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Sammanfattning	  	  
	  
Examensarbete	  inom	  musiklärarprogrammet,	  inriktning	  gymnasium	  
Titel:	  Intuition,	  Teknik	  och	  Erfarenhet	  –	  Observation	  av	  en	  lärandeprocess	  
Författare:	  Viktor	  Morin	  	  
Termin	  och	  år:	  Vårterminen	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ia	  Hultén	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Detta	  är	  en	  studie	  om	  lärande-‐	  och	  skapandeprocesser.	  Mer	  specifikt	  innefattar	  studien	  
en	  observation	  av	  hur	  jag	  arrangerar	  3	  låtar	  för	  olika	  instrument	  under	  en	  tidsbestämd	  
period.	  De	  frågor	  som	  behandlas	  är	  vilka	  tekniker	  jag	  använder,	  vilka	  problem	  som	  
uppstår	  och	  hur	  det	  fungerar	  att	  arrangera	  på	  tid.	  Slutsatsen	  av	  hela	  observationen	  har	  
visat	  att	  det	  är	  en	  bredd	  av	  faktorer	  som	  samspelar	  i	  kompositionsprocessen.	  Det	  har	  
visat	  sig	  att	  jag	  applicerar	  intuition,	  diskursivt	  tänkande,	  musikteoretisk	  teknik	  och	  
erfarenhet	  i	  arrangeringen	  av	  musik.	  Observationen	  är	  till	  stor	  del	  belyst	  av	  det	  
fenomenologiska	  perspektivet	  och	  fenomenologisk	  metod	  används	  i	  analysen	  av	  mitt	  
observerade	  material.	  
	  
Nyckelord:	  kompositionsprocess,	  fenomenologi,	  arrangering,	  musikteori,	  
inlärningsprocess	  
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Abstract	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  Intuition,	  Technique	  and	  Experience	  –	  Observation	  of	  a	  Learning	  process	  
Author:	  Viktor	  Morin	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ia	  Hultén	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
This	  is	  a	  study	  about	  learning	  and	  creative	  processes.	  More	  specifically,	  the	  study	  
contains	  an	  observation	  of	  how	  I	  arrange	  three	  songs	  for	  different	  instruments	  within	  a	  
specific	  time	  limit.	  The	  questions	  that	  are	  accounted	  for	  in	  this	  study	  are	  what	  
techniques	  I	  use,	  which	  problems	  arise	  and	  how	  the	  time	  limit	  affects	  the	  result.	  The	  
result	  of	  this	  study	  shows	  that	  a	  variety	  of	  factors	  are	  present	  during	  my	  
composition/arranging	  process.	  It	  shows	  that	  I	  apply	  intuition,	  discursive	  thinking,	  
music	  theoretical	  techniques,	  and	  experience	  in	  the	  field	  of	  arranging	  music.	  The	  
observation	  is,	  to	  some	  extent,	  analysed	  from	  phenomenological	  perspective.	  
	  
Keywords:	  Composition	  process,	  Phenomenology,	  Arranging,	  Music	  theory,	  Learning	  
process	  
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Förord	  	  
	  
Jag	  vill	  rikta	  några	  särskilda	  tack	  till	  Fredrik	  Hedberg	  för	  arrangeringsteknisk	  hjälp,	  till	  
Ann-‐Sofie	  Paulander	  och	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  deras	  råd	  till	  mig	  angående	  
resultat-‐	  och	  metodkapitlen	  och	  sist	  men	  inte	  minst	  till	  Ia	  Hultén	  som	  handlett	  mig	  
genom	  min	  arbetsprocess.	  
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1	  Inledning	  
Detta	  inledande	  kapitel	  berättar	  om	  bakgrunden	  till	  mitt	  forskningsintresse,	  ämnesval	  
samt	  syfte.	  Det	  syftar	  också	  till	  att	  visa	  på	  de	  svårigheter	  som	  kan	  uppstå	  inom	  just	  det	  
valda	  forskningsområdet.	  Mitt	  valda	  område	  för	  forskning	  är	  inom	  
komposition/arrangering.	  Som	  musiker	  och	  som	  lärare	  behöver	  man	  ibland	  
arrangera/komponera	  under	  viss	  tidspress.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  vilka	  metoder	  och	  
tekniker	  man	  kan	  använda	  för	  att	  arrangera	  stycken	  under	  sådan	  tidspress	  samt	  hur	  
inlärningsprocessen	  fungerar	  under	  arbetets	  progression.	  Detta	  arbete	  kommer	  senare	  
att	  mynna	  ut	  i	  ett	  musikaliskt	  gestaltande	  projekt.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Mitt	  intresse	  för	  mitt	  valda	  område	  komposition/arrangering	  bottnar	  i	  att	  jag	  upplevt,	  inte	  
minst	  i	  olika	  skolformer,	  att	  man	  emellanåt	  är	  tvungen	  att	  skriva	  under	  viss	  tidspress.	  Jag	  vet	  
att	  man	  både	  som	  elev	  och	  lärare	  ibland	  behöver	  skriva	  en	  komposition	  eller	  ett	  
arrangemang	  för	  olika	  situationer.	  Med	  situation	  menar	  jag	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  
skrivandet	  och	  jag	  kommer	  hädanefter	  att	  benämna	  dessa;	  riktlinjer.	  Riktlinjer	  kan	  till	  
exempel	  vara	  vad	  läraren	  tillfrågar	  av	  en	  viss	  arrangeringsuppgift	  eller	  vilka	  instrument	  som	  
finns	  att	  tillgå	  i	  ett	  visst	  arrangeringsprojekt.	  Det	  kan	  också	  handla	  om	  svårighetsgrad	  på	  
arrangemanget	  och	  vilka	  som	  ska	  framföra	  det.	  Det	  är	  alltså	  många	  faktorer	  som	  kan	  behöva	  
räknas	  med	  när	  man	  skriver	  ett	  arrangemang	  och	  dessa	  är	  alltid	  beroende	  av	  sammanhanget	  
arrangemanget	  ska	  användas	  i.	  	  
	  
Det	  finns	  redan	  efter	  föregående	  stycke	  anledning	  att	  se	  varför	  denna	  typ	  av	  studie	  kan	  vara	  
betydande	  för	  ett	  framtida	  yrkesliv	  som	  musiklärare	  eller	  för	  framtida	  uppgifter	  som	  
student.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  vill	  med	  detta	  arbete	  främst	  titta	  på	  svårigheterna	  att	  arbeta	  med	  hänsyn	  till	  bland	  annat	  
de	  tidigare	  nämna	  faktorerna.	  Jag	  är	  också	  intresserad	  av	  att	  se	  vilka	  metoder	  och	  tekniker	  
jag	  använder	  och	  kan	  använda	  för	  att	  förbättra	  progressionen	  och	  på	  så	  sätt	  bli	  säkrare	  i	  mitt	  
tidsbegränsade	  arbete.	  Jag	  observerar	  också	  progressionen	  i	  själva	  inlärningen	  och	  kommer	  
att	  använda	  mig	  av	  ett	  teoretiskt	  perspektiv	  vid	  observationen.	  
	  
Jag	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  kommer	  att	  kunna	  hjälpa	  mig	  och	  andra	  att	  producera	  säkra	  och	  
bra	  resultat	  för	  olika	  sammanhang	  där	  arrangemang	  behövs.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  få	  en	  överblick	  över	  de	  problem	  som	  uppstår	  i	  
kompositions/arrangeringsuppgifter	  på	  tid	  och	  hur	  man	  kan	  minimera	  problemen	  genom	  
användandet	  av	  olika	  metoder	  och	  tekniker.	  
	  
Vilka	  metoder	  använder	  jag	  för	  att	  komponera/arrangera?	  

Vilka	  problem	  kan	  uppstå	  när	  man	  komponerar/arrangerar?	  

Hur	  påverkar	  tidsfaktorn	  mitt	  arrangerade	  och	  arrangemangens	  resultat?	  
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2.	  Bakgrund 
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  först	  och	  främst	  ta	  upp	  litteratur	  inom	  området,	  göra	  en	  
genomgång	  av	  grunderna	  inom	  arrangering	  och	  gå	  igenom	  musikteoretiska	  begrepp.	  
Därefter	  kommer	  tidigare	  forskning	  med	  anknytning	  till	  mitt	  valda	  ämne.	  Det	  är	  främst	  
ett	  antal	  uppsatser	  och	  examensarbeten.	  Slutligen	  ska	  jag	  göra	  en	  genomgång	  av	  mitt	  
teoretiska	  perspektiv,	  fenomenologin,	  för	  att	  ge	  läsaren	  insikt	  i	  perspektivet	  jag	  kommer	  
att	  använda	  i	  diskussionsdelen	  i	  detta	  arbete.	   

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Jag	  vill	  inleda	  detta	  kapitel	  med	  att	  tala	  lite	  om	  vad	  arrangering	  innebär	  och	  hur	  det	  
används.	  Arrangering	  är	  kortfattat;	  konsten	  att	  bearbeta	  och	  strukturera	  musik	  utifrån	  
en	  befintlig	  komposition.	  Det	  finns	  förstås	  flera	  sätt	  att	  arrangera	  på	  beroende	  på	  bland	  
annat	  utgångsmaterialet.	  Utgår	  man	  från	  en	  melodi	  utan	  ackord	  så	  brukar	  den	  första	  
delen	  i	  arbetet	  vanligtvis	  vara	  harmonisering.	  Det	  innebär	  att	  man	  sätter	  ackord	  till	  den	  
befintliga	  melodin	  och	  således	  ger	  stycket	  ett	  harmoniskt	  förlopp.	  En	  annan	  del	  som	  är	  
betydelsefull	  i	  arrangering	  är	  instrumentation,	  vilket	  betyder	  att	  man	  fördelar	  de	  olika	  
stämmorna	  i	  musiken	  till	  olika	  instrument	  och	  ger	  instrumenten	  olika	  uppgifter.	  Man	  
försöker	  här	  att	  skapa	  en	  bra	  balans	  mellan	  exempelvis	  bas	  och	  ackompanjemang	  eller	  
mellan	  sång	  och	  andra	  melodi-‐instrument	  (Jansson,	  1991).	  	  	  
	  
