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Sammanfattning	  	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Nivåspridning,	  fördel	  eller	  nackdel?	  
Författare:	  Johan	  Kunze	  
Termin	  och	  år:	  Höstterminen	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Denna	  studie	  undersöker	  hur	  ensembleledare	  i	  amatörorkestrar	  och	  vid	  musikskolor	  
arbetar	  med	  och	  reflekterar	  kring	  nivån	  på	  musikanterna	  i	  orkestern,	  hur	  spridningen	  
av	  nivå	  påverkar	  progression	  i	  arbetet	  och	  hur	  ensembleledarna	  hanterar	  att	  ha	  en	  
spridning	  i	  nivå	  i	  orkestern.	  Studien	  är	  utformad	  som	  en	  intervjustudie	  med	  kvalitativa	  
intervjuer	  och	  resultatet	  har	  i	  diskussionen	  ställts	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning	  
inom	  området	  samt	  teorier	  kring	  ledarskap.	  Den	  tidigare	  forskningen	  i	  och	  kring	  ama-‐
törorkestrar	  är	  knapphändig	  då	  den	  i	  huvudsak	  utgår	  ifrån	  den	  professionella	  orkes-‐
terns	  perspektiv,	  där	  en	  liknande	  nivåspridning	  inte	  förekommer.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  dirigenterna,	  utifrån	  en	  social	  aspekt,	  föredrar	  orkestrar	  med	  
heterogen	  nivå	  samt	  att	  de	  använder	  specifika	  repetitionsmetoder	  både	  för	  att	  uppnå	  
musikalisk	  progression	  och	  för	  att	  hantera	  musikanternas	  nivåspridning.	  Reflektionen	  
kring	  arbetet	  i	  orkestern	  rör	  sig	  i	  huvudsak	  kring	  logistik	  och	  endast	  i	  mindre	  utsträck-‐
ning	  kring	  det	  metodiska	  arbetet.	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  ensembleledning,	  dirigering,	  ensemblemetodik,	  repetitionsarbete,	  
nivåspridning,	  ledarskap.	  
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Abstract	  
Degree	  in	  Music	  Education	   	  
Title:	  Range	  of	  level,	  pro	  or	  con?	  
Author:	  Johan	  Kunze	  
Semester	  and	  Year:	  Autumn	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesunds	  Academy	  of	  Music	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  present	  study	  examines	  how	  band	  leaders	  of	  amateur	  orchestras	  and	  music	  schools	  
work	  with	  and	  reflect	  about	  the	  level	  of	  the	  musicians	  in	  the	  orchestra,	  how	  the	  range	  of	  
level	  affects	  the	  progression	  and	  how	  the	  band	  leaders	  handle	  having	  a	  range	  of	  level	  in	  
the	  orchestra.	  The	  method	  used	  in	  the	  study	  is	  qualitative	  interviews	  and	  the	  result	  has	  
been	  compared	  with	  previous	  research	  and	  theories	  about	  leadership.	  There	  is	  little	  
previous	  research	  about	  amateur	  orchestras	  as	  the	  large	  part	  of	  the	  research	  is	  based	  on	  
professional	  orchestras	  where	  a	  similar	  range	  of	  level	  does	  not	  exist.	  	  	  
	  
The	  result	  of	  the	  study	  shows	  that	  the	  conductors,	  based	  on	  a	  social	  aspect,	  prefer	  a	  het-‐
erogeneous	  level	  in	  the	  orchestra	  and	  use	  specific	  rehearsal	  methods	  to	  reach	  musical	  
progression	  and	  to	  handle	  the	  range	  of	  level	  of	  the	  musicians.	  The	  reflection	  of	  the	  work	  
with	  the	  orchestra	  mainly	  circles	  around	  logistics	  and	  only	  to	  a	  lesser	  degree	  about	  the	  
methodical	  work.	  
	  
Key	  words:	  Music,	  leadership	  in	  wind	  band,	  conducting,	  wind	  band	  methodology,	  re-‐
hearsal	  methodology,	  range	  of	  level,	  leadership.	  
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Förord	  	  
Ett	  speciellt	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  mina	  informanter	  för	  att	  ni	  har	  tagit	  er	  tid	  att	  svara	  på	  
mina	  frågor.	  
	  
Tack	  till	  Anna	  för	  allt	  stöd	  och	  tack	  till	  Bibbe-‐Lott	  Åsbom	  Kunze	  för	  ovärderlig	  hjälp	  som	  
coach	  och	  bollplank	  under	  skrivprocessen.	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  dels	  att	  beskriva	  min	  egen	  bakgrund	  samt	  göra	  en	  kort	  redo-‐
görelse	  till	  varför	  jag	  har	  valt	  mitt	  ämne.	  Utöver	  detta	  kommer	  kapitlet	  även	  innehålla	  
problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

1.1	  Personlig	  bakgrund	  
Ända	  sedan	  jag	  började	  spela	  trumpet	  på	  musikskolan	  har	  jag	  spelat	  i	  någon	  form	  av	  
orkester	  eller	  ensemble.	  Jag	  började	  på	  musikskolan	  i	  fjärde	  klass	  och	  fick	  efter	  en	  ter-‐
min	  börja	  i	  nybörjarbrasset,	  en	  brassensemble	  med	  de	  elever	  som	  spelade	  första	  och	  
andra	  året.	  Allt	  eftersom	  åren	  gick	  tog	  jag	  mig	  steg	  för	  steg	  längre	  i	  ”orkestertrappan”,	  
både	  uppåt	  i	  de	  olika	  blåsorkestrarna	  men	  också	  så	  att	  säga	  i	  sidled,	  genom	  att	  börja	  
spela	  i	  musikskolans	  storband	  och	  symfoniorkester.	  Under	  gymnasiet	  spelade	  jag	  i	  stor-‐
band,	  blåsorkester,	  symfoniorkester	  och	  jazzensemble.	  Fyra	  kvällar	  i	  veckan	  var	  jag	  på	  
musikskolan.	  Efter	  studenten	  gjorde	  jag	  min	  värnplikt	  i	  Arméns	  Musikkår	  i	  Strängnäs	  för	  
att	  efter	  det	  fortsätta	  min	  musikutbildning	  på	  Lunnevads	  folkhögskola	  utanför	  Linkö-‐
ping.	  Efter	  Lunnevad	  började	  jag	  på	  musiklärarprogrammet	  på	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  
där	  jag	  gick	  utbildningens	  första	  och	  andra	  år,	  med	  ett	  avbrott	  för	  ett	  år	  som	  kontrakts-‐
anställd	  musiker	  i	  Arméns	  Musikkår,	  som	  under	  tiden	  förflyttats	  till	  Kungsängen	  utanför	  
Stockholm.	  Inför	  tredje	  året	  på	  musiklärarprogrammet	  bytte	  jag	  utbildningsplats	  till	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  i	  Arvika.	  På	  Ingesund	  läste	  jag	  utöver	  mitt	  huvudfack	  trumpet	  
även	  specialisering	  mot	  undervisning	  på	  alla	  brassinstrument	  för	  att	  få	  en	  bredare	  kom-‐
petens	  än	  som	  ”bara”	  trumpetare.	  Efter	  tiden	  i	  Arvika	  började	  jag	  arbeta	  som	  bleckblås-‐
lärare	  på	  musikskolan	  i	  Hagfors	  och	  på	  kulturskolan	  i	  Forshaga.	  	  
	  
Under	  min	  tid	  på	  musikskolan	  och	  i	  de	  flesta	  andra	  fall	  under	  min	  musikutbildning	  har	  
de	  orkestrar	  och	  ensembler	  jag	  spelat	  i	  varit	  nivågrupperade.	  Alla	  elever	  var	  på	  ungefär	  
samma	  nivå	  spelmässigt.	  Orkesterledarna	  kunde	  använda	  sig	  av	  samma	  språk	  till	  samt-‐
liga	  medlemmar	  i	  orkestern.	  
	  
Som	  äldre	  elev	  och	  även	  i	  amatör-‐	  såväl	  som	  professionella	  musikersammanhang	  har	  jag	  
upplevt	  orkestrar	  där	  musikerna	  i	  ensemblen	  är	  betydligt	  mer	  heterogena.	  Bredvid	  en	  
mycket	  duktig	  musikant	  sitter	  en	  som	  inte	  håller	  samma	  nivå	  på	  sitt	  instrument	  eller	  i	  
sitt	  musikaliska	  kunnande.	  En	  situation	  som	  exempelvis	  gör	  att	  dirigenten	  måste	  väga	  
sina	  ord	  på	  ett	  annat	  sätt,	  eftersom	  nivån	  på	  språket	  dirigenten	  använder	  inte	  alltid	  
stämmer	  överens	  med	  kunnandet	  och	  förståelsen	  hos	  den	  enskilde	  musikanten.	  
Detta	  påverkar	  hur	  en	  ensemblelärare	  eller	  dirigent	  arbetar	  med	  orkestern	  under	  en	  
repetition.	  Hur	  ser	  dirigenten	  på	  att	  leda	  och	  undervisa	  musiker	  med	  olika	  musikaliskt	  
kunnande,	  samt	  hur	  påverkar	  den	  specifika	  sammansättningen	  i	  orkestern	  repetitions-‐
arbetet?	  
	  
Jag	  vill	  med	  min	  studie	  se	  om	  repetitionsmetodik	  och	  progression	  i	  orkestern	  skiljer	  sig	  
åt	  beroende	  på	  hur	  dirigenten	  arbetar	  med	  ensemblen	  genom	  olika	  typer	  av	  ensemble-‐
metodik	  och	  vilka	  reflektioner	  och	  analyser	  dirigenten	  gör	  av	  sitt	  eget	  arbete.	  
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  hur	  en	  orkesters	  sammansättning	  av	  musiker	  påverkar	  arbetet	  i	  en	  
orkester.	  Har	  de	  olika	  musikernas	  kunskaper	  betydelse	  för	  hur	  en	  repetition	  fortlöper?	  
Att	  arbeta	  med	  en	  orkester	  som	  orkesterledare	  eller	  dirigent	  kan	  vara	  väldigt	  varie-‐
rande	  beroende	  på	  vilken	  orkester	  det	  är	  samt	  vilket	  som	  är	  målbilden	  med	  arbetet.	  Är	  
musikerna	  på	  samma	  nivå	  vad	  gäller	  musikaliskt	  kunnande	  och	  instrumentalteknik?	  Är	  
det	  ett	  problem	  eller	  en	  tillgång	  om	  de	  inte	  är	  det?	  	  
	  
Påverkas	  dirigentens	  arbete	  och	  reflektion	  av	  kunskapen	  att	  vissa	  orkestermedlemmar	  
lika	  gärna	  skulle	  kunna	  stå	  på	  dirigentpulten	  istället	  för	  att	  sitta	  och	  spela	  en	  stämma,	  
samtidigt	  som	  andra	  orkestermedlemmar	  har	  fullt	  sjå	  med	  att	  trycka	  på	  rätt	  knapp	  på	  
rätt	  ställe?	  I	  arbetet	  med	  ett	  nytt	  stycke	  i	  en	  orkester	  finns	  det	  alltid	  en	  tydlig	  progress-‐
ion.	  Från	  första	  genomspelning	  via	  ’alla	  spelar	  rätt	  ton	  på	  rätt	  ställe’	  till	  konserttillfället	  
där	  det	  i	  bästa	  fall	  går	  att	  berätta	  något	  genom	  musiken,	  anspela	  på	  känslor,	  helt	  enkelt	  
mer	  än	  ’rätt	  ton	  på	  rätt	  ställe’.	  Hur	  påverkas	  denna	  progression	  av	  den	  homogena	  kontra	  
den	  heterogena	  orkestern?	  Är	  det	  ena	  fallet	  mer	  eller	  mindre	  effektivt	  än	  det	  andra?	  
Detta	  vill	  jag	  undersöka	  då	  jag	  som	  instrument-‐	  och	  ensemblepedagog	  själv	  kommer	  att	  
stå	  på	  dirigentpulten.	  Vad	  kan	  jag	  och	  andra	  dirigenter	  lära	  om	  ensemblemetodik	  och	  
gruppsammansättning	  för	  att	  vara	  bättre	  rustade	  i	  de	  olika	  sammanhang	  vi	  står	  inför	  
både	  som	  lärare	  och	  som	  medmusikanter	  i	  kulturskolan	  och	  amatörmusiklivet?	  
 
Studiens	  syfte	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  om	  och	  hur	  nivågruppering,	  musikalisk	  pro-‐
gression	  och	  ensemblemusikers	  individuella	  färdigheter	  relaterar	  till	  varandra	  samt	  
hanteras	  av	  ensembleledare/dirigenter	  inom	  ensemble-‐	  och	  orkesterverksamhet	  i	  den	  
kommunala	  musik-‐och	  kulturskolan	  och	  amatörmusiklivet.	  
 

1.	  Hur	  ser	  ensemblelärare/-‐ledare	  på	  nivågruppering?	  
2.	  Hur	  resonerar	  ensemblelärare/-‐ledare	  kring	  arbetet	  med	  musikalisk	  progression	  
i	  ensembler	  med	  musiker	  på	  olika	  nivå	  av	  kunnande?	  	  
3.	  Vilka	  uppfattningar	  finns	  det	  om	  behovet	  av	  reflektion	  och	  analys	  av	  repetitions-‐
arbetet?	  

4.	  Hur	  resonerar	  ensemblelärare/-‐ledare	  kring	  att	  hantera	  musikers	  olika	  färdig-‐
hetsnivåer	  i	  ensemble-‐	  och	  orkesterspel?	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  presentera	  litteratur	  i	  ämnet	  samt	  tidigare	  forskning	  i	  
och	  kring	  detsamma.	  Även	  teoretiska	  utgångspunkter	  för	  studien	  kommer	  att	  presente-‐
ras.	  Då	  min	  studie	  syftar	  till	  att	  undersöka	  vissa	  aspekter	  av	  repetitionsarbete	  med	  ama-‐
tör-‐	  och	  musikskoleorkestrar	  kommer	  relevant	  litteratur	  beröra	  ensembleledning,	  diri-‐
gering,	  repetitionsarbete,	  ledarskap	  med	  mera.	  	  	  

2.1	  Begrepp	  
En	  blåsorkester	  är	  en	  ensembleform	  som	  består	  av	  olika	  blåsinstrument,	  träblås-‐	  såväl	  
som	  bleckblåsinstrument,	  och	  slagverksinstrument.	  Orkesterformen	  har	  även	  kallats	  
harmonikår,	  då	  den	  framför	  harmonimusik,	  en	  term	  som	  innebär	  melodispel	  till	  skillnad	  
från	  signalspelet	  inom	  militärmusiken.	  Blåsorkestern	  i	  sin	  nuvarande	  form	  är	  en	  orkes-‐
ter	  med	  en	  besättning	  som	  klangligt	  skall	  efterlikna	  det	  romantiska	  symfoniorkesteride-‐
alet.	  Den	  moderna	  besättningen	  består	  av	  piccolaflöjt,	  flöjt	  1-‐2,	  essklarinett,	  Bb-‐klarinett	  
1-‐3,	  basklarinett,	  trumpet	  och/eller	  kornett	  1-‐3,	  valthorn	  1-‐4,	  trombon	  1-‐3,	  euphonium,	  
tuba,	  kontrabas	  och	  slagverk.	  I	  en	  amatörorkester	  är	  sällan	  samtliga	  stämmor	  besatta.	  	  
Repertoaren	  består	  av	  allt	  från	  originalverk	  skrivna	  för	  blåsorkester	  till	  transkriptioner	  
av	  symfonirepertoar	  till	  marschmusik	  och	  underhållningsmusik	  (Sohlmans,	  1976).	  
	  
Termen	  nivågruppering	  kommer	  i	  den	  här	  studien	  att	  syfta	  till	  när	  en	  orkester	  består	  av	  
musikanter	  där	  alla	  är	  på	  ungefär	  samma	  musikaliska	  nivå	  och	  med	  motsvarande	  in-‐
strumentellt	  kunnande.	  Som	  motsats	  står	  icke	  nivågruppering	  där	  orkestermedlemmar-‐
na	  är	  mer	  olika	  i	  sitt	  musikaliska	  kunnande,	  har	  olika	  teknisk	  färdighet	  på	  sina	  instru-‐
ment	  och/eller	  olika	  musikalisk	  utbildning.	  Även	  adjektiven	  homogen	  kontra	  heterogen	  
kommer	  användas	  som	  termer	  för	  hur	  orkestrarna	  är	  sammansatta	  gällande	  musikan-‐
ternas	  instrument-‐	  och	  musikkunskap.	  
	  
Progression	  betyder,	  enligt	  SAOL,	  ”framåtskridande;	  jämn	  tillväxt;	  serie”	  (SAOL,	  2013	  s.	  
717).	  Med	  musikalisk	  progression	  menas	  i	  den	  här	  texten	  en	  utveckling	  i	  samspel,	  teknik	  
och	  klang	  i	  orkestern	  såväl	  som	  för	  de	  enskilda	  musikanterna	  både	  vad	  gäller	  enskilda	  
stycken	  samt	  i	  ett	  längre	  perspektiv.	  	  
	  
För	  att	  underlätta	  läsandet	  av	  texten	  kommer	  jag	  att	  benämna	  både	  kulturskolan	  och	  
musikskolan	  som	  musikskolan	  där	  det	  förekommer,	  då	  inriktningen	  på	  studien	  begrän-‐
sar	  sig	  till	  musikverksamheten	  vid	  kulturskolan.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Orkesterdirigering	  –	  partituranalys,	  gestik	  och	  ledarskap	  (Andersson,	  2013),	  är	  ett	  nyut-‐
givet	  studiematerial	  skrivet	  av	  Patrik	  Andersson,	  director	  musices	  vid	  Lunds	  universitet	  
och	  lärare	  i	  orkesterdirigering	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö,	  riktat	  till	  studenter	  i	  en-‐
sembleledning	  och	  orkesterdirigering	  vid	  musikhögskolor.	  Materialet	  är	  tänkt	  som	  en	  
lärobok	  i	  dirigering	  som	  komplement	  och	  ersättning	  till	  de	  egenkopierade	  kompendier	  
som	  cirkulerar	  vid	  flera	  av	  utbildningsorterna.	  Enligt	  Andersson	  är	  boken	  mest	  riktad	  
till	  dirigenter	  som	  arbetar	  med	  orkestrar	  på	  hög	  nivå:	  

Boken	  behandlar	  inte	  metodiska	  aspekter	  i	  orkesterdirigering	  för	  barn,	  ung-‐
domar	  eller	  andra	  nybörjare	  utan	  avser	  att	  beskriva	  arbetet	  med	  orkesterdiri-‐
gering	  för	  vuxna	  på	  en	  högre	  Icke-‐professionell	  eller	  professionell	  nivå.	  (An-‐
dersson,	  2013,	  s.	  7)	  
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Största	  delen	  av	  boken	  ägnas	  åt	  dirigentarbetets	  ”hantverk”	  alltså	  gestik,	  analys	  av	  parti-‐
tur,	  symfoniorkesterns	  sammansättning	  och	  historik,	  metodiska	  övningar	  samt	  interpre-‐
tation	  och	  gestaltning.	  Även	  om	  Andersson	  i	  huvudsak	  ägnar	  sig	  åt	  symfoniorkestern	  
som	  ensembleform	  är	  mycket	  av	  det	  han	  skriver	  direkt	  överförbart	  till	  andra	  orkester-‐
former,	  exempelvis	  blåsorkestern.	  	  
	  
Andersson	  (2013)	  diskuterar	  runt	  dirigenten	  som	  ledare	  utifrån	  olika	  ledarskapsteorier,	  
där	  han	  menar	  att	  skillnaden	  mellan	  ledarskap	  och	  chefskap	  är	  att	  ledarskap	  bygger	  på	  
en	  frivillighet	  från	  gruppen	  i	  att	  bli	  ledd,	  och	  chefskap	  är	  en	  formell	  tilldelning	  av	  ledar-‐
status.	  Dirigenten	  är	  en	  formellt	  utsedd	  ledare	  av	  orkestern	  men	  ska	  också	  utöva	  ledar-‐
skap	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  musikerna	  vill	  följa	  dirigenten.	  Andersson	  fortsätter	  med	  att	  
ge	  några	  exempel	  på	  olika	  ledarstilar:	  ”auktoritära	  ledarskapet,	  det	  demokratiska	  ledar-‐
skapet	  och	  låt-‐gå	  ”laissez	  faire”-‐ledarskapet”	  (a.a.,	  2013,	  s.	  69).	  Dessa	  ledarskapsstilar	  
grundar	  sig	  enligt	  författaren	  i	  olika	  syner	  på	  huruvida	  människan	  i	  grunden	  är	  villig,	  
och	  enbart	  kräver	  uppmuntran,	  eller	  är	  ovillig,	  och	  behöver	  engageras,	  att	  arbeta.	  	  
Andersson	  ägnar	  också	  tid	  åt	  repetitionsmetodik.	  Författaren	  lägger	  vikt	  vid	  dirigentens	  
förberedelse	  som	  en	  viktig	  del	  i	  repetitionsarbetet:	  

Försök	  att	  förutse	  speltekniska	  problempartier	  i	  kompositionen	  innan	  första	  
mötet	  med	  orkestern.	  På	  så	  sätt	  finns	  goda	  möjligheter	  att	  presentera	  väl	  ge-‐
nomtänkta	  lösningar	  till	  orkestern.	  Improvisera	  inte	  fram	  någon	  inkonsekvent	  
lösning	  under	  repetitionen!	  (Andersson,	  2013,	  s.	  75)	  

Även	  tillvägagångssätt	  vid	  införandet	  av	  ett	  nytt	  stycke	  ger	  Andersson	  (2013)	  exempel	  
på.	  Han	  listar	  ett	  antal	  punkter	  som	  innebär	  en	  ordningsföljd	  i	  arbetet.	  De	  punkter	  han	  
föreslår	  är	  följande:	  	  
	  

1. Kort	  introduktion	  av	  komposition	  och	  tonsättare	  
2. Genomspelning,	  lägg	  märke	  till	  det	  som	  är	  problematiskt	  för	  orkestern	  
3. Ännu	  en	  genomspelning,	  för	  att	  låta	  musikerna	  själva	  kunna	  korrigera	  sig	  
4. Svårspelade	  partier	  repeteras	  i	  stämmor	  eller	  sektioner	  

	  
Den	  sista	  punkten	  utvecklar	  Andersson	  med	  att	  specificera	  ett	  arbetssätt,	  ”Plocka	  isär	  –	  
sätt	  samman	  –	  spela	  igenom!”	  (2013,	  s.	  77)	  där	  enskilda	  stämmor	  repeteras	  för	  att	  sättas	  
samman	  i	  något	  större	  grupper	  för	  att	  som	  avslutning	  spela	  ett	  större	  parti	  av	  verket	  där	  
de	  övade	  svårigheterna	  ingår.	  
	  
Dirigenten	  og	  skolekorpset	  -‐En	  veiledning	  i	  ledelse	  av	  skolekorps,	  beregnet	  på	  dirigenter,	  
instruktörer	  og	  musikkstudenter	  (Askeland,	  1979)	  av	  Per	  Ove	  Askeland	  är	  en	  inspirat-‐
ions-‐	  och	  instruktionsbok	  för	  ledare	  av	  norska	  skolekorps.	  Ett	  skolekorps	  är	  en	  fritids-‐
sysselsättning,	  en	  ”sosial-‐musikalisk	  hobby”	  (a.a.,	  1979	  s.	  9)	  för	  elever	  vid	  norska	  grund-‐
skolor,	  det	  vill	  säga	  oftast	  upp	  till	  17	  års	  ålder.	  Efter	  17	  års	  ålder	  anser	  författaren	  att	  
musikanterna	  bör	  söka	  sig	  till	  amatörkorpsen	  snarare	  än	  att	  fortsätta	  i	  skolekorpset.	  
Askeland	  tar	  i	  boken	  detaljerat	  upp	  både	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  dirigent	  i	  ett	  korps,	  
men	  även	  vad	  det	  gäller	  planering	  	  på	  lång	  och	  kort	  tid,	  marknadsföring,	  instrumentin-‐
köp,	  ekonomi,	  notförvaring	  med	  flera	  bilagor	  med	  exempel	  på	  sådana	  planeringar.	  	  	  
	  
När	  det	  gäller	  den	  musikaliska	  planeringen	  beskriver	  Askeland	  (1979)	  hur	  repertoarval	  
bör	  baseras	  på	  dels	  förväntade	  uppdrag,	  dels	  på	  att	  skapa	  en	  variation	  i	  repertoaren	  så	  
att	  barnen	  blir	  motiverade	  att	  öva.	  Vidare	  beskriver	  Askeland	  planering	  av	  övningar,	  att	  
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som	  dirigent	  förbereda	  sig	  inför	  varje	  övning	  och	  speciellt	  inför	  ett	  nytt	  stycke,	  både	  vad	  
gäller	  dirigentens	  egen	  instudering,	  analys	  av	  tolkning	  och	  musikaliska	  svårigheter	  men	  
också	  en	  metodisk	  förberedelse,	  hur	  denne	  kan	  hjälpa	  musikanterna	  att	  övervinna	  svå-‐
righeter	  i	  musiken.	  	  
	  
Liksom	  Andersson	  (2013)	  punktar	  upp	  en	  lista	  över	  hur	  instudering	  av	  ett	  nytt	  stycke	  
skall	  gå	  till	  har	  även	  Askeland	  (1979)	  en	  lista	  för	  instudering.	  Askelands	  lista	  är	  mycket	  
mer	  detaljerad	  än	  Andersson,	  vilket	  kan	  förklaras	  med	  att	  Askeland	  riktar	  sig	  till	  diri-‐
genter	  för	  skolorkestrar,	  vilka	  behöver	  ägna	  mer	  tid	  åt	  det	  musikaliska	  hantverket.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Jag	  kommer	  i	  det	  här	  avsnittet	  presentera	  forskning	  som	  är	  relevant	  för	  min	  studie.	  
	  
I	  sin	  avhandling	  Spela	  snyggt	  och	  ha	  kul	  beskriver	  Gunnar	  Heiling	  (2000)	  ett	  föränd-‐
ringsprojekt	  i	  ett	  brassband	  i	  Malmö.	  Avhandlingen	  är	  en	  utveckling	  av	  utvärderingen	  av	  
projektet	  som	  syftade	  till	  att	  höja	  den	  musikaliska	  kompetensen	  i	  ett	  brassband	  på	  ama-‐
törnivå.	  	  
	  
Förändringsprojektet	  som	  beskrivs	  var	  ett	  arbete	  som	  startades	  till	  följd	  av	  ett	  dirigent-‐
byte	  där	  den	  tillträdande	  dirigenten	  analyserade	  brassbandets	  musikaliska	  tillgångar	  
och	  brister	  (Heiling,	  2000).	  Heiling	  som	  själv	  spelade	  i	  brassbandet	  ombads	  att	  utvär-‐
dera	  projektet	  och	  använde	  i	  sin	  tur	  materialet	  i	  sin	  avhandling.	  Genom	  sin	  medverkan	  i	  
brassbandet	  genomförde	  Heiling	  studien	  som	  deltagande	  observatör,	  då	  han	  observe-‐
rade	  under	  vanliga	  repetitioner	  med	  orkestern,	  men	  också	  genom	  att	  med	  kvalitativa	  
intervjuer	  få	  en	  större	  inblick	  i	  vad	  de	  olika	  deltagarna	  ansåg	  om	  förändringen.	  	  
	  
Gällande	  nivåaspekten	  i	  en	  amatörorkester	  blir	  den	  första	  frågan	  att	  definiera	  vad	  som	  
är	  en	  amatör.	  Heiling	  (2000)	  skriver	  om	  skillnaden	  mellan	  en	  amatör	  och	  en	  profession-‐
ell	  musiker	  att	  det	  har	  att	  göra	  med	  försörjning.	  Livnär	  man	  sig	  på	  sin	  musik	  är	  man	  pro-‐
fessionell,	  gör	  man	  det	  inte	  är	  man	  amatör.	  Däremot	  finns	  en	  frågeställning	  om	  gräns-‐
dragning	  gällande	  till	  exempel	  musicerandet	  i	  en	  amatörorkester	  med	  vitt	  skilda	  kun-‐
skapsnivåer,	  då	  det	  kan	  finnas	  ”professionella”	  musiker	  som	  i	  orkestern	  spelar	  utan	  er-‐
sättning,	  på	  ett	  annat	  område	  eller	  instrument	  än	  i	  deras	  yrke,	  som	  Heiling	  skriver:	  ”De	  
[…]	  skulle	  i	  detta	  fall	  kunna	  passera	  som	  amatörer,	  låt	  vara	  musikaliskt	  välutbildade.”	  
(a.a.,	  2000,	  48).	  Vidare	  skriver	  Heiling	  om	  nivåaspekter	  i	  spelet	  som	  ett	  sätt	  att	  särskilja	  
mellan	  en	  amatör	  och	  en	  professionell	  musiker,	  där	  traditionellt	  sett	  amatörmusikern	  
kännetecknats	  av	  en	  lägre	  nivå	  både	  på	  utbildning	  och	  kunnande.	  Heiling	  menar	  däre-‐
mot	  att	  i	  dagens	  amatörmusikliv,	  där	  många	  av	  musikanterna	  är	  tekniskt	  mycket	  skick-‐
liga	  på	  sina	  instrument,	  ligger	  skillnaden	  mellan	  amatören	  och	  den	  professionelle	  inte	  i	  
den	  tekniska	  kunskapen	  utan	  snarare	  på	  förmågan	  till	  reflektion	  över	  det	  utövade	  där	  
amatören	  inte	  besitter	  samma	  möjligheter	  till	  utvärdering	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  på	  
egen	  hand.	  Däremot	  inte	  sagt	  att	  alla	  amatörer	  spelar	  sitt	  instrument	  på	  en	  hög	  nivå:	  

Den	  stora	  spännvidden	  i	  musikaliskt	  kunnande	  (…)	  kännetecknar	  amatöror-‐
kestern.	  Den	  skillnaden	  har	  ibland	  utsatt	  gemenskapen	  för	  påfrestningar,	  till	  
exempel	  då	  alla	  inte	  vart	  beredda	  att	  satsa	  lika	  mycket.	  Den	  faktorn	  skulle	  inte	  
på	  samma	  sätt	  påverka	  gemenskapen	  i	  en	  professionell	  ensemble.	  (Heiling,	  
2000,	  s.	  53)	  
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Thomas	  du	  Quercy	  Ahrén	  (2002)	  ger	  med	  avhandlingen	  Orkesterdirigering	  en	  bild	  av	  
hur	  studielitteraturen	  och	  dirigentutbildningarna	  vid	  flera	  olika	  musikhögskolor	  och	  
universitet	  i	  Europa	  ser	  ut	  och	  vad	  som	  fokuseras	  på	  i	  utbildningen	  av	  morgondagens	  
professionella	  dirigenter.	  du	  Quercy	  Ahrén	  har	  i	  sin	  avhandling	  jämfört	  litteratur	  inom	  
ämnet	  dirigering	  samt	  undersökt	  hur	  dirigeringslärare	  vid	  flera	  musikhögskolor	  i	  
Europa	  bedriver	  sin	  utbildning.	  En	  aspekt	  av	  du	  Quercy	  Ahréns	  resultat	  visar	  att	  vid	  di-‐
rigentutbildningarna	  läggs	  majoriteten	  av	  tiden	  på	  slagteknik	  och	  gestik.	  	  
	  
Litteraturen	  du	  Quercy	  Ahrén	  (2002)	  har	  undersökt	  är	  sju	  ”skolor”	  eller	  böcker	  i	  ämnet	  	  
dirigering	  som	  tidsmässigt	  sträcker	  sig	  från	  Hector	  Berlioz	  Le	  Chef	  d´orchestre.	  Théorie	  
de	  son	  art	  utgiven	  1856	  till	  Elizabeth	  A.	  H.	  Greens	  The	  Modern	  Conductor	  utgiven	  1961	  
(författaren	  studerade	  Greens	  sjätte	  omarbetade	  utgåva	  från	  1997)	  (a.a.,	  2002,	  s.	  53-‐56).	  
Ett	  tydligt	  drag	  i	  litteraturen	  är	  att	  repetitionsarbete	  och	  repetitionsteknik	  har	  en	  myck-‐
et	  liten	  plats.	  Huvudsaklig	  tonvikt	  läggs	  på	  slagteknik	  och	  gestik	  där	  dirigenten	  skall	  lära	  
sig	  att	  uttrycka	  sina	  musikaliska	  intentioner.	  Det	  är	  enligt	  du	  Quercy	  Ahrén	  endast	  Max	  
Rudolfs	  The	  Grammar	  of	  Conducting.	  A	  practical	  Guide	  to	  Baton	  Technique	  and	  Orchestral	  
Interpretation	  utgiven	  1950	  (författaren	  har	  studerat	  andra	  omarbetade	  utgåvan	  från	  
1980)	  som	  lägger	  vikt	  på	  att	  dirigenten	  även	  skall	  lära	  sig	  ett	  effektivt	  repetitionsarbete.	  
Utöver	  litteraturstudier	  har	  du	  Quercy	  Ahrén	  även	  intervjuat	  och	  observerat	  såväl	  lärare	  
i	  dirigering	  vid	  tio	  av	  de	  större	  musikhögskolorna	  och	  universiteten	  i	  Europa	  som	  stu-‐
denter	  vid	  samma	  lärosäten.	  
	  
Enligt	  du	  Quercy	  Ahrén	  (2002)	  är	  litteraturen	  och	  undervisningen	  starkt	  vinklad	  mot	  
slagteknik	  och	  gestik	  och	  enbart	  i	  vissa	  fall	  berörs	  repetitionsteknik.	  du	  Quercy	  Ahrén	  
citerar	  en	  lista	  av	  Rudolf	  i	  ämnet	  effektivisering	  av	  repetitionsteknik,	  då	  det	  enligt	  du	  
Quercy	  Ahrén	  idag	  ställs	  stora	  krav,	  speciellt	  på	  professionella	  dirigenters,	  repetitionsef-‐
fektivitet	  på	  grund	  av	  den	  ekonomiska	  aspekten	  av	  repetitionstid.	  Rudolfs	  lista	  i	  tolv	  
punkter	  handlar	  till	  stora	  delar	  om	  sådant	  som	  skulle	  kunna	  ses	  som	  självklart	  i	  ett	  repe-‐
titionssammanhang,	  såsom	  att	  se	  till	  att	  tala	  tillräckligt	  högt	  så	  att	  alla	  musiker	  hör.	  
Andra	  punkter	  som	  faller	  under	  praktisk-‐logistiska	  perspektiv	  är	  bland	  annat	  att	  se	  till	  
musikerna	  slutar	  spela	  när	  dirigenten	  slår	  av,	  att	  specificera	  vilken	  musiker	  eller	  sektion	  
en	  kommentar	  gäller	  och	  att	  på	  ett	  mycket	  tydligt	  sätt	  klargöra	  var	  i	  musiken	  spelandet	  
skall	  återupptas.	  Vissa	  av	  punkterna	  i	  Rudolfs	  lista	  är	  dock	  så	  betydande	  för	  ett	  gott	  re-‐
petitionsarbete	  att	  jag	  valt	  att	  citera	  några	  utvalda	  delar	  här:	  

1.	  Before	  Interrupting,	  be	  sure	  of	  what	  you	  are	  going	  to	  say.	  (…)	  
3.	  (…)	  Begin	  your	  comments	  without	  hesitation	  and	  whenever	  possible	  formu-‐
late	  them	  in	  terms	  of	  clearly	  defined	  technical	  advice.	  If	  you	  ask	  for	  a	  certain	  
kind	  of	  expression,	  sing	  the	  phrase	  no	  matter	  how	  unattractive	  your	  voice,	  ra-‐
ther	  than	  indulge	  in	  poetical	  language	  […]	  
4.	  Never	  say,	  ”Once	  more”	  after	  interrupting	  without	  giving	  a	  good	  reason,	  un-‐
less	  things	  have	  gone	  wrong	  to	  such	  an	  extent	  that	  the	  necessity	  for	  repeating	  
is	  obvious.	  (…)	  
7.	  Once	  you	  have	  begun	  working	  on	  a	  passage	  you	  must	  persist	  until	  im-‐
provement	  is	  noticeable,	  unless	  a	  player	  is	  not	  capable	  of	  coping	  with	  a	  partic-‐
ular	  problem	  because	  of	  technical	  limitations	  […]	  
12.	  Do	  not	  rehearse	  every	  peace	  in	  entirety.	  To	  play	  in	  rehearsal,	  other	  than	  
the	  final	  one,	  long	  stretches	  of	  music	  without	  problem	  is	  a	  waste	  of	  time.	  Use	  
rehearsals	  for	  passages	  that	  need	  work.	  (Rudolf,	  1980	  refererad	  i	  du	  Quercy	  
Ahrén,	  2002,	  s.	  104-‐105)	  	  
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Övrig	  litteratur	  studerad	  i	  avhandlingen	  nämner	  repetitionsarbete	  endast	  mycket	  kort-‐
fattat	  om	  över	  huvud	  taget,	  enligt	  du	  Quercy	  Ahrén	  (2002):	  ”Det	  kan	  konstateras	  att	  äm-‐
net,	  undantaget	  Rudolfs	  arbete,	  är	  mycket	  eftersatt	  i	  den	  belysta	  litteraturen”	  (a.a.,	  2002,	  
s.	  121).	  Även	  i	  de	  intervjuer	  och	  observationer	  du	  Quercy	  Ahrén	  har	  gjort	  ligger	  tonvik-‐
ten	  på	  slagteknik,	  gestik	  och	  interpretation.	  Repetitionsteknik	  förekommer	  inte	  som	  ett	  
enskilt	  ämne	  eller	  arbetsområde,	  vid	  någon	  av	  de	  olika	  högskolorna,	  utan	  integreras	  i	  
den	  övriga	  undervisningen.	  du	  Quercy	  Ahrén	  belyser	  i	  sin	  sammanfattning	  att	  inte	  på	  
någon	  av	  högskolorna	  systematiseras	  arbetet	  med	  repetitionsteknik,	  utan	  studenterna	  
hamnar	  i	  de	  flesta	  fall	  direkt	  vid	  arbete	  med	  en	  orkester	  i	  ”något	  som	  ligger	  nära	  en	  real-‐
istisk	  repetitionssituation”	  (a.a.,	  2002,	  s.	  196).	  	  
	  
I	  Amatörmusikers	  tankar	  och	  känslor	  kring	  stämfördelning	  (Hult,	  2014)	  har	  Louise	  Hult	  
utifrån	  psykologiska	  och	  sociologiska	  perspektiv	  intervjuat	  sex	  orkestermusiker	  ur	  ama-‐
törblåsorkestrar	  om	  vad	  de	  tycker	  om	  stämfördelning	  och	  vad	  de	  känner	  om	  de	  skulle	  
bli	  anmodade	  att	  byta	  stämma.	  Hult	  slår	  fast	  att	  de	  olika	  stämmorna	  i	  en	  orkester	  har	  
olika	  status	  och	  drar	  slutsatsen	  att	  ”känslor	  som	  orkestermusiker	  har	  om	  stämfördel-‐
ning	  beskrivs	  med:	  skam,	  viljan	  att	  höras	  och	  stolthet”	  (a.a,,	  2014,	  s.	  24).	  Vidare	  diskute-‐
rar	  Hult	  vikten	  av	  kommunikation	  vid	  exempelvis	  stämbyten	  då	  detta	  kan	  leda	  till	  en	  
större	  acceptans	  för	  själva	  bytet	  även	  om	  det	  anses	  vara	  ett	  byte	  till	  en	  stämma	  med	  
lägre	  status.	  Även	  rotation	  som	  stämfördelning	  diskuteras	  av	  Hult	  där	  hon	  lyfter	  fram	  
både	  positiva	  som	  negativa	  aspekter	  av	  det.	  
	  
Vad	  det	  gäller	  statusskillnader	  i	  orkestern	  menar	  en	  av	  Hults	  informanter	  att:	  

Om	  man	  alltid	  (Hults	  kursivering)	  roterar	  efter	  varje	  låt,	  då	  blir	  det	  ju	  en	  na-‐
turlig	  del.	  Men	  om	  man	  jämt	  och	  ständigt	  får	  sitta	  vid	  den	  stämman,	  (…)	  då	  
(Hults	  kursivering)	  är	  det	  inte	  kul,	  för	  då	  får	  man	  ingen	  variation.	  (Hult,	  2014,	  
s.	  18)	  

Även	  Heiling	  (2000)	  berör	  statusen	  mellan	  olika	  stämmor	  och	  hur	  förflyttningar	  mellan	  
stämmorna	  kan	  uppfattas	  som	  ”en	  befordran,	  en	  förflyttning	  och	  en	  degradering”	  (a.a.,	  
2000,	  s.	  165)	  beroende	  på	  den	  inneboende	  statusskillnaden	  på	  olika	  stämmor	  och	  från	  
vilken	  position	  eller	  status	  musikanten	  flyttar.	  Heiling	  nämner	  även	  de	  musikanter	  med	  
en	  hög	  musikalisk	  nivå,	  han	  nämner	  termen:	  ”gesällen”	  (a.a.,	  2000,	  s.	  29),	  exempelvis	  
musikhögskolestudenter,	  där	  den	  höga	  musikaliska	  kunskapen	  innebär	  en	  statusposit-‐
ion	  i	  sig	  och	  inte	  påverkas	  av	  en	  degradering	  till	  en	  lägre	  stämma	  då,	  ”De	  är	  redan	  före-‐
bilder	  att	  efterlikna	  och	  riskerar	  ingen	  eller	  ringa	  statusförlust	  även	  om	  de	  ”byter	  ner	  
sig”	  (a.a.,	  2000,	  s.	  168).	  	  
	  
Ytterligare	  exempel	  på	  skillnaden	  mellan	  gesäller	  och	  andra	  medlemmar	  i	  orkestern	  är	  
när	  det	  gäller	  närvaro-‐frånvaro	  vid	  repetitioner.	  Heiling	  (2000)	  menar	  att	  bland	  de	  som	  
har	  hög	  frånvaro	  i	  brassbandet,	  är	  överseendet	  med	  frånvaron	  större	  för	  gesällerna,	  som	  
klarar	  av	  sina	  stämmor	  ändå,	  jämfört	  med	  frånvaron	  bland	  de	  musikanter	  som:	  ”behö-‐
ver	  varje	  repetition	  för	  att	  lära	  sina	  stämmor	  ”(a.a.,	  2000,	  s.	  157).	  Oavsett	  vilken	  kategori	  
musikanten	  tillhör	  ses	  frånvaro	  i	  huvudsak	  som	  negativt	  för	  utvecklingen	  i	  orkestern.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
Då	  arbetet	  som	  dirigent	  i	  en	  amatörorkester	  i	  mycket	  bygger	  på	  olika	  typer	  av	  ledarskap	  
har	  jag	  i	  min	  studie	  utgått	  från	  ledarskapsteorier	  vilka	  presenteras	  i	  följande	  avsnitt.	  	  
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I	  många	  fall	  används	  som	  exempel	  på	  ledarskap	  dirigentens	  arbete	  med	  en	  orkester.	  du	  
Quercy	  Ahrén	  (2002)	  ställer	  därför	  frågan	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  han	  inte	  hittat	  någon	  
forskning	  om	  ledarskap	  ur	  dirigentens	  perspektiv.	  Sedan	  du	  Quercy	  Ahréns	  avhandling	  
publicerades	  2002	  har	  dock	  forskning	  i	  ämnet	  tillkommit.	  	  
	  
Niina	  Koivunen	  (2003),	  med	  sin	  avhandling	  Leadership	  in	  Symphony	  Orchestras	  –	  discur-‐
sive	  and	  aesthetic	  practises,	  har	  studerat	  ledarskap	  just	  i	  symfoniorkestrar.	  Koivunen	  har	  
studerat	  två	  orkestrar,	  Tampere	  Philharmonic	  Orchestra	  och	  The	  Philadelphia	  Or-‐
chestra,	  ur	  ett	  relationsorienterat	  perspektiv	  och	  även	  hur	  den	  faktiska	  strukturen	  ser	  
ut,	  vad	  gäller	  exempelvis	  administrativt	  kontra	  estetiskt	  ledarskap	  men	  även	  interakt-‐
ionen	  mellan	  musiker	  och	  dirigent.	  	  
	  
Koivunen	  diskuterar	  olika	  teorier	  om	  synen	  på	  dirigentens	  ledarskap.	  Ikoniseringen	  av	  
dirigenten	  lyser	  igenom	  i:	  ”the	  Great	  Conductor	  cult”	  (Koivunen,	  2003	  s.	  66),	  en	  term	  
som	  skribenter	  och	  musikkritiker	  använt	  för	  att	  skapa	  och	  öka	  på	  mytbilden	  av	  stora	  
dirigenter	  genom	  tiderna,	  som	  har	  haft	  en	  ledarstil	  som	  innebär	  att	  dirigenten	  genom	  
sitt	  musikaliska	  kunnande	  är	  enväldig,	  en	  totalitär	  ledare	  och	  musikerna	  enbart	  har	  som	  
uppgift	  att	  följa	  dirigenten.	  Dessa	  dirigenter	  har	  ofta	  haft	  ett	  rykte	  om	  sig,	  och	  en	  status,	  
att	  de	  är	  megastjärnor	  inom	  sitt	  område.	  Koivunen	  nämner	  bland	  andra	  Arturo	  Tosca-‐
nini,	  Wilhelm	  Furtwängler	  och	  Herbert	  von	  Karajan	  som	  ”demonic	  conductors”	  (a.a.,	  
2003,	  s.	  66).	  En	  jämförelse	  kan	  göras	  med	  de	  så	  kallade	  ”great	  man	  theories”	  (Svedberg,	  
2012,	  s.	  289)	  som	  Lars	  Svedberg	  beskriver.	  Dessa	  baseras	  på	  en	  syn	  där	  vissa	  enskilda	  
personer,	  historiskt	  oftast	  män,	  har	  vissa	  unika	  egenskaper	  som	  har	  lett	  till	  ”världshisto-‐
riens	  avgörande	  framsteg”	  (a.a.,	  2012,	  s.	  289).	  
	  
Motsatsen	  till	  detta	  totalitära	  ledarskap	  bland	  dirigenter	  belyser	  Koivunen	  (2003)	  när	  
hon	  berättar	  om	  de	  framgångsrika	  dirigenter	  som	  studerat	  vid	  Sibelius-‐akademin	  under	  
Jorma	  Panula.	  Dessa	  dirigenters	  ledarskapsstil	  bygger	  snarare	  på	  ett	  inkluderande	  av	  
musikerna	  i	  orkestern:	  

Their	  secret	  may	  lie	  in	  the	  style	  of	  inviting	  the	  musicians	  to	  participate	  in	  the	  
creation	  of	  music	  rather	  than	  merely	  giving	  orders	  to	  the	  players.	  They	  have	  
musical	  authority,	  a	  unique	  understanding	  of	  music	  and	  en	  exceptional	  talent	  
to	  communicate	  this	  to	  the	  orchestra.	  (Koivunen,	  2003,	  s.	  67)	  

Koivunens	  beskrivning	  av	  de	  finska	  dirigenternas	  ledarskap	  ligger	  mycket	  nära	  det	  
Svedberg	  benämner	  som	  demokratiskt	  ledarskap.	  Svedberg	  (2012)	  talar	  om	  skillnaden	  
på	  en	  ”auktoritär	  ledare”	  och	  en	  ”demokratisk	  ledare”	  (a.a.,	  2012,	  s.	  287)	  där	  den	  aukto-‐
ritäre	  ledaren	  i	  detalj	  styr	  verksamheten,	  är	  den	  som	  tar	  beslut	  och	  kräver	  lydnad,	  och	  
den	  demokratiske	  ledaren	  gör	  medlemmarna	  delaktiga	  i	  processen	  och	  delegerar	  makt	  
och	  auktoritet.	  Även	  Andersson	  (2013)	  nämner	  dessa	  två	  olika	  ledartyper	  och	  gör	  en	  
distinktion	  vid	  att	  dirigenten	  oavsett	  ledarstil	  måste	  kunna	  ta	  exekutiva	  beslut	  även	  när	  
det	  gäller	  frågor	  där	  orkestern	  och	  dirigenten	  har	  olika	  åsikt.	  Detta	  kan	  grunda	  sig	  i	  att	  
dirigenten	  har	  en	  annan	  helhetsöverblick	  än	  musikerna.	  Andersson	  skriver	  även	  om	  en	  
tredje	  ledarstil,	  det	  passiva	  ledarskapet,	  eller	  ”låt-‐gå	  ”laissez	  faire”-‐ledarskapet”	  (2013,	  s.	  
69).	  Svedberg	  kallar	  detta	  för	  det	  ”abdikerade	  ledarskapet”	  (2012,	  s.	  288).	  Den	  abdike-‐
rade	  ledaren	  kännetecknas	  av	  att	  inte	  vilja	  eller	  kunna	  ta	  ett	  faktiskt	  ledarskap	  och	  kan	  
finna	  det	  obehagligt	  att	  utöva	  makt.	  
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Ytterligare	  en	  aspekt	  av	  ledarskap	  som	  Svedberg	  (2012)	  nämner	  är	  att	  en	  ledare	  måste	  
behålla	  en	  professionell	  distans	  och	  för	  att	  behålla	  en	  auktoritet	  får	  inte	  ledaren	  basera	  
ledarskapet	  på	  ’kompisskap’.	  
	  
Specifikt	  dirigenters	  ledarskap	  har	  även	  Soila-‐Wadman	  och	  Köping	  (2005)	  skrivit	  om	  i	  	  
Stories	  of	  Leadership	  in	  Art	  and	  Culture	  Creating	  Organisations.	  Enligt	  dem	  är	  det	  relat-‐
ionsinriktade	  perspektivet	  på	  ledarskap	  i	  nuläget	  mest	  utbrett	  bland	  olika	  dirigenter.	  
Dirigentens	  roll	  som	  mytisk	  hjälte	  menar	  de	  står	  tillbaka	  till	  fördel	  för	  en	  relation	  mellan	  
dirigent	  och	  orkester	  som	  bygger	  på	  ömsesidigt	  beroende	  och	  anpassning.	  I	  en	  av	  	  
artikelns	  observationsberättelser	  beskriver	  Köping	  hur	  Lutoslawsky	  leder	  en	  orkester-‐
repetition	  och	  vilken	  typ	  av	  ledarskap	  han	  använder.	  I	  observationen	  visas	  på	  ett	  utbrett	  
arbetssätt	  i	  professionella	  orkestrar	  där	  dirigenten	  i	  vissa	  fall	  ger	  mycket	  få	  eller	  inga	  
muntliga	  kommentarer	  utan	  förlitar	  sig	  på	  att	  musikerna	  tolkar	  dirigentens	  gestik.	  Ex-‐
empelvis	  repeteras	  en	  cellokonsert	  där	  dirigenten	  Lutoslawsky	  varken	  bryter	  under	  
stycket	  eller	  ger	  kommentarer	  när	  det	  är	  genomspelat,	  då	  musikerna	  ändå	  vet	  vad	  som	  
förväntas	  av	  dem.	  Utöver	  berättelsen	  refereras	  också	  till	  Köpings	  avhandling	  där	  Cecilia	  
Rydinger-‐Alin	  ger	  sin	  syn	  på	  relationen	  mellan	  dirigenten	  och	  musikerna:	  

…	  But	  you	  also	  have	  to	  listen	  to	  what	  actually	  these	  people	  sitting	  in	  front	  of	  
me	  present	  to	  me	  according	  to	  their	  musicality	  and	  their	  ideas	  of	  the	  piece.	  I	  
have	  to	  trust	  their	  musicality	  and	  know	  where	  my	  baton	  ends	  and	  their	  music	  
rendering	  take	  over.	  (Soila-‐Wadman	  &	  Köping,	  2005,	  s.	  6)	  

Förtroendet	  som	  Rydinger-‐Alin	  talar	  om	  anses	  alltså	  också	  behöva	  ges	  från	  musikernas	  
sida	  mot	  dirigenten.	  Enligt	  Yukl	  (2012)	  är	  en	  grupps	  prestationer	  kopplat	  till	  ett	  relat-‐
ionsinriktat	  och	  stödjande	  ledarskap.	  Det	  är	  även	  viktigt	  med	  ömsesidig	  informations-‐
delning	  inom	  gruppen	  samt	  att	  medlemmarna	  hjälper	  varandra.	  Yukl	  fortsätter	  med	  att	  
betona	  hur	  en	  grupps	  kollektiva	  tilltro	  till	  sin	  egen	  förmåga	  påverkar	  prestationen	  och	  
att	  en	  ledare	  kan	  påverka	  detta	  genom	  ett	  stödjande	  ledarskap:	  	  

För	  att	  bygga	  upp	  medlemmarnas	  tilltro	  till	  gruppen	  kan	  ledare	  uppvisa	  opt-‐
imism,	  uttrycka	  förtroende	  för	  gruppen,	  ställa	  upp	  realistiska	  mål	  som	  erbju-‐
der	  en	  möjlighet	  att	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  uppleva	  framgångar,	  hjälpa	  gruppen	  
att	  hitta	  sätt	  att	  övervinna	  hinder	  och	  fira	  framsteg	  och	  viktiga	  resultat.	  (Yukl,	  
2012,	  s.420)	  

Yukl	  (2012)	  betonar	  vikten	  av	  att	  som	  ledare	  förmedla	  en	  positiv	  stämning,	  då	  ledarens	  
sinnesstämning	  kan	  påverka	  prestationen	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  om	  ledaren	  visar	  osä-‐
kerhet	  inför	  en	  prestation	  kan	  gruppens	  tilltro	  till	  den	  egna	  förmågan	  sjunka.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  jag	  att	  presentera	  studiens	  metodiska	  och	  metodologiska	  ut-‐
gångspunkter,	  redogöra	  för	  hur	  urvalet	  av	  informanter	  har	  skett	  samt	  presentera	  över-‐
väganden	  gällande	  etik,	  validitet	  och	  reliabilitet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
En	  studie	  med	  intervjumetoden	  som	  utgångspunkt	  kan	  beroende	  på	  syfte	  och	  frågeställ-‐
ning	  formges	  med	  antingen	  strukturella	  intervjuer	  eller	  kvalitativa	  intervjuer	  (Johans-‐
son	  &	  Svedner,	  2010).	  Skillnaden	  de	  två	  emellan	  är	  att	  den	  strukturerade	  intervjun	  som	  
namnet	  antyder	  har	  fastare	  former	  och	  en	  på	  förhand	  bestämd	  frågeordning.	  Den	  kvali-‐
tativa	  intervjun	  å	  andra	  sidan	  är	  öppnare,	  med	  endast	  frågeområdena	  bestämda	  på	  för-‐
hand	  medan	  intervjufrågorna	  varierar	  beroende	  på	  svaren	  från	  informanten.	  Enligt	  
Trost	  (2010)	  skall	  undersökningen	  utifrån	  syftet	  med	  studien	  avgöra	  vilken	  typ	  av	  in-‐
tervju	  som	  ger	  de	  svar	  som	  efterfrågas:	  

Om	  jag	  vill	  kunna	  ange	  frekvenser	  så	  skall	  jag	  göra	  en	  kvantitativ	  studie.	  Är	  jag	  
intresserad	  av	  att	  kunna	  säga	  att	  ett	  visst	  antal	  procent	  av	  befolkningen	  tycker	  
på	  det	  ena	  eller	  andra	  sättet	  så	  skall	  jag	  göra	  en	  kvantitativ	  studie	  (…)	  Om	  jag	  
däremot	  är	  intresserad	  av	  att	  t.ex.	  försöka	  förstå	  människors	  sätt	  att	  resonera	  
eller	  reagera,	  eller	  av	  att	  särskilja	  eller	  urskilja	  varierande	  handlingsmönster,	  
så	  är	  en	  kvalitativ	  studie	  rimlig.	  (Trost,	  2010,	  s.	  31-‐32)	  

Trost	  motsatsställer	  här	  begreppen	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  på	  ett	  sätt	  som	  går	  utöver	  
de	  termer	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  använder	  gällande	  kvalitativ	  och	  strukturerad	  
intervju.	  Hans	  förklaring	  av	  den	  kvantitativa	  intervjun	  gränsar	  till	  det	  Johansson	  och	  
Svedner	  beskriver	  som	  enkätundersökning:	  	  

Enkätmetoden	  fungerar	  bäst	  om	  man	  vill	  undersöka	  samband	  mellan	  det	  man	  
är	  intresserad	  och	  fakta	  som	  ålder,	  kön,	  tidigare	  utbildning,	  yrkeserfarenhet	  
etc.	  Då	  är	  det	  relativt	  lätt	  att	  formulera	  frågor	  med	  fasta	  svarsalternativ.	  Där-‐
emot	  är	  enkäten	  en	  mindre	  bra	  metod	  när	  syftet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  synsätt,	  för-‐
hållningssätt,	  och	  liknande,	  dvs.	  breda	  frågeområden	  där	  det	  är	  svårt	  att	  for-‐
mulera	  specifika,	  väl	  avgränsade	  frågor.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010	  s.	  22)	  

Med	  andra	  ord,	  både	  Trost	  (2010)	  och	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  anser	  att	  för	  att	  få	  
djuplodande	  information	  om	  ett	  specifikt	  ämne	  skall	  studien	  formges	  som	  en	  kvalitativ	  
intervjustudie	  med	  öppna	  frågor	  för	  att	  låta	  informanten	  med	  egna	  ord	  berätta	  om	  sina	  
erfarenheter	  utan	  att	  vara	  begränsad	  av	  precisa	  frågor.	  

3.2	  Metod	  och	  formgivning	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Då	  jag	  i	  min	  studie	  vill	  undersöka	  vad	  ett	  antal	  dirigenter/ensembleledare	  anser	  om,	  och	  
har	  för	  erfarenheter	  kring,	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  olika	  kunskapsnivåer	  i	  en	  orkester,	  
har	  jag	  valt	  att	  formge	  studien	  som	  en	  intervjustudie	  med	  kvalitativa	  intervjuer.	  Att	  en-‐
bart	  använda	  mig	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  och	  inte	  komplettera	  studien	  med	  till	  exempel	  
observationer	  av	  repetitioner	  med	  dirigenternas	  orkestrar,	  är	  ett	  val	  jag	  gjort	  då	  mitt	  
syfte	  med	  studien	  inte	  är	  att	  undersöka	  vad	  de	  faktiskt	  gör	  på	  repetitionerna	  utan	  vad	  de	  
anser	  att	  de	  gör	  och	  hur	  de	  reflekterar	  kring	  sitt	  arbete	  med	  orkestern.	  
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3.2.2	  Urval	  
Ämnet	  för	  min	  studie	  och	  urvalet	  av	  mina	  informanter	  kom	  fram	  lite	  vid	  sidan	  om	  
varandra,	  istället	  för	  att	  först	  välja	  ett	  forskningsområde,	  sedan	  formgivning	  av	  studien	  
för	  att	  till	  sist	  välja	  ett	  antal	  informanter.	  Snarare	  har	  de	  informanter	  jag	  önskat	  inter-‐
vjua	  påverkat	  syftet	  med	  studien	  så	  till	  vida	  att	  syftet	  har	  anpassats	  utifrån	  vad	  jag	  vill	  
veta	  av	  de	  specifika	  informanterna.	  Då	  jag	  sedan	  tidigare	  känner	  till	  att	  de	  personer	  jag	  
valt	  att	  intervjua	  samtliga	  leder	  orkestrar	  där	  det	  finns	  musikanter	  med	  olika	  mycket	  
instrumentkunskap	  och	  musikalisk	  erfarenhet	  har	  jag	  tyckt	  att	  det	  skulle	  vara	  intressant	  
att	  veta	  hur	  de	  själva	  reflekterar	  över	  detta.	  Alla	  informanter	  är	  ensembleledare/	  
dirigenter	  med	  lång	  erfarenhet	  av	  amatör-‐	  såväl	  som,	  eller	  professionell,	  samt	  kultur-‐
skole-‐orkesterverksamhet.	  
	  
Informanterna	  har	  olika	  bakgrund,	  vilket	  är	  ett	  medvetet	  val	  från	  min	  sida	  då	  jag	  vill	  se	  
om	  deras	  musikaliska	  utbildning	  påverkar	  deras	  tankar	  kring	  orkesterarbetet.	  Några	  av	  
informanterna	  har	  musiklärarutbildning,	  någon	  har	  det	  inte	  och	  ytterligare	  någon	  har	  
såväl	  instrumental	  musiklärar-‐	  som	  musikerutbildning.	  	  
	  
Informant	  A	  
Född	  sent	  1950-‐tal,	  utbildad	  vid	  musikhögskola	  som	  bleckblås-‐	  och	  ensemblelärare	  
samt	  har	  musikerexamen	  på	  trumpet.	  Informanten	  arbetar	  bland	  annat	  på	  en	  musikhög-‐
skola	  och	  som	  dirigent	  för	  flera	  amatörorkestrar	  och	  brassband.	  	  
	  
Informant	  B	  
Född	  sent	  1970-‐tal.	  Amatörmusiker	  med	  trumpet	  som	  huvudinstrument	  med	  många	  års	  
erfarenhet	  som	  dirigent	  och	  ensembleledare	  inom	  hemvärns-‐	  och	  amatörblåsorkestrar.	  
Har	  via	  hemvärnsmusiken	  fått	  dirigentutbildning.	  Är	  dirigent	  för	  flera	  blåsorkestrar,	  
både	  amatörorkestrar	  samt	  orkestrar	  bestående	  av	  både	  vuxna	  amatörer	  och	  elever	  från	  
musikskolan.	  
	  
Informant	  C	  
Född	  sent	  1950-‐tal.	  Arbetar	  som	  bleckblås-‐	  och	  ensemblelärare	  i	  en	  musikskola	  i	  en	  li-‐
ten	  stad	  med	  elever	  på	  alla	  brassinstrument	  och	  med	  flera	  blåsorkestrar	  med	  elever	  i	  
olika	  åldrar.	  Även	  dirigent	  för	  stadens	  amatörorkester	  där	  de	  äldre	  eleverna	  från	  musik-‐
skolan	  ingår.	  
	  
Informant	  D	  
Född	  sent	  1960-‐tal.	  Träblåsmusiker	  och	  -‐lärare	  som	  arbetar	  på	  kulturskola	  i	  en	  liten	  
stad	  samt	  som	  frilansmusiker.	  Utbildad	  till	  musiklärare	  och	  har	  två	  masterexamina	  i	  
jazzmusik	  och	  som	  träblåsmusiker.	  Har	  arbetat	  med	  instrumentalelever	  och	  orkester	  
både	  i	  Sverige	  och	  i	  utlandet.	  Som	  frilansmusiker	  har	  informanten	  god	  erfarenhet	  av	  
professionellt	  orkesterspel.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
I	  god	  tid	  inför	  varje	  intervju	  skickade	  jag	  information	  om	  min	  studie	  och	  ämnesområden	  
till	  mina	  informanter	  så	  att	  de	  kunde	  förbereda	  sig.	  Vid	  två	  av	  intervjutillfällena	  besökte	  
jag	  informanten	  i	  dennes	  hem	  för	  intervjun	  och	  vid	  två	  intervjuer	  befann	  vi	  oss	  på	  in-‐
formantens	  arbetsplats.	  Intervjun	  inleddes	  med	  att	  jag	  åter	  informerade	  om	  syftet	  med	  
studien	  och	  på	  vilket	  sätt	  materialet	  skulle	  användas	  samt	  påminde	  om	  att	  deltagande	  
var	  frivilligt.	  Jag	  tydliggjorde	  för	  informanterna	  om	  anonymiteten	  i	  studien,	  att	  enbart	  
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jag	  själv	  skulle	  lyssna	  på	  det	  inspelade	  materialet	  och	  att	  inspelningarna	  efter	  färdig-‐
ställd	  studie	  skulle	  raderas.	  För	  att	  kunna	  följa	  med	  i	  samtalet	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt	  
vad	  gäller	  följdfrågor	  och	  ämnen	  där	  jag	  ville	  veta	  mer	  av	  informanten,	  valde	  jag	  att	  inte	  
anteckna	  mer	  än	  strövisa	  stödord	  utan	  använde	  en	  Iphone	  med	  extern	  mikrofon	  för	  att	  
spela	  in	  hela	  intervjun.	  För	  att	  inte	  tappa	  material	  gjorde	  jag	  så	  snart	  som	  möjligt	  efter	  
varje	  intervju	  en	  säkerhetskopia	  på	  en	  extern	  hårddisk.	  Intervjuerna	  tog	  ca	  en	  timme	  var	  
och	  det	  var	  den	  tid	  jag	  beräknat	  att	  intervjun	  skulle	  ta.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Då	  intervjuerna	  var	  inspelade	  transkriberade	  jag	  dem	  för	  att	  ha	  ett	  textmaterial	  att	  utgå	  
ifrån	  istället	  för	  en	  ljudinspelning.	  Transkriberingen	  gjordes	  genom	  att	  jag	  ordagrant	  
skrev	  ut	  vad	  som	  sades,	  men	  valde	  att	  inte	  skriva	  ut	  korta	  utfyllnadsord,	  som	  exempelvis	  
”eeh”.	  Då	  själva	  transkriberingen	  är	  en	  omvandling	  från	  ljud	  till	  skrift	  har	  jag	  inte	  lagt	  
vikt	  vid	  att	  stava	  talspråk.	  Exempelvis	  en	  liknande	  mening	  ”Ja	  brukar	  värma	  upp	  mä	  ska-‐
ler	  å	  sånt.”	  har	  jag	  transkriberat	  som	  ”Jag	  brukar	  värma	  upp	  med	  skalor	  och	  sådant.”	  Just	  
denna	  mening	  är	  inte	  ett	  direkt	  citat	  från	  en	  av	  mina	  informanter	  utan	  ett	  exempel	  på	  
min	  bearbetning.	  	  
	  
Gällande	  citaten	  är	  …	  ett	  uppehåll	  från	  informanten	  och	  (…)	  ett	  tecken	  på	  att	  jag	  har	  re-‐
digerat	  bort	  delar	  av	  citatet.	  
	  
Vid	  analysen	  har	  jag	  utgått	  från	  mina	  forskningsfrågor	  för	  att	  leta	  efter	  olika	  teman	  i	  tex-‐
terna.	  Informanternas	  svar	  inom	  ett	  tema	  har	  jag	  jämfört	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  mönster	  
eller	  skillnader	  respektive	  likheter	  i	  de	  olika	  svaren.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Vetenskapsrådet	  har	  i	  sitt	  häfte	  God	  forskningssed	  (Vetenskapsrådet,	  2011)	  tagit	  upp	  
fyra	  termer	  som	  en	  forskare	  måste	  beakta	  vid	  hantering	  av	  forskningsmaterial:	  ”sekre-‐
tess,	  tystnadsplikt,	  anonymitet	  och	  konfidentialitet”	  (2011,	  s.	  66).	  Alla	  fyra	  begrepp	  är	  
inte	  relevanta	  för	  den	  här	  studien,	  exempelvis	  ”sekretess”	  då	  detta	  enbart	  gäller	  forsk-‐
ning	  som	  faller	  under	  offentlighets-‐	  och	  sekretesslagen.	  Övriga	  termer,	  tystnadsplikt,	  
anonymitet	  eller	  avidentifiering	  och	  konfidentialitet	  är	  mycket	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  
för	  att	  skydda	  informanternas	  integritet.	  	  
	  
Kvale	  (2009)	  nämner	  tre	  viktiga	  aspekter	  gällande	  etiken	  i	  forskning,	  informerat	  sam-‐
tycke,	  konfidentialitet	  och	  konsekvenser.	  Informerat	  samtycke	  innebär	  att	  informanten	  
innan	  intervjun	  äger	  rum	  har	  rätt	  att	  få	  veta	  syftet	  med	  studien,	  på	  vilket	  sätt	  materialet	  
skall	  användas	  samt	  hur	  resultaten	  kommer	  att	  redovisas	  och	  publiceras.	  Konfidentiali-‐
tet	  innebär	  att	  det	  i	  forskningsstudien	  inte	  skall	  finnas	  någon	  möjlighet	  att	  identifiera	  
informanten,	  vare	  sig	  genom	  beskrivning	  av	  informanten	  eller	  genom	  analys	  av	  resultat	  
eller	  citat.	  Konsekvenser	  av	  studien	  skall	  också	  nämnas	  för	  informanterna,	  så	  de	  är	  
medvetna	  om	  möjliga	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  med	  att	  delta	  i	  studien.	  
	  
För	  att	  följa	  de	  etiska	  riktlinjerna	  gällande	  forskning	  informerade	  jag	  skriftligt	  innan	  
mina	  intervjuer	  informanterna	  om	  syftet	  med	  studien	  och	  förklarade	  hur	  materialet	  
skulle	  användas.	  Att	  deltagande	  var	  frivilligt	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  under	  intervjun	  
kunde	  avbryta	  densamma.	  	  



	  
	  

	   19	  

Jag	  förklarade	  att	  intervjuerna	  skulle	  spelas	  in	  men	  att	  ingen	  annan	  än	  jag	  skulle	  lyssna	  
på	  det	  inspelade	  materialet	  och	  att	  resultaten	  skulle	  anonymiseras.	  Efter	  slutförd	  studie	  
skall	  det	  inspelade	  materialet	  raderas.	  	  
	  
Angående	  konsekvenserna	  av	  min	  studie	  ansåg	  jag	  att	  då	  det	  var	  mycket	  svårt	  att	  se	  
varken	  för-‐	  eller	  nackdelar	  för	  informanterna	  av	  deltagandet	  i	  min	  studie	  valde	  jag	  att	  
inte	  ta	  upp	  detta	  i	  förväg.	  För	  detta	  finns	  belägg	  hos	  till	  exempel	  Trost	  (2010).	  

3.2.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet	  och	  reliabilitet,	  eller	  med	  mer	  vardagligt	  språk,	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  är	  
två	  ämnen	  som	  en	  forskare	  bör	  ta	  i	  beaktande	  vid	  utformningen	  av	  en	  studie.	  	  
Kvale	  (2009)	  talar	  om	  objektivitet	  som	  en	  viktig	  del	  i	  valideringen	  av	  en	  intervjustudie	  
där	  han	  tar	  upp	  ett	  antal	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  objektivitet.	  Exempelvis	  en	  syn	  på	  objektivi-‐
tet	  som	  ”oförvanskad	  av	  personliga	  fördomar”	  (a.a.,	  2009,	  s.	  260)	  där	  forskningen	  som	  
bedrivs	  görs	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  kunskapen	  som	  framförs	  genom	  intervjuerna	  kontrol-‐
leras	  så	  att	  det	  går	  att	  utesluta	  att	  den	  är	  vinklad	  eller	  ”snedvriden”	  (a.a.	  2009,	  s.	  260).	  	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  se	  på	  objektivitet	  är	  så	  kallad	  ”reflexiv	  objektivitet”	  (a.a.,	  2009,	  s.	  260)	  
där	  forskaren	  endast	  kan	  göra	  bedömningar	  av	  kunskapen	  i	  studien	  via	  förförståelse	  och	  
egna	  fördomar.	  Genom	  reflektion	  av	  detta	  och	  att	  presentera	  dessa	  fördomar	  i	  studien	  
visas	  på	  en	  objektivitet	  för	  kunskapen	  då	  forskarens	  fördomar	  är	  tydliggjorda	  och	  
kända.	  
	  
Att	  i	  en	  kvalitativ	  intervjustudie	  tillämpa	  reliabilitet	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  en	  kvantitativ	  
studie	  är	  svårt	  då	  reliabiliteten	  bygger	  på	  en	  mätbarhet	  där	  en	  given	  fråga	  vid	  olika	  till-‐
fällen	  ska	  generera	  samma	  svar.	  En	  kvalitativ	  intervju	  låter	  sig	  inte	  standardiseras	  på	  
detta	  sätt	  utan	  dess	  själva	  syfte	  baseras	  snarast	  på	  avsaknaden	  av,	  eller	  en	  mycket	  liten	  
del	  av,	  standardisering	  (Trost,	  2010).	  
	  
Vad	  gäller	  tillförlitligheten	  i	  min	  egen	  studie	  gör	  informanternas	  erfarenhet	  av	  ämnet	  
och	  faktumet	  att	  de	  i	  förväg	  blivit	  informerade	  om	  syftet	  och	  ämnet	  med	  studien	  samt	  
fått	  intervjuunderlag	  att	  tillförlitligheten	  är	  god.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  vad	  
dirigenterna	  anser	  om	  ämnet.	  Den	  kvalitativa	  intervjuns	  öppna	  intervjufrågor	  lät	  infor-‐
manterna	  själva	  bestämma	  hur	  utförligt	  och	  djupt	  de	  svarade	  på	  de	  olika	  frågorna.	  	  	  
I	  transkriberingarna	  har	  jag	  varit	  noga	  med	  att	  ordagrant	  återge	  informanternas	  svar	  
utan	  egen	  färgning.	  Att	  vid	  intervjutillfället	  inte	  ställa	  frågor	  som	  vinklar	  informantens	  
svar	  är	  en	  risk	  med	  en	  kvalitativ	  intervju	  där	  följdfrågorna	  inte	  är	  fastlagda	  på	  förhand.	  
Detta	  har	  jag	  varit	  medveten	  om	  och	  tagit	  hänsyn	  till.	  	  
	  
Samtliga	  intervjuer	  har	  ägt	  rum	  på	  platser	  och	  vid	  tidpunkter	  som	  informanterna	  ansett	  
lämpliga.	  Intervjuerna	  har	  kunnat	  fortlöpa	  utan	  störningar,	  vilket	  har	  tillåtit	  informan-‐
ten	  att	  svara	  på	  frågorna	  utan	  att	  behöva	  ta	  hänsyn	  till	  omgivningen.	  
Giltigheten	  i	  min	  studie	  bygger	  på	  att	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  mest	  lämpad	  för	  att	  få	  
kunskap	  om	  informanternas	  egna	  tankar	  och	  reflektioner.	  Då	  syftet	  med	  studien	  är	  just	  
detta	  är	  andra	  upplägg	  som	  exempelvis	  kvantitativa	  intervjuer	  eller	  observationer	  
olämpliga	  då	  de	  svar	  som	  ges	  vid	  sådana	  studier	  inte	  ligger	  i	  linje	  med	  mina	  forsknings-‐
frågor.	  
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4	  Resultat	  
I	  det	  här	  kapitlet	  redovisas	  de	  analyser	  som	  jag	  har	  gjort	  av	  intervjumaterialet	  i	  min	  stu-‐
die.	  Resultatet	  kommer	  att	  redovisas	  tematiskt	  med	  jämförelser	  mellan	  de	  olika	  infor-‐
manternas	  intervjusvar.	  	  

4.1	  Homogen	  och	  heterogen	  orkester	  
Att	  en	  orkester	  ser	  väldigt	  olika	  ut	  beroende	  på	  dess	  medlemmar	  och	  medlemmarnas	  
musikaliska	  kunskap	  är	  samtliga	  informanter	  överens	  om.	  Beroende	  på	  informanternas	  
egen	  erfarenhet	  av	  de	  olika	  typerna	  av	  nivågrupperade	  orkestrar	  har	  de	  olika	  syn	  på	  vad	  
de	  föredrar	  och	  vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  de	  olika	  grupperingarna	  innebär.	  
En	  bild	  som	  framträder	  bland	  flera	  är	  att	  det	  blir	  en	  tydlig	  skillnad	  på	  grupperingen	  
inom	  musikskolan	  respektive	  amatörmusiklivet.	  	  
	  
Informant	  C	  framhåller	  att	  en	  viktig	  del	  i	  underlättandet	  av	  dirigentens	  arbete	  är	  att	  or-‐
kestern	  har	  samma	  ambitionsnivå,	  att	  alla	  medlemmar	  vill	  samma	  sak.	  En	  jämn	  ambit-‐
ionsnivå	  är	  av	  större	  betydelse	  än	  en	  jämn	  musikalisk	  nivå.	  Så	  länge	  alla	  är	  villiga	  att	  
jobba	  mot	  samma	  mål	  gör	  det	  inte	  så	  mycket	  om	  några	  kan	  betydligt	  mer	  eller	  några	  
betydligt	  mindre	  än	  några	  andra.	  

4.1.1	  För-‐	  och	  nackdelar	  
En	  sak	  samtliga	  informanter	  återkommer	  till	  som	  en	  fördel	  med	  att	  ha	  en	  orkester	  med	  
blandade	  kunskapsnivåer	  är	  möjligheten	  att	  använda	  de	  bättre	  musikerna	  som	  förebil-‐
der	  för	  de	  svagare.	  Både	  i	  egenskap	  av	  att	  förebilda	  när	  de	  spelar	  sin	  egen	  stämma	  men	  
också	  som	  en	  instuderingshjälp	  för	  de	  svagare:	  	  

…	  en	  fördel	  kan	  man	  ju	  se	  i	  ensembler	  som	  är	  olika	  nivåer	  är	  ju	  att	  de	  som	  är	  
på	  en	  högre	  nivå,	  musikerna,	  alltså	  har	  ju	  …	  ja	  får	  en	  lite	  mer	  ledande	  roll.	  Vil-‐
ket	  gör	  att	  de	  hjälper	  dem	  som	  är	  lite	  svagare.	  (…)	  Som	  ett	  stöd,	  med	  tips	  och	  
trix	  och	  så,	  och	  även	  rent	  spelmässigt,	  det	  blir	  ju	  en	  ledande	  roll	  liksom.	  (In-‐
formant	  B)	  

Informanterna	  berättar	  också	  om	  att	  arbetet	  med	  en	  homogen	  ensemble	  är	  enklare	  då	  
alla	  medlemmar	  förstår	  samma	  språk,	  dirigenten	  kan	  använda	  samma	  instruktioner	  till	  
alla.	  Däremot	  betonar	  informant	  A	  att	  en	  homogen	  grupp	  inte	  behöver	  vara	  enklare	  att	  
jobba	  med	  då	  gruppen	  kan	  vara	  homogent	  dålig:	  

Alltså	  om	  alla	  sitter	  där	  och	  ingen	  kan	  nåt,	  då	  är	  det	  ju	  jättesvårt.	  Då	  vill	  jag	  
hellre	  ha	  en	  grupp	  där	  det	  sitter	  några	  stycken	  som	  kan	  dra	  med	  sig	  de	  andra.	  
(informant	  A)	  

En	  svårighet	  med	  en	  blandad	  orkester	  är	  att	  hitta	  repertoar	  som	  passar	  alla,	  där	  det	  
finns	  en	  lagom	  utmaning	  oavsett	  instrumentkunnande	  både	  för	  de	  mer	  avancerade	  som	  
för	  de	  mindre	  avancerade.	  Informant	  A	  pratar	  också	  om	  hur	  vissa	  arrangemang	  inte	  är	  
aktuella	  då	  de	  är	  svåra	  respektive	  lätta	  i	  fel	  stämmor.	  De	  avancerade	  musikanterna	  i	  or-‐
kestern	  spelar	  instrument	  som	  i	  arrangemanget	  har	  lätta	  stämmor	  och	  de	  svåra	  stäm-‐
morna	  ligger	  i	  instrument	  där	  musikanterna	  är	  mindre	  avancerade.	  
	  
Informant	  B	  säger	  att	  en	  nackdel	  med	  en	  homogen	  grupp	  är	  att	  progressionen	  inte	  blir	  
lika	  stor	  jämfört	  med	  den	  heterogena	  gruppen.	  Den	  heterogena	  gruppens	  utveckling	  blir	  
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större	  än	  vad	  den	  homogena	  gruppens	  blir.	  Informant	  A	  däremot	  menar	  att	  vill	  man	  ha	  
ett	  snabbt	  musikaliskt	  resultat	  är	  den	  homogena	  gruppen	  att	  föredra.	  	  

4.1.2	  Amatörorkestrar	  
I	  amatörorkestrar	  är	  det	  snarare	  regel	  än	  undantag	  att	  både	  ålder	  och	  nivå	  på	  medlem-‐
marna	  är	  blandad,	  i	  vissa	  fall	  mycket	  blandad.	  Informant	  C	  säger:	  ”Jag	  har	  medlemmar	  
från	  11	  till	  72.”.	  Då	  blir	  det	  naturligt	  att	  även	  spridningen	  kunskapsmässigt	  är	  stor.	  I	  
vissa	  orkestrar	  finns	  det	  uttalat	  att	  alla	  är	  välkomna	  oavsett	  nivå,	  som	  informant	  D	  be-‐
rättar	  om	  i	  den	  orkester	  informanten	  leder:	  ”Jag	  är	  en	  stark	  fan	  av	  att	  alla	  som	  vill	  vara	  
med	  (…)	  är	  välkommen	  oavsett	  förkunskaper.”	  (Informant	  D).	  Informant	  D	  utvecklar	  
synen	  på	  amatörorkestern	  som	  social	  samvaro	  där	  anledningen	  att	  spela	  orkester	  är	  en	  
annan	  än	  i	  musikskolan.	  Som	  amatör	  spelar	  du	  för	  att	  det	  är	  roligt	  och	  den	  sociala	  sam-‐
varon	  är	  lika	  viktig	  som	  det	  musikaliska,	  ibland	  viktigare.	  I	  musikskolan	  finns	  det	  alltid	  
en	  uttalad	  anledning	  i	  spelandet	  att	  lära	  sig,	  då	  det	  är	  en	  utbildning.	  Amatörer	  har	  nästan	  
alltid	  också	  en	  vilja	  att	  utvecklas	  och	  lära	  sig	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  en	  av	  huvudanled-‐
ningarna	  till	  att	  de	  spelar	  ett	  instrument.	  

4.1.3	  Musikskoleorkestrar	  
Musikskolans	  orkestrar	  förekommer	  dels	  som	  så	  kallad	  orkestertrappa,	  där	  de	  yngsta	  
eleverna	  spelar	  i	  orkester	  A,	  de	  lite	  äldre	  eleverna	  i	  orkester	  B	  och	  de	  äldsta	  i	  orkester	  C,	  
med	  elever	  som	  byter	  orkester	  allt	  eftersom	  de	  blir	  äldre	  och	  bättre,	  dels	  som	  en	  indel-‐
ning	  som	  utgår	  från	  startår.	  Alltså	  att	  orkestern	  startar	  med	  alla	  elever	  på	  samma	  nivå	  
ett	  år	  och	  sedan	  fortsätter	  tillsammans	  trots	  att	  eleverna	  utvecklas	  olika,	  utan	  att	  byta	  
orkester	  utifrån	  kunskap.	  Parallellt	  startas	  efter	  något	  år	  en	  ny	  orkester	  med	  yngre	  ele-‐
ver	  som	  sedan	  håller	  ihop	  allt	  eftersom	  de	  blir	  äldre.	  	  
	  
Både	  informant	  C	  och	  informant	  D	  som	  är	  de	  som	  har	  mest	  erfarenhet	  av	  musikskole-‐
verksamhet	  och	  orkestrar	  med	  musikskoleelever	  är	  eniga	  om	  vilken	  typ	  av	  indelning	  de	  
föredrar.	  Att	  dela	  in	  efter	  ålder	  och	  sedan	  låta	  orkestern	  fortsätta	  tillsammans	  trots	  att	  
den	  spretar	  föredrar	  både	  informant	  C	  och	  informant	  D.	  	  
Informant	  C	  berättar	  om	  att	  de	  på	  informantens	  arbetsplats	  tidigare	  använde	  orkes-‐
tertrappesystemet	  men	  har	  gått	  ifrån	  det	  då	  nackdelarna	  vägde	  tyngre	  än	  fördelarna:	  	  

Då	  blev	  det	  här	  med	  kunskapsnivå	  för	  viktigt.	  (…)	  Det	  som	  händer	  när	  orkes-‐
ter	  B	  har	  legat	  på	  en	  viss	  nivå,	  de	  bästa	  i	  orkester	  B	  går	  upp	  till	  orkester	  C,	  (…)	  
och	  sen	  så	  kommer	  det	  in	  några	  nya	  från	  orkester	  A.	  Då	  sänker	  man	  nivån	  på	  
den	  orkestern,	  och	  det	  blir	  jäkligt	  tråkigt	  för	  de	  som	  inte	  fick	  gå	  upp	  till	  orkes-‐
ter	  C.	  Och	  då	  är	  risken	  att	  man	  tappar	  dem	  för	  att	  det	  blir	  för	  tråkigt.	  De	  upp-‐
lever	  att	  orkestern	  blir	  sämre,	  vilket	  den	  de	  facto	  blir.	  (Informant	  C)	  

Informant	  C	  säger	  att	  de	  nu	  istället	  bildar	  en	  orkester	  som	  håller	  ihop	  åldersmässigt	  och	  
socialt	  men	  inte	  är	  lika	  homogen	  musikaliskt	  ända	  tills	  hela	  orkestern	  blir	  överflyttade	  
till	  stadens	  amatörmusikkår.	  Även	  informant	  D	  pratar	  om	  att	  de	  gör	  motsvarande	  med	  
sammanhållna	  orkestrar	  som	  till	  slut	  som	  helhet	  går	  upp	  i	  ”vuxenorkestern”	  vid	  infor-‐
mantens	  arbetsplats.	  

4.2	  Progression	  med	  heterogen	  orkester	  
För	  att	  nå	  en	  progression	  med	  en	  orkester	  med	  heterogen	  instrumentkunskap	  använder	  
sig	  informanterna	  av	  olika	  metoder.	  Dessa	  metoder	  kommer	  att	  presenteras	  som	  under-‐
teman	  i	  detta	  avsnitt,	  med	  en	  redogörelse	  för	  informanternas	  syn	  på	  de	  olika	  metoderna.	  	  
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4.2.1	  Resurspersoner	  
En	  metod	  som	  samtliga	  informanter	  lägger	  vikt	  vid	  när	  det	  gäller	  att	  nå	  en	  progression	  
är	  att	  använda	  sig	  av	  resurspersoner.	  Termen	  är	  inte	  allmängiltig	  utan	  vissa	  informanter	  
talar	  om	  stöttespelare	  eller	  förebilder.	  Med	  detta	  menas	  de	  musikanter	  i	  orkestern,	  som	  
tack	  vare	  den	  heterogena	  kunskapsnivån,	  spelar	  sitt	  instrument	  på	  en	  högre	  nivå	  och	  
med	  en	  högre	  musikalisk	  förståelse	  än	  övriga	  musikanter.	  Dessa	  förebilder	  använder	  sig	  
informanterna	  av	  på	  olika	  sätt.	  Dels	  som	  faktiska	  förebilder,	  att	  de	  får	  förevisa	  ett	  parti	  
som	  är	  avancerat,	  tekniskt	  eller	  på	  annat	  vis,	  och	  sedan	  får	  övriga	  musikanter	  härma,	  
dels	  att	  stödspelarna	  spelar	  med	  i	  en	  lägre	  stämma	  under	  inlärningsfasen	  av	  ett	  stycke:	  

…	  jag	  har	  valt	  att	  göra	  så	  att	  jag	  sätter	  förstatrumpetarna	  i	  mitten	  och	  så	  har	  
jag	  andratrumpetarna	  på	  ena	  sidan	  och	  tredjetrumpetarna	  på	  den	  andra.	  Det	  
vill	  säga,	  jag	  kan	  be	  antingen	  den	  ena	  eller	  den	  andra	  förstatrumpetaren	  spela	  
med	  i	  andratrumpet,	  eller	  spela	  med	  i	  förstatrumpet,	  eller	  tredjetrumpet.	  (In-‐
formant	  C)	  

Informant	  B	  menar	  att	  detta	  system	  att	  använda	  sig	  av	  musikanter	  i	  orkestern	  som	  före-‐
bilder	  påskyndar	  progressionen	  då	  det	  är	  utvecklande	  både	  för	  de	  som	  stöttar	  och	  de	  
som	  blir	  stöttade:	  	  

…	  de	  som	  är	  på	  en	  högre	  nivå,	  musikerna,	  (…)	  får	  ju	  en	  lite	  mer	  ledande	  roll.	  
Vilket	  gör	  att	  de	  hjälper	  dem	  som	  är	  svagare.	  (…)	  Det	  tror	  jag	  är	  väldigt	  ut-‐
vecklande,	  även	  för	  musiker	  då.	  Och	  varpå	  det	  är	  också	  väldigt	  positivt	  för	  en	  
musiker	  på	  lägre	  nivå,	  får	  ju	  en	  kick	  uppåt	  av	  det.	  (Informant	  B)	  

Informant	  A	  berättar	  om	  hjälpen	  dirigenten	  får	  av	  förebilderna,	  att	  de	  bara	  genom	  att	  
sitta	  med	  och	  spela	  drar	  med	  sig	  de	  andra:	  	  

De	  förebildar	  ju,	  bara	  genom	  sitt	  sätt	  att	  spela.	  Spelar	  de	  rätt	  rytmiskt	  hänger	  
de	  andra	  på.	  Spelar	  de	  andra	  starkare	  så	  hänger	  de	  andra	  på	  och	  visar	  de	  att	  
det	  ska	  vara	  svagt	  så	  hänger	  de	  andra	  på	  …	  Ja	  men,	  Det	  är	  ju	  en	  jätteviktig	  roll.	  
(Informant	  A)	  

	  4.2.2	  Stämrep/sektionsrep	  
Att	  använda	  sig	  av	  stämrep	  eller	  sektionsrep	  gör	  informanterna	  i	  olika	  utsträckning	  be-‐
roende	  på	  om	  det	  i	  orkestern	  finns	  resurspersoner	  som	  har	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  
leda	  ett	  stämrep.	  Informant	  D	  berättar	  att	  denne	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  valt	  att	  ha	  stäm-‐
rep	  i	  helgrupp,	  alltså	  att	  dirigenten	  övar	  med	  en	  stämma	  medan	  de	  andra	  sitter	  och	  vilar,	  
för	  att	  sedan	  öva	  något	  annat	  med	  en	  annan	  stämma.	  Detta	  då	  informanten	  insett	  att	  i	  
orkestern	  finns	  inte	  några	  resurspersoner	  som	  kan	  hålla	  i	  ett	  stämrep	  och	  att	  informan-‐
ten	  anser	  att	  amatörmusiker	  ofta	  inte	  orkar	  repetera	  koncentrerat	  under	  ett	  helt	  repetit-‐
ionstillfälle.	  Informant	  C	  berättar	  att	  när	  denne	  har	  förberett	  för	  ett	  stämrep	  fungerar	  
det	  mycket	  bra	  då	  det	  i	  orkestern	  sitter	  flera	  musiklärarutbildade	  musikanter.	  Informan-‐
ten	  kan	  i	  sin	  roll	  som	  dirigent	  dela	  orkestern	  i	  upp	  till	  sex	  delar	  och	  veta	  att	  varje	  sektion	  
leds	  av	  en	  utbildad	  pedagog.	  	  
	  
Stämrep	  är	  något	  som	  informant	  B	  använder	  sig	  av	  i	  mycket	  begränsad	  omfattning,	  då	  
informanten	  vid	  olika	  tillfällen	  haft	  problem	  med	  närvaro	  i	  orkestern.	  Att	  inför	  en	  repe-‐
tition	  planera	  stämrep	  när	  kanske	  ingen	  i	  en	  stämma	  är	  närvarande	  den	  repetitionen	  
anser	  informanten	  är	  meningslöst.	  Då	  är	  det	  bättre	  att	  repetera	  i	  helgrupp	  med	  de	  som	  
är	  närvarande	  anser	  informanten.	  
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Informant	  A	  ser	  i	  vissa	  fall	  sektionsrepen	  som	  ”Det	  är	  ju	  ett	  sätt	  att	  räcka	  till.	  För	  man	  
kan	  ju	  inte	  vara	  överallt	  själv.”	  (informant	  A).	  Att	  använda	  sektionsrep	  utan	  att	  ha	  re-‐
surspersoner	  ser	  informanten	  som	  en	  möjlighet	  till	  effektivisering:	  

…	  ibland	  så	  kanske	  det	  stannar	  vid	  att	  de	  lär	  sig	  noterna.	  Och	  sen	  får	  man	  
jobba	  med	  mer	  detaljer	  och	  frasering	  och	  sånt	  ändå.	  Med	  det	  kan	  ju	  vara	  så	  att	  
de	  lär	  sig	  noterna,	  de	  lär	  sig	  rytmerna,	  de	  lär	  sig	  greppen	  och	  tekniken	  liksom.	  
(Informant	  A)	  

4.2.3	  Reduktion	  
Ett	  verktyg	  en	  dirigent	  kan	  använda	  för	  att	  göra	  ett	  arrangemang	  spelbart	  i	  ett	  läge	  där	  
vissa	  medlemmar	  i	  orkestern	  kan	  spela	  sina	  stämmor	  och	  vissa	  inte	  klarar	  att	  spela	  sina	  
stämmor	  är	  reduktion.	  Reduktion	  innebär	  att	  dirigenten	  eller	  den	  enskilde	  musikern	  
bestämmer	  sig	  för	  att	  förenkla	  notbilden	  genom	  att	  exempelvis	  i	  en	  snabb	  rörelse	  spela	  
varannan	  ton,	  spela	  första	  tonen	  i	  varje	  figur	  eller	  att	  spela	  delar	  av	  en	  takt.	  Det	  sista	  
exemplet	  är	  användbart	  i	  ett	  läge	  där	  det	  är	  flera	  musiker	  som	  spelar	  samma	  stämma,	  då	  
stämkollegan	  kan	  spela	  andra	  delar	  av	  samma	  takt	  så	  att	  hela	  takten	  ändå	  spelas.	  	  
	  
Informanterna	  använder	  sig	  av	  detta	  i	  olika	  grad.	  Informant	  B	  använder	  sig	  inte	  av	  re-‐
duktion	  i	  samma	  utsträckning	  som	  de	  andra	  informanterna.	  Informant	  B	  menar	  att	  om	  
repertoaren	  är	  vald	  med	  hänsyn	  tagen	  till	  kunskapsnivån	  på	  orkestern	  så	  behövs	  det	  
sällan	  reduceras:	  	  

Men	  det	  är	  inte	  ofta	  jag	  behöver,	  har	  behövt	  gjort	  det	  heller.	  För	  det	  är	  ju	  
också,	  just	  det	  att	  anpassa	  repertoaren	  (…)	  den	  får	  ju	  inte	  vara	  alldeles	  för	  
svår	  för,	  för	  de	  som	  har	  det	  svårt	  utan	  måste	  vara	  överkomlig.	  (Informant	  B)	  	  	  

De	  övriga	  informanterna	  pratar	  om	  reduktion	  mer	  som	  en	  metod	  de	  använder	  för	  att	  
utjämna	  svårighetsgraden	  av	  ett	  stycke	  för	  de	  olika	  musikanterna.	  Informant	  C	  berättar	  
om	  hur	  det	  kan	  gå	  till	  i	  dennes	  orkester:	  

Bara	  en	  sån	  sak	  av	  att	  man	  tar	  bort	  i	  en	  dadadada-‐dadadada-‐dadadada-‐
dadadada-‐dam	  (sextondelsfigur	  över	  fyra	  slag,	  min	  anmärkning),	  att	  bara	  ta	  
bort	  den	  andra	  sextondelen	  och	  spela	  dam-‐dada	  dam-‐dada	  dam-‐dada	  dam,	  det	  
blir	  väldigt	  mycket	  enklare.	  Och	  är	  det	  så	  att	  det	  är	  flera	  som	  spelar	  alla	  sex-‐
tondelarna,	  och	  så	  tar	  någon	  bort	  en	  eller	  två	  i	  varje,	  det	  är	  ju	  inget	  som	  märks,	  
eller	  rättare	  sagt,	  det	  blir	  bättre	  för	  att	  det	  är	  ingen	  som	  bluddrar	  till	  det	  i	  mit-‐
ten,	  eller	  i	  slutet.	  (Informant	  C)	  

Samma	  informant	  använder	  även	  en	  typ	  av	  reduktion	  där	  stämman	  blir	  uppdelad	  och	  
spelar	  delar	  av	  figuren:	  	  

…	  ett	  ganska	  långt	  tag	  spelar	  flöjterna	  tidida-‐tidida-‐tidida-‐tidida-‐tidida-‐tidida	  
(åttondelstrioler,	  min	  anmärkning)	  och	  då	  delade	  vi	  upp	  hela	  stämman	  på	  A	  
och	  B.	  A	  spelar	  tidida-‐dam-‐tidida-‐dam-‐tidida-‐dam-‐tidida-‐dam	  (vartannat	  slag	  
trioler,	  vartannat	  fjärdedel,	  min	  anmärkning).	  B	  tar	  paus	  och	  spelar	  den	  andra,	  
men	  då	  måste	  man	  alltid	  se	  till	  att	  den	  binder	  ihop	  till	  nästa	  figur	  så	  att	  man	  
börjar	  på	  jämnt	  slag	  men	  man	  slutar	  inte	  före	  nästa	  slag	  utan	  man	  spelar	  fram	  
till	  nästa	  slag.	  Och	  …	  ibland	  så	  har	  det	  varit	  nån	  som	  ”ja	  men,	  jag	  tycker	  det	  är	  
lättare	  att	  spela	  alltihop”,	  ”ja,	  men	  nu	  gör	  vi	  såhär.”	  Har	  jag	  drivit	  igenom.	  Och	  
det	  blir	  bättre.	  (Informant	  C)	  
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Även	  informant	  A	  pratar	  om	  reduktion	  eller	  förenkling	  som	  en	  metod	  som	  informanten	  
använder.	  Informanten	  pratar	  också	  om	  metoden	  som	  ett	  hjälpmedel	  när	  det	  är	  någon	  
musikant	  som	  inte	  vill	  spela	  ett	  visst	  parti:	  

Det	  finns	  ju	  de	  som	  har	  så	  dåligt	  självförtroende	  så	  de	  säger	  (…)”det	  här	  klarar	  
inte	  jag.	  Så	  det	  här	  lägger	  vi	  i	  en	  annan	  stämma.”	  Då	  blir	  det	  ju	  lite	  grann	  såhär	  
att	  man	  inte	  riktigt	  vågar	  anta	  den	  utmaningen	  att	  lära	  sig.	  Då	  är	  det	  ju	  bättre	  
att	  säga	  ”ja	  vi	  ska	  se,	  ni	  kan	  nog	  lära	  er	  det	  här.	  Eller	  ni	  kan	  göra	  så	  att	  ni	  spelar	  
första	  halvan	  av	  takten.”	  ”och	  du	  spelar	  andra	  halvan	  av	  takten.”	  ”Och	  så	  lär	  ni	  
er	  det”	  eller	  ”istället	  för	  att	  spela	  sextondelar	  så	  kan	  du	  spela	  åttondelar	  på	  det	  
stället.”	  ”Så	  kommer	  det	  att	  staga	  upp	  alltihop”,	  säger	  man	  då	  på	  nåt	  positivt	  
sätt.	  (Informant	  A)	  

Informant	  D	  använder	  sig	  av	  reduktion	  och	  betonar	  att	  informanten	  även	  lägger	  vikt	  vid	  
att	  lära	  musikanterna	  hur	  man	  kan	  förenkla	  en	  stämma	  eller	  en	  svår	  passage:	  

…	  för	  dem	  som	  kände	  att	  de	  inte	  hängde	  med,	  och	  detta	  fick	  man	  ju	  ta	  person-‐
lig,	  fråga	  helt	  enkelt:	  ”Hur	  känner	  du?	  Tycker	  du	  att	  det	  här	  är	  för	  svårt”	  Var	  
svaret	  Ja,	  så	  fick	  man	  gå	  in	  och,	  och	  lära,	  lära	  ut	  helt	  enkelt	  hur	  man	  förenklar	  
sin	  stämma.	  Man	  behöver	  inte	  spela	  alla	  sextondelarna	  i	  en	  lång	  sextondels-‐
radda,	  man	  kan	  spela	  varannan,	  man	  kan	  förenkla	  genom	  att	  spela	  den	  första	  i	  
varje	  grupp.	  Är	  det	  en	  krånglig	  rytm	  så	  plocka	  bort	  några	  toner	  och	  landa	  på	  
rätt	  ton,	  eller,	  börja,	  börja	  o	  sluta	  kanske	  på,	  på	  tonerna,	  hoppa	  över	  mitten,	  
ehm,	  …	  så	  jag	  har	  jobbat	  mycket,	  även	  i	  den	  här	  vuxenmusikkåren	  som	  jag	  just	  
avslutat	  engagemang	  med,	  att,	  lära	  ut	  hur	  man	  kan	  reducera	  sin	  stämma,	  så	  att	  
man	  kan	  spela	  den.	  (Informant	  D)	  

4.2.4	  Överflyttning	  
Överflyttning	  handlar	  som	  förenkling	  om	  att	  anpassa	  arrangemanget	  så	  att	  det	  är	  spel-‐
bart	  med	  den	  besättning	  om	  finns.	  Skillnaden	  ligger	  i	  att	  istället	  för	  att	  reducera	  svårig-‐
heten	  och	  låta	  den	  mindre	  drivna	  musikanten	  spela	  den	  enklare	  varianten,	  lyfter	  diri-‐
genten	  ut	  hela	  takter	  eller	  fraser	  och	  låter	  någon	  annan	  musikant	  spela	  passagen.	  Den	  
mindre	  drivna	  musikanten	  får	  istället	  paus.	  Informanternas	  åsikter	  om	  detta	  skiljer	  sig	  
tydligt.	  Informant	  B	  använder	  sig	  inte	  av	  metoden:	  ”jag	  plockar	  aldrig	  över	  en	  stämma	  
från	  ett	  instrument	  till	  ett	  annat.	  Som	  är	  besatt	  om	  man	  säger.”	  (Informant	  B)	  
Informant	  C	  använder	  metoden	  när	  det	  behövs	  men	  använder	  den	  restriktivt:	  	  
”om	  det	  är	  nånting	  som	  bara	  inte	  funkar	  i	  en	  stämma,	  så	  kan	  man	  lägga	  över	  det	  i	  en	  an-‐
nan	  stämma.”	  (Informant	  C).	  Informanten	  säger	  dock	  att	  helst	  använder	  denne	  en	  annan	  
metod:	  ”helst	  så	  vill	  jag	  ju	  att,	  så	  vill	  jag	  inte	  flytta	  på	  det	  men,	  det	  kan	  också	  va	  så”	  (In-‐
formant	  C).	  
	  
Informant	  A	  betonar	  vikten	  av	  att	  inte	  köra	  över	  de	  enskilda	  musikerna	  utan	  lyfta	  ut	  de-‐
lar	  i	  samförstånd	  med	  dem	  och	  med	  god	  planering:	  

…	  det	  finns	  ju	  olika	  sätt	  att	  lösa	  det	  problemet	  eller	  vad	  man	  ska	  säga.	  Men	  det	  
är	  också	  lite	  känsligt.	  Man	  måste	  ta	  lite	  så,	  man	  måste	  ta	  lite	  personliga	  hänse-‐
ende	  till	  det,	  att	  det	  verkligen	  är	  ok	  att	  lyfta	  bort	  en…	  ett	  parti	  från	  en	  stämma.	  
Och	  att	  också	  att	  man	  liksom	  förbereder	  det	  i	  god	  tid	  va,	  att	  man	  inte	  repetit-‐
ionen	  före	  en	  konsert	  eller	  före	  en	  tävling	  säger	  ”nej	  ni	  fixar	  inte	  det	  där,	  nu	  
lägger	  vi	  det	  där	  istället.”	  Utan	  att	  man	  då	  kanske	  från	  början	  säger	  att	  ”	  det	  
här	  ska	  vi	  öva	  på.”	  och	  ”det	  här	  tror	  jag	  ni	  kan	  fixa.	  Och	  annars	  så	  kan	  vi	  lägga	  
det	  i	  den	  stämman”	  Man	  kan	  förbereda	  det	  med	  att	  man	  också	  kan	  lägga	  det	  i	  
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en	  annan	  stämma.	  Men	  man	  ska	  ändå	  utgå	  ifrån	  att	  de	  ska	  kunna	  lära	  sig.	  (In-‐
formant	  A)	  

Även	  informant	  D	  betonar	  vikten	  av	  att	  alltid	  ta	  hänsyn	  till	  de	  individuella	  musikanterna	  
i	  frågan	  om	  att	  lyfta	  ut	  partier:	  

Anpassningen	  att	  flytta	  en	  stämma,	  ehm,	  absolut,	  om	  det	  inte	  finns	  skrivet	  nå-‐
gon	  annanstans,	  (…)	  När	  jag	  har	  gjort	  det	  har	  jag	  sett	  till	  att	  den	  första	  perso-‐
nen	  fortfarande	  är	  med,	  om	  det	  går.	  Men	  att	  man	  har	  nån	  som	  stöttar	  så	  att	  det	  
blir,	  en	  duo	  istället	  för	  ett	  solo	  eller,	  en,	  en	  sektion	  får	  stöd	  av	  en	  annan	  sekt-‐
ion	  för	  att,	  för	  att	  göra	  det	  stadigare	  men	  att	  man	  fortfarande	  får	  spela,	  …,	  om	  
man	  vill.	  För	  det	  här	  är,	  ju	  alltid	  en	  individfråga,	  ”vill	  du	  spela	  det	  här	  eller	  vill	  
du	  lämna	  det	  ifrån	  dig?”	  ”Vill	  du	  försöka	  klara	  av	  det	  här”,	  eh,	  ”Vill	  du	  spela	  det	  
här	  solot,	  o,	  o	  är	  beredd	  att,	  att,..	  att	  jobba	  med	  de,	  o	  att	  vi	  tar	  det	  många	  
gånger,	  så,	  så	  absolut.”	  ”Då,	  då	  gör	  vi	  det	  så	  att	  du	  klarar	  det.”	  ”Känner	  du	  att	  
det	  blir	  för	  utsatt,	  jamen,	  då,	  då,	  vill	  du	  ha	  stöd	  eller	  ska	  vi	  ta	  bort	  det.”	  (Infor-‐
mant	  D)	  

4.2.5	  Repertoarval	  
Att	  välja	  repertoar	  för	  att	  passa	  den	  egna	  orkestern	  nämner	  alla	  informanterna.	  De	  har	  
olika	  ingångar	  till	  det	  och	  olika	  skäl	  till	  vad	  de	  väljer	  att	  spela.	  I	  vissa	  fall	  rör	  det	  sig	  om	  
att	  välja	  repertoar	  utifrån	  hur	  avancerad	  den	  är,	  så	  att	  alla	  klarar	  av	  den.	  I	  vissa	  fall	  rör	  
det	  sig	  om	  att	  utmana	  musikanterna	  inte	  genom	  tekniskt	  svår	  musik	  utan	  med	  musik	  
som	  är	  svår	  för	  musikanterna	  på	  andra	  sätt.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  intonation,	  samspelthet	  
eller	  stilar	  musikanterna	  inte	  är	  vana	  att	  spela	  i	  eller	  lyssna	  på.	  Att	  repertoaren	  är	  olika	  
avancerad	  i	  olika	  stämmor	  kan	  vara	  ett	  problem	  då	  den	  egna	  orkesterns	  musikanters	  
kunskaper	  inte	  passar	  med	  de	  stämmor	  som	  finns:	  	  

Så	  att	  det	  kan	  ju	  vara	  lite	  viktigt	  tycker	  jag	  att	  tänka	  på	  att	  man	  faktiskt	  försö-‐
ker	  hitta	  musik	  som	  passar	  till	  den	  besättning	  man	  har.	  Rätt	  så	  ofta	  just	  när	  
det	  gäller	  brassband,	  så	  råkar	  man	  ut	  för	  att	  det	  är	  svårt	  i	  horn,	  bariton,	  eufo-‐
nium,	  och	  så	  är	  det	  lätt	  i	  trombon.	  för	  trombonerna	  har	  du-‐dut,	  du-‐dut,	  och	  de	  
andra	  blblblblb	  (snabba	  tekniska	  fraser,	  min	  anmärkning)	  Mycket	  såna	  här	  
fingersaker	  så.	  Och	  jag	  kanske	  skulle	  behöva	  tvärtom	  liksom.	  Jag	  kanske	  skulle	  
behöva	  lätt	  i	  horn	  och	  bariton	  och	  svårt	  i	  trombon.	  (Informant	  A)	  

Informant	  A	  och	  informant	  C	  berättar	  båda	  om	  att	  välja	  repertoar	  utifrån	  vilka	  spelning-‐
ar	  som	  skall	  genomföras:	  ”det	  är	  ju	  ingen	  mening	  att	  köpa	  ett	  stycke	  som	  ”det	  här	  kom-‐
mer	  vi	  aldrig	  att	  få	  spela	  för	  vi	  har	  inga	  såna	  spelningar””.	  (Informant	  A)	  	  
”Och	  jag	  försöker	  att	  vi	  ska	  hålla	  en	  genrebredd,	  från	  underhållningsmusik	  till	  torget	  till	  
lite	  klassiska	  stycken	  och	  sånt	  som	  man	  kan	  spela	  i	  kyrkan.”	  (Informant	  C)	  
	  
Gällande	  att	  välja	  repertoar	  utifrån	  hur	  avancerad	  den	  är	  berättar	  informant	  D	  om	  att	  
ibland	  väljer	  denne	  att	  spela	  stycken	  som	  egentligen	  är	  för	  avancerade	  för	  större	  delen	  
av	  orkestern.	  Då	  blir	  det	  en	  fråga	  om	  hur	  informanten	  kan	  lägga	  upp	  instuderingen	  så	  att	  
orkestern	  inte	  får	  en	  negativ	  bild	  av	  musiken	  som	  för	  svår	  eller	  avancerad:	  

…	  jag	  väljer	  ut	  ställen	  som	  jag	  vet	  att	  jag	  kan	  sälja	  in,	  om	  man	  nu	  får	  använda	  
ett	  väldigt	  vulgärt	  uttryck,	  men	  ändå	  handlar	  det	  till	  viss	  del	  om	  det	  i	  amatör-‐
musik,	  man	  måste	  få	  musikerna	  att	  känna	  att	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  det	  här	  
stycket.	  Och	  våga	  ta	  utmaningen,	  om	  jag	  har	  tagit	  ett	  stycke	  jag	  vet	  är	  för	  svårt,	  
eller	  är,	  liksom	  pushar	  liksom	  gränsen.	  Så	  måste	  jag	  kunna	  sälja	  in	  det	  genom	  
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att	  ta,	  …	  börja	  med	  ställen	  som	  jag	  vet	  att	  de	  får	  ordning	  på	  ganska	  snabbt.	  Så	  
att	  man	  inte	  börjar	  med	  en	  genomspelning,	  för	  då	  blir	  det	  katastrof.	  Då	  blir	  det	  
järnvägsurspårning	  och	  så…	  gillar	  de	  det	  inte	  sen.	  (Informant	  D)	  

Även	  informant	  B	  pratar	  om	  att	  välja	  repertoar	  som	  orkestern	  tycker	  om	  och	  klarar	  av	  
men	  att	  det	  i	  första	  hand	  handlar	  om	  vilken	  musik	  det	  är:	  ”Alltså,	  i	  huvudsak	  är	  det	  ju	  
vilken	  musik,	  absolut.	  (…)	  Men	  sen	  får	  man	  ju,	  i	  nästa	  läge.	  Klarar	  orkestern	  av	  det?	  Är	  
det	  på	  en	  ok,	  eller	  en	  nivå	  som	  passar.”	  (Informant	  B)	  	  

4.3	  Reflektion	  och	  analys	  i	  informanternas	  arbete	  
En	  av	  få	  punkter	  där	  informanterna	  har	  svarat	  nästan	  likadant	  gäller	  frågorna	  om	  re-‐
flektion	  och	  analys.	  Att	  reflektera	  över	  sin	  arbetssituation	  som	  dirigent	  är	  något	  som	  
informanterna	  säger	  sig	  göra	  i	  liten	  utsträckning.	  Speciellt	  vad	  gäller	  reflektion	  som	  rik-‐
tar	  sig	  mot	  det	  musikaliska	  arbetet.	  

4.3.1	  Reflektion	  kontra	  intuition	  
Flera	  av	  informanterna	  nämner	  att	  de	  sällan	  har	  tid	  att	  medvetet	  sätta	  sig	  och	  reflektera	  
över	  exempelvis	  händelseförloppet	  under	  en	  repetition,	  utan	  snarare	  att	  det	  rör	  sig	  om	  
en	  intuitiv	  känsla	  av	  vad	  som	  har	  skett.	  Några	  av	  informanterna	  hänvisar	  till	  sin	  rutin	  
gällande	  orkesterarbete	  som	  en	  anledning	  till	  varför	  de	  inte	  medvetet	  reflekterar	  i	  nå-‐
gon	  större	  utsträckning.	  	  
	  
Informant	  B	  pratar	  om	  analysarbetet	  som	  en	  känsla	  efter	  repetitionen	  som	  denne	  sedan	  
försöker	  analysera	  anledningen	  till:	  	  

Så	  att	  analysarbete	  är	  mer	  en	  övergripande	  känsla,	  hur	  var	  det,	  hur	  var	  orkes-‐
tern	  ikväll	  och	  var	  det	  jag	  som,	  eller	  mera	  analysera	  gjorde	  jag	  nånting	  som	  ut-‐
löste	  att	  det	  blev	  bra	  eller	  dåligt	  från	  början,	  eller	  var	  det	  så	  att…	  grått	  väder	  
ute	  och	  alla	  var	  deppiga.	  (Informant	  B)	  

Informant	  D	  nämner	  att	  denne	  tidigare	  gjort	  en	  grundlig	  reflektion	  och	  analys	  även	  med	  
anteckningar,	  men	  att	  det	  numera	  är	  något	  som	  tar	  mindre	  tid	  i	  anspråk:	  ”Det	  som	  jag	  
brukar	  gå	  igenom,	  och	  det	  är	  ju	  inget	  som	  jag	  på	  många	  år	  har	  skrivit	  ner,	  är	  så	  formali-‐
serad	  i,	  utan	  snarare	  en	  snabb	  reflektion	  över”	  (Informant	  D)	  
”Så	  det	  är	  väl	  ungefär	  vad	  som	  snurrar	  förbi.”	  (Informant	  D)	  

4.3.2	  Logistik	  
De	  frågor	  som	  informanterna	  återvänder	  till	  som	  för-‐	  och	  efterarbete	  vid	  repetitioner	  
och	  inför	  konserter	  är	  i	  många	  fall	  av	  logistisk	  karaktär.	  Informant	  D	  skiljer	  sig	  från	  öv-‐
riga	  då	  denne	  uttryckligen	  har	  avsagt	  sig	  liknande	  frågor	  i	  sitt	  uppdrag:	  ”jag	  har	  varit	  
väldigt	  tydlig	  med	  att	  jag	  är	  musikaliskt	  ansvarig,	  inget	  annat.”	  (Informant	  D)	  
Övriga	  informanter	  berättar	  om	  detaljplanering	  gällande	  besättning,	  speltider,	  instru-‐
mentbehov	  och	  liknande	  som	  exempel	  på	  kringarbete:	  	  

Det	  blir	  ju	  istället,	  istället	  för	  att	  reflektera	  över	  partituret	  och	  det	  musikaliska	  
och	  så,	  och	  så	  så	  blir	  det	  istället	  ”	  Vi	  måste	  lösa	  besättningen,	  vem	  ska	  spela	  
horn	  egentligen”	  va.	  (…)	  vem	  ska	  spela	  slagverk	  och	  har	  vi	  grejer	  till	  det	  (In-‐
formant	  A)	  
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…	  Ja,	  alltså	  mest	  tid	  mellan	  repetitioner	  och	  så	  det	  får	  jag	  nog	  säga	  går	  till	  lo-‐
gistik.	  noter,	  det	  är	  samlingstider	  och	  allt	  det	  här	  runt	  om	  kring.	  Det	  tar	  abso-‐
lut	  mest	  tid.	  (Informant	  B)	  

4.4	  Hantera	  musikanter	  på	  olika	  nivå	  
Att	  hantera	  musikanter	  på	  olika	  nivå	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  situation	  där	  alla	  musikan-‐
ter	  känner	  att	  de	  blir	  utmanande	  och	  känner	  glädje	  i	  att	  vara	  med	  på	  repetitionen.	  Om	  
det	  i	  orkestern	  sitter	  musikanter	  som	  är	  betydligt	  bättre	  än	  orkesterns	  genomsnitt,	  finns	  
en	  risk	  att	  dessa	  musikanter	  inte	  får	  tillräcklig	  stimulans	  under	  repetitionstiden.	  Detta	  
kan	  leda	  till	  att	  dessa	  musikanter	  tycker	  att	  det	  är	  tråkigt	  att	  spela	  i	  orkestern	  vilket	  kan	  
leda	  till	  att	  de	  slutar.	  Likaså	  kan	  musikanter	  som	  är	  betydligt	  sämre	  än	  orkesterns	  ge-‐
nomsnitt	  tycka	  att	  det	  är	  tråkigt	  då	  utmaningen	  snarare	  är	  för	  hög	  och	  de	  känner	  att	  de	  
inte	  klarar	  av	  att	  vara	  med	  och	  spela.	  	  

4.4.1	  Musikanters	  inställning	  och	  ambitionsnivå	  
Informant	  C	  menar	  på	  att	  den	  situation	  med	  mer	  drivna	  musikanters	  risk	  att	  tröttna,	  
inte	  är	  något	  större	  problem	  i	  dennes	  orkester	  då	  de	  musikanter	  i	  informantens	  orkester	  
som	  har	  en	  betydligt	  högre	  nivå	  än	  övriga:	  ”inser	  att	  de	  har	  ett	  värde	  för	  orkestern”	  (In-‐
formant	  C)	  och	  är	  med	  av	  eget	  val.	  Informant	  D	  har	  som	  informant	  C	  även	  exempel	  på	  
musikanter	  på	  en	  betydligt	  högre	  nivå	  som	  väljer	  att	  spela	  med	  orkestern	  utan	  att	  pro-‐
blematiken	  med	  för	  lite	  utmaning	  uppstår,	  exempelvis	  då	  en	  före	  detta	  professionell	  
musiker,	  numera	  pensionär,	  vid	  en	  repetition	  presenterade	  sig	  och	  sa:	  ”	  -‐Hej,	  jag	  har	  lust	  
att	  vara	  med	  och	  spela,	  var	  kan	  jag	  göra	  mest	  nytta.”	  (Informant	  D).	  
	  
Informant	  A	  berättar	  om	  musiker	  på	  en	  högre	  nivå	  som	  inte	  har	  samma	  inställning	  som	  i	  
tidigare	  exempel.	  Situationer	  där	  de	  bättre	  musikerna	  sitter	  och	  suckar	  och	  himlar	  med	  
ögonen	  när	  mindre	  avancerade	  musikanter	  övar	  på	  vissa	  passager:	  ”då	  är	  man	  riktigt	  
illa	  ute.	  (…)	  det	  är	  ju	  inte	  direkt	  så	  bra	  för	  moralen	  i	  det	  bandet.”	  (Informant	  A).	  
Informant	  C	  berättar	  om	  musikanter	  som	  trots	  att	  de	  inte	  håller	  en	  nivå	  för	  att	  klara	  av	  
repertoaren,	  ändå	  inte	  utgör	  något	  problem	  då	  de	  är	  medvetna	  om	  sin	  nivå:	  

Och	  är	  det	  så	  att	  man	  själv	  har	  koll	  på	  att	  man	  inte	  är	  så	  vass	  på	  det	  här	  men	  
har	  roligt	  ändå,	  det	  vill	  säga,	  man	  mörkar	  där	  det	  behöver	  mörkas.	  Då	  är	  det	  
inget	  problem,	  då	  är	  det	  inget	  problem	  för	  mig	  som	  ledare.	  (Informant	  C)	  

4.4.2	  Repertoarval	  
Informant	  C	  och	  informant	  D	  berättar	  båda	  om	  att	  de	  för	  att	  utmana	  alla	  musiker	  i	  or-‐
kestern	  väljer	  en	  repertoar	  som	  i	  vissa	  fall	  är	  en	  utmaning	  för	  de	  mer	  drivna	  och	  då	  
egentligen	  för	  svår	  för	  de	  mindre	  drivna,	  vilket	  informanterna	  löser	  med	  exempelvis	  
förenklingar.	  I	  vissa	  fall	  väljs	  en	  repertoar	  som	  är	  tekniskt	  enkel	  där:	  ”Alla	  känner	  att	  de	  
hänger	  med	  på	  alla	  tonerna”	  (Informant	  D)	  och	  informanterna	  utmanar	  då	  de	  mer	  
drivna	  genom	  att	  lägga	  tonvikten	  på	  exempelvis	  intonation,	  samspelthet	  eller	  liknande.	  
	  
Informant	  D	  berättar	  om	  exempel	  när	  denne	  istället	  för	  att	  välja	  en	  svårare	  repertoar	  
och	  förenkla	  stämmor	  har	  valt	  en	  enklare	  repertoar	  som	  passar	  de	  mindre	  drivna	  i	  or-‐
kestern	  och	  skrivit	  en	  stämma	  som	  är	  betydligt	  svårare	  än	  övriga,	  för	  att	  utmana	  en	  mer	  
driven	  musikant.	  	  
	  
Informant	  C	  berättar	  också	  om	  hur	  denne	  inför	  en	  uppflyttning	  av	  yngre	  musikanter	  
från	  musikskolan	  pratar	  med	  orkestern	  om	  repertoarnivån	  i	  syfte	  att	  medvetandegöra	  
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att	  om	  de	  vill	  behålla	  de	  nya	  medlemmarna	  får	  de	  inte	  skrämma	  bort	  dem	  med	  för	  svår	  
repertoar:	  	  

…	  om	  vi	  tar	  in	  nya	  medlemmar	  i	  en	  orkester	  och	  jag	  säger	  till	  orkestern	  i	  för-‐
väg,	  ”nu	  måste	  vi	  ta	  ner	  repertoaren	  ett	  litet,	  nått	  snäpp	  här.	  Och	  det	  får	  vi	  
jobba	  med	  här	  några	  månader”.	  (…)	  där	  är	  insikten,	  den	  finns	  i	  orkestern	  att	  
”okej,	  ska	  vi	  ha	  nya	  medlemmar	  så	  får	  vi,	  får	  vi	  …	  gå	  dem	  till	  mötes.	  Och	  göra	  
jobbet.”	  (Informant	  C)	  

Repertoarval	  är	  inte	  enbart	  en	  fråga	  om	  svårighet	  utan	  även	  om	  vad	  musikanterna	  tyck-‐
er	  om	  att	  spela.	  För	  många	  tråkiga	  låtar	  kan	  få	  en	  musikant	  att	  sluta	  i	  orkestern	  precis	  
som	  för	  många	  för	  svåra	  eller	  för	  lätta	  låtar.	  Informant	  C	  berättar	  om	  en	  enkätundersök-‐
ning	  i	  den	  egna	  orkestern	  där	  musikanterna	  fick	  betygsätta	  all	  repertoar	  det	  senaste	  året	  
mellan	  1	  och	  5.	  Och	  resultatet	  visade	  på	  att	  på	  alla	  stycken	  hade	  någon	  svarat	  1	  och	  nå-‐
gon	  5.	  Informanten	  förklarade	  detta	  med	  att	  vissa	  stycken	  är	  roliga	  i	  vissa	  stämmor	  och	  
andra	  stycken	  i	  andra	  stämmor.	  Detta	  är	  också	  medvetet	  från	  informanten	  och	  något	  
som	  informanten	  påtalar	  för	  sin	  orkester.	  	  

…	  min	  ambition	  är	  att	  man	  under	  en,	  låt	  oss	  säga	  en	  tvåårsperiod,	  så	  ska	  alla	  få	  
nån,	  några	  låtar	  som	  är	  kanonlåtar.	  Men	  det	  innebär	  att	  man	  måste	  faktiskt	  stå	  
ut	  med	  några	  ökenlåtar.	  För	  det	  som	  är	  kanon	  växlar	  mellan	  olika	  låtar	  och	  
olika	  stämmor.	  Vid	  olika	  tillfällen.	  (Informant	  C)	  

4.4.3	  Rotation	  
Informant	  D	  berättar	  om	  en	  metod	  denne	  använt	  sig	  av	  för	  att	  utjämna	  nivån	  på	  olika	  
stämmor	  inom	  samma	  instrument.	  I	  en	  av	  sektionerna,	  där	  det	  traditionellt	  sett	  är	  flera	  
musikanter	  på	  samma	  instrument	  och	  flera	  stämmor,	  var	  sektionen	  uppdelad	  efter	  nivå,	  
där	  de	  bästa	  musikanterna	  spelade	  första	  stämman,	  och	  de	  sämsta	  musikanterna	  spe-‐
lade	  tredje	  stämman:	  	  

…	  vilket	  ju	  gör	  att	  sektionen	  egentligen	  inte	  fungerar.	  Därför	  att	  man	  måste	  ha	  
en	  stark	  tredje…	  stämma	  likväl	  som	  andra	  och	  första	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  
(Informant	  D).	  	  

För	  att	  motverka	  detta	  valde	  informanten	  att	  fördela	  de	  starkare	  musikanterna	  på	  alla	  
stämmor	  så	  de	  svagare	  fick	  stöd.	  För	  att	  uppmuntra	  de	  musikanter	  som	  fick	  flytta	  ner,	  
införde	  informanten	  systemet	  med	  rotation,	  att	  stämfördelningen	  på	  instrument-‐
gruppen	  inte	  var	  fast	  utan	  förändrades	  för	  olika	  konserter.	  Detta	  mottogs	  överlag	  posi-‐
tivt	  av	  musikanterna	  på	  instrumentet.	  Att	  rotera	  på	  olika	  stämmor	  anser	  informanten	  
vara	  utvecklande	  för	  samtliga	  musikanter	  och	  menar	  att	  det	  är	  något	  som	  borde	  göras	  
mer	  frekvent:	  	  

Jag	  tycker	  att	  rotation	  är	  av	  godo	  i	  alla	  stämmor.	  …	  i	  möjligaste	  mån.	  Det	  här	  
cementerade,	  ”jag	  spelar	  alltid	  första,	  jag	  spelar	  alltid	  andra,	  jag	  spelar	  alltid	  
tredje”	  det	  tycker	  jag	  bara	  är	  av	  ondo.	  (Informant	  D)	  	  

Denna	  bestämda	  åsikt	  som	  ledde	  till	  införandet	  av	  rotation	  inom	  stämman	  mottogs	  som	  
tidigare	  sagts	  positivt	  utav	  flertalet	  instrumentalister.	  Däremot	  var	  det	  en	  musikant	  som	  
tidigare	  spelat	  enbart	  första	  stämman	  och	  nu	  ansåg	  att	  fick	  inte	  denne	  göra	  enbart	  detta	  
ville	  inte	  denne	  fortsätta	  spela	  i	  orkestern.	  
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4.4.4	  Helt	  enkelt	  för	  svårt	  
I	  vissa	  lägen	  är	  det	  uppenbart	  att	  trots	  dirigentens	  ambition	  och	  försök	  till	  utjämning	  av	  
kunnandet	  bland	  musikanterna	  är	  problematiken	  med	  en	  musikant	  som	  inte	  hänger	  
med	  betydligt	  större	  än	  med	  en	  musikant	  som	  ligger	  före.	  Flera	  av	  informanterna	  näm-‐
ner	  situationer	  där	  de	  på	  olika	  sätt	  bett	  musikanter	  sluta	  i	  orkestern.	  Informant	  C	  näm-‐
ner	  detta	  på	  olika	  sätt,	  dels	  med	  ett	  exempel	  om	  en	  ung	  musikant	  som	  precis	  flyttat	  upp	  
från	  musikskoleorkestern	  där	  informanten	  insåg	  att	  det	  helt	  enkelt	  var	  för	  svårt	  för	  mu-‐
sikanten	  och	  föreslog	  att	  musikanten	  kanske	  skulle	  byta	  tillbaka,	  för	  att	  återkomma	  i	  
vuxenorkestern	  något	  år	  senare.	  Informant	  C	  har	  även	  berättat	  om	  ett	  exempel	  på	  en	  
äldre	  musikant	  som	  så	  tydligt	  inte	  hängde	  med	  varken	  musikaliskt	  eller	  när	  det	  gällde	  
olika	  instruktioner	  på	  repetitionerna,	  att	  informanten	  till	  slut	  var	  tvungen	  att	  påtala	  
problemet	  med	  musikanten:	  ”det	  var	  ett	  stort	  problem	  som	  faktiskt	  ledde	  till	  att	  jag	  till-‐
slut	  talade	  om	  för	  honom	  att	  det	  inte	  funkade	  längre.”	  (Informant	  C)	  Detta	  gjordes	  då	  
informanten	  ansåg	  att	  det	  var	  bättre	  att	  ta	  det	  öga	  mot	  öga	  än	  att	  något	  skulle	  hända	  
framför	  resten	  av	  orkestern:	  

…	  så	  gjorde	  jag	  det	  istället	  för	  att	  det	  faktiskt	  skulle	  ställas	  till	  en	  scen	  på	  en	  
repetition	  eftersom	  han	  aldrig	  spelade	  i	  tempo,	  inte	  alltid	  hade	  rätt	  låt.	  Punkt	  
punkt	  punkt.	  (Informant	  C)	  

4.4.5	  Olika	  krav	  på	  olika	  nivå	  
En	  metod	  för	  att	  hantera	  olika	  nivåer	  av	  kunnande	  och	  olika	  krav	  på	  utmaning	  berättar	  
informant	  A	  om	  det	  viktiga	  i	  att	  behandla	  alla	  lika	  genom	  att	  ställa	  olika	  krav:	  

…	  är	  det	  nån	  som	  spelar	  ganska	  bra	  och,	  då	  måste	  man	  kunna	  ställa	  krav	  på	  
dem	  också	  fast	  man	  lägger	  kraven	  på	  en	  annan,	  eller	  förväntningarna	  om	  vi	  
ska	  ta	  ett	  positivt	  ord,	  man	  lägger	  dem	  på	  en	  annan	  nivå	  bara.	  (Informant	  A)	  

Försöka	  behandla	  alla	  lika	  på	  det	  sättet	  att	  man	  förväntar	  sig	  mer	  men	  att	  kra-‐
ven	  blir	  olika	  på	  olika	  nivå.	  (Informant	  A)	  

Informanten	  förklarar	  att	  vid	  exempelvis	  en	  repetition	  utmana	  alla	  i	  orkestern	  på	  så	  sätt	  
att	  för	  de	  svagare	  räcker	  det	  med	  rätt	  ton	  på	  rätt	  plats	  medan	  de	  starkare	  även	  har	  krav	  
gällande	  artikulation,	  frasering,	  klang,	  nyansering	  och	  så	  vidare.	  	  

4.5	  Sammanfattning	  

4.5.1	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  nivågruppering	  
Informanterna	  i	  den	  här	  studien	  menar	  att	  det	  finns	  för-‐och	  nackdelar	  med	  både	  homo-‐
gena	  och	  heterogena	  orkestrar.	  I	  en	  homogen	  orkester	  kan	  det	  vara	  enklare	  att	  nå	  ett	  
snabbt	  resultat,	  det	  är	  också	  enklare	  genom	  att	  dirigenten	  kan	  använda	  samma	  språk	  till	  
alla	  musikanter.	  Att	  leda	  en	  heterogen	  orkester	  ställer	  större	  krav	  på	  dirigenten	  att	  hitta	  
en	  repertoar	  som	  passar	  alla	  men	  kan	  också	  innebära	  en	  möjlighet	  till	  större	  utveckling,	  
både	  för	  de	  drivna	  och	  de	  mindre	  drivna	  musikanterna.	  
	  
I	  amatörorkestrar,	  liksom	  i	  musikskoleorkestrar	  anser	  informanterna	  att	  den	  sociala	  
aspekten	  oftast	  är	  lika	  viktig	  som	  den	  musikaliska.	  Två	  av	  informanterna	  föredrar	  till	  
exempel	  att	  behålla	  ensemblerna	  på	  musikskolan	  intakta	  genom	  åren	  istället	  för	  att	  låta	  
eleverna	  flytta	  upp	  i	  en	  ”orkestertrappa”	  efter	  musikalisk	  utveckling.	  
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4.5.2	  Progression	  i	  en	  heterogen	  orkester	  
För	  att	  få	  en	  musikalisk	  progression	  i	  en	  heterogen	  orkester	  använder	  informanterna	  sig	  
av	  flera	  olika	  verktyg,	  som	  exempelvis	  resurspersoner,	  stämrep/sektionsrep,	  reduktion,	  
överflyttning	  och	  genomtänkt	  repertoarval.	  

4.5.3	  Reflektion	  och	  analys	  
Tre	  av	  mina	  informanter	  menar	  att	  mest	  tid	  ägnas	  åt	  reflektion	  av	  logistisk	  och	  praktisk	  
art.	  Den	  fjärde	  informanten	  behövde	  inte	  ägna	  sig	  åt	  sådana	  funderingar	  då	  allt	  sådant	  
sköttes	  av	  andra	  i	  orkestern.	  Reflektion	  över	  det	  musikaliska	  arbetet	  får	  enligt	  informan-‐
terna	  gå	  på	  rutin	  och	  intuition,	  möjligen	  en	  snabb	  analys	  ”i	  bilen”	  efter	  ett	  repetitionstill-‐
fälle.	  ”Så	  här	  gick	  det	  i	  kväll	  –	  varför?”	  ”Detta	  måste	  vi	  ta	  nästa	  gång”.	  

4.5.4	  Att	  hantera	  musikanter	  på	  olika	  nivå	  
För	  att	  kunna	  hantera	  att	  i	  sin	  orkester	  ha	  musikanter	  med	  olika	  musikaliska	  kunskaper	  
använder	  sig	  informanterna	  av	  olika	  metoder.	  Repertoarvalet	  kan	  anpassas	  på	  olika	  sätt,	  
om	  ett	  stycke	  är	  för	  svårt	  för	  vissa	  musikanter,	  kan	  vissa	  stämmor	  förenklas,	  om	  ett	  
stycke	  är	  för	  lätt	  för	  vissa	  musikanter,	  kan	  dirigenten	  lägga	  fokus	  på	  andra	  musikaliska	  
aspekter	  än	  det	  tekniska	  såsom	  klang,	  intonation,	  samspelthet	  eller	  liknande.	  Gäller	  det	  
en	  enskild	  musikant	  kan	  dirigenten	  göra	  en	  extra	  ”svår”	  stämma.	  
	  
En	  av	  informanterna	  menar	  att	  ett	  sätt	  att	  utveckla	  alla	  musikanter	  är	  att	  rotera	  inom	  
stämmorna,	  och	  växla	  inför	  olika	  konserter.	  Inför	  en	  konsert	  spelar	  till	  exempel	  musi-‐
kant	  A	  första	  klarinett,	  i	  nästa	  projekt	  tredje	  klarinett.	  
	  
För	  att	  arrangemanget	  ska	  utmana	  alla	  kan	  dirigenten	  ställa	  olika	  krav	  på	  de	  olika	  musi-‐
kanterna.	  För	  någon	  handlar	  det	  om	  att	  spela	  rätt	  ton	  vid	  rätt	  tillfälle,	  för	  en	  annan	  att	  
dessutom	  spela	  vackert,	  med	  fraseringar,	  nyansering	  och	  så	  vidare.	  	  	  	  
	  
Att	  ha	  musiker,	  som	  är	  betydligt	  bättre	  än	  orkesterns	  genomsnitt	  behöver	  inte	  betyda	  
att	  det	  blir	  problem,	  då	  dessa	  ofta	  kan	  se	  sitt	  värde	  för	  orkestern.	  Musiker,	  som	  är	  sva-‐
gare	  än	  orkesterns	  genomsnitt,	  men	  som	  är	  medvetna	  om	  det	  är	  heller	  inget	  problem.	   	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  att	  diskutera	  hur	  resultatet	  står	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  lit-‐
teratur	  och	  forskning.	  Diskussionen	  kommer	  jag	  att	  skriva	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  teman	  
jag	  fastställt	  i	  resultatkapitlet	  och	  som	  avslutning	  kommer	  egna	  reflektioner,	  studiens	  
relevans	  och	  vidare	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  

5.1.1	  Nivågruppering	  
Vad	  det	  gäller	  nivågruppering	  i	  en	  orkester	  berättar	  de	  av	  informanterna	  som	  har	  erfa-‐
renhet	  av	  musikskolearbