	  av	  intervjun	  som	  me-‐
tod	  för	  att	  skriva	  det	  peloponnesiska	  krigets	  historia,	  och	  Sokrates	  använde	  dialogen	  för	  
att	  utveckla	  filosofisk	  kunskap.	  Enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  finns	  det	  ”olika	  former	  av	  
samtal	  –	  i	  vardagslivet,	  i	  litteraturen	  och	  i	  professionella	  sammanhang”	  (s.	  17).	  Till	  de	  
professionella	  samtalen	  hör,	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  utöver	  den	  kvalitativa	  samtals-‐
intervjun,	  även	  den	  journalistiska	  intervjun,	  den	  rättsliga	  utfrågningen,	  den	  akademiska	  
muntliga	  tentamen,	  den	  religiösa	  bekännelsen,	  den	  filosofiska	  dialogen	  och	  den	  terapeu-‐
tiska	  sessionen.	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  har	  som	  syfte	  att	  ”förstå	  världen	  
från	  undersökningspersonernas	  synvinkel,	  utveckla	  mening	  ur	  deras	  erfarenheter,	  av-‐
slöja	  deras	  levda	  värld	  som	  den	  var	  före	  de	  vetenskapliga	  förklaringarna”	  (a.a.,	  s.	  17).	  
Även	  om	  forskningsintervjun	  bygger	  på	  vardagslivets	  samtal	  så	  är	  det	  ett	  professionellt	  
samtal	  där	  ”kunskap	  konstrueras	  i	  interaktionen	  mellan	  intervjuaren	  och	  den	  intervju-‐
ade.	  En	  intervju	  är	  ett	  utbyte	  av	  åsikter	  mellan	  två	  personer	  som	  samtalar	  om	  ett	  ämne	  
av	  ömsesidigt	  intresse”	  (a.a.,	  s.	  18).	  	  Enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  så	  har	  kvalitativa	  inter-‐
vjuer	  använts	  i	  varierande	  grad	  under	  1900-‐talet.	  Även	  om	  det	  är	  först	  de	  senaste	  de-‐
cennierna	  som	  det	  har	  kommit	  systematisk	  litteratur	  i	  ämnet,	  har	  sociologer	  och	  antro-‐
pologer	  länge	  använt	  sig	  av	  intervjuer	  för	  att	  skaffa	  sig	  kunskap	  från	  sina	  informanter.	  	  
	  
Vad	  är	  det	  då	  för	  kunskap	  som	  intervjuaren	  kan	  förvänta	  sig	  att	  finna	  via	  intervjun?	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  använder	  här	  två	  kontrasterande	  metaforer	  för	  att	  besk-‐
riva	  två	  epistemologiska	  föreställningar	  om	  intervjuandet	  som	  process;	  intervjuaren	  
som	  malmletare	  eller	  intervjuaren	  som	  resenär.	  I	  malmletarmetaforen	  är	  det	  kunskapen	  
som	  är	  den	  gömda	  metallen	  i	  intervjupersonens	  inre	  och	  intervjuarens	  uppgift	  är	  att	  
gräva	  fram	  den	  som	  rena	  klumpar	  obesudlade	  av	  ledande	  frågor.	  I	  resenärmetaforen	  är	  
istället	  intervjuaren	  en	  resenär	  på	  upptäcktsfärd	  i	  okänt	  land.	  Uppgiften	  här	  är	  att	  ut-‐
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forska	  landets	  många	  regioner	  och	  genom	  samtal	  med	  lokalbefolkningen	  försöka	  förstå	  
innebörden	  i	  deras	  berättelser.	  Här	  kanske	  även	  resenären	  förändras	  under	  resans	  gång	  
och	  får	  en	  ny	  självförståelse	  samtidigt	  som	  kunskap	  konstrueras.	  Dessa	  två	  metaforer	  
för	  intervjuaren	  står	  för	  två	  olika	  typer	  av	  intervjukunskap,	  antingen	  som	  given	  eller	  
konstruerad.	  I	  malmletarperspektivet	  blir	  ”intervjun	  en	  plats	  för	  insamling	  av	  data,	  skild	  
från	  den	  senare	  dataanalysen”	  (a.a.,	  s.	  65),	  medan	  intervjuandet	  och	  analysen	  med	  rese-‐
närsperspektivet	  är	  två	  ”tätt	  sammantvinnade	  faser	  av	  kunskapskonstruktion	  med	  ton-‐
vikten	  lagd	  på	  den	  berättelse	  som	  skall	  återges	  för	  en	  publik”	  (a.a.,	  s.	  65).	  När	  det	  gäller	  
denna	  studie	  tycker	  jag	  att	  resenärsperspektivet	  passar	  in	  bäst.	  Målet	  är	  här	  att	  förstå	  
innebörden	  i	  respondenternas	  berättelser	  och	  på	  så	  vis	  utveckla	  förståelse	  och	  kunskap	  
inom	  ämnet.	  
	  
Den	  halvstrukturerade	  livsvärldsintervjun	  som	  är	  den	  form	  av	  intervju	  som	  jag	  använ-‐
der	  mig	  av	  här,	  definieras	  av	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  på	  följande	  vis:	  ”en	  intervju	  
med	  målet	  att	  erhålla	  beskrivningar	  av	  intervjupersonens	  livsvärld	  i	  syfte	  att	  tolka	  inne-‐
börden	  av	  de	  beskrivna	  fenomenen”	  (a.a.,	  s.	  19).	  Rent	  praktisk	  kan	  det	  betyda	  att	  inter-‐
vjuaren	  försöker	  få	  den	  intervjuade	  att	  berätta	  om	  sina	  upplevelser	  av	  de	  fenomen	  som	  
diskuteras:	  ”Frågan	  om	  varför	  intervjupersonerna	  upplever	  och	  handlar	  som	  de	  gör	  är	  
främst	  en	  uppgift	  för	  forskaren	  att	  bedöma,	  och	  intervjuaren	  kan	  här	  gå	  längre	  än	  inter-‐
vjupersonens	  självförståelse”	  (a.a.,	  s.	  149).	  	  
	  
Redovisningen	  av	  intervjukunskap	  kan	  ske	  på	  flera	  sätt,	  jag	  har	  valt	  att	  redovisa	  mina	  
intervjuer	  som	  sammanfattande	  berättelser	  kring	  de	  huvudsakliga	  poänger	  som	  jag	  vill	  
förmedla.	  Detta	  arbetssätt	  ligger	  nära	  den	  narrativa	  analysen	  som	  enligt	  Kvale	  och	  
Brinkmann	  (2009)	  ”lägger	  fokus	  på	  texters	  mening	  och	  språkliga	  form;	  den	  utarbetar	  
intriger	  i	  intervjuhistorier	  och	  temporala	  och	  sociala	  strukturer”	  (a.a.,	  s.	  360).	  I	  temati-‐
sering	  av	  intervjuresultatet	  har	  jag	  därefter	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  metaforer	  som	  ett	  
sätt	  att	  förstå	  något	  genom	  något	  annat	  och	  på	  sätt	  få	  nya	  perspektiv.	  Enligt	  Kvale	  och	  
Brinkmann	  är	  metaforer	  ”rikare	  och	  mer	  uttömmande	  än	  en	  enkel	  beskrivning	  av	  data.	  
Metaforer	  är	  datareducerande	  och	  mönsterbildande	  hjälpmedel”	  (a.a.,	  s.	  308).	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Som	  metod	  för	  denna	  studie	  har	  jag	  valt	  den	  kvalitativa	  intervjun.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  
valde	  en	  sådan	  intervjuform	  som	  metod	  är	  att	  jag	  ansåg	  att	  det	  var	  den	  metod	  som	  bäst	  läm-‐
pade	  sig	  för	  syftet.	  Eftersom	  jag	  i	  den	  här	  studien	  söker	  utforska	  hur	  tre	  av	  dagens	  moderna	  
kontrabasister	  ser	  på	  kontrabasteknikens	  funktion,	  anser	  jag	  att	  detta	  intervjuformat	  är	  det	  
som	  ger	  störst	  möjligheter	  för	  mina	  respondenter	  att	  ge	  så	  utförliga	  svar	  som	  möjligt.	  Genom	  
följdfrågor	  ger	  det	  mig	  som	  intervjuare	  också	  möjlighet	  att	  återkoppla	  till	  respondenterna	  
och	  följa	  upp	  eventuella	  stickspår	  som	  kan	  vara	  av	  intresse	  för	  studien.	  

3.2.2	  Urval	  
När	  jag	  har	  valt	  ut	  mina	  respondenter	  har	  jag	  delvis	  utgått	  från	  vad	  jag	  kände	  till	  om	  dem	  
sedan	  tidigare.	  Min	  åsikt	  var	  att	  det	  bäst	  tjänade	  syftet	  med	  studien	  om	  jag	  valde	  responden-‐
ter	  som	  hade	  lång	  erfarenhet	  av	  ämnet	  och	  som	  var	  någorlunda	  bekanta	  med	  de	  olika	  meto-‐
der	  som	  finns	  att	  tillgå	  på	  instrumentet	  men,	  som	  i	  praktiken	  hanterade	  instrumentet	  på	  från	  
varandra	  skilda	  sätt.	  För	  att	  få	  spridning	  ville	  jag	  därför	  ha	  med	  åtminstone	  en	  respondent	  
som	  använder	  sig	  av	  fyrfingersteknik	  samt	  en	  som	  representerar	  en	  mer	  klassisk	  skolning	  
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med	  trefingersteknik.	  Respondenterna	  är	  här	  anonyma	  men	  jag	  har	  ”döpt”	  dem	  efter	  de	  tre	  
första	  bokstäverna	  i	  alfabetet:	  
	  
Adam,	  är	  född	  på	  50-‐talet	  och	  har	  varit	  verksam	  som	  musiker	  i	  38	  år	  och	  arbetar	  både	  som	  
pedagog	  och	  musiker	  främst	  med	  inriktning	  på	  klassisk	  musik	  och	  jazz.	  	  
	  
Bertil,	  är	  född	  på	  60-‐talet	  och	  är	  frilansmusiker	  och	  pedagog	  på	  kontrabas	  och	  elbas	  inom	  de	  
flesta	  förekommande	  musikstilarna.	  	  
	  
Cesar,	  är	  född	  på	  50-‐talet	  och	  är	  frilansande	  musiker	  huvudsakligen	  inom	  den	  afroameri-‐
kanska	  traditionen.	  
	  
Tillsammans	  så	  representerar	  de	  alltså	  en	  viss	  spridning	  när	  det	  gäller	  genre,	  erfarenhet	  och	  
utbildningsbakgrund.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Den	  första	  kontakten	  med	  respondenterna	  skedde	  via	  telefon	  och	  epost.	  De	  fick	  en	  förfrågan	  
om	  att	  medverka	  och	  en	  kortfattad	  muntlig	  information	  om	  studiens	  syfte	  och	  innehåll.	  Då	  
alla	  tre	  respondenterna	  tackade	  ja	  gick	  vi	  vidare	  till	  att	  bestämma	  dag	  och	  plats.	  På	  respon-‐
denternas	  inbjudan	  ägde	  intervjuerna	  i	  samtliga	  fall	  rum	  i	  deras	  respektive	  hem.	  Enligt	  mig	  
skapade	  hemmiljön	  ett	  bra	  samtalsklimat	  genom	  att	  respondenterna	  gavs	  tid	  och	  utrymme	  
att	  utveckla	  sina	  resonemang	  kring	  intervjufrågorna.	  De	  tre	  intervjuerna	  varierade	  i	  tid	  mel-‐
lan	  trettio	  och	  femtio	  minuter	  och	  spelades	  in	  digitalt	  i	  ett	  inspelningsprogram	  på	  en	  Ipad.	  I	  
samtliga	  fall	  upplevde	  jag	  att	  jag	  blev	  mycket	  väl	  mottagen,	  samtalen	  fortsatte	  även	  efter	  att	  
intervjuerna	  formellt	  var	  över	  och	  instrument	  visades	  upp	  och	  tips	  och	  trix	  delades	  generöst	  
ut.	  Det	  är	  tydligt	  att	  kontrabasister	  är	  ett	  trevligt	  släkte.	  	  
	  
Som	  förberedelse	  för	  intervjuerna	  hade	  jag	  i	  förväg	  bestämt	  följande	  intervjuteman:	  
	  

• Bakgrund	  och	  väg	  till	  instrumentet.	  
• Första	  metoden,	  lärare,	  böcker	  och	  förebilder.	  
• Vägen,	  nya	  metoder,	  fördelar	  och	  nackdelar.	  
• Nutid,	  metodböcker	  och	  förebilder.	  
• Sammanfattning,	  vad	  kännetecknar	  en	  bra	  metod?	  Vad	  söker	  du	  i	  den?	  	  

	  
Dessa	  teman	  syftade	  till	  att	  få	  en	  sammanhängande	  berättelse	  kring	  ämnet	  från	  responden-‐
terna	  snarare	  än	  konkreta	  svar	  på	  i	  förväg	  bestämda	  frågor.	  På	  så	  sätt	  hoppades	  jag	  att	  det	  
under	  intervjuerna	  skulle	  komma	  fram	  sådant	  som	  jag	  själv	  inte	  redan	  hade	  tänkt	  på	  som	  
möjliga	  frågor.	  Utifrån	  respondenternas	  berättelser	  kring	  dessa	  teman	  ställde	  jag	  följdfrågor	  
för	  att	  ytterligare	  fördjupa	  och	  lyfta	  fram	  så	  många	  aspekter	  som	  möjligt	  inom	  ämnet.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Intervjuerna	  transkriberades	  ord	  för	  ord	  och	  jag	  har	  därefter	  analyserat	  dessa	  utskrifter,	  
eller	  texter,	  i	  flera	  steg.	  Det	  första	  steget	  var	  att	  sortera	  ut	  allt	  som	  handlar	  om	  själva	  ämnet	  
och	  sedan	  läsa	  texterna	  ytterligare	  ett	  par	  gånger	  för	  att	  hitta	  beröringspunkter	  mellan	  de	  
olika	  texterna.	  Då	  jag	  efter	  en	  tids	  analyserande	  kom	  fram	  till	  att	  de	  tre	  respondenternas	  
historier	  skiljde	  sig	  alltför	  mycket	  åt	  för	  att	  analyseras	  efter	  gemensamma	  teman	  bestämde	  
jag	  mig	  för	  att	  istället	  presentera	  en	  respondent	  i	  taget	  kopplat	  till	  det	  tema	  som	  jag	  anser	  
bäst	  överensstämmer	  med	  respondentens	  övergripande	  svar	  på	  forskningsfrågorna.	  I	  de	  fall	  
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där	  citat	  används	  i	  resultatredovisningen	  har	  biljud	  såsom	  ”hmm…”	  och	  ”mmm…”	  uteslutits	  
till	  förmån	  för	  en	  mer	  lättläst	  text.	  Tankepauser	  redovisas	  med	  tre	  punkter.	  
	  
Temat	  för	  respektive	  respondent	  grundas	  på	  tolkning	  av	  innehållet	  i	  dennes	  beskrivning.	  
Naturligtvis	  förekommer	  det	  som	  helhet	  en	  viss	  överlappning	  mellan	  respondenterna	  och	  
samtliga	  har	  även	  ett	  förhållningsätt	  som	  delvis	  kan	  passa	  in	  i	  flera	  teman.	  Sammantaget	  bil-‐
dar	  dessa	  tre	  teman	  en	  bild	  av	  hur	  den	  en	  modern	  kontrabasist	  av	  idag	  kan	  se	  på	  teknikens	  
funktion,	  framför	  allt	  när	  det	  gäller	  fingersättning.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
I	  detta	  arbete	  har	  jag	  följt	  de	  riktlinjer	  vetenskapsrådet	  ställt	  upp	  för	  en	  studie	  av	  detta	  
slag.	  På	  webbsidan	  för	  regler	  och	  riktlinjer	  för	  forskning	  (Codex,	  2014)	  beskrivs	  vilken	  
information	  som	  respondenter	  skall	  få	  innan	  de	  samtycker	  till	  att	  delta	  i	  en	  studie.	  In-‐
formationen	  skall	  ske	  på	  ett	  sådant	  sätt	  och	  med	  ett	  sådant	  språk	  som	  de	  förstår	  och	  
innehålla	  allt	  som	  rimligtvis	  kan	  tänkas	  påverka	  respondenternas	  ställningstagande.	  	  
Vidare	  är	  ett	  krav	  enligt	  etikprövningslagen	  att	  forskningspersonen	  skall	  informeras	  om:	  

	  
• Den	  övergripande	  planen	  för	  forskningen	  
• Syftet	  med	  forskningen	  
• De	  metoder	  som	  kommer	  att	  användas	  
• De	  följder	  och	  risker	  som	  forskningen	  kan	  medföra	  
• Vem	  som	  är	  forskningshuvudman	  
• Att	  deltagande	  i	  forskningen	  är	  frivilligt	  
• Att	  forskningspersonens	  har	  rätt	  att	  när	  som	  helst	  avbryta	  sin	  medverkan	  

(Codex,	  2014)	  
	  

Respondenterna	  har	  i	  detta	  fall	  fått	  muntlig	  och	  skriftlig	  information	  och	  efter	  detta	  fyllt	  
i	  en	  blankett	  om	  samtycke	  till	  deltagande	  i	  studien	  (bilaga	  1).	  Jag	  har	  även	  försökt	  att	  
inta	  ett	  etiskt	  förhållningsätt	  då	  jag	  har	  valt	  ut	  citat	  från	  respondenterna	  till	  resultatre-‐
dovisningen.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
För	  att	  öka	  tillförlitligheten	  har	  jag	  i	  möjligaste	  mån	  undvikit	  att	  ställa	  ledande	  frågor	  
under	  intervjuerna.	  Istället	  har	  respondenterna	  getts	  möjlighet	  att	  relativt	  fritt	  utveckla	  
sina	  berättelser	  kring	  utvalda	  teman.	  Det	  är	  dock	  så	  att	  resultaten	  måste	  betraktas	  som	  
uttryck	  för	  respondenternas	  åsikter	  vid	  intervjutillfället,	  och	  en	  viss	  påverkan	  av	  situat-‐
ionen	  kan	  inte	  uteslutas	  såväl	  som	  att	  processen	  under	  intervjun	  kan	  ha	  medfört	  nya	  
insikter	  hos	  såväl	  intervjuaren	  som	  den	  intervjuade.	  	  
	  
Enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009),	  är	  det	  vid	  intervjustudier	  viktigt	  att	  valideringen	  
genomsyrar	  hela	  forskningsprocessen,	  från	  tematisering	  till	  rapport.	  De	  beskriver	  pro-‐
cessen	  i	  flera	  steg.	  Vid	  tematiseringen	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  logisk	  härledning	  
från	  teori	  till	  forskningsfrågor	  och	  att	  det	  finns	  en	  väl	  underbyggd	  teoribotten.	  I	  plane-‐
ringen	  är	  det	  viktigt	  att	  intervjudesignen	  och	  metoden	  är	  adekvat	  för	  ämnet	  och	  syftet	  
med	  undersökningen.	  I	  själva	  intervjun	  handlar	  det	  om	  dess	  kvalitet,	  den	  skall	  vara	  nog-‐
grant	  utförd	  och	  med	  ständig	  kontroll	  av	  det	  som	  sägs	  för	  att	  så	  att	  säga,	  valideras	  i	  situ-‐
ationen.	  Vid	  utskriften	  av	  intervjun	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  skillnaden	  mellan	  tal-‐
språk	  och	  skriftspråk.	  I	  analysen	  är	  det	  viktigt	  att	  frågorna	  som	  ställs	  till	  en	  text	  är	  valida	  
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och	  att	  logiken	  i	  de	  gjorda	  tolkningarna	  är	  hållbar.	  När	  den	  slutliga	  rapporten	  skrivs	  är	  
det	  viktigt	  att	  den	  ger	  en	  valid	  redogörelse	  för	  undersökningens	  huvudresultat.	  
Som	  ett	  steg	  i	  min	  validering	  fick	  respondenterna	  läsa	  intervjuerna	  efter	  att	  dessa	  var	  
transkriberade	  för	  att	  få	  möjlighet	  att	  rätta	  till	  eventuella	  felaktigheter	  eller	  missför-‐
stånd.	  Jag	  tror,	  efter	  att	  ha	  följt	  dessa	  steg	  efter	  bästa	  förmåga,	  att	  undersökningens	  re-‐
sultat	  kan	  betraktas	  som	  relativt	  valida.	  	  
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4	  Analysresultat	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet.	  Tre	  teman	  av	  metaforisk	  karaktär	  beskrivs	  där	  
varje	  tema	  visar	  hur	  respektive	  respondent	  ser	  på	  sin	  tekniks	  funktion:	  En	  stabil	  grund,	  
En	  stor	  verktygslåda	  och	  Ett	  personligt	  sound.	  	  

4.1	  En	  stabil	  grund	  
Adam	  är	  en	  respondent	  som	  under	  intervjun	  framför	  allt	  lyfter	  fram	  aspekter	  som	  rör	  
trygghet,	  säkerhet	  och	  stabilitet	  när	  det	  gäller	  kontrabasteknikens	  funktion.	  Dessa	  drag	  
utgör	  tillsammans,	  enligt	  min	  tolkning,	  ett	  huvuddrag	  i	  hans	  synsätt	  som	  kan	  beskrivas	  
med	  hjälp	  av	  metaforen	  En	  stabil	  grund.	  Det	  handlar	  här	  om	  att	  skaffa	  sig	  en	  teknik	  som	  
har	  som	  funktion	  att	  skapa	  trygghet	  och	  som	  basisten	  kan	  använda	  till	  något	  positivt.	  	  
	  
Adam	  började	  sin	  musikaliska	  bana	  i	  mellanstadieåldern	  med	  pianolektioner.	  Relativt	  
snabbt	  märkte	  han	  dock	  att	  piano,	  i	  varje	  fall	  i	  den	  traditionella	  undervisningen	  med	  
mycket	  notläsning,	  inte	  var	  något	  för	  honom.	  Noterna	  ”hängde	  som	  druvklasar”	  och	  blev	  
helt	  enkelt	  för	  svårlästa.	  När	  han	  tillsammans	  med	  några	  kompisar	  i	  nionde	  klass	  star-‐
tade	  ett	  rockband	  blev	  han	  tilldelad	  elbas	  för	  att:	  ”Då	  var	  det	  den	  här	  vanliga	  instru-‐
mentfördelningen	  att	  sämsta	  gitarristen	  skulle	  spela	  bas!	  Och	  det	  var	  jag!	  Och	  där	  vart	  
jag	  kvar,	  så	  kom	  jag	  på	  att	  det	  var	  ju	  riktigt	  kul	  det	  där!”	  Ganska	  snabbt	  fick	  dock	  Adam	  
upp	  ögonen	  även	  för	  kontrabasen	  och	  började	  ta	  privatlektioner	  av	  en	  klassisk	  kontra-‐
basist.	  Adam	  beskriver	  läraren	  som	  auktoritär	  och	  en	  undervisning	  baserad	  på	  Gull-‐
brandssons	  kontrabasskola.	  Även	  om	  Adam	  själv	  tycker	  att	  användandet	  av	  ringfingret	  
som	  Gullbrandsson	  förespråkar,	  inte	  passar	  honom	  bra	  så	  var	  det	  inte	  läge	  att	  ifråga-‐
sätta	  denne	  lärare,	  men	  när	  han	  senare	  började	  på	  musiklinjen	  på	  en	  folkhögskola	  och	  
fick	  en	  ny	  lärare	  bytte	  han	  från	  1-‐3-‐4	  fingersättning	  till	  1-‐2-‐4.	  Han	  berättar	  att	  det	  inte	  
var	  något	  större	  problem	  att	  ändra	  om	  och	  att	  1-‐2-‐4	  fingersättning	  passar	  honom	  betyd-‐
ligt	  bättre.	  Liksom	  med	  den	  första	  läraren	  så	  var	  undervisningen	  på	  folkhögskolan	  och	  
efter	  det	  även	  på	  musikhögskolan	  inriktad	  på	  klassisk	  musik,	  det	  var	  det	  som	  erbjöds	  på	  
denna	  tid	  helt	  enkelt.	  Detta	  var	  något	  som	  Adam	  uppskattade	  då	  han	  anser	  att	  det	  ger	  en	  
bra	  grund:	  

	  
Det	  klassiska	  är	  skitbra	  för	  att	  där	  spelar	  man	  liksom…	  där	  kan	  man	  spela	  
samma	  sak	  med	  samma	  fingersättning,	  liksom	  öva	  in.	  Och	  är	  det	  inte	  bra	  så	  
byter	  man	  fingersättning	  på	  just	  den	  frasen.	  Och	  man	  är	  jättenoga	  med	  into-‐
nation	  och	  det	  hörs	  med	  stråken	  och	  alla	  sådana	  saker.	  Så	  tekniskt	  är	  det	  bra.	  
(Adam)	  

	  
Adam	  menar	  här	  att	  det	  är	  just	  noggrannheten	  med	  intonation	  och	  frasering	  som	  är	  så	  
bra	  med	  klassisk	  skolning.	  Den	  övertonsrika	  tonen	  som	  stråken	  producerar	  gör	  också	  att	  
det	  är	  lättare	  att	  höra	  om	  tonerna	  blir	  rena.	  	  
	  
Jazzmusik	  som	  Adam	  sysslar	  med	  parallellt	  med	  klassisk	  musik	  tycker	  han	  inte	  kräver	  
någon	  särskild	  metod	  tekniskt	  sätt,	  utan	  handlar	  mer	  om	  att	  lära	  sig	  den	  teoretiska	  biten	  
med	  harmonilära	  och	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  musiker.	  Han	  tycker	  det	  är	  synd	  
att	  studenterna	  numera	  måste	  välja	  mellan	  klassisk-‐	  eller	  jazzinriktning	  på	  musikhög-‐
skolorna	  för	  att	  som	  han	  uttrycker	  det:	  ”Det	  finns	  ju	  bara	  tolv	  toner,	  jag	  förstår	  inte	  var-‐
för	  man	  skall	  göra	  det	  så	  besvärligt”.	  Min	  tolkning	  är	  att	  Adam	  menar	  att	  det	  inte	  behö-‐



	   18	  

ver	  finans	  några	  gränser	  mellan	  olika	  musikgenrer,	  och	  att	  det	  finns	  mer	  som	  förenar	  
dessa	  än	  skiljer	  dem	  åt.	  
	  
Efter	  åren	  på	  musikhögskolan	  följde	  en	  period	  då	  Adam	  tog	  sig	  tid	  att	  på	  egen	  hand	  
forska	  vidare	  bland	  olika	  metoder	  och	  skolor.	  Han	  upplevde	  det	  som	  väldigt	  skönt	  att	  
verkligen	  kunna	  ta	  sig	  tid	  till	  att	  öva	  på	  saker	  som	  han	  upplevde	  att	  han	  inte	  riktigt	  hade	  
kontroll	  på	  och	  gå	  till	  botten	  med	  till	  exempel	  jazzharmonik.	  Han	  blev	  även	  väldigt	  för-‐
tjust	  i	  Francois	  Rabbaths	  idéer:	  ”Om	  att	  ha	  handen	  ihop	  och	  tummen	  på	  så,	  så	  kastar	  
man	  bara	  iväg	  fingrarna	  dit	  man	  ska.”	  Med	  Rabbaths	  teknik	  så	  kan	  man	  genom	  att	  vinkla	  
handen	  komma	  åt	  flera	  toner	  i	  samma	  position	  (min	  anm.).	  Han	  upplever	  att	  det	  är	  
främst	  efter	  skoltiden	  som	  han	  verkligen	  har	  lärt	  sig	  spela	  bas.	  Rabbath	  har	  varit	  och	  är	  
dock	  fortfarande	  en	  viktig	  förebild	  för	  Adam	  och	  även	  vissa	  av	  Rabbaths	  elever	  som	  Re-‐
naud	  Garcia-‐Fons5	  till	  exempel.	  
	  
Även	  om	  Adam	  fortsatt	  att	  spela	  elbas	  under	  hela	  sin	  karriär	  så	  tycker	  han	  inte	  att	  hans	  
teknik	  på	  kontrabasen	  har	  påverkats	  speciellt	  mycket	  av	  det	  faktum	  att	  han	  också	  är	  
elbasist.	  Han	  anser	  dock	  att	  den	  högerhandsteknik	  han	  har	  övat	  upp	  på	  elbasen	  har	  han	  
även	  nytta	  av	  på	  kontrabasen.	  Fyrfingerteknik	  har	  Adam	  testat	  och	  säger	  själv	  att	  han	  
har	  gett	  det	  en	  ordentlig	  chans,	  men	  avfärdade	  den	  för	  egen	  del	  då	  han	  upplevde	  att	  
ringfingret	  inte	  hängde	  med	  riktigt	  och	  att	  han	  fick	  ont	  av	  att	  spela	  med	  handen	  i	  
”sträckt	  läge”6.	  Han	  är	  dock	  noga	  med	  att	  påpeka	  att	  han	  tycker	  att	  det	  finns	  basister	  
som	  spelar	  alldeles	  utomordentligt	  bra	  med	  fyrfingers-‐teknik,	  men	  betonar	  vikten	  av	  att	  
ha	  en	  teknik	  som	  är	  ergonomiskt	  bra	  och	  som	  passar	  den	  egna	  kroppens	  förutsättningar.	  
Han	  anser	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ge	  varje	  metod	  en	  ordentlig	  chans:	  ”Man	  kan	  ju	  inte	  
bara	  prova	  en	  kvart	  och	  sen	  bara	  förkasta.”	  Utöver	  att	  tekniken	  skall	  vara	  avslappnad	  
och	  inte	  orsaka	  smärta	  eller	  skador,	  är	  det	  för	  Adam	  framförallt	  viktigt	  att	  tekniken	  ger	  
en	  stabil	  grund	  för	  intonation:	  	  

	  
Det	  går	  ju	  inte	  bara	  att	  lira	  och	  tro	  att	  den	  här	  tonen	  ligger	  nog	  här	  någonstans	  
tror	  jag.	  Utan	  man	  måste	  ju	  liksom	  ha	  en	  plan	  hur	  man	  kommer	  dit.	  Var	  är	  jag	  
någonstans	  och	  var	  är	  nästa	  ton?	  Och	  kan	  jag	  flytta	  det	  fingret	  till	  det	  stället	  
och	  så	  hittar	  jag	  rätt!	  (Adam)	  

	  
Adam	  anser	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  ha	  någon	  form	  av	  referenston7	  under	  övandet,	  
till	  exempel	  från	  ett	  förinspelat	  ackompanjemang.	  Han	  berättar	  att	  han	  upplever	  det	  som	  
ett	  problem	  om	  han	  till	  exempel	  spelar	  en	  etyd	  i	  Db-‐dur	  utan	  att	  ha	  en	  referenston	  riske-‐
rar	  att	  helt	  enkelt	  öva	  in	  en	  felaktig	  intonation:	  
	  

Det	  går	  liksom	  inte	  att	  spela	  en	  kvarts	  etyd	  i	  Db-‐dur	  och	  sen	  kommer	  man	  på	  
att	  det	  inte	  riktigt	  var	  Db.	  Vad	  har	  man	  lärt	  sig	  på	  den	  stunden?	  Man	  lär	  sig	  att	  
man	  spelar	  dåligt.	  Och	  att	  det	  inte	  är	  någon	  idé	  att	  hålla	  på	  ungefär!	  (Adam)	  

	  
Här	  ovan	  poängterar	  Adam	  vikten	  av	  just	  en	  stabil	  grund,	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  
blir	  rätt	  från	  början	  för	  att	  kunna	  bygga	  vidare.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Renaud	  Garcia	  Fons:	  Fransk	  kontrabasist	  och	  kompositör.	  Född	  1964	  (författarens	  anm.).	  
6	  Sträckt	  läge:	  Handen	  i	  en	  position	  som	  sträcker	  sig	  över	  mer	  en	  tre	  halvtoner	  på	  samma	  sträng	  (min	  
anm.).	  	  
7	  Referenston:	  En	  ton	  att	  intonera	  mot,	  exempelvis	  grundtonen	  i	  en	  skala	  (min	  anm.).	  	  
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För	  att	  undvika	  skador	  och	  för	  att	  det	  skall	  vara	  möjligt	  att	  spela	  tvärs	  över	  halsen	  även	  i	  
högre	  lägen	  på	  basen	  framhåller	  Adam	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  ett	  instrument	  som	  är	  rätt	  
justerat.	  Han	  anser	  att	  greppbrädan	  måste	  vara	  slipad	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  
man	  kan	  trycka	  till	  exempel	  tonen	  C	  på	  a-‐strängen	  i	  tumläget8	  utan	  att	  den	  försvinner	  så	  
långt	  ner	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  komma	  åt	  den	  med	  stråken.	  Han	  menar	  att	  dåligt	  ju-‐
sterade	  basar	  ofta	  gör	  det	  svårt	  att	  använda	  ett	  modernare	  system	  för	  fingersättningar.	  
Dock	  menar	  han,	  att	  instrumentmakarna	  generellt	  justerar	  instrumenten	  bättre	  nu	  än	  
tidigare,	  och	  han	  tror	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  med	  att	  elbasgenerationen	  har	  vant	  sig	  
med	  mer	  lättspelta	  instrument	  och	  därför	  kräver	  en	  bättre	  justering	  även	  av	  kontraba-‐
sen.	  	  

4.2	  En	  stor	  verktygslåda	  
Bertil	  kan	  beskrivas	  som	  en	  basist	  med	  ett	  brett	  tekniskt	  kunnande.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  
till	  stor	  nytta	  att	  ha	  så	  många	  olika	  tekniker	  som	  möjligt	  till	  sitt	  förfogande	  för	  att	  kunna	  
välja	  det	  som	  för	  tillfället	  ger	  det	  bästa	  resultatet.	  Denna	  inställning,	  tolkar	  jag	  som	  att	  
teknikens	  funktion	  här	  bäst	  kan	  beskrivas	  med	  hjälp	  av	  metaforen	  En	  stor	  verktygslåda.	  
	  
Bertil	  började	  spela	  elbas	  när	  han	  var	  14	  år	  efter	  att	  tidigare	  spelat	  eufonium9	  och	  trom-‐
bon	  på	  kommunala	  musikskolan.	  Kontrabas	  började	  han	  spela	  när	  han	  var	  tjugo	  år,	  
framförallt	  för	  att	  han	  tyckte	  att	  den	  var	  ett	  bättre	  verktyg	  för	  att	  kunna	  spela	  jazzmusik.	  
Som	  elbasist	  är	  han	  helt	  självlärd	  men	  hans	  kontrabasskolning	  började	  med	  privatlekt-‐
ioner:	  ”Ett	  par	  lektioner	  av	  en	  lärare	  i	  Strängnäs	  som,	  vars	  namn	  jag	  inte	  kommer	  ihåg	  
nu...	  han	  tog	  25	  kronor	  i	  timmen	  i	  alla	  fall	  kommer	  jag	  ihåg”.	  Detta	  följdes	  senare	  av	  en	  
händelse	  som	  han	  beskriver	  som	  den	  egentliga	  uppstarten	  på	  Bertils	  resa	  med	  instru-‐
mentet.	  Bertil	  var	  medlem	  i	  en	  jazzgrupp	  som	  via	  en	  musiktävling	  vann	  en	  resa	  till	  ett	  
östeuropeiskt	  land	  där	  de	  fick	  göra	  en	  turné.	  I	  priset	  ingick	  även	  undervisning	  på	  kon-‐
servatoriet	  där:	  ”Och	  efter	  det	  då	  hade	  liksom	  kontrabasen	  ätit	  sig	  fast	  i	  mitt	  med-‐
vetande	  så	  mycket	  så	  jag,	  jag	  fortsatte	  bara	  att	  spela,	  även	  fast	  jag	  i	  första	  hand	  såg	  mig	  
som	  elbasist	  då!”	  
	  
Bertil	  verkar	  som	  musiker	  på	  kontrabas	  och	  elbas	  inom	  de	  flesta	  förekommande	  musik-‐
stilarna	  och	  har	  testat	  det	  mesta	  när	  det	  kommer	  till	  kontrabasmetoder.	  Han	  har	  en	  ge-‐
nomtänkt	  metodik	  där	  han	  har	  plockat	  bitar	  från	  flera	  av	  de	  etablerade	  skolorna.	  Han	  
beskriver	  att	  han	  under	  sin	  tid	  på	  musikhögskolan	  diskuterat	  just	  metoder	  för	  finger-‐
sättningar	  med	  sin	  dåvarande	  lärare,	  som	  just	  då	  var	  inne	  i	  en	  fas	  då	  han	  ändrade	  från	  1-‐
3-‐4	  till	  1-‐2-‐4.	  Just	  1-‐3-‐4	  tekniken	  är	  den	  som	  Bertil	  tycker	  är	  den	  metod	  som	  har	  störst	  
brister:	  ”Man	  måste	  skifta	  så	  otroligt	  mycket	  då,	  man	  får	  mycket	  bättre	  spännvidd	  om	  
man	  kör	  med	  ett-‐två-‐fyra.”	  Vilket	  medförde	  att	  han	  inte	  såg	  den	  som	  ett	  nödvändigt	  
verktyg:	  ”Så	  att	  jag	  började	  ju	  egentligen	  aldrig	  med	  att	  koppla	  tvåan	  och	  trean	  så!	  För	  
jag	  tyckte	  att	  det	  var	  väldigt	  opraktiskt	  i	  och	  med	  att	  då	  får	  man	  ju	  så	  himla	  mycket	  skif-‐
ten.”	  	  
	  
Bertil	  använder	  sig	  gärna	  av	  fyrfingersteknik	  som	  komplement	  till	  trefingersteknik.	  För-‐
delen	  med	  fyrfingerteknik	  är	  som	  han	  ser	  det,	  främst	  att	  det	  minskar	  antalet	  lägesbyten	  
vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  en	  stabilare	  intonation:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Tumläge:	  Högre	  lägen	  på	  kontrabasen	  då	  tummen	  ersätter	  första	  fingret	  i	  vänster	  hand.	  Vanligtvis	  från	  
andra	  oktaven	  (min	  anm.).	  
9	  Eufonium:	  Ett	  bleckblåsinstrument	  (min	  anm.).	  
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Alltså	  man	  behöver	  ju	  inte	  göra	  lika	  mycket	  skiftningar.	  Och	  ju	  färre	  skiftning-‐
ar	  du	  behöver	  göra	  desto	  lättare	  får	  man	  med	  intonationen.	  Och	  sen	  var	  det	  en	  
bidragande	  orsak	  naturligtvis	  att	  jag	  alltså	  spelade	  fifty-‐fifty	  elbas	  och	  kontra-‐
bas.	  Så	  att	  jag	  hade	  ju	  liksom	  i	  stort	  sett	  nästan	  samma	  teknik	  båda	  instrumen-‐
ten	  kan	  man	  säga.	  (Bertil)	  
	  

Här	  menar	  alltså	  Bertil	  att	  det	  är	  fördel	  för	  intonationen	  att	  inte	  byta	  läge	  så	  ofta.	  Han	  
menar	  också	  att	  han	  ser	  en	  fördel	  med	  att	  ha	  ungefär	  samma	  teknik	  på	  elbasen.	  Med	  fyr-‐
fingerteknik	  syftar	  han	  dock	  inte	  på	  att	  alltid	  strikt	  spela	  med	  ett	  finger	  per	  halvton,	  utan	  
han	  ser	  den	  sträckta	  handen	  mer	  som	  ett	  verktyg	  att	  ta	  till	  vid	  behov:	  
	  

För	  det	  mesta	  så	  spelar	  man	  ju	  faktiskt	  med	  stängd	  hand,	  i	  alla	  fall	  om	  jag	  spe-‐
lar	  vanlig	  ”bruksbas”	  om	  man	  säger	  så.	  Både	  i	  kontrabas	  och	  elbas	  så	  sitter	  
man	  ju	  inte	  och	  har	  ett	  finger	  utplacerat	  för	  varje	  halvton	  hela	  tiden,	  det	  gör	  
man	  ju	  inte.	  Utan	  det	  är	  bara	  när	  det	  kommer	  någon	  liten	  räka	  som	  skall	  gå	  
snabbare!	  (Bertil)	  

	  
Här	  är	  det	  alltså	  behovet	  som	  får	  styra	  fingersättningen.	  Bertil	  menar	  att	  det	  oftast	  går	  
bra	  att	  spela	  med	  handen	  i	  en	  mer	  samlad	  position	  men	  att	  fyrfingertekniken	  är	  bra	  att	  
använda	  till	  exempel	  vid	  snabbare	  partier.	  Just	  när	  det	  kommer	  till	  detta	  flexibla	  sätt	  att	  
byta	  mellan	  tre	  och	  fyrfingersteknik	  har	  Bertil	  hämtat	  mycket	  inspiration	  från	  den	  ame-‐
rikanska	  baspedagogen	  Mark	  Morton	  som	  har	  skrivit	  ett	  flertal	  metod-‐	  och	  etydböcker	  
för	  kontrabas:	  
	  

Han	  menade	  i	  alla	  fall	  att...	  och	  vilket	  jag	  instämmer	  med	  till	  hundra	  procent.	  
Att	  spelar	  man	  längre	  toner	  eller	  ett	  långsamt	  tempo,	  då	  skall	  man	  ha	  handen	  
så	  samlad	  som	  möjligt	  i	  det	  som	  jag	  kallar	  för	  en	  stängd	  hand,	  alltså	  1-‐2-‐4,	  det	  
kallar	  jag	  för	  en	  stängd	  hand.	  Men	  spelar	  man	  nått	  som	  går	  fortare	  än,	  alltså	  
lite	  högre	  tempo	  eller	  om	  man	  spelar	  åttondelar	  eller	  ännu	  kortare	  notvärden,	  
då	  kan	  man	  spela	  fyrfingersteknik	  även	  i	  första	  läget	  eller	  i	  halvläge.	  För	  att	  då	  
hinner	  man	  i	  alla	  fall	  inte...	  då	  blir	  inte	  tonkvalitén	  lidande,	  den	  hinner	  inte	  bli	  
lidande	  på	  samma	  sätt.”	  (Bertil)	  

	  
Bertil	  menar	  att,	  även	  om	  elbasen	  har	  varit	  en	  viktig	  anledning	  till	  att	  han	  spelar	  fyrfing-‐
erteknik	  är	  detta	  egentligen	  inte	  något	  nytt.	  Enligt	  Bertil	  använde	  redan	  Dragonetti10	  
fyrfingersteknik	  och	  flera	  ledande	  klassiska	  basister	  har	  också	  genom	  åren	  använt	  sig	  av	  
denna	  teknik.	  Han	  menar	  att	  det	  i	  dessa	  fall	  mer	  är	  en	  applicering	  av	  celloteknik	  på	  
kontrabasen.	  	  	  
	  
Överlag	  är	  Bertil	  mån	  om	  att	  ha	  en	  tekniskt	  bredd	  som	  ger	  honom	  möjlighet	  att	  anpassa	  
och	  välja	  den	  lösning	  som	  han	  anser	  gagnar	  musiken	  mest.	  Skall	  en	  fras	  eller	  melodi	  till	  
exempel	  vara	  mer	  sångbar	  med	  bundna	  stråk	  så	  kan	  det	  vara	  lämpligt	  att	  spela	  den	  på	  
en	  eller	  två	  strängar	  och	  använda	  den	  fingersättning	  som	  ger	  det	  snyggaste	  soundet,	  
medan	  det	  i	  andra	  situationer	  kan	  vara	  bättre	  att	  spela	  tvärs	  över	  halsen	  med	  handen	  i	  
öppen	  position.	  Han	  anser	  att:	  ”Det	  är	  liksom	  ingenting	  egentligen	  som	  funkar	  till	  allt	  
utan	  det	  gäller	  bara	  att	  ha	  en	  stor	  verktygslåda”.	  Detta	  synsätt	  kräver	  dock	  att	  regelbun-‐
den	  övning	  efter	  flera	  olika	  metoder,	  vilket	  Bertil	  hanterar	  exempelvis	  när	  han	  övar	  ska-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Dragonetti:	  Domenico	  Carlo	  Maria	  Dragonetti	  (1763–1846),	  italiensk	  kontrabasvirtuos	  och	  kompositör.	  
(min	  anm.)	  
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lor:	  ”Om	  jag	  spelar	  samma	  skala	  låt	  oss	  säga	  fyra	  gånger,	  då	  spelar	  jag	  den	  med	  fyra	  olika	  
fingersättningar”.	  	  
	  
Bertil	  försöker	  alltså	  att	  genom	  sitt	  sätt	  öva,	  se	  till	  att	  inte	  låsa	  sig	  till	  en	  metod	  eller	  en	  
bestämd	  fingersättning.	  Genom	  att	  hela	  tiden	  byta	  teknik	  ser	  han	  till	  att	  alla	  ”verktygen	  i	  
lådan”	  är	  i	  bra	  skick	  och	  redo	  att	  användas	  närhelst	  situationen	  kräver	  dem.	  
	  
Vid	  sidan	  om	  sitt	  eget	  musicerande	  undervisar	  Bertil	  både	  i	  kontrabas	  och	  elbas	  allt	  från	  
nybörjare	  till	  högskolestudenter.	  I	  sin	  undervisning	  använder	  han	  sig	  av	  skilda	  metoder,	  
allt	  beroende	  på	  elevens	  förutsättningar	  och	  önskemål.	  För	  de	  yngre	  nybörjarna	  tycker	  
han	  att	  Georges	  Vans	  metod	  är	  bra.	  Metoden	  går	  i	  korthet	  ut	  på	  att	  inte	  som	  i	  de	  flesta	  
traditionella	  skolor	  börja	  i	  halvläge	  och	  första	  läget,	  utan	  istället	  börja	  spela	  ungefär	  där	  
halsen	  möter	  kroppen	  på	  kontrabasen.	  Detta	  är	  enligt	  Bertil	  ett	  bra	  sätt	  att	  avdramati-‐
sera	  de	  högre	  lägena	  på	  kontrabasen	  och	  faller	  sig	  dessutom	  mer	  naturligt	  för	  den	  som	  
inte	  tidigare	  är	  bekant	  med	  instrumentet.	  	  

4.3	  Ett	  personligt	  sound	  
Cesar	  är	  en	  basist	  som	  inte	  verkar	  lägga	  så	  stort	  fokus	  på	  teknik,	  istället	  rör	  det	  sig	  här	  
om	  att	  uttrycka	  sig	  musikaliskt	  och	  försöka	  hitta	  ett	  personligt	  sound.	  Teknikens	  funkt-‐
ion	  blir	  här	  endast	  att	  bidra	  till	  Ett	  personligt	  sound.	  Han	  ser	  sig	  inte	  som	  en	  skolad	  
kontrabasist	  och	  verkar	  inte	  intresserad	  av	  att	  låta	  sig	  formas	  av	  någon	  speciell	  skola.	  	  
	  
I	  grunden	  är	  Cesar	  en	  mer	  eller	  mindre	  självlärd	  elbasist	  som	  började	  spela	  kontrabas	  
då	  han	  gick	  på	  folkhögskola	  i	  tjugoårsåldern.	  Då	  hade	  han	  redan	  nått	  ganska	  långt	  som	  
musiker	  och	  han	  hade	  också	  redan	  flera	  år	  som	  heltidsmusiker	  bakom	  sig.	  Även	  om	  han	  
på	  denna	  folkhögskola	  fick	  kontrabasundervisning	  av	  en	  klassiskt	  skolad	  lärare	  tyckte	  
han	  inte	  att	  det	  var	  en	  nödvändighet	  att	  tillämpa	  denna	  typ	  av	  skolning	  för	  en	  tillfred-‐
ställande	  teknik.	  Istället	  fann	  Cesar	  att	  hans	  kunskaper	  från	  elbasen	  var	  överförbara	  
också	  till	  kontrabas:	  ”Ja,	  man	  förde	  över	  den	  kunskapen	  direkt	  till	  kontran	  och	  så	  tyckte	  
man	  att	  det	  funkade”,	  så	  någon	  vidare	  skolning	  inom	  det	  klassiska	  kontrabasspelet	  kän-‐
des	  aldrig	  aktuell.	  Cesar	  har	  valt	  att	  fokusera	  sin	  karriär	  på	  främst	  jazz	  och	  angränsande	  
stilar	  och	  har	  därför	  inte	  heller	  på	  senare	  år	  fördjupat	  sig	  inom	  den	  klassiska	  musiksfä-‐
ren.	  	  
	  
För	  Cesar	  har	  det	  hela	  tiden	  mest	  handlat	  om	  att	  inte	  stöpas	  i	  en	  form.	  Istället	  har	  det	  
varit	  viktigt	  att	  utveckla	  den	  egna	  musikaliska	  personligheten.	  Han	  beskriver	  det	  musi-‐
kaliska	  klimatet	  under	  framförallt	  70-‐talet	  som	  anti-‐amerikanskt	  och	  präglat	  av	  ”prog-‐
gen”.	  Det	  var	  då	  viktigt	  att	  inte	  ta	  efter	  den	  amerikanska	  mainstream-‐kulturen	  då	  den	  
upplevdes	  som	  ”billig”.	  Istället	  för	  att	  ta	  efter	  och	  härma	  sina	  förebilder,	  var	  det	  viktigt	  
att	  hitta	  sitt	  eget	  sound,	  skriva	  sin	  egen	  musik	  och	  att	  vara	  nyskapande	  och	  kreativ:	  

	  
Jo,	  så	  att	  det	  där	  med	  att	  inte	  låta	  som	  någon	  annan	  och	  att	  man	  sökte	  liksom	  
ett	  personligt	  sound,	  det	  var	  jätte	  viktigt.	  Det	  var	  liksom	  nästan...	  viktigare	  än	  
att	  kunna	  spela	  fort	  liksom,	  att	  ha	  ett	  sound	  liksom.	  Det	  var...	  att	  vara	  en	  per-‐
sonlighet	  och	  vilja	  göra	  ny	  musik,	  det	  var	  liksom	  oerhört	  mycket	  viktigare	  än	  
att	  kunna	  spela	  jättefort	  alltså,	  det	  ansågs	  nästan	  vara	  lite	  amerikanskt	  sätt	  att	  
spela.”	  (Cesar)	  
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Min	  tolkning	  är	  att	  viljan	  att	  vara	  nyskapande	  var	  väldigt	  stark	  vid	  den	  här	  tiden	  hos	  
Cesar,	  och	  att	  de	  rent	  tekniska	  aspekterna	  av	  instrumentalspelet	  därför	  inte	  betraktades	  
så	  viktiga.	  	  
	  
För	  Cesar	  fungerar	  det	  bra	  att	  spela	  med	  en	  fyrfingerteknik	  på	  kontrabasen.	  Han	  anser	  
att	  så	  kallad	  trefingersteknik	  som	  exempelvis	  1-‐2-‐4	  främst	  är	  av	  nytta	  vid	  spel	  med	  
stråke.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  viktigare	  med	  ett	  stadigt	  tryck	  på	  strängen	  vid	  spel	  med	  
stråke,	  vilket	  en	  mer	  samlad	  hand	  vid	  trefingersteknik	  ger,	  medan	  det	  vid	  pizzicato	  inte	  
krävs	  lika	  hårt	  tryck	  på	  strängarna.	  Han	  menar	  därför	  att	  det	  är	  på	  grund	  av	  att	  han	  
mestadels	  spelar	  pizzicato	  som	  han	  inte	  känner	  något	  behov	  av	  att	  använda	  sig	  av	  tre-‐
fingersteknik:	  ”Och	  då,	  då	  är	  det	  ju	  så	  att...	  hade	  jag	  spelat	  klassiskt	  bara	  så	  hade	  jag	  inte	  
spelat	  med	  alla	  fyra	  så.	  Det	  tror	  jag	  inte.”	  Han	  anser	  att	  fördelen	  med	  att	  spela	  med	  alla	  
fyra	  fingrar	  framförallt	  kommer	  till	  nytta	  vid	  improvisation	  eftersom	  fyrfingerstekniken	  
ger,	  på	  både	  elbas	  och	  kontrabas,	  möjlighet	  till	  lägesspel	  där	  basisten	  utan	  att	  flytta	  han-‐
den	  har	  fler	  skal-‐	  och	  ackordstoner	  åtkomliga:	  

	  
Att	  man	  spelar	  i	  liksom...	  alltså	  det	  blir	  ju...	  man	  når	  ju	  liksom	  runt...	  i	  ett	  läge	  
där	  liksom	  en	  hel	  oktav.	  Så	  det	  är	  bara	  vissa	  skalor	  där	  det	  är	  liksom	  plus-‐fem	  
och	  så	  kanske,	  om	  det	  är	  både	  dur	  och	  plus-‐fem	  då	  får	  man	  ju	  flytta.	  Men	  an-‐
nars	  så	  blir	  det	  så	  att	  du,	  du	  sträcker	  helt	  enkelt	  istället	  för	  att	  flytta	  så	  mycket.	  
(Cesar)	  

	  
Cesar	  menar	  alltså	  här,	  att	  det	  är	  en	  stor	  fördel	  vid	  improvisation	  att	  kunna	  nå	  en	  hel	  
skala	  från	  samma	  position.	  
	  
Utöver	  den	  klassiska	  undervisningen	  på	  folkhögskolan	  fick	  Cesar	  även	  några	  lektioner	  
av	  den	  norske	  basisten	  Arild	  Andersen.	  Där	  var	  undervisningen	  mer	  adekvat	  för	  den	  typ	  
av	  musik	  som	  Cesar	  sysslade	  med,	  med	  till	  exempel	  övningar	  för	  högerhandens	  anslag.	  
Han	  berättar	  att	  även	  Palle	  Danielsson	  har	  varit	  en	  inspirerande	  förebild	  för	  honom.	  Ce-‐
sar	  tog	  vid	  några	  tillfällen	  lektioner	  av	  Danielsson	  och	  berättar	  att	  det	  mer	  handlade	  om	  
att	  prata	  än	  om	  rent	  konkreta	  övningar:	  ”Jag	  tog	  ju	  lektioner	  av	  Palle	  också	  va!	  Daniels-‐
son,	  men	  det	  var	  ju	  mer,	  då	  pratade	  man	  mer	  liksom.	  Det	  var	  inte	  så	  mycket	  övningar”.	  
Detta	  synsätt,	  med	  ett	  ganska	  fritt	  och	  konstnärligt	  förhållningsätt	  till	  instrumentet	  och	  
musiken,	  är	  återkommande	  hos	  Cesar.	  Det	  handlar	  mer	  om	  att	  få	  utlopp	  för	  sin	  egen	  
kreativitet	  och	  utrycka	  sig	  musikaliskt,	  än	  om	  ett	  rent	  tekniskt	  tillvägagångsätt.	  	  
	  
Sett	  i	  backspegeln	  tycker	  ändå	  Cesar	  att	  en	  grund	  bestående	  av	  mer	  klassisk	  teknik,	  
framförallt	  då	  spel	  med	  stråke,	  är	  av	  stor	  nytta	  som	  kontrabasist.	  Även	  om	  det	  inte	  be-‐
höver	  innebära	  just	  klassisk	  musik,	  anser	  han	  att	  övning	  med	  stråke	  ger	  fördelar	  fram-‐
förallt	  intonationsmässigt	  jämfört	  med	  att	  enbart	  öva	  pizzicato.	  Det	  är	  framförallt	  de	  
mer	  övertonsrika	  klangerna	  som	  Cesar	  menar	  ges	  en	  tydligare	  hörbar	  tonhöjd:	  

	  
Alltså	  hade	  jag	  fått	  göra	  om	  någonting	  så	  hade	  jag	  nog	  lärt	  mig	  lite	  mer	  klas-‐
siskt…	  Alltså	  om	  man	  får	  tänka...	  ja	  för	  att	  det	  är...	  alltså	  man	  skall	  spela	  myck-‐
et	  klassiskt	  eller	  med	  stråke	  menar	  jag	  nu,	  det	  är	  inte	  klassiskt,	  du	  behöver	  
inte	  spela	  klassisk	  musik	  bara.	  Men	  att	  du	  spelar	  mycket	  med	  stråke	  för	  det	  är	  
där	  intonationen	  sitter.	  För	  det	  är	  mer,	  det	  är	  övertons,	  det	  är	  rikare	  på	  över-‐
toner	  med	  stråke,	  så	  man	  hör	  mycket	  tydligare	  om,	  man	  spelar	  rent.	  (Cesar)	  
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Cesar	  menar	  här	  alltså	  att	  även	  en	  utpräglad	  jazzbasist	  har	  mycket	  att	  tjäna	  på	  att	  öva	  
med	  stråke.	  

4.4	  Sammanfattning	  
Studiens	  resultat	  visar	  tre	  teman	  av	  metaforisk	  karaktär	  där	  varje	  tema	  representerar	  
en	  respondents	  syn	  på	  teknikens	  funktion	  i	  kontrabasspel.	  I	  det	  första	  temat:	  En	  stabil	  
grund,	  beskriver	  respondenten	  hur	  teknikens	  funktion	  är	  att	  skapa	  avspänd	  teknik	  där	  
var	  sak	  har	  sin	  plats.	  Denna	  teknik	  anses	  också	  vara	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  spela	  
med	  en	  god	  intonation	  och	  för	  att	  förebygga	  skador.	  I	  det	  andra	  temat:	  En	  stor	  verktygs-‐
låda,	  framträder	  en	  bild	  av	  en	  respondent	  som	  strävar	  efter	  att	  ha	  olika	  tekniker	  i	  sin	  
verktygslåda	  som	  kan	  plockas	  fram	  vid	  behov.	  Teknikens	  funktion	  blir	  här	  att	  möjliggöra	  
en	  bredd	  som	  hjälper	  basisten	  att	  kunna	  verka	  inom	  flera	  olika	  musikgenrer.	  Den	  tredje	  
respondenten	  anser	  att	  teknikens	  funktion	  endast	  är	  att	  skapa	  ett	  personligt	  sound,	  var-‐
för	  just	  Personligt	  sound,	  utgör	  det	  tredje	  temat.	  Denne	  respondent	  menar	  att	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  hitta	  sitt	  eget	  sound	  utan	  att	  härma	  någon	  annan	  basist.	  Detta	  är	  dock	  inte	  nöd-‐
vändigtvis	  något	  som	  hör	  ihop	  med	  varken	  teknik	  och	  fingersättning.	  Dock	  menar	  han	  
att	  en	  alltför	  ensidig	  skolning	  enligt	  en	  viss	  metod	  kan	  få	  som	  konsekvens	  att	  det	  person-‐
liga	  uttrycket	  färgas	  av	  metodens	  styrkor	  och	  begränsningar.	  
	  
När	  det	  gäller	  fingersättningar	  är	  det	  ingen	  av	  respondenterna	  som	  använder	  sig	  av	  1-‐3-‐
4-‐fingersättning.	  Adam	  använder	  huvudsakligen	  1-‐2-‐4-‐fingersättning.	  Bertil	  varierar	  sin	  
fingersättning	  mellan	  vad	  han	  kallar	  en	  stängd	  eller	  en	  öppen	  hand,	  med	  en	  stängd	  hand	  
avser	  han	  en	  handposition	  som	  likt	  1-‐2-‐4	  eller	  1-‐3-‐4	  ger	  ett	  tre	  halvtoner	  under	  handen	  
utan	  att	  byta	  läge.	  Med	  en	  öppen	  hand	  syftar	  han	  på	  användandet	  av	  alla	  fyra	  fingrar.	  
Med	  en	  halvton	  per	  finger	  utökas	  registret	  till	  att	  omfatta	  fyra	  halvtoner	  i	  samma	  läge.	  
Cesar	  i	  sin	  tur,	  spelar	  huvudsakligen	  med	  fyrfingerteknik,	  det	  vill	  säga	  ett	  finger	  per	  
halvton.	  
	  
Trots	  respondenternas	  ganska	  skilda	  sätt	  att	  hantera	  kontrabasen	  finns	  det	  ändå	  flera	  
gemensamma	  synsätt.	  Att	  just	  spelet	  med	  stråke	  som	  kommer	  från	  den	  ”klassiska”	  sko-‐
lan	  ger	  en	  bra	  teknisk	  grund	  med	  en	  god	  intonation	  poängteras	  av	  samtliga	  responden-‐
ter.	  Adam	  är	  den	  som	  uttrycker	  detta	  tydligast	  då	  han	  hävdar	  att	  ”det	  är	  där	  man	  lär	  sig	  
spela	  bas”	  (Adam),	  men	  också	  Cesar	  som	  är	  den	  respondent	  som	  lagt	  minst	  tid	  på	  just	  
detta	  säger	  också	  att	  det	  kanske	  är	  det	  som	  han	  skulle	  lägga	  mer	  tid	  på	  om	  han	  ”hade	  fått	  
göra	  om	  något”	  (Cesar).	  Cesars	  resonemang	  om	  att	  soundet	  inte	  påverkas	  av	  fingersätt-‐
ningen	  i	  lika	  hög	  grad	  vid	  pizzicato-‐spel	  som	  vid	  spel	  med	  stråken	  bekräftas	  också	  delvis	  
av	  Bertil.	  Cesar	  menar	  att	  trefingerteknik	  ger	  ett	  större	  tryck	  på	  strängen	  och	  därför	  är	  
bättre	  vid	  stråkspel.	  För	  Bertil	  handlar	  det	  dock	  som	  vad	  som	  skall	  spelas.	  Han	  tycker	  att	  
det	  kan	  fungera	  utmärkt	  även	  med	  fyrfingersteknik	  vid	  stråkspel	  om	  tempot	  är	  så	  högt	  
att	  tonen	  inte	  hinner	  bli	  lidande.	  När	  det	  gäller	  långsamma	  mer	  sångbara	  fraser	  framhål-‐
ler	  han	  dock	  också	  att	  det	  ofta	  är	  bättre	  med	  en	  mer	  samlad	  hand	  och	  högre	  tryck	  på	  
strängen.	  Både	  Bertil	  och	  Cesar	  uppger	  att	  de	  ser	  fördelar	  med	  att	  kunna	  använda	  lik-‐
nande	  fingersättningar	  på	  kontrabasen	  som	  på	  elbasen.	  På	  denna	  punkt	  håller	  dock	  inte	  
Adam	  med,	  då	  han	  ser	  kontrabasen	  och	  elbasen	  som	  två	  helt	  skilda	  instrument.	  Adam	  
anser	  inte	  att	  hans	  kontrabasteknik	  i	  någon	  större	  utsträckning	  har	  influerats	  av	  hans	  
elbasspel.	  
	  
Utifrån	  ett	  pedagogiskt	  perspektiv	  är	  alla	  tre	  noga	  med	  att	  påpeka	  att	  det	  kanske	  inte	  
finns	  en	  metod	  som	  passar	  alla.	  Adam	  har	  avfärdat	  fyrfingertekniken	  för	  egen	  del	  då	  han	  
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helt	  enkelt	  får	  ont	  av	  att	  spela	  på	  det	  sättet.	  Han	  tycker	  ändå	  att	  man	  skall	  ge	  alla	  meto-‐
der	  en	  chans	  för	  att	  kunna	  hitta	  det	  som	  är	  bäst	  för	  varje	  individ.	  Också	  Bertil	  varierar	  
sin	  metodik	  utifrån	  sina	  elevers	  önskemål	  och	  förutsättningar.	  
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5	  Diskussion	  	  
	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion	  där	  analysresultatet	  diskuteras	  utifrån	  
litteratur	  och	  forskning	  inom	  området.	  	  Sedan	  följer	  en	  metoddiskussion	  där	  jag	  diskute-‐
rar	  min	  förförståelses	  roll	  i	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  Därefter	  tas	  arbetets	  betydelse	  
och	  yrkesrelevans	  samt	  framtida	  forskning	  upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Det	  första	  jag	  vill	  lyfta	  upp	  till	  diskussion	  är	  respondenternas	  bakgrund.	  De	  har	  alla	  tre	  ge-‐
mensamt	  att	  kontrabasen	  inte	  var	  deras	  första	  instrument,	  utan	  deras	  musikaliska	  bana	  har	  
startat	  med	  instrument	  som	  piano,	  trumpet	  och	  andra	  blåsinstrument	  på	  den	  kommunala	  
musikskolan.	  Respondenterna	  har	  i	  varierande	  grad	  uppskattat	  denna	  undervisning	  och	  två	  
av	  respondenterna	  uttrycker	  att	  det	  nog	  egentligen	  var	  föräldrarnas	  önskemål	  som	  styrde	  
instrumentvalet	  till	  en	  början.	  En	  gemensam	  knutpunkt	  finns	  det	  däremot	  i	  tonåren	  då	  alla	  
tre	  respondenterna	  började	  spela	  elbas.	  Här	  verkar	  instrumentvalet	  skett	  mer	  på	  eget	  ini-‐
tiativ	  och	  lärandet	  skett	  utan	  någon	  formell	  undervisning.	  Att	  spela	  i	  band	  tillsammans	  med	  
kamrater	  verkar	  ha	  varit	  en	  bidragande	  orsak	  till	  lockelsen.	  Det	  är	  därefter	  detta	  elbasspel	  
som	  tillsammans	  med	  ett	  intresse	  för	  jazzmusik,	  tagit	  respondenterna	  vidare	  till	  kontrabas-‐
sen.	  Just	  elbasensspelets	  inverkan	  på	  respondenternas	  tekniska	  förhållningsätt	  till	  kontra-‐
basen	  är	  en	  viktig	  aspekt	  som	  jag	  diskuterar	  mer	  utförligt	  nedan.	  	  
	  
Om	  vi	  med	  elbasen	  som	  inkörsport	  går	  vidare	  till	  kontrabasen,	  finns	  det	  här	  en	  klar	  skilje-‐
linje	  vad	  det	  gäller	  synen	  på	  teknikens	  funktion	  mellan	  de	  två	  respondenter	  som	  valt	  att	  
bredda	  sig	  genremässigt	  och	  den	  respondent	  som	  huvudsakligen	  stannat	  kvar	  inom	  de	  afro-‐
amerikanska	  musikstilarna.	  Enligt	  Lind	  (2008)	  ser	  skolade	  musiker	  i	  högre	  grad	  tekniska	  
färdigheter	  som	  en	  viktig	  beståndsdel	  i	  sitt	  spel	  och	  de	  har	  också	  generellt	  en	  mer	  strukture-‐
rad	  strategi	  kring	  övning.	  Detta	  stämmer	  väl	  in	  på	  mina	  egna	  resultat	  då	  Adam	  och	  Bertil,	  
som	  är	  de	  två	  respondenter	  som	  lägger	  störst	  vikt	  vid	  de	  tekniska	  aspekterna	  av	  spelet	  har	  
en	  högre	  utbildning	  på	  instrumentet.	  Vidare	  har	  dessa	  två	  respondenter	  pedagogisk	  utbild-‐
ning	  och	  undervisar	  även	  elever	  från	  nybörjarnivå	  och	  uppåt,	  vilket	  kan	  antas	  kräva	  en	  mer	  
strukturerad	  metodik.	  De	  är	  också	  väl	  förtrogna	  med	  en	  stor	  del	  av	  repertoaren	  och	  de	  olika	  
skolorna	  som	  finns	  för	  instrumentet.	  De	  nämner	  båda	  Simandls	  New	  Method	  for	  the	  Double	  
Bass	  (Simandl	  1948)	  som	  en	  bra	  grund,	  men	  är	  också	  förtjusta	  i	  Rabbaths	  (1984)	  metod	  där	  
de	  båda	  har	  hämtat	  mycket	  av	  sin	  teknik.	  Cesar	  har	  inte	  intresserat	  sig	  för	  den	  klassiska	  
skolningen	  på	  samma	  sätt.	  Han	  nämner	  däremot	  Ray	  Brown’s	  Bass	  Method	  (Brown	  1963)	  
som	  ett	  exempel	  på	  en	  bok	  med	  bra	  övningar	  för	  jazzteknik.	  	  
	  
Den	  finns	  vissa	  ergonomiska	  problem	  med	  kontrabasen.	  Enlig	  Mason	  (2008)	  har	  över	  86	  %	  
av	  deltagarna	  i	  hennes	  studie	  spelrelaterad	  värk.	  Av	  mina	  respondenter	  är	  det	  egentlige	  bara	  
Adam	  som	  uttryckligen	  har	  haft	  större	  besvär	  med	  värk.	  Han,	  liksom	  de	  två	  övriga	  framhål-‐
ler	  att	  det	  framförallt	  är	  viktigt	  med	  ett	  instrument	  som	  är	  någorlunda	  lättspelat.	  I	  Masons	  
studie	  visade	  det	  sig	  att	  de	  basister	  som	  hade	  en	  större	  mensur	  än	  105,1	  cm	  hade	  än	  mer	  
problem	  med	  värk	  än	  de	  med	  lite	  kortare	  mensur.	  Här	  vore	  det	  intressant	  att	  också	  titta	  lite	  
på	  stränghöjd	  och	  typ	  av	  strängar,	  vilket	  enligt	  min	  uppfattning	  kan	  spela	  väl	  så	  stor	  roll	  för	  
spelbarheten	  och	  ergonomin	  som	  mensuren.	  När	  det	  kommer	  till	  frågan	  om	  att	  sitta	  ner	  eller	  
stå	  upp	  med	  kontrabasen	  visar	  Allan	  (1984)	  att	  det	  inte	  finns	  några	  större	  skillnader	  i	  mus-‐
kelspänningar	  mellan	  de	  olika	  alternativen.	  Mina	  respondenter	  föredrar	  alla	  tre	  att	  stå	  upp	  
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när	  de	  spelar,	  men	  Adam	  som	  under	  sina	  första	  år	  satt	  ner	  med	  kontrabasen	  berättar	  att	  han	  
då	  hade	  stora	  problem	  med	  smärta	  kopplat	  till	  spelet	  med	  stråken.	  	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  elbasens	  inverkan	  på	  kontrabasspelet	  har	  respondenterna	  gått	  åt	  olika	  
håll.	  Från	  att	  inte	  alls	  göra	  en	  medveten	  koppling	  mellan	  instrumenten	  (Adam)	  via	  Bertil	  
som	  ser	  en	  klar	  tekniskt	  koppling	  som	  han	  försöker	  utnyttja	  så	  mycket	  som	  möjligt	  till	  Cesar	  
som	  i	  princip	  ”översatt”	  sin	  elbasteknik	  också	  till	  kontrabasen.	  I	  The	  Improviser´s	  Bass	  
Method	  (Sher	  1979)	  förespråkas	  olika	  fingersättningar	  för	  el-‐	  och	  kontrabas	  för	  samma	  
material.	  Detta	  är	  då	  alltså,	  enligt	  mina	  resultat,	  inte	  ett	  nödvändigt	  förhållningsätt	  för	  ett	  
framgångsrikt	  basspel.	  Jag	  kan	  inte	  se	  någon	  självklar	  anledning	  till	  att	  mina	  respondenter	  
förhåller	  sig	  så	  pass	  olika	  här.	  Möjligen	  kan	  det	  hänga	  ihop	  med	  hur	  mycket	  respondenterna	  
tagit	  till	  sig	  av	  de	  skolor	  de	  studerat,	  kontra	  utnyttjat	  den	  praktiska	  nyttan	  de	  kunnat	  se	  med	  
att	  använda	  elbasen	  som	  en	  sorts	  mall	  även	  för	  kontrabasen.	  	  
	  
En	  generell	  attityd	  hos	  mina	  respondenter	  är	  att	  de	  alla	  framhåller	  behovet	  av	  en	  ända-‐
målsenlig	  teknik.	  Med	  det	  menar	  jag	  att	  de	  på	  olika	  sätt	  förmedlar	  att	  det	  i	  första	  hand	  är	  vad	  
man	  skall	  spela	  och	  hur	  det	  skall	  låta	  som	  styr	  valet	  av	  metod.	  Detta	  måste	  dock	  ses	  i	  per-‐
spektivet	  av	  att	  alla	  tre	  är	  erfarna	  kontrabasister	  som	  har	  övat	  och	  spelat	  många	  år.	  På	  så	  vis	  
har	  de	  hunnit	  bygga	  upp	  en	  ansenlig	  erfarenhet	  om	  vad	  som	  fungerar	  bäst	  för	  just	  dem.	  Den	  
individuella	  aspekten	  lyfts	  också	  tydligt	  fram,	  alla	  är	  noga	  med	  att	  påpeka	  att	  de	  individuella	  
förutsättningarna	  är	  en	  viktig	  faktor	  vid	  valet	  av	  metod.	  Sett	  till	  detta	  ser	  jag	  att	  det	  finns	  en	  
problematik	  med	  att	  följa	  endast	  en	  lärobok	  eller	  skola.	  Enligt	  min	  uppfattning	  kan	  de	  klas-‐
siska	  metodböckerna	  lätt	  uppfattas	  som	  ”kompletta”.	  De	  är	  ofta	  skrivna	  av	  en	  virtuos	  inom	  
ämnet,	  och	  lär	  i	  en	  eller	  flera	  volymer	  ut	  en	  metod	  från	  grunden	  upp	  till	  avancerade	  so-‐
lostycken.	  Detta	  är	  mina	  respondenter	  också	  noga	  med	  att	  påpeka,	  just	  att	  det	  kanske	  inte	  är	  
så	  enkelt	  att	  det	  finns	  en	  metod	  som	  passar	  alla,	  och	  att	  deras	  egen	  metodik	  är	  en	  kombinat-‐
ion	  av	  olika	  metoder.	  Som	  pedagoger	  säger	  de	  sig	  vara	  noga	  med	  att	  försöka	  anpassa	  under-‐
visningen	  efter	  elevernas	  önskemål	  och	  förutsättningar,	  och	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter	  
och	  kunskaper	  hjälpa	  till	  att	  hitta	  den	  eller	  de	  metoder	  som	  passar	  varje	  elev	  bäst.	  Också	  Le-‐
vitt	  (1997)	  visar	  att	  de	  flesta	  pedagogerna	  i	  hans	  studie	  använder	  sig	  av	  flera	  olika	  metod-‐
böcker	  utifrån	  elevernas	  behov.	  Det	  verkar	  förhålla	  sig	  så	  att	  det	  inom	  utbildningsväsendet	  
är	  upp	  till	  varje	  enskild	  pedagog	  att	  bestämma	  utbildningsmaterialet	  utifrån	  mer	  allmänna	  
ramar.	  Detta	  kan	  tyckas	  vara	  att	  lägga	  ett	  stort	  ansvar	  hos	  pedagogen	  att	  vara	  väl	  insatt	  i	  de	  
utbildningsmaterial	  och	  metoder	  som	  finns	  att	  tillgå	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  möta	  elever	  
med	  skilda	  förutsättningar	  och	  önskemål.	  

5.2	  Metoddiskussion	  	  
Mitt	  resultat	  måste	  värderas	  till	  de	  två	  forskningsfrågorna	  var	  för	  sig.	  I	  början	  av	  min	  
studie	  låg	  fokus	  väldigt	  mycket	  på	  den	  första,	  och	  ursprungligen	  enda	  forskningsfrågan:	  
hur	  respondenterna	  hade	  kommit	  fram	  till	  sitt	  sätt	  att	  tekniskt	  ta	  sig	  an	  kontrabasen.	  
Det	  var	  i	  den	  yttre	  verkligheten	  jag	  förväntade	  mig	  att	  finna	  svaren	  och	  jag	  lade	  stor	  vikt	  
vid	  faktorer	  som	  vilken	  metodbok	  eller	  vilken	  lärare	  som	  hade	  format	  respondenterna	  
mest.	  Detta	  tolkande	  av	  den	  yttre	  verkligheten	  kan	  knytas	  till	  det	  som	  Ödman	  (2007)	  
skriver	  om	  den	  tredje	  dimensionen	  av	  tolkningsakten,	  fokuseringsnivån.	  På	  den	  nivån	  
kan	  en	  forskare	  lägga	  fokus	  på	  de	  yttre	  händelserna	  bakom	  ett	  visst	  spår,	  eller	  så	  kan	  
han	  eller	  hon	  tolka	  samma	  händelser	  som	  uttryck	  för	  en	  existentiell	  värld.	  Jag	  tror	  att	  jag	  
efterhand	  mer	  och	  mer	  började	  intressera	  mig	  för	  just	  de	  existentiella	  motiven	  i	  respon-‐
denternas	  berättelser	  vilket	  har	  lett	  till	  en	  viss	  förskjutning	  av	  innebörden	  i	  resultatet.	  
Från	  fokus	  på	  hur	  respondenterna	  har	  utvecklat	  sin	  teknik	  utifrån	  den	  bakgrund	  de	  
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kommer	  ifrån,	  till	  att	  även	  omfatta	  hur	  respondenterna	  förhåller	  sig	  till	  sin	  livsvärld	  som	  
en	  intressant	  aspekt	  av	  deras	  förhållningsätt	  till	  kontrabasen.	  För	  att	  kunna	  behandla	  
även	  dessa	  frågor	  på	  ett	  systematiskt	  vis	  lades	  det	  därför	  till	  en	  ytterligare	  forsknings-‐
fråga:	  Vilken	  funktion	  anser	  respondenterna	  att	  deras	  teknik	  har?	  	  Svaret	  på	  den	  frågan	  
är	  det	  jag	  har	  försökt	  förmedla	  med	  de	  tematiska	  metaforerna.	  En	  viss	  problematik	  kan	  
skönjas	  i	  detta,	  dvs.	  att	  jag	  i	  efterhand	  tolkat	  in	  någonting	  annat	  än	  det	  som	  jag	  från	  bör-‐
jan	  var	  ute	  efter.	  Om	  jag	  redan	  från	  början	  hade	  haft	  de	  existentiella	  aspekterna	  i	  med-‐
vetandet,	  hade	  jag	  antagligen	  utformat	  intervjuerna	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Om	  så	  hade	  varit	  
fallet	  hade	  jag	  genom	  följdfrågor	  direkt	  kunna	  pröva	  och	  utveckla	  mina	  tolkningar,	  re-‐
sultatet	  måste	  således	  värderas	  i	  relation	  till	  forskningsfrågorna	  var	  för	  sig.	  På	  den	  
första	  frågan	  tycker	  jag	  att	  jag	  har	  fått	  ett	  ganska	  samlat	  svar	  som	  ger	  en	  bred	  och	  in-‐
tressant	  bild	  av	  respondenternas	  väg	  tillsammans	  med	  sitt	  instrument.	  När	  det	  kommer	  
till	  de	  mer	  existentiella	  aspekterna	  av	  tolkningen,	  metaforerna	  som	  övergripande	  också	  
beskriver	  respondenternas	  förhållningsätt	  till	  instrumentet,	  är	  de	  inte	  direkt	  återkopp-‐
lade	  till	  respondenterna	  på	  samma	  sätt.	  Jag	  vill	  därför	  vara	  mer	  försiktig	  i	  min	  bedöm-‐
ning	  av	  dess	  värde	  och	  riktighet	  i	  förhållande	  till	  forskningsfrågan.	  
	  
I	  en	  hermeneutisk	  tolkning	  spelar	  förförståelse	  en	  viktig	  roll.	  Här	  diskuteras	  vilken	  betydelse	  
den	  har	  haft	  i	  min	  studie,	  hela	  vägen	  från	  valet	  av	  forskningsfält	  till	  genomförandet	  och	  tolk-‐
ningen	  av	  intervjuerna.	  Utgångspunkten	  för	  min	  studie	  var	  de	  frågor	  jag	  efter	  mina	  år	  inom	  
den	  musikpedagogiska	  utbildningen	  fortfarande	  kände	  att	  jag	  inte	  hade	  fått	  några	  svar	  på.	  
Möjligen	  fanns	  det	  också	  någon	  form	  av	  frustration	  över	  det	  som	  jag	  upplevde	  som	  svårig-‐
heter	  med	  kontrabasen,	  framförallt	  den	  rent	  tekniska	  biten	  av	  spelet.	  Det	  jag	  kanske	  egentli-‐
gen	  sökte	  efter	  var	  ett	  enkelt	  svar	  på	  frågan:	  Hur	  gör	  man	  egentligen?	  Det	  kan	  tyckas	  att	  jag	  
efter	  fyra	  år	  på	  musikhögskolan	  snarare	  borde	  haft	  svaret	  än	  frågan,	  det	  hade	  tveklöst	  varit	  
att	  föredra	  för	  min	  personliga	  del.	  Det	  var	  inte	  så	  att	  jag	  inte	  visste	  hur	  man	  kunde	  göra,	  eller	  
hur	  mina	  lärare	  gjorde.	  Problemet	  var	  snarare	  just	  variationen	  av	  tekniker	  och	  svårigheten	  
att	  helt	  dedicera	  sig	  åt	  en	  viss	  metod.	  Jag	  ville	  helt	  enkelt	  veta	  vilket	  som	  var	  bäst	  just	  för	  mig	  
för	  att	  ägna	  tiden	  åt	  just	  den	  metoden	  och	  glatt	  kunna	  strunta	  i	  allt	  annat.	  Så	  såg	  min	  förför-‐
ståelse	  alltså	  ut	  vid	  starten.	  Ödman	  (2007)	  menar	  att	  förförståelse	  ”ger	  riktning	  i	  vårt	  sö-‐
kande.	  Det	  är	  den	  som	  avgör	  vilken	  aspekt	  vi	  lägger	  på	  det	  föremål	  som	  studeras”	  (sid.	  102).	  
I	  mitt	  fall	  grundades	  således	  frågeställningen	  i	  min	  egen	  känsla	  av	  osäkerhet	  kring	  kontra-‐
bastekniken	  vilket	  ledde	  vidare	  till	  frågan	  om	  hur	  andra	  gör,	  och	  framförallt	  hur	  de	  har	  reso-‐
nerat	  kring	  dessa	  frågor	  och	  vad	  som	  har	  varit	  avgörande	  faktorer	  i	  deras	  val	  av	  metod.	  Inom	  
hermeneutisk	  tolkning	  används	  begreppet	  ”good-‐reason-‐essay”	  (a.a.,	  s.	  86)	  där	  forskaren	  
med	  utgångspunkten	  att	  människan	  är	  rationell	  och	  alltså	  oftast	  handlar	  på	  god	  grund,	  tol-‐
kar	  sig	  fram	  till	  rimliga	  skäl	  för	  en	  handling.	  Detta	  sätt	  att	  tolka	  var	  nog	  det	  som	  spontant	  låg	  
närmast	  mitt	  eget	  sätt	  att	  tänka	  i	  början	  av	  min	  studie	  och	  de	  har	  också	  spelat	  en	  stor	  roll	  i	  
tolkningarna	  av	  intervjuerna.	  	  
	  
Enligt	  Ödman	  (2007)	  har	  tolkningsakten	  tre	  dimensioner.	  En	  tidsdimension,	  en	  dimension	  
som	  avser	  tolkningarnas	  abstraktionsnivå	  och	  en	  fokuseringsdimension.	  Tidsdimensionen	  
avser	  att	  forskaren	  vid	  tolkande	  av	  en	  företeelse,	  för	  att	  uppnå	  en	  mer	  fullständig	  förståelse,	  
måste	  beakta	  både	  dess	  bakgrund	  och	  dess	  framtid.	  Den	  andra	  dimensionen,	  tolkandets	  ab-‐
straktionsnivå,	  handlar	  om	  att	  helheten	  skall	  bekräfta	  delarna	  och	  delarna	  bekräfta	  helheten.	  
Den	  tredje	  dimensionen,	  fokuseringsdimensionen,	  avser	  tolkning	  av	  den	  yttre	  verkligheten	  
respektive	  existentiell	  tolkning.	  
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Hur	  har	  jag	  då	  förhållit	  mig	  till	  och	  använt	  mig	  av	  dessa	  tre	  dimensioner?	  Tidsdimensionen	  
finns	  med	  på	  ett	  tydligt	  vis	  redan	  i	  tematiseringen	  av	  intervjuerna.	  I	  möjligaste	  mån	  har	  jag	  
försökt	  skapa	  en	  berättelse	  med	  början	  från	  respondenternas	  första	  möte	  med	  kontrabasen	  
till	  där	  de	  befinner	  sig	  idag	  med	  sin	  samlade	  erfarenhet.	  Ett	  sätt	  att	  se	  på	  tidsdimensionen	  
specifikt	  kopplat	  till	  intervjuerna	  är	  att	  jag	  i	  tolkningsarbetet	  försöker	  visa	  på	  att	  responden-‐
ternas	  teknik	  på	  instrumenten	  har	  kommit	  till	  genom	  en	  kombination	  av	  dels	  de	  lärare	  och	  
förebilder	  de	  haft	  men	  också	  av	  sina	  mål	  med	  kontrabasspelet,	  dvs.	  att	  det	  i	  det	  som	  respon-‐
denterna	  har	  valt	  att	  ta	  till	  sig	  och	  utveckla	  finns	  en	  riktning	  mot	  framtiden,	  man	  lär	  sig	  det	  
som	  man	  tror	  kommer	  vara	  användbart	  längre	  fram.	  	  
	  
Abstraktionsnivån	  eller	  del-‐helhetsdimensionen	  har	  varit	  viktig	  i	  framtagandet	  av	  resulta-‐
tets	  tematiska	  metaforer.	  Här	  har	  arbetssättet	  varit	  att	  genom	  upprepade	  läsningar	  av	  tex-‐
ten,	  hitta	  och	  pröva	  olika	  övergripande	  tolkningar	  att	  pröva	  mot	  utsagor	  i	  intervjuerna.	  Först	  
när	  delarna	  stämde	  överens	  med	  den	  övergripande	  metaforen	  och	  vice	  versa	  upp-‐levde	  jag	  
tolkningen	  som	  riktig.	  Det	  förhåller	  sig	  säkert	  så,	  att	  trots	  min	  ambition	  att	  ha	  ett	  öppet	  sinne	  
för	  innehållet	  i	  texten	  så	  är	  min	  tolkning	  präglad	  av	  min	  förförståelse.	  Det	  finns	  säkerligen	  
flera	  rimliga	  tolkningar	  av	  intervjuerna.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  läsaren	  själv	  bildar	  sig	  en	  
uppfattning	  om	  dess	  riktighet,	  också	  utifrån	  det	  jag	  har	  redovisat	  om	  min	  förförståelse.	  
	  
Fokuseringsdimensionen	  är	  den	  dimension	  som	  jag	  upplever	  som	  intressantast	  i	  denna	  stu-‐
die.	  Från	  början	  kretsade	  mina	  tankar	  om	  ämnet	  väldigt	  mycket	  på	  vilket	  sätt	  respondenter-‐
na	  tar	  sig	  an	  instrumentet.	  Varför-‐frågan	  fanns	  förvisso	  med	  även	  i	  början	  men	  jag	  hade	  nog	  
tänkt	  mig	  att	  det	  mest	  handlade	  om	  praktiska	  överväganden	  med	  för-‐	  och	  nackdelar	  mellan	  
olika	  metoder.	  Även	  vilka	  lärare	  och	  förebilder	  respondenterna	  hade	  haft	  såg	  jag	  som	  avgö-‐
rande.	  Fortfarande	  hävdar	  jag	  att	  dessa	  saker	  är	  viktiga	  och	  att	  de	  har	  haft	  betydelse	  för	  re-‐
spondenternas	  sätt	  att	  ta	  sig	  an	  kontrabasen,	  samtidigt	  som	  ett	  intresse	  för	  att	  hitta	  andra	  
svar	  på	  varför	  frågan	  växt	  sig	  starkare.	  Här	  upplever	  jag	  starkt	  att	  även	  respondenternas	  
personligheter	  och	  sättet	  de	  ser	  på	  sig	  själva	  och	  förhåller	  sig	  till	  världen,	  faktiskt	  även	  på-‐
verkar	  hur	  de	  spelar	  kontrabas.	  Dessa	  insikter	  har	  även	  förändrat	  sättet	  jag	  ser	  på	  mitt	  för-‐
hållande	  till	  min	  egen	  teknik	  på	  kontrabasen.	  Här	  kan	  jag	  alltså	  tydligt	  se	  att	  genom	  en	  ökad	  
förståelse	  för	  andra	  människor	  har	  min	  egen	  förförståelse	  utvecklats.	  
	  
Om	  jag	  idag	  med	  min	  nya	  utvidgade	  förförståelse	  hade	  genomfört	  dessa	  intervjuer,	  hade	  jag	  
troligtvis	  genomfört	  dem	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  Som	  exempel	  kan	  jag	  ta	  intervjun	  med	  Cesar,	  där	  
jag	  tolkat	  som	  att	  hans	  kontrabasteknik	  i	  första	  hand	  grundar	  sig	  på	  hans	  förkunskaper	  från	  
elbasen.	  Problemet	  är	  jag	  inte	  vet	  så	  mycket	  om	  hans	  elbasteknik,	  så	  här	  kan	  man	  säga	  att	  
min	  egen	  förförståelse	  ställde	  till	  det	  lite	  för	  mig.	  Jag	  var	  inställd	  på	  att	  fråga	  om	  kontrabas-‐
metoder	  och	  skolor.	  När	  jag	  förstod	  att	  hans	  teknik	  mestadels	  var	  hämtad	  från	  elbasen	  tän-‐
ker	  jag	  nu	  att	  jag	  istället	  skulle	  frågat	  mer	  om	  elbasen	  och	  vilka	  skolor	  och	  förebilder	  som	  
han	  hade	  studerat	  där.	  Nu	  känns	  intervjun	  lite	  tunn	  utifrån	  forskningsfrågan.	  Hade	  jag	  fått	  en	  
ordentlig	  redogörelse	  för	  hur	  Cesar	  hade	  utvecklat	  sin	  teknik	  på	  först	  elbasen	  för	  att	  sedan	  
överföra	  den	  till	  kontrabasen,	  hade	  jag	  säkert	  fått	  ett	  större	  material	  att	  analysera	  och	  dra	  
slutsatser	  utifrån.	  Att	  jag	  inte	  gjorde	  på	  det	  sättet	  tror	  jag	  till	  viss	  del	  beror	  på	  att	  jag	  själv	  
också	  har	  bakgrund	  som	  elbasist,	  jag	  använde	  helt	  enkelt	  min	  egen	  syn	  på	  vad	  elbasteknik	  
innebär	  istället	  för	  att	  låta	  Cesar	  få	  berätta	  om	  hur	  han	  hade	  utvecklat	  sin	  teknik.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  	  
En	  tanke	  jag	  hade	  när	  jag	  påbörjade	  denna	  studie	  om	  kontrabasmetoder	  var	  att	  målet	  med	  
en	  metod	  måste	  vara	  att	  uppnå	  en	  så	  stor	  frihet	  på	  instrumentet	  som	  möjligt.	  Genom	  att	  full-‐
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ständigt	  behärska	  en	  metod	  skulle	  det	  inte	  längre	  vara	  nödvändigt	  att	  fundera	  på	  fingersätt-‐
ningar	  och	  dylikt.	  Istället	  skulle	  all	  energi	  kunna	  läggas	  på	  det	  musikaliska	  uttrycket.	  Jag	  
tänkte	  mig	  att	  den	  metod	  som	  fortast	  möjligt	  tar	  en	  basist	  till	  den	  nivån	  måste	  vara	  den	  ulti-‐
mata.	  När	  jag	  nu	  i	  studiens	  slutskede	  reflekterar	  över	  detta	  sätt	  att	  se	  på	  kontrabasmetoder	  
har	  jag	  inte	  längre	  riktigt	  samma	  inställning.	  Det	  jag	  tidigare	  såg	  som	  en	  väg	  till	  musikalisk	  
frihet	  ser	  jag	  nu	  mera	  som	  ett	  av	  musikerns	  verktyg	  som	  precis	  som	  instrumentet	  måste	  för-‐
finas	  och	  utvecklas	  hela	  tiden.	  	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  	  
Arbetet	  med	  den	  här	  studiens	  har	  stor	  betydelse	  för	  min	  framtida	  roll	  som	  kontrabaslärare.	  
Genom	  mötet	  med	  mina	  respondenter	  och	  genom	  den	  litteratur	  och	  forskning	  jag	  tagit	  del	  
av,	  har	  jag	  under	  processens	  gång	  utvecklat	  en	  större	  förståelse	  för	  de	  frågor	  som	  från	  bör-‐
jan	  gjorde	  att	  jag	  valde	  detta	  forskningsfält.	  Där	  jag	  från	  början	  såg	  ett	  problemområde,	  den	  
stora	  variationen	  av	  möjliga	  tekniska	  angreppssätt	  på	  kontrabasen,	  ser	  jag	  nu	  en	  spännande	  
värld	  fylld	  av	  möjligheter	  att	  botanisera	  bland.	  Jag	  hoppas	  att	  denna	  resa	  på	  något	  vis	  också	  
förmedlas	  till	  läsaren	  av	  denna	  studie	  och	  kan	  ge	  lite	  vägledningen	  och	  inspiration	  i	  sökan-‐
det	  efter	  det	  ultimata	  sättet	  att	  spela	  kontrabas	  på.	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  	  
En	  idé	  för	  fortsatt	  forskning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  undersöka	  hur	  kontrabasundervisningen	  
ser	  ut	  på	  landets	  musikhögskolor,	  både	  inom	  den	  klassiska	  och	  den	  afroamerikanska	  genren.	  
Frågor	  som	  skulle	  kunna	  vara	  intressanta	  att	  titta	  på	  är	  till	  exempel	  hur	  lärarens	  sätt	  att	  
spela	  på	  påverkar	  hur	  studenterna	  gör	  samt	  hur	  undervisningsmaterialet	  för	  grundläggande	  
teknik	  skiljer	  sig	  mellan	  genrerna.	  En	  ergonomistudie	  som	  jämför	  kontrabasister	  som	  spelar	  
fyrfingerteknik	  med	  de	  som	  spelar	  med	  traditionell	  trefingerteknik	  vore	  också	  intressant	  då	  
de	  argument	  mot	  fyrfingerteknik	  jag	  stött	  på	  ofta	  har	  handlat	  just	  om	  skaderisken	  med	  den	  
tekniken.	  
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Bilagor	  

	  

Information	  om	  forskningsstudie!	  

Med	  fingrarna	  på	  kontrabasen	  
 
Jag är musiklärarstuderande på musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet i Arvika 
och skriver examensarbete om kontrabasmetodik. 
 
Jag vill med studien ta reda på mer om vilka metoder för teknik som olika basister använder 
sig av samt hur olika basister kommit fram till just sitt sätt att spela på. 
 
För att studera detta kommer jag att göra intervjuer med ett antal kontrabasister om deras syn 
på ämnet. 
 
Din medverkan innebär att du deltar i en intervju som spelas in digitalt och sedan skrivs ut. 
Därefter kommer det inspelade materialet att raderas. Intervjuerna kommer endast att 
användas för det aktuella examensarbetet och de kommer att förvaras så att ingen obehörig 
kan komma åt dem. 
 
Du kommer att garanteras anonymitet i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan om så 
önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. 
 
Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till i vilka 
sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar ställning till om uttalanden och 
beskrivna handlingar i intervjuerna bör vara anonyma eller ej. 
 
 
 
Hannes Beyer 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 0730 xxxxxxx 
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Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
�   JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
� JA � Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara 
anonyma om de redovisas. 
 
� JA � Nej 
 
 
Namn:______________________________________________________________________
____ 
 
Musiker 
(instrument):_________________________________________________________________ 
 
 
Ålder:_____________Antal år som verksam musiker:_______________________________ 
 
 
Huvudsaklig hemvist inom 
(genreområde):_______________________________________________________________ 
 
Datum, ort och 
namn:______________________________________________________________________ 
	  