Det	  är	  vissa	  förkunskaper	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  ett	  lyckat	  arrangemang,	  och	  med	  
lyckat	  menar	  jag	  spelbart,	  praktiskt	  och	  att	  det	  låter	  bra,	  vilket	  givetvis	  är	  en	  individuell	  
bedömning.	  Det	  krävs	  kunskap	  om	  instrumentens	  omfång	  och	  hur	  spelbart	  (lätt/svårt)	  
det	  skrivna	  materialet	  är.	  Instrumentens	  omfång	  är	  sällan	  något	  definitivt	  när	  det	  gäller	  
t.ex.	  blåsinstrument,	  men	  omfånget	  och	  vilka	  toner	  man	  skriver	  påverkar	  just	  
spelbarheten	  och	  hur	  lätt	  och	  svårt	  det	  är	  för	  en	  instrumentalist	  att	  spela.	  En	  utmärkt	  
bok	  att	  skaffa	  sig	  dessa	  kunskaper	  från	  är	  Roine	  Janssons	  Traditionell	  Arrangering	  från	  
1991	  som	  på	  ett	  tydligt	  och	  ganska	  kortfattat	  sätt	  tar	  upp	  grunderna	  i	  såväl	  enkel	  som	  
avancerad	  arrangering.	  
	  
Det	  har	  också	  gjorts	  en	  hel	  del	  studier	  om	  kompositionsteknik	  och	  vilka	  faktorer	  som	  
spelar	  roll	  inom	  komponerande	  och	  arrangering.	  Det	  finns	  en	  intressant	  masteruppsats	  
från	  en	  student	  på	  lärarutbildningen	  i	  musik	  i	  Malmö.	  Den	  heter	  Att	  komponera	  
konstmusik	  –	  kompositionsstudenters	  lärande	  och	  arbetssätt	  ur	  ett	  hermeneutiskt	  
perspektiv	  och	  belyser	  lärandet	  och	  arbetssätten	  inom	  komposition	  av	  västerländsk	  
konstmusik	  (Hagerman,	  2010).	  	  
	  	  
Att	  komponera	  konstmusik	  är	  till	  viss	  del	  en	  intuitiv	  akt,	  enligt	  Hagerman,	  
kompositionsprocessen	  är	  en	  kombination	  av	  intuitivt	  och	  diskursivt	  tänkande,	  där	  
diskurs	  innebär	  att	  man	  når	  fram	  till	  en	  slutsats	  genom	  att	  stegvis	  gå	  igenom	  de	  givna	  
delarna	  av	  helheten.	  Intuitionen	  å	  andra	  sidan	  kan	  definieras	  som	  ett	  sätt	  att	  se	  eller	  
känna	  helheten	  direkt	  utan	  att	  gå	  igenom	  delarna.	  Helheten	  kan	  uppfattas	  omedelbart	  
utan	  stöd	  av	  tidigare	  erfarenhet	  eller	  intellektuell	  analys	  (Hagerman,	  2010).	  	  Intuition	  
kan	  till	  exempel	  vara	  att	  snabbt	  kunna	  fånga	  en	  vacker	  naturbild	  i	  ord	  och	  göra	  den	  till	  
en	  dikt,	  se	  bara	  på	  diktare	  som	  Göthe	  och	  Wilhelm	  Müller.	  Hagerman	  skriver	  också	  om	  
tre	  typer	  av	  tänkande	  i	  konstnärligt	  arbete;	  instinkt,	  intelligens	  och	  intuition.	  Instinkt	  är	  
en	  sorts	  primitiv	  intuition	  och	  handlar	  främst	  om	  att	  få	  väldigt	  simpla	  grepp	  om	  saker.	  
Intelligens	  är	  det	  diskursiva	  tänkandet	  och	  intellektuella	  analyserandet	  i	  
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skapandeprocessen.	  Högst	  bland	  de	  konstnärliga	  tankeformerna	  står	  intuition,	  som	  
innebär	  att	  få	  grepp	  om	  en	  helhet	  vid	  ett	  enda	  ögonblick	  (Hagerman,	  2010).	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Det	  finns	  ett	  intressant	  examensarbete	  av	  Vanja	  Rehn	  från	  Kungl.	  Musikhögskolan	  i	  
Stockholm	  som	  heter	  Att	  skriva	  musik	  –	  magi	  eller	  teori	  (2012).	  Syftet	  med	  hennes	  
uppgift	  var	  att	  skapa	  två	  genomarbetade	  låtar	  och	  få	  en	  djupare	  inblick	  i	  den	  egna	  
skapandeprocessen.	  I	  resultatdelen	  beskrivs	  hennes	  upptäckter	  angående	  sin	  
skapandeprocess.	  Vidare	  beskriver	  hon	  sig	  som	  väldigt	  känslomässigt	  styrd	  när	  hon	  
skapar	  och	  har	  svårt	  att	  hantera	  motgångar.	  Går	  det	  dåligt	  så	  är	  låten	  dålig.	  Något	  hon	  
skriver	  om	  är	  att	  musiktekniska	  metoder	  verkar	  fått	  en	  underlägsen	  roll	  gentemot	  
känslorna.	  Hon	  berättar	  också	  att	  hon	  en	  bit	  in	  i	  låten	  var	  låst	  i	  låtens	  mönster	  och	  inte	  
kunde	  gå	  vidare.	  Det	  vill	  säga	  hon	  blev	  mindre	  flexibel	  ju	  längre	  in	  i	  en	  låt	  hon	  arbetade	  
(Rehn,	  2012).	  
	  
Bo	  Nilsson	  har	  skrivit	  en	  avhandling	  som	  heter	  Jag	  kan	  göra	  hundra	  låtar	  (2002).	  
Avhandlingen	  innefattade	  barn	  i	  andra	  klass	  och	  deras	  kompositionsprocess.	  De	  
använde	  synthesizers	  och	  datorprogram	  som	  redskap	  för	  att	  komponera.	  Nilsson	  
analyserar	  också	  resultaten	  av	  barnens	  kompositionsprocess.	  Studien	  tog	  18	  månader	  
och	  innefattade	  insamling	  av	  barnens	  verk	  samt	  ingående	  intervjuer.	  Studien	  visar	  att	  
alla	  barn	  kunde	  använda	  sig	  av	  någon	  form	  av	  struktur	  i	  sitt	  komponerande.	  De	  
uppvisade	  metoder	  som	  upprepning,	  ”call	  and	  response”,	  melodisk	  utveckling	  och	  
sekvenser.	  Det	  finns	  också	  evidens	  i	  studien	  för	  att	  kompositionsprocessen	  kunde	  
fungera	  som	  ett	  medium	  för	  fantasi,	  minnen	  och	  känslor.	  Studien	  visade	  även	  att	  de	  olika	  
kompositionsuppgifterna	  kunde	  tolkas	  som	  en	  inbjudan	  till	  att	  leka	  och	  ett	  sätt	  att	  ge	  
uppgifterna	  mening	  för	  barnen	  (Nilsson,	  2002).	  

2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
Mitt	  valda	  perspektiv,	  genom	  vilket	  jag	  ska	  analysera	  och	  jämföra	  texterna	  i	  denna	  
uppsats,	  är	  fenomenologi.	  	  
	  	  
De	  utmärkande	  dragen	  inom	  fenomenologin	  är	  att	  man	  anser	  att	  absolut,	  objektiv	  
kunskap	  om	  saker	  inte	  kan	  nås	  då	  objektet	  alltid	  är	  i	  samspel	  med	  subjektet.	  Ett	  objekt	  
blir	  alltså	  alltid,	  i	  någon	  mån,	  subjektivt	  bedömt	  av	  betraktaren	  och	  upplevt	  på	  ett	  sätt	  
trots	  att	  tinget	  i	  dess	  ”verkliga”	  natur	  kan	  vara	  neutralt	  (Bengtsson,	  2005).	  Saker	  är	  
alltid	  saker	  för	  någon	  och	  aldrig	  saker	  för	  sig	  själva.	  Fenomenologin	  ställer	  sig	  alltså	  mot	  
-‐ismer	  och	  reduktionistiska	  synsätt	  som	  hävdar	  att	  saker	  har	  ett	  objektivt	  värde	  och	  en	  
bestämd	  funktion.	  Husserls	  utveckling	  av	  filosofin	  mynnade	  så	  småningom	  ut	  i	  
transcendental	  fenomenologi	  via	  de	  två	  föregående	  faserna	  deskriptiv	  psykologi	  och	  
deskriptiv	  fenomenologi.	  	  Den	  tidigare	  deskriptiva	  fenomenologin	  tog	  sin	  start	  med	  
Husserls	  verk	  Logiska	  Undersökningar	  (Logische	  Untersuchungen)	  där	  han	  starkt	  
kritiserade	  psykologismen	  och	  därmed	  också	  sina	  egna	  tidigare	  teorier.	  Psykolgosimen	  
menar	  han	  reducerar	  allt	  till	  sinnesupplevelser	  och	  psykologiska	  företeelser.	  Ett	  logiskt	  
eller	  matematiskt	  resonemang	  kan	  visserligen	  ses	  som	  enbart	  en	  tanke	  men	  den	  förlorar	  
sin	  kraft	  utan	  relationen	  till	  objekt	  (Bengtsson,	  2005).	  Bengtsson	  (2005)	  tar	  vidare	  upp	  
Husserls	  transcendentala	  fenomenologi.	  	  	  
	  
Husserl	  argumenterar	  för	  att	  allt	  som	  erfars,	  erfars	  av	  ett	  transcendentalt	  medvetande.	  
Detta	  medvetande	  är	  dock	  inte	  detsamma	  som	  det	  empiriska	  medvetandet,	  alltså	  det	  
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medvetandet	  som	  ser	  kausalitet	  mellan	  objekt.	  Husserl	  introducerar	  med	  denna	  teori	  på	  
nytt	  det	  antika	  begreppet	  epoché,	  vilket	  var	  de	  antika	  skeptikernas	  begrepp	  för	  att:	  
”hålla	  tillbaka	  sitt	  omdöme	  tills	  man	  har	  täckning	  för	  det	  man	  talar	  om”	  (Bengtsson,	  
2005):	  

	  
Husserl	  utvidgar	  epochéns	  funktionsfält	  och	  förstår	  den	  som	  ett	  
tillbakahållande	  av	  alla	  existensomdömen.	  Epochéns	  uppgift	  blir	  därmed	  att	  
åtskilja	  existens	  och	  innehåll,	  att	  sätta	  existensen	  inom	  parentes	  och	  inte	  
använda	  sig	  av	  den.	  (Bengtsson,	  2005,	  s.	  13)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  ”nya”	  epoché-‐begreppet	  menar	  Husserl	  ger	  täckning	  för	  vetenskapens	  brister	  och	  
med	  brister	  menar	  han	  att	  vetenskapen	  är	  grundad	  på	  metafysiska	  antaganden	  som	  vi	  
de	  facto	  aldrig	  kan	  få	  kunskap	  om:	  
	  

Syftet	  med	  epochén	  är	  att	  kunna	  återinföra	  hela	  vår	  förgivettagna	  
erfarenhetsvärld	  på	  ett	  rent	  och	  absolut	  medvetande,	  på	  den	  absoluta	  
egensfären,	  som	  Husserl	  säger	  i	  den	  senare	  delen	  av	  sitt	  författarskap.	  Detta	  
medvetande	  betraktar	  han	  som	  undantaget	  all	  världslig	  relativism.	  Det	  finns	  
inte	  själv	  i	  världen,	  men	  utgör	  möjlighetsbetingelsen	  för	  allt	  värdsligt	  vi	  kan	  
erfara.	  (Bengtsson,	  2005,	  s.	  13)	  

	  
Den	  transcendentala	  fenomenologin	  har	  dock	  fått	  kritik	  för	  att	  inte	  följa	  fenomenologins	  
ursprungliga	  tanke	  att	  ge	  rättvisa	  åt	  sakerna	  själva.	  Fenomenologins	  grundtanke	  är	  trots	  
allt	  att	  varken	  ta	  för	  givet	  vetenskapliga	  teorier,	  sunt	  förnuft	  eller	  vilka	  åsikter	  som	  helst.	  
Istället	  ska	  man	  studera	  tinget	  i	  sig	  vare	  sig	  det	  är	  ett	  fysiskt	  objekt,	  en	  känsla,	  en	  tanke	  
eller	  en	  institution.	  Objektet	  kan	  bara	  studeras	  utifrån	  vår	  egen	  erfarenhet	  av	  det	  
(Bengtsson,	  2001).	  Detta	  är	  en	  grundläggande	  del	  i	  fenomenologins	  metodik,	  vilken	  
Husserl	  menade	  skulle	  utgöra	  ett	  nytt	  fundament	  för	  modern	  vetenskap.	  	  
	  	  	  
Jag	  ska	  fortsätta	  med	  ett	  stycke	  om	  den	  fenomenologiska	  metodiken	  för	  att	  ge	  en	  tydlig	  
kontext	  till	  de	  nyss	  nämnda	  idéer	  som	  presenterats,	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  till	  att	  tala	  om	  
Maurice	  Merleau-‐Ponty	  och	  dennes	  teorier.	  
	  	  
Trots	  de	  olika	  variationerna	  av	  fenomenologin	  så	  är	  metodiken	  ganska	  entydigt	  förstådd	  
genom	  Bengtssons	  bok	  (2001).	  I	  det	  metodiska	  utförandet	  så	  strävar	  man	  efter	  att	  ”få	  
grepp	  om	  sakerna	  så	  som	  de	  visar	  sig	  i	  erfarenheten,	  begreppslägga	  dem,	  men	  utan	  att	  
våldföra	  sig	  på	  dem”	  (Bengtsson,	  2001).	  	  Med	  detta	  menar	  han	  att	  man	  ska	  ha	  en	  
öppenhet	  gentemot	  tingen	  och	  dess	  natur,	  istället	  för	  att	  tvinga	  sig	  att	  se	  dem	  utifrån	  en	  
viss	  teori.	  Risken	  med	  att	  se	  allt	  utifrån	  till	  exempel	  ett	  rationellt	  eller	  positivistiskt	  
perspektiv	  kan	  vara	  att	  man	  misstar	  sig	  om	  tingets	  natur	  och	  drar	  slutsatser	  som	  inte	  get	  
rättvisa	  åt	  tinget	  och	  inte	  överensstämmer	  med	  realiteten.	  Här	  kan	  man	  tydligt	  se	  nyttan	  
av	  Husserls	  återinförande	  av	  epochén-‐begreppet.	  Det	  pekar	  också	  på	  att	  fenomenologin	  
eftersträvar	  en	  sorts	  realism.	  Vi	  kan	  således	  konstatera	  att	  den	  fenomenologiska	  metoden	  
inte	  har	  några	  strikta	  principer,	  utan	  endast	  kräver	  observation	  av	  saker	  som	  de	  visar	  sig	  i	  
interaktion	  med	  subjektet	  (Bengtsson,	  2001).	  
	  
Maurice	  Merleau-‐Ponty	  var	  en	  efterföljare	  till	  Husserl	  och	  de	  tidigare	  tyska	  
fenomenologerna	  och	  den	  som	  på	  allvar	  förde	  fenomenologin	  till	  Frankrike.	  Jag	  kallar	  
honom	  efterföljare	  på	  grund	  av	  att	  han	  tydligt	  följer	  Husserls	  tankegångar	  och	  Husserls	  
uttryck	  är	  förekommande	  i	  Merleau-‐Pontys	  verk	  (Bengtsson,	  2001).	  Merleau-‐Ponty	  har	  
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utgångspunkt	  i	  att	  vi	  lever	  i	  en	  värld	  av	  ordning,	  mening	  och	  allmänna	  strukturer	  men	  han	  
menar	  att	  tänkande	  och	  mening	  alltid	  bestäms	  utifrån	  de	  frågor	  som	  ställs.	  Frågorna	  
bestämmer	  vad	  som	  är	  ett	  relevant	  svar	  (Bengtsson,	  2001).	  
	  	  
Ett	  intressant	  begrepp	  som	  kan	  användas	  i	  Merleau-‐Pontys	  teorier	  är	  livsvärlden.	  
Livsvärlden	  är	  den	  världen	  som	  vi	  upplever	  och	  som	  är	  en	  förutsättning	  för	  allt,	  ett	  
orubbligt	  fundament:	  	  
	  

Vilken	  är	  då	  denna	  värld	  som	  varken	  är	  ren	  natur	  eller	  rent	  medvetande	  och	  
som	  de	  båda	  förutsätter?	  Merleau-‐Pontys	  svar	  är	  den	  värld	  som	  vi	  dagligen	  
lever	  våra	  liv	  i,	  den	  värld	  >i	  vilken	  vi	  lärde	  oss	  vad	  en	  skog,	  en	  äng	  eller	  en	  flod	  
är>.	  Hans	  svar	  är	  med	  andra	  ord	  livsvärlden,	  och	  därmed	  avses	  den	  värld	  som	  
är	  levande	  närvarande	  i	  våra	  varseblivningar	  och	  som	  därmed	  är	  oupplösligt	  
förbunden	  med	  ett	  varseblivande	  objekt.	  (Bengtsson,	  2001,	  s.	  70)	  

	  
Olikt	  Husserl	  så	  menar	  Merleau-‐Ponty	  att	  ”världen	  är	  där	  före	  all	  analys”	  (Bengtsson,	  
2001,	  s.	  70).	  Även	  om	  man	  kan	  resonera	  att	  vi	  kan	  tvivla	  på	  världens	  existens,	  så	  är	  ju	  
världens	  existens	  en	  förutsättning	  för	  tvivel.	  Det	  blir	  således	  ett	  sorts	  felslut	  att	  resonera	  
på	  det	  sättet.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  ha	  klarhet	  i	  att	  denna	  värld	  inte	  är	  densamma	  som	  de	  
objektivistiska	  vetenskapernas	  värld,	  där	  allting	  är	  beräkningsbart,	  mätbart,	  objektivt	  och	  
mekaniskt.	  Enligt	  Merleau-‐Ponty	  så	  är	  det	  omöjligt	  att	  leva	  i	  en	  sådan	  värld	  och	  bara	  
uppleva	  allt	  objektivistiskt	  utan	  en	  subjektiv	  interaktion	  med	  världens	  föremål.	  En	  sådan	  
värld	  rymmer	  inte	  de	  subjektiva	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  vi	  alla	  har	  och	  lever	  igenom	  
(Bengtsson,	  2001).	  
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3	  Metodkapitel	  
Detta	  kapitel	  avser	  att	  ta	  upp	  de	  metoder	  jag	  använt	  i	  min	  studie.	  Detta	  kapitel	  redogör	  
för	  hur	  dessa	  metoder	  används	  praktiskt	  under	  forskningsprocessen.	  Avslutningsvis	  
redogörs	  för	  studiens	  tillförlitlighet	  samt	  etiska	  överväganden.	  

3.1	  Metodologi	  	  
Eftersom	  det	  i	  detta	  arbete	  rör	  sig	  om	  en	  kvalitativ	  studie	  så	  krävs	  också	  passande	  
metoder	  för	  kvalitativ	  forskning.	  Loggbok	  är	  en	  av	  de	  metoder	  som	  passar	  bra	  för	  
ändamålet.	  Loggboken	  har	  förstås	  fördelen	  att	  den	  fungerar	  som	  ett	  externt	  minne	  för	  
människor	  under	  en	  process,	  vad	  det	  än	  gäller.	  Ett	  exempel	  är	  loggböcker	  som	  under	  
lång	  tid	  förts	  av	  kaptener	  till	  sjöss.	  Genom	  att	  dokumentera	  i	  en	  loggbok	  så	  behöver	  de	  
inte	  minnas	  i	  huvudet	  sina	  observationer	  om	  vind,	  kurs	  och	  sin	  omgivning	  på	  fartyget	  
(Björndal,	  2005).	  	  	  
	  	  
Loggboken	  har	  också	  fördelen	  att	  ge	  användare	  perspektiv	  på	  saker	  de	  skrivit,	  efter	  att	  
han/hon	  skrivit	  det.	  Björndal	  (2005)	  refererar	  till	  en	  observation	  som	  har	  gjorts	  av	  
Jorunn	  Möller	  där	  denne	  upptäckt	  att	  lärare	  som	  skriver	  loggbok,	  med	  hjälp	  av	  dessa,	  
plötsligt	  kan	  komma	  till	  insikt	  och	  hitta	  lösningar	  på	  problem	  som	  tidigare	  upplevdes	  
svårhanterliga.	  Möller	  menar	  också	  att	  ”den	  dolda	  delen	  av	  yrkespraktiken	  tydliggjordes	  
plötsligt	  och	  de	  slutade	  uppleva	  sig	  som	  offer	  i	  olika	  situationer”	  (Möller,	  1993).	  
	  	  
Det	  finns	  också	  stöd	  för	  den	  här	  metoden	  i	  Lev	  Vygotskijs	  sociokulturella	  perspektiv,	  där	  
loggboken	  ses	  som	  ett	  medierande	  redskap.	  Vidare	  menar	  Vygoskij	  att	  vi	  med	  hjälp	  av	  
kommunikativa	  redskap	  som	  tal	  och	  skrift,	  organiserar	  vår	  omvärld	  (Säljö,	  2012).	  Detta	  
illustreras	  vidare	  av	  Vygoskijs	  berömda	  triangel	  som	  visar	  att	  människan	  inte	  reagerar	  
direkt	  på	  omvärldens	  signaler	  utan	  tänker	  utifrån	  kulturella	  redskap	  enligt	  följande	  
modell	  Stimulus>Medierande	  redskap>Respons	  (Säljö,	  2012).	  Loggboken	  kan	  för	  den	  
som	  använder	  den	  bli	  som	  en	  sorts	  dialog	  (eller	  monolog,	  beroende	  på	  hur	  man	  ser	  det),	  
varvid	  den	  som	  skriver	  får	  en	  pågående	  diskussion	  om	  sin	  forskning.	  En	  loggbok	  är	  
också	  personlig	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  skriva	  ner	  såväl	  vad	  de	  tänker	  och	  gör	  som	  vad	  de	  
känner,	  för	  att	  senare	  sortera	  ut	  vad	  som	  är	  relevant	  ur	  den	  nedskrivna	  texten	  (Björndal,	  
2005).	  Den	  stora	  nackdelen	  med	  en	  loggbok,	  som	  jag	  kan	  se,	  är	  om	  den	  blir	  för	  
ostrukturerad	  och	  det	  blir	  för	  svårt	  att	  utläsa	  mönster	  och	  relevanta	  synpunkter.	  Å	  
andra	  sidan	  kan	  en	  strukturerad	  loggbok	  lätt	  bli	  lite	  för	  stel	  och	  begränsad	  för	  ett	  fritt	  
tankeflöde.	  	  
	  	  
Björndal	  (2005)	  presenterar	  ett	  stort	  antal	  olika	  metoder	  man	  kan	  använda	  för	  att	  
strukturera	  sin	  loggbok.	  En	  av	  metoderna	  han	  presenterar	  som	  är	  särskilt	  intressant	  för	  
den	  här	  typen	  av	  arbete	  är	  processloggboken	  vars	  syfte	  är	  att	  registrera	  den	  pedagogiska	  
processen.	  I	  hans	  exempel	  ser	  den	  ut	  som	  följande:	  
	  
Vad	  hände?	   Vad	  kände	  jag	   Vad	  lärde	  jag	  mig?	  
	   	   	  
	  
Figur	  1.	  Reflektionsloggbok	  (datum)	  (tid)	  
	  
Vidare	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  fenomenologin	  som	  metod	  vid	  studien	  av	  själva	  
forskningsmaterialet	  och	  i	  mina	  observationer.	  I	  stora	  drag	  vill	  jag	  alltså	  försöka	  vara	  så	  
objektiv	  som	  möjligt	  för	  att	  visa	  trohet	  till	  ”själva	  saken”	  och	  inte	  mina	  förutfattade	  
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meningar	  om	  den	  samt	  beskriva	  de	  givna	  fenomenen	  ”så	  exakt	  och	  fullständigt	  som	  
möjligt”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  	  Det	  innebär	  också	  att	  sätta	  förkunskaperna	  om	  det	  
undersökta	  fenomenet	  inom	  parentes	  för	  att	  komma	  fram	  till	  en	  förutsättningslös	  
beskrivning	  av	  dess	  väsen.	  Det	  är	  detta	  som	  kallas	  fenomenologisk	  reduktion	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009).	  	  	  	  
	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  skriver	  förvisso	  specifikt	  om	  kvalitativa	  
forskningsintervjuer	  i	  sin	  bok	  men	  jag	  har	  snappat	  upp	  en	  del	  begrepp	  ur	  den	  som	  jag	  
tycker	  är	  viktiga.	  De	  aspekter	  de	  skriver	  om	  som	  är	  förenliga	  med	  mitt	  
forskningssammanhang	  är	  bland	  annat	  sökandet	  efter	  det	  kvalitativa,	  istället	  för	  
kvantitet.	  Nu	  har	  mitt	  arbete	  i	  och	  för	  sig	  en	  kvantitativ	  aspekt,	  men	  inte	  alls	  med	  det	  
kvantitativa	  som	  målsättning.	  Ett	  annat	  begrepp	  som	  de	  nämner	  är	  ”medveten	  naivitet”	  
vilket	  innebär	  att	  man	  har	  en	  viss	  öppenhet	  och,	  om	  man	  så	  vill,	  objektivitet	  gentemot	  
det	  nya	  och	  oväntade.	  

3.2	  Metod	  	  
Här	  beskrivs	  val	  av	  metod,	  val	  av	  situation	  för	  studien	  samt	  hur	  metoden	  användes.	  
Kapitlet	  redogör	  också	  för	  analys	  av	  dokumentationen	  samt	  studiens	  validitet	  och	  
giltighet.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Jag	  har	  valt	  att	  föra	  loggbok	  under	  tiden	  jag	  arrangerar	  för	  att	  det	  för	  mig	  är	  det	  till	  
synes	  enklaste	  och	  tydligaste	  dokumentationssättet.	  Jag	  kunde	  ha	  valt	  att	  använda	  
ljudinspelning	  eller	  videofilmning	  för	  att	  dokumentera	  mina	  tankar,	  idéer	  och	  
synpunkter,	  men	  då	  jag	  sällan	  jobbar	  ensam	  i	  ett	  rum	  så	  är	  loggbok	  det	  smidigaste	  sättet,	  
av	  naturliga	  orsaker.	  Jag	  ser	  också	  fördelen	  med	  en	  loggbok	  för	  att	  man	  lätt	  kan	  lägga	  
den	  parallellt	  med	  andra	  dokument	  på	  bildskärmen	  och	  på	  så	  sätt	  överskåda	  det	  i	  
jämförelse	  med	  till	  exempel	  mitt	  teoretiska	  perspektiv.	  Jag	  hävdar	  därför	  att	  jag	  kan	  få	  
ett	  lättare	  och	  mer	  tidseffektivt	  sätt	  att	  se	  mönster,	  än	  med	  ljud/video-‐inspelning.	  Jag	  
kan	  tillägga	  att	  loggboksskrivande	  lämpar	  sig	  mycket	  bra	  för	  den	  typen	  av	  arbete	  jag	  
gjort	  men	  jag	  kan	  se	  att	  det	  skulle	  gett	  mig	  betydligt	  fler	  nackdelar	  om	  jag	  ägnat	  mig	  åt	  
exempelvis	  en	  praktiskt	  musicerande	  uppgift,	  där	  ljud	  och	  video	  kan	  vara	  av	  högsta	  
nödvändighet	  för	  studien.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
Jag	  har	  låtit	  en	  utomstående	  välja	  ut	  två	  slumpvisa	  poplåtar	  för	  mig	  att	  arrangera	  och	  jag	  
har	  själv	  valt	  ut	  ett	  klassiskt	  stycke.	  Mitt	  val	  att	  välja	  det	  klassiska	  stycket	  själv	  beror	  på	  
att	  jag	  har	  mer	  erfarenhet	  inom	  klassisk	  arrangering	  än	  pop-‐arrangering.	  Det	  blev	  
således	  mycket	  lättare	  för	  mig	  att	  sätta	  en	  tidsbegränsning	  på	  de	  olika	  uppgifterna	  med	  
lite	  förkunskaper	  om	  hur	  lång	  tid	  som	  är	  rimligt.	  Dock	  har	  jag	  försökt	  sätta	  en	  ganska	  
stressig	  tidsbegränsning	  för	  att	  det	  ska	  bli	  lättare	  att	  mäta	  min	  prestation	  under	  just	  
tidspress.	  Jag	  kan	  tycka	  att	  det	  inte	  vore	  så	  mycket	  utmaning	  för	  mig	  om	  jag	  hade	  så	  gott	  
om	  tid	  att	  jag	  utan	  tvekan	  skulle	  kunna	  fullborda	  arrangemanget	  till	  det	  yttersta,	  så	  jag	  
ville	  göra	  situationen	  mer	  realistisk	  och	  verklighetsnära.	  Jag	  har	  också	  valt	  ut	  olika	  
instrument	  för	  låtarna,	  mer	  eller	  mindre	  slumpvis.	  I	  poplåtarna	  har	  jag	  valt	  ut	  typiska	  
instrumentkombinationer	  man	  skulle	  kunna	  stöta	  på	  i	  en	  gymnasieensemble	  och	  i	  det	  
klassiska	  stycket	  har	  jag	  valt	  ut	  instrumentkombinationer	  som	  är	  vanligt	  förekommande	  
i	  den	  klassiska	  musikvärlden.	  	  
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Nedan	  följer	  en	  tabell	  med	  de	  valda	  styckena,	  deras	  instrumentkombinationer	  och	  min	  
uppsatta	  tidsbegränsning:	  
	  
Stycke/låt	   Instrumentkombination	   Tidsbegränsning	  
Rehab	  (Winehouse,	  A.)	   3	  sångare,	  Bas,	  Gitarr,	  

Saxofon,	  Piano,	  Trumset	  
3-‐5	  timmar	  

Samson	  (Spektor,	  R.)	   Gitarr,	  Trumpet,	  Kontrabas	   3	  timmar	  

Wohin?	  (Schubert,	  F.)	   Stråkkvartett	   3	  dagar	  

	  
Figur	  2.	  Urval	  av	  material	  till	  mina	  forskningssituationer	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Hela	  min	  undersökning	  är	  gjord	  i	  ett	  bibliotek	  och	  jag	  har	  uteslutande	  använt	  mig	  av	  
loggboken	  vid	  min	  observation.	  Jag	  har	  skrivit	  precis	  allt	  jag	  kom	  att	  tänka	  på	  i	  
skrivande	  stund	  och	  har	  sedan	  sorterat	  ut	  det	  som	  är	  viktigt	  för	  analysen.	  Jag	  har	  alltså	  
inte	  haft	  något	  speciellt	  fokus	  för	  själva	  dokumentationen,	  utan	  har	  försökt	  vara	  öppen	  
och	  objektiv	  för	  alla	  intryck,	  vilket	  i	  och	  för	  sig	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  fokus.	  Vad	  jag	  
däremot	  tittat	  extra	  på,	  är	  det	  relevanta	  för	  mina	  forskningsfrågor.	  Det	  vill	  säga	  att	  jag	  
observerat	  vilka	  tekniker	  jag	  använder,	  hur	  jag	  tänker	  när	  jag	  arrangerar,	  vilka	  problem	  
som	  uppstår	  och	  hur	  jag	  löser	  dem.	  	  
	  
Jag	  skrev	  loggboken	  parallellt	  med	  mitt	  komponerande	  så	  fort	  jag	  gjorde	  en	  intressant	  
observation	  eller	  kom	  på	  en	  idé.	  Mitt	  första	  arrangemang	  Rehab	  tog	  sammanlagt	  4	  
timmar,	  Samson	  tog	  en	  och	  en	  halv	  timme	  och	  Wohin?	  blev	  klar	  inom	  de	  tre	  dagarna	  jag	  
avsatt	  för	  den	  (ungefär	  2-‐4	  timmars	  arbete	  per	  dag).	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Jag	  har	  läst	  igenom	  mina	  loggar	  systematiskt	  efter	  datum	  och	  läst	  igenom	  mina	  studier	  
separat.	  I	  och	  med	  att	  jag	  jobbat	  med	  en	  typ	  av	  loggbok	  där	  jag	  skriver	  ner	  exakt	  varje	  
tanke	  jag	  får,	  så	  har	  jag	  sållat	  ut	  det	  som	  är	  relevant	  för	  svaren	  på	  mina	  syftesfrågor.	  Jag	  
har	  alltså	  tittat	  mest	  på	  mina	  synpunkter	  om	  inlärning,	  mina	  olika	  attityder,	  mina	  
känslomässiga	  tillstånd	  och	  mitt	  engagemang	  för	  de	  olika	  låtarna,	  vilket	  jag	  visat	  ganska	  
tydligt	  i	  min	  loggbok.	  Naturligtvis	  har	  jag	  även	  observerat	  tiden	  det	  tagit	  mellan	  varje	  
loggboksskrivning,	  då	  tidsfaktorn	  är	  betydelsefull	  för	  min	  studie.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Etiska	  överväganden	  är	  alltid	  beroende	  av	  situationer.	  Min	  studie	  kräver	  inte	  så	  mycket	  
etiska	  överväganden,	  förutom	  att	  respektera	  låtskrivarnas	  kopieringsrätt	  och	  inte	  ge	  ut	  
originalnoter	  eller	  kopior	  på	  originalnoterna	  med	  denna	  uppsats.	  I	  övrigt	  har	  jag	  inga	  
känsliga	  personuppgifter	  eller	  andras	  personliga	  åsikter	  presenterade,	  vilket	  gör	  att	  min	  
studie,	  rent	  etiskt,	  inte	  är	  särskilt	  känslig.	  Om	  jag	  hade	  haft	  med	  en	  intervju	  med	  personliga	  
åsikter	  så	  hade	  jag	  fått	  göra	  starkare	  överväganden	  eftersom	  detta	  inte	  nödvändigtvis	  hade	  
varit	  till	  fördel	  för	  intervjupersonen	  (Bjørndal,	  2005).	  	  
	  
I	  Social	  research	  methods	  av	  Alan	  Bryman	  (2008),	  beskrivs	  två	  typer	  av	  tillförlitlighet,	  intern	  
och	  extern	  samt	  intern	  och	  extern	  giltighet.	  Mycket	  kortfattat	  så	  betyder	  intern	  tillförlitlighet	  
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att	  om	  det	  är	  mer	  än	  en	  observatör	  i	  en	  studie	  så	  är	  observatörerna	  överens	  om	  vad	  de	  
observerar.	  Extern	  tillförlitlighet	  å	  andra	  sidan	  handlar	  om	  att	  man	  ska	  kunna	  replikera	  en	  
studie,	  vilket	  är	  ett	  svårt	  kriterium	  att	  uppfylla	  för	  kvalitativ	  forskning.	  Det	  finns	  dock	  ett	  sätt	  
och	  det	  är	  att	  den	  som	  ska	  replikera	  forskningen	  gör	  det	  under	  samma	  förhållanden	  och	  
förutsättningar	  som	  personen	  i	  originalstudien	  (Bryman,	  2008).	  	  
	  
Intern	  giltighet,	  ordagrant	  översatt,	  säger	  huruvida	  det	  finns	  ett	  tydligt	  sammanhang	  
mellan	  forskarens	  observationer	  och	  teorierna	  denne	  lägger	  fram.	  Extern	  giltighet	  
betyder	  att	  upptäckterna	  kan	  generaliseras,	  vilket	  kan	  vara	  ett	  problem	  eftersom	  att	  
kvalitativ	  forskning	  ofta	  syftar	  till	  studier	  av	  specifika	  fall	  (Bryman,	  2008).	  Det	  man	  kan	  
göra	  är	  dock	  att	  jämföra	  studien	  med	  andra	  studier	  inom	  samma	  ämne.	  
	  
Det	  kan	  som	  sagt	  uppstå	  komplikationer	  med	  kvalitativa	  studier.	  En	  fallgrop	  kan	  vara	  att	  
man	  är	  för	  subjektiv	  och	  missar	  att	  vara	  objektiv.	  Total	  objektivitet	  i	  en	  självstudie	  torde	  
vara	  nästintill	  omöjligt.	  Det	  som	  jag	  har	  gjort	  är	  att	  jag	  skrivit	  ner	  i	  stort	  sett	  alla	  mina	  
tankar,	  subjektiva	  som	  objektiva	  i	  loggboken	  och	  efteråt	  gjort	  ett	  urval	  av	  det	  som	  är	  
viktigt	  för	  att	  svara	  på	  syftesfrågorna.	  På	  det	  sättet	  blir	  min	  studie	  tillförlitlig	  i	  och	  med	  
att	  det	  är	  lättare	  att	  ha	  ett	  objektivt	  och	  observerande	  öga	  när	  man	  ser	  tillbaka	  på	  
tidigare	  skeden	  utan	  att	  vara	  i	  samma	  känslotillstånd	  som	  vid	  tidpunkten	  man	  skrev	  det.	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  att	  presentera	  resultatet	  av	  mina	  studier	  samt	  svara	  på	  
forskningsfrågorna.	  Jag	  har,	  för	  enkelhetens	  skull,	  gjort	  en	  uppdelning	  av	  materialet	  
under	  olika	  teman.	  Mina	  teman	  har	  som	  uppgift	  att	  presentera	  olika	  sammanhängande	  
företeelser	  eller	  mönster	  som	  jag	  iakttagit	  i	  min	  analys	  av	  mina	  arbetsloggar.	  	  	  
	  
Jag	  har	  här	  skapat	  tre	  kapitel	  under	  namnen	  Arrangörens	  kunskapssfär,	  vilket	  behandlar	  
förkunskaper	  och	  tidigare	  erfarenheter,	  Arrangeringens	  problematik,	  som	  behandlar	  det	  
problematiska	  med	  att	  arrangera	  musik	  och	  Tiden	  som	  herre,	  vilket	  behandlar	  den	  
tidsliga	  aspektens	  påverkan	  på	  arbetet.	  Slutligen	  har	  jag	  skrivit	  ett	  kort	  sammanfattning	  
där	  jag	  sammanfattar	  resultatdelen	  och	  ger	  konkreta	  svar	  på	  mina	  frågor.	  

4.1	  Arrangörens	  kunskapssfär	  	  
Här	  ämnar	  jag	  ta	  upp	  hur	  mycket	  förkunskaper	  vid	  arrangering	  betyder	  och	  vilka	  
metoder	  jag	  använt	  mig	  av	  när	  jag	  arrangerat.	  Det	  finns	  en	  hel	  del	  tekniska	  saker	  och	  
”knep”	  att	  använda	  när	  man	  har	  lite	  erfarenhet	  inom	  musikteori	  och	  arrangering.	  Bland	  
annat	  har	  jag	  i	  samtliga	  stycken	  kopierat	  och	  klistrat	  in	  en	  hel	  del	  i	  och	  med	  att	  formen	  
varit	  strukturerad	  och	  upprepande.	  Jag	  nämner	  detta	  i	  min	  loggbok	  under	  arrangeringen	  
av	  Amy	  Winehouse’s	  Rehab:	  
	  

Jag	  märker	  att	  jag	  använder	  mycket	  copy/paste	  och	  gör	  små	  förändringar	  i	  det	  
jag	  klistrar	  in.	  Jag	  skriver	  också	  i	  första	  hand	  kompstämmorna	  och	  väntar	  med	  
sax-‐stämman.	  (Utdrag	  ur	  loggbok	  29-‐jan-‐2014)	  

	  
Här	  förklarar	  jag	  hur	  jag	  kopierat	  kompstämmorna,	  men	  också	  gjort	  små	  varierande	  
förändringar	  i	  det	  inklistrade	  partiet.	  På	  så	  sätt	  har	  jag	  använt	  samma	  grundfigurer	  och	  
harmonik	  men	  även	  varierat	  låten	  så	  att	  inte	  delarna	  blir	  exakt	  identiska	  (se	  bilaga	  1).	  
Fast	  det	  är	  ju	  förstås	  också	  en	  fråga	  om	  tycke	  och	  smak	  hur	  mycket	  man	  ska	  variera	  sig.	  	  
	  
Mitt	  nästa	  stycke	  jag	  arrangerade	  var	  Wohin?	  av	  Schubert.	  Här	  märkte	  jag	  direkt	  att	  jag	  
hade	  lite	  bristande	  förkunskaper	  vad	  gäller	  arrangering	  för	  violin.	  Det	  jag	  gjorde	  var	  att	  
jag	  emellanåt	  tog	  råd	  från	  en	  violinist	  men	  ändå	  klurade	  ut	  stämmorna	  själv.	  Ett	  annat	  
tekniskt	  knep	  jag	  använde	  i	  samma	  stycke	  var	  att	  utgå	  från	  ackordmallen	  och	  sedan	  
lägga	  på	  en	  mer	  rörlig	  basgång	  för	  att	  göra	  låten	  mer	  svängig.	  Att	  kunna	  göra	  låten	  rolig	  
och	  svängig	  när	  man	  bygger	  upp	  den	  från	  en	  enkel	  ackordmall	  är	  ett	  viktigt	  fundament	  i	  
god	  arrangeringsteknik	  och	  kräver	  musikalisk	  vana	  inom	  genren,	  eller	  åtminstone	  ett	  
musikaliskt	  sinne.	  Här	  är	  ett	  utdrag	  ur	  loggboken	  som	  förklarar	  vilket	  typ	  av	  tips	  jag	  fick:	  
	  

Börjar	  skriva	  in	  melodistämman	  på	  Wohin?	  i	  förstaviolinen	  direkt	  från	  boken.	  
Har	  just	  pratat	  med	  en	  violinist	  som	  gav	  mig	  tipset	  att	  dela	  upp	  sextolerna	  i	  
kompet	  mellan	  två	  violiner	  och	  göra	  båda	  rörliga	  genom	  att	  bara	  ge	  dem	  2	  
toner	  var	  åt	  gången.	  	  
	  
Jag	  har	  redan	  lite	  idéer	  hur	  jag	  vill	  ha	  stycket	  och	  planerar	  att	  lägga	  melodin	  i	  
flera	  olika	  stämmor	  senare.	  Dvs.	  de	  turas	  om	  att	  spela	  melodin.	  Men	  som	  sagt,	  
jag	  börjar	  med	  att	  skriva	  över	  melodin	  exakt	  i	  en	  stämma	  för	  att	  senare	  
fundera	  på	  utveckling.	  Violinisten	  bekräftade	  att	  tonarten	  E-‐	  dur	  var	  bra,	  men	  
sa	  att	  jag	  kan	  transponera	  melodistämman	  en	  oktav.	  (Utdrag	  ur	  loggbok	  6-‐feb-‐
2014)	  
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Här	  förstod	  jag	  vikten	  av	  att	  verkligen	  ha	  kunskaper	  om	  instrumenten	  man	  skriver	  för.	  
Bara	  en	  sak	  som	  att	  veta	  vilken	  tonart	  som	  passar	  bra	  och	  inte	  kräver	  att	  man	  känner	  till	  
”läges-‐spel”,	  register	  och	  läsbarheten	  i	  noterna.	  Att	  kunna	  göra	  alla	  stämmor	  någorlunda	  
roliga	  och	  rörliga	  är	  också	  en	  viktig	  faktor	  om	  någon	  faktiskt	  ska	  spela	  stycket	  någon	  
gång.	  Jag	  har	  också	  fått	  hjälp	  att	  lära	  mig	  vilka	  dubbelgrepp	  som	  fungerar	  på	  
stråkinstrumenten.	  
	  
Jag	  nämner	  vid	  flera	  tillfällen	  i	  loggboken	  att	  jag	  för	  stunden	  kände	  att	  just	  tidigare	  
erfarenheter	  var	  viktigt	  för	  att	  komma	  fram	  till	  det	  resultat	  jag	  fick.	  Det	  hade	  definitivt	  
varit	  svårare	  att	  skriva	  utan	  den	  hjälp	  jag	  fick	  med	  stråkinstrumentens	  funktion,	  praxis	  
och	  användning.	  
	  
Jag	  märker	  utifrån	  loggboken	  att	  jag	  lagt	  stor	  vikt	  på	  att	  göra	  arrangemangen	  intressanta	  
och	  variation	  har	  varit	  ett	  frekvent	  förekommande	  ledord	  under	  arbetets	  gång.	  Jag	  har	  
tagit	  hänsyn	  till	  faktorer	  som	  spelbarhet,	  dynamik,	  utmaning	  och	  att	  det	  ska	  vara	  roligt	  
för	  musiker	  att	  spela	  mina	  arrangemang.	  Jag	  nämner	  också	  vid	  flera	  tillfällen	  att	  
variationen	  i	  musiken	  hjälpt	  till	  att	  höja	  min	  motivation	  för	  att	  låtarna	  blir	  roligare	  för	  
mig	  att	  jobba	  med.	  

4.2	  Arrangeringens	  problematik	  
Inom	  arrangering	  finns	  det	  ett	  antal	  ”klassiska”	  och	  uppenbara	  problem	  som	  kan	  uppstå.	  Ett	  
av	  de	  mest	  frekvent	  förekommande	  problemen	  jag	  stötte	  på	  i	  Wohin?	  var	  att	  jag	  
transkriberar	  en	  två-‐	  och	  trestämmig	  pianosats	  till	  fyra	  violiner:	  
	  

Jag	  har	  dock	  upplevt	  problem	  med	  att	  skriva	  över	  pianostämma	  till	  stråkar,	  
vilket	  kan	  vara	  ett	  stort	  problem	  då	  pianostämmor	  och	  stråkinstrument	  ser	  
väldigt	  olika	  ut.	  I	  de	  lägena	  får	  man	  lov	  att	  skriva	  på	  känn	  inom	  harmoniken	  
och	  för	  hoppningsvis	  hitta	  en	  smidig	  lösning.	  (Utdrag	  ur	  loggbok	  8-‐feb-‐2014)	  

	  
Vad	  detta	  utdrag	  ur	  loggboken	  skvallrar	  om,	  är	  att	  jag	  i	  vissa	  skeden	  stått	  mellan	  
alternativen	  att	  skriva	  en	  egenkomponerad	  stämma	  eller	  att	  ge	  ett	  av	  instrumenten	  paus.	  Vid	  
de	  flesta	  tillfällen	  har	  jag	  låtit	  instrumenten	  vara	  så	  aktiva	  som	  möjligt	  och	  hittat	  på	  egna	  
stämmor	  utifrån	  Schuberts	  harmonik.	  Nedan	  följer	  tre	  takter	  från	  mitt	  arrangemang	  av	  
Wohin?	  som	  visar	  hur	  jag	  skapat	  aktivitet	  i	  de	  fyra	  stämmorna:	  
	  

	  
	  
Notexempel	  1.	  Tre	  takter	  från	  mitt	  arrangemang	  av	  Wohin?	  av	  Schubert,	  se	  även	  bilaga	  3.	  	  
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Liknande	  problem	  uppstod	  i	  arret	  av	  Samson.	  Där	  var	  det	  att	  jag	  skulle	  transkribera	  
sångstämman	  till	  trumpet:	  
	  

Den	  väldigt	  noggranna	  rytmen	  som	  är	  skriven	  i	  sångboken	  passar	  inte	  riktigt	  
för	  trumpeten	  så	  jag	  gör	  en	  hel	  del	  ändringar	  i	  rytmen.	  Detta	  för	  att	  det	  inte	  
längre	  finns	  en	  text	  att	  framhäva,	  då	  trumpeten	  spelar	  melodin.	  (Utdrag	  ur	  
loggbok	  9-‐feb-‐2014)	  

	  
Det	  jag	  gjort	  är	  att	  helt	  enkelt	  skriva	  om	  melodin	  rytmiskt	  utan	  att	  ta	  bort	  tonerna,	  eftersom	  
många	  rytmiska	  rörelser	  blir	  opraktiska	  och	  onödiga	  utan	  den	  tillhörande	  texten	  i	  originalet.	  
Det	  hör	  också	  till	  stilen	  att	  exakt	  rytmisering	  inte	  är	  en	  nödvändighet,	  vilket	  jag	  också	  
märker	  när	  jag	  jämför	  en	  av	  Regina	  Spektors	  inspelningar	  med	  det	  som	  är	  noterat	  i	  Hits	  
2007.	  Nedan	  följer	  tre	  takter	  ur	  mitt	  arrangemang	  av	  Samson	  där	  jag	  rytmiserat	  om	  
melodistämman:	  
	  

	  
	  
Notexempel	  2.	  Tre	  takter	  från	  mitt	  arrangemang	  av	  Samson	  av	  Spektor,	  se	  även	  bilaga	  2.	  
	  
Ett	  annat	  problem	  som	  kan	  vara	  väldigt	  arbetsamt	  är	  problemet	  med	  motivation.	  När	  
motivationen	  är	  låg	  hos	  arrangören	  kan	  det	  påverka	  resultatet	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  när	  
motivationen	  är	  hög.	  I	  mitt	  första	  arr	  var	  motivationsgraden	  hos	  mig	  väldigt	  låg	  från	  början	  
och	  steg	  senare	  i	  arbetet.	  Jag	  vill	  presentera	  två	  utdrag	  från	  loggboken	  som	  beskriver	  två	  helt	  
olika	  motivationsstadier	  under	  samma	  eftermiddag	  med	  samma	  låt:	  
	  

Börjar	  skriva	  på	  Rehab.	  Det	  tar	  ungefär	  en	  timme	  bara	  att	  skriva	  in	  melodin	  på	  
datorn	  och	  jag	  upptäcker	  sedan	  till	  min	  förskräckelse	  hur	  dåligt	  transkriberad	  
den	  är	  i	  ”Hits	  2007”.	  Börjar	  undra	  hur	  jag,	  trots	  att	  låtarna	  valts	  slumpvis	  åt	  
mig,	  har	  hamnat	  här	  med	  den	  00tråkigaste	  låten	  sen	  ABBA’s	  ”Mamma	  mia”	  
back	  in	  1975.	  (Utdrag	  ur	  loggbok	  29-‐jan-‐2014)	  
	  

Detta	  skrevs	  strax	  efter	  15:00	  den	  29	  januari.	  Följande	  utdrag	  är	  skrivet	  strax	  efter	  16:00	  
samma	  eftermiddag:	  
	  

Så	  otroligt	  mycket	  roligare	  när	  jag	  lyckats	  skapa	  en	  schysst	  basgång	  till.	  
Motivationen	  stiger	  faktiskt	  och	  jag	  är	  mer	  optimistisk	  angående	  
tidsbegränsningen	  nu.	  Det	  jag	  gjort	  är	  att	  jag	  lagt	  ett	  ganska	  Basic	  piano-‐komp	  
med	  en	  betydligt	  mer	  rörlig	  basgång	  under	  och	  lyckats	  skapa	  en	  triolkänsla.	  
(Utdrag	  ur	  loggbok	  29-‐jan-‐2014)	  

	  
Detta	  visar	  att	  min	  motivation	  gått	  upp	  i	  takt	  med	  att	  resultatet	  blivit	  bättre	  och	  att	  
motivationen	  gått	  ner	  när	  resultatet	  blivit	  sämre.	  Jag	  vill	  också	  påstå	  att	  valet	  av	  stycken	  
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påverkade	  min	  motivation	  väldigt	  mycket.	  Rehab	  är	  en	  låt	  som	  jag	  inte	  gillar	  personligen,	  till	  
skillnad	  från	  Wohin?	  som	  jag	  älskar.	  

4.3	  Tiden	  som	  herre	  
Naturligtvis	  har	  tidsfaktorn	  i	  denna	  studie	  varit	  avgörande	  samt	  föremål	  för	  stor	  
uppmärksamhet	  och	  omtanke.	  Jag	  har	  reflekterat	  mycket	  över	  mina	  val	  av	  deadlines	  för	  de	  
olika	  låtarna	  och	  många	  gånger	  funderat	  på	  om	  jag	  avsatt	  tillräckligt	  eller	  för	  mycket	  tid	  på	  
varje	  stycke.	  Vid	  ett	  tillfälle	  under	  arrangeringen	  av	  Rehab	  så	  började	  jag	  fundera	  allvarligt	  
på	  om	  3-‐5	  timmar	  var	  för	  lite,	  då	  bara	  transkriberingen	  av	  melodin	  tog	  över	  en	  timme.	  Det	  
visade	  sig	  att	  jag	  fick	  kompromissa	  lite	  med	  min	  standard	  och	  de	  krav	  jag	  annars	  skulle	  ställa	  
på	  min	  prestation	  om	  jag	  haft	  mer	  tid,	  till	  exempel	  2-‐3	  dagar.	  Jag	  avgränsade	  mig	  därför	  till	  
att	  göra	  ett	  ganska	  enkelt	  arr,	  lämpligt	  för	  till	  exempel	  en	  skolensemble	  där	  de	  deltagande	  
har	  ganska	  lite	  eller	  medelmåttlig	  kunskap	  inom	  instrumenten.	  Mina	  direkta	  tankar	  om	  detta	  
stycke	  avslöjas	  i	  kommande	  utdrag	  från	  loggboken:	  
	  

Jag	  klarade	  det	  inom	  den	  uppsatta	  tiden.	  Men	  jag	  har	  märkt	  att	  jag	  inte	  ställer	  
så	  höga	  krav	  på	  mig	  själv	  när	  jag	  vet	  att	  jag	  måste	  bli	  klar	  på	  en	  viss	  tid.	  När	  
motivationen	  går	  ner	  är	  det	  också	  lätt	  att	  man	  gör	  ett	  slarvigt	  arbete.	  (Utdrag	  
ur	  loggbok	  29-‐jan-‐2014)	  
	  

Jämför	  jag	  med	  det	  klassiska	  stycket	  jag	  skrev	  blev	  det	  ju	  mycket	  mer	  utförligt	  då	  jag	  avsatte	  
3	  dagar	  till	  det	  och	  bara	  5	  timmar	  till	  Rehab.	  I	  arret	  av	  Samson	  upplevde	  jag	  å	  andra	  sidan	  
inte	  alls	  samma	  press	  på	  mig	  som	  under	  Rehab.	  Samson	  blev	  klar	  på	  1	  och	  en	  halv	  timme,	  
alltså	  långt	  före	  deadlinen	  på	  3	  timmar.	  I	  Samson	  var	  en	  av	  orsakerna	  att	  jag	  kopierade	  
mycket	  och	  förkortade	  låten	  en	  aning,	  då	  den	  egentligen	  bara	  består	  av	  2	  delar	  som	  
upprepas	  flera	  gånger.	  Schubertstycket	  å	  andra	  sidan	  varierar	  sig	  väldigt	  mycket	  och	  det	  var	  
till	  stor	  hjälp	  att	  ha	  flera	  dagar	  på	  sig	  för	  att	  kunna	  fundera	  mellan	  dagarna	  på	  nästa	  steg	  i	  
arrets	  utveckling.	  

4.4	  Sammanfattning	  
Jag	  har	  observerat	  att	  jag	  till	  stor	  del	  varit	  beroende	  av	  mina	  tidigare	  erfarenheter	  inom	  
arrangering,	  men	  också	  av	  musikalisk	  fantasi	  och	  intuition.	  Att	  skriva	  ”korrekt”	  och	  använda	  
tekniska	  grunder	  torde	  ha	  varit	  nödvändigt	  för	  att	  få	  ner	  mina	  idéer	  i	  notskrift	  och	  skriva	  
klart	  stycket	  inom	  den	  uppsatta	  tiden.	  Men	  till	  stor	  del	  så	  är	  det	  ju	  mina	  egna	  idéer	  och	  
fantasier	  som	  gör	  att	  arrangemangen	  ser	  ut	  som	  de	  ser	  ut.	  Jag	  skulle	  alltså	  vilja	  säga	  att	  det	  
är	  en	  kombination	  av	  musikalisk	  fantasi,	  föreställningsförmåga,	  intuition,	  och	  tekniska	  
färdigheter	  som	  är	  de	  sammantagna	  faktorerna.	  Men	  alla	  dessa	  faktorer	  härstammar	  till	  stor	  
del	  från	  tidigare	  erfarenheter.	  
	  
Mitt	   syfte	   med	   den	   här	   uppgiften	   var	   att	   observera	   vilka	   problem	   som	   uppstår	   under	  
arrangering	  på	  tid	  och	  hur	  man	  kan	  lösa	  dem	  med	  hjälp	  av	  olika	  tekniker	  och	  metoder.	  Ett	  
svar	   som	   jag	  kommit	   fram	   till	   är	   att	   jag	   sätter	  upp	   rimliga	  krav	  på	  vad	   som	  är	  möjligt	   att	  
arrangera	  på	  exempelvis	  fem	  timmar,	  utifrån	  min	  nuvarande	  ”nivå”	  i	  musikteori.	  En	  annan	  
metod	   som	   jag	   använt	   för	   att	   undkomma	   problem	   är	   att	   komponera	   små	   helt	   nya	   delar	  
utifrån	  styckets	  stil	  och	  lagt	  till	  det	  i	  arret,	  samt	  gjort	  nödvändiga	  dubbleringar	  av	  toner	  där	  
det	  saknats	  en	  stämma.	  Till	  höger	  ett	  exempel	  ur	  Wohin?	  där	  jag	  harmoniserat	  om	  ackorden	  i	  
tre	  takter:	  
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Notexempel	  3.	  Tre	  takter	  från	  mitt	  arrangemang	  av	  Wohin?	  av	  Schubert	  där	  ackorden	  har	  
harmoniserats	  om,	  se	  även	  bilaga	  3.	  	  
	  
Jag	  har	  också	  lagt	  stor	  vikt	  vid	  att	  det	  just	  är	  ett	  ARRANGEMANG	  jag	  skriver,	  vilket	  ger	  mig	  
behörighet	  att	  ändra	  i	  melodierna	  lite	  grann	  för	  att	  undkomma	  till	  exempel	  onödiga	  rytmiska	  
figurer	  som	  förlorat	  sitt	  syfte	  utan	  sin	  tillhörande	  text.	  När	  de	  istället	  framförs	  instrumentalt,	  
utan	  text,	  så	  är	  de	  inte	  lika	  viktiga	  längre.	  
	  
Jag	  vill	  sammanfatta	  några	  svar	  på	  mina	  olika	  forskningsfrågor.	  Min	  första	  fråga	  var:	  Vilka	  
metoder	  använder	  jag	  för	  att	  komponera/arrangera?	  Det	  jag	  kommit	  fram	  till	  är	  att	  jag	  är	  
ganska	  systematisk	  i	  mitt	  arbete	  och	  utgår	  från	  flera	  faktorer	  samtidigt.	  Jag	  ställer	  mig	  alltid	  
ett	  antal	  frågor	  när	  jag	  arrangerar.	  Dessa	  är:	  Vad	  är	  möjligt	  för	  de	  givna	  instrumenten	  att	  
spela?	  Hur	  passar	  deras	  register?	  Är	  stämman	  spelbar?	  Är	  den	  rolig?	  Är	  den	  lätt	  eller	  svår?	  
Genom	  dessa	  frågor	  begränsar	  jag	  mitt	  arbete	  till	  olika	  ramfaktorer	  och	  det	  går	  således	  
lättare	  att	  arbeta.	  Jag	  har	  också	  nämnt	  vid	  ett	  antal	  tillfällen	  i	  loggboken	  att	  jag	  använder	  mig	  
av	  kompositörens	  tonspråk	  väldigt	  mycket	  när	  jag	  skriver	  nya	  stämmor.	  
	  
Min	  andra	  fråga	  var:	  Vilka	  problem	  kan	  uppstå	  när	  man	  komponerar/arrangerar?	  Det	  jag	  
upptäckt	  är	  bland	  annat	  att	  jag	  behövt	  göra	  ett	  val	  när	  det	  funnits	  till	  exempel	  en	  
stämma	  ”för	  mycket”.	  Det	  är	  också	  en	  svårighet	  att	  transkribera	  från	  t.ex.	  piano	  till	  
stråkkvartett,	  då	  det	  rör	  sig	  om	  väldigt	  olika	  instrument.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  
instrumentet	  som	  ska	  framföra	  en	  stämma	  inte	  kan	  göra	  det	  på	  samma	  sätt	  som	  
originalinstrumentet	  och	  jag	  har	  därför	  behövt	  hitta	  kreativa	  lösningar.	  

Min	  sista	  fråga	  var	  hur	  tidsfaktorn	  påverkade	  arrangeringen.	  Tidsfaktorn	  har	  fått	  mig	  att	  
kompromissa	  mina	  annars	  höga	  krav	  och	  har	  varit	  en	  ganska	  avgörande	  faktor	  för	  vilka	  
utgångspunkter	  jag	  haft.	  Jag	  har	  valt	  svårighet	  på	  stycket	  och	  hur	  avancerat	  det	  ska	  vara	  
utifrån	  vilken	  tid	  jag	  haft	  på	  mig	  att	  skriva	  det.	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  är	  diskussion	  där	  jag	  ska	  sätta	  resultatet	  av	  min	  studie	  i	  jämförelse	  med	  
den	  litteratur	  jag	  har	  i	  bakgrundskapitlet.	  Därefter	  redogör	  jag	  kortfattat	  för	  mina	  egna	  
reflektioner,	  arbetets	  framtida	  betydelse	  samt	  fortsatt	  forskningsarbete.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Jag	  har	  genomgående	  i	  arbetet	  strävat	  efter	  objektivitet	  och	  att	  se	  fenomen	  och	  företeelser	  
som	  de	  uppenbarar	  sig,	  i	  enlighet	  med	  det	  fenomenologiska	  trohetsidealet,	  alltså	  att	  få	  grepp	  
om	  sakerna	  som	  de	  visar	  sig	  i	  erfarenheten.	  Jag	  har	  dock	  märkt	  att	  det	  varit	  omöjligt	  att	  vara	  
helt	  objektiv	  då	  jag	  faktiskt	  föredrar	  viss	  musik	  framför	  annan,	  vilket	  kan	  förvränga	  synen	  på	  
stycket	  i	  sig.	  Men	  vad	  jag	  genomgående	  gjort	  är	  att	  välja	  mitt	  sätt	  att	  arrangera	  efter	  
styckets/låtens	  tonspråk,	  melodi	  och	  stil.	  Alltså	  har	  jag	  ju	  på	  ett	  sätt	  sett	  dem	  som	  de	  
uppenbarar	  sig	  och	  applicerat	  i	  princip	  samma	  strategier	  för	  att	  arrangera	  dem.	  
	  
Jag	  har	  i	  resultatet	  skrivit	  om	  hur	  stor	  vikt	  jag	  lagt	  vid	  att	  göra	  arrangemangen	  intressanta	  
och	  varierade	  och	  att	  variationen	  i	  musiken	  hjälpt	  mig	  att	  höja	  min	  motivation,	  i	  och	  med	  att	  
det	  blivit	  roligare	  att	  arbeta	  med	  dem.	  Vad	  som	  till	  stor	  del	  påverkat	  detta	  är	  mina	  
erfarenheter	  av	  musik	  och	  vad	  som	  jag	  personligen	  upplever	  spännande	  och	  roligt,	  utifrån	  
min	  livsvärld.	  De	  färdiga	  arrangemangen	  har	  alltså	  blivit	  skapade	  genom	  styckets	  
interaktion	  med	  mig.	  Eftersom	  jag	  skrivit	  utifrån	  min	  egen	  livsvärld	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  att	  
samma	  stycken	  sett	  helt	  annorlunda	  ut	  om	  någon	  annan	  arrangerat	  dem.	  Till	  och	  med	  en	  
klasskamrat	  till	  mig	  som	  har	  läst	  i	  stort	  sett	  samma	  kurser	  som	  jag,	  skulle	  troligen	  ha	  fått	  
helt	  annorlunda	  resultat	  eftersom	  livsvärldarna	  kan	  skilja	  sig	  otroligt	  mycket	  från	  person	  till	  
person,	  då	  det	  är	  så	  mycket	  annat	  än	  bara	  ytlig,	  teoretisk	  kunskap	  som	  spelar	  roll	  för	  hur	  du	  
upplever	  vad	  som	  är	  spännande	  och	  roligt.	  Detta	  resonemang	  om	  att	  objektet	  som	  
observeras	  är	  i	  ständig	  interaktion	  med	  subjektet	  kan	  ses	  som	  motsägelsefullt	  i	  relation	  
objektivitetsidealet.	  Även	  Bengtsson	  (2001)	  skriver	  ju	  att	  man	  bara	  kan	  studera	  objektet	  
utifrån	  vår	  egen	  erfarenhet	  av	  det.	  Det	  jag	  istället	  definierar	  som	  objektivitet	  är	  en	  öppenhet	  
mot	  sakerna	  som	  de	  visar	  sig	  i	  interaktion	  med	  mig.	  
	  
Något	  jag	  också	  ser	  att	  jag	  har	  gjort	  är	  att	  jag	  jobbat	  ganska	  intuitivt	  i	  mina	  arrangemang.	  Jag	  
har	  haft	  tillfällen	  då	  jag	  haft	  massa	  idéer	  om	  form,	  dynamik,	  stämföring	  och	  instrumentation	  
som	  kommit	  till	  mig	  direkt	  och	  som	  gjort	  arbetet	  mycket	  lättare	  och	  mer	  tidseffektivt.	  Detta	  
är	  själva	  essensen	  av	  intuition	  så	  som	  Hagerman	  (2010)	  beskriver	  det	  i	  sin	  uppsats;	  att	  
kunna	  se	  helheten	  en	  helhet	  omedelbart	  utan	  stöd	  av	  tidigare	  erfarenhet	  eller	  intellektuell	  
analys.	  Man	  kan	  säga	  att	  intuitionen	  bestämt	  helheten	  medan	  det	  diskursiva	  tänkandet	  har	  
gett	  mig	  detaljer,	  korrekt	  stämföring	  samt	  rättat	  till	  delar	  som	  jag	  i	  mitt	  intuitiva	  tänkande	  
inte	  fått	  en	  klar	  bild	  av.	  	  
	  
Jag	  är	  dock	  bestämd	  med	  att	  min	  erfarenhet	  har	  varit	  betydelsefull	  för	  att	  genomföra	  
arrangemangen.	  Kunskapen	  om	  hur	  jag	  instrumenterar,	  hur	  jag	  skriver	  dynamik,	  
harmoniserar,	  omfång	  och	  instrumentkunskaper	  har	  varit	  en	  nödvändighet	  för	  att	  fånga	  
även	  intuitiva	  idéer.	  Intuitiva	  idéer	  visar	  sig	  aldrig	  tydligt	  utan	  att	  ha	  redskap	  för	  att	  fånga	  
dem,	  vare	  sig	  det	  är	  dikt,	  musik	  eller	  en	  målning.	  Som	  Hagerman	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  uppsats	  
är	  kompositionsprocessen	  alltså	  en	  kombination	  av	  diskursivt	  tänkande	  och	  intuition.	  
	  
Vanja	  Rehns	  uppsats	  Att	  skriva	  musik	  –	  magi	  eller	  teori	  (2012)	  har	  ett	  liknande	  tema	  som	  
min	  studie.	  Hon	  ville	  observera	  sin	  skapande	  process	  genom	  att	  skriva	  två	  låtar.	  Hon	  kom	  
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fram	  till	  att	  hon	  är	  väldigt	  känslomässigt	  styrd	  när	  hon	  skriver	  musik	  och	  jag	  kan	  se	  en	  likhet	  
mellan	  hennes	  process	  och	  min	  process.	  Min	  motivation	  har	  också	  gått	  upp	  och	  ner	  
beroende	  av	  hur	  bra	  det	  går	  att	  skriva.	  Precis	  som	  för	  henne	  känns	  låten	  tråkigare	  ju	  sämre	  
det	  går	  att	  skriva	  och	  bättre	  ju	  bättre	  det	  går	  att	  skriva.	  Det	  beror	  till	  stor	  del	  på	  att	  känslor	  
för	  musik	  fått	  ta	  över	  före	  teknik	  och	  objektivitet.	  Hon	  skriver	  också	  att	  hon	  blir	  mindre	  
flexibel	  och	  fast	  i	  mönster	  ju	  längre	  in	  i	  en	  låt	  hon	  kommer.	  I	  mitt	  fall	  har	  det	  dock	  varit	  
annorlunda.	  Jag	  har	  redan	  haft	  en	  färdig	  låt	  att	  arrangera	  och	  redan	  innan	  jag	  skriver	  har	  jag	  
en	  intuitiv	  uppfattning	  om	  hur	  jag	  vill	  ha	  stycket	  dynamiskt,	  strukturellt,	  nyanserat	  och	  
instrumenterat	  just	  för	  att	  jag	  får	  en	  känsla	  för	  hur	  det	  kommer	  att	  låta	  redan	  innan.	  
	  
En	  annan	  studie	  som	  pekar	  på	  att	  musik	  fungerar	  som	  ett	  känslomässigt,	  imaginärt	  medium	  
är	  Bo	  Nilssons	  (2002)	  Jag	  kan	  göra	  hundra	  låtar.	  	  Han	  kom	  fram	  till	  slutsatsen	  att	  barnen	  i	  
studien	  hade	  metoder	  redan	  utan	  specifika	  förkunskaper.	  De	  uppvisade	  musikaliska	  moment	  
som	  melodisk	  utveckling,	  upprepning,	  sekvenser	  och	  ”call	  and	  response”.	  Jag	  kände,	  precis	  
som	  barnen	  i	  studien,	  att	  arrangerandet	  ibland	  blev	  ett	  utlopp	  för	  fantasi,	  lek	  och	  känslor	  
som	  är	  kopplade	  till	  vem	  jag	  är	  och	  vilka	  minnen	  jag	  har.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Jag	  har	  fått	  många	  insikter	  under	  arbetets	  gång	  och	  framförallt	  insikter	  om	  mig	  själv.	  	  Jag	  har	  
lärt	  mig	  hur	  jag	  utför	  uppgifter	  och	  hur	  jag	  fungerar	  rent	  känslomässigt	  och	  
motivationsmässigt	  när	  jag	  skriver.	  Min	  motivation	  har	  verkligen	  gått	  upp	  och	  ner.	  Ibland	  
har	  jag	  inte	  känt	  för	  att	  skriva	  och	  bara	  pressat	  fram	  saker	  för	  att	  jag	  måste.	  Ibland	  har	  jag	  
istället	  varit	  så	  motiverad	  att	  jag	  velat	  fortsätta	  över	  tidsgränsen	  bara	  för	  att	  få	  skriva	  ut	  alla	  
mina	  idéer.	  
	  
I	  övrigt	  tyckte	  jag	  det	  var	  ganska	  lätt	  att	  vara	  objektiv	  tack	  vare	  loggboken.	  Jag	  har	  
inställningen	  att	  självkritik	  inte	  behöver	  upplevas	  som	  en	  attack	  på	  min	  person	  utan	  bara	  ett	  
konstruktivt	  sätt	  att	  jobba	  med	  mina	  egenskaper	  och	  färdigheter.	  Med	  detta	  menar	  jag	  inte	  
att	  arbetet	  inte	  påverkade	  mitt	  humör,	  motivation	  och	  mina	  känslor,	  men	  jag	  har	  fäst	  stor	  
vikt	  vid	  att	  observera	  mina	  förmågor	  som	  separerade	  från	  observatören,	  som	  ju	  också	  är	  
samma	  person	  som	  har	  förmågorna,	  dvs.	  jag.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
De	  resultat	  jag	  framställt	  är	  av	  största	  vikt	  för	  mitt	  framtida	  yrke	  då	  jag	  troligen	  kommer	  att	  
behöva	  arrangera	  på	  tid	  samt	  arbeta	  med	  andra	  som	  ska	  arrangera	  på	  tid.	  Att	  ha	  kartlagt	  hur	  
jag	  själv	  arbetar	  har	  gett	  mig	  insikt	  i	  problem	  som	  kan	  uppstå,	  hur	  jag	  resonerar	  kring	  olika	  
ramfaktorer	  och	  framför	  allt	  gett	  mig	  en	  realistisk	  bild	  av	  mina	  begränsningar	  och	  potential.	  
Det	  är	  mycket	  betydelsefullt	  för	  mig	  att	  veta	  om	  dessa	  saker	  i	  förhand	  när	  jag	  är	  i	  en	  riktig	  
situation	  där	  det	  sitter	  ett	  antal	  elever	  som	  behöver	  ett	  arrangemang	  inom	  de	  närmsta	  
dagarna.	  Det	  kan	  också	  hjälpa	  mig	  att	  förstå	  andra.	  Om	  jag	  ger	  i	  läxa	  till	  en	  elev	  att	  skriva	  ett	  
arrangemang	  till	  nästkommande	  vecka,	  så	  har	  jag	  kanske	  ett	  hum	  om	  vilka	  tankegångar	  som	  
funnits	  hos	  dem	  även	  om	  jag	  är	  medveten	  om	  att	  alla	  människor	  tänker	  olika.	  
	  
Förhoppningsvis	  kan	  detta	  arbete	  också	  hjälpa	  andra	  som	  arrangerar	  eller	  forskar	  om	  
arrangering.	  Det	  är	  tänkbart	  att	  mindre	  erfarna	  arrangörer	  kan	  snappa	  upp	  en	  del	  tips	  ur	  
detta	  arbete	  och	  använda	  de	  tekniker	  som	  beskrivs	  i	  sitt	  eget	  arrangerande.	  
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5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Jag	  tror	  att	  för	  att	  göra	  den	  här	  typen	  av	  forskning	  intressant	  så	  krävs	  det	  att	  man	  lägger	  stor	  
vikt	  vid	  kreativa	  skapande-‐	  och	  inlärningsprocesser	  och	  inte	  enbart	  fokuserar	  på	  
tidsaspekten.	  Att	  även	  jobba	  med	  andra	  avgränsningar	  än	  tidsfaktorn	  är	  också	  betydelsefullt	  
om	  det	  ska	  vara	  till	  nytta	  för	  till	  exempel	  kompositionsstudenter	  och	  kompositionslärare.	  
Man	  kan	  titta	  ännu	  närmare	  på	  den	  kreativa	  delens	  olika	  komponenter	  som	  till	  exempel	  
erfarenhet,	  intuition,	  musikalitet	  och	  deras	  påverkan	  på	  kreativitetsprocessen	  och	  
inlärningen.	  Det	  vore	  intressant	  att	  se	  hur	  framförallt	  det	  musikaliska	  och	  intuitiva	  
tänkandet	  utvecklas	  med	  och	  efter	  erfarenheten	  man	  tillskansar	  sig.	  
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Bilaga	  1.	  Arrangemang	  av	  Rehab	  (Amy	  Winehouse)	  
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Bilaga	  2.	  Arrangemang	  av	  Samson	  (Regina	  Spektor)	  
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Bilaga	  3.	  Arrangemang	  av	  Wohin?	  (Franz	  Schubert)	  
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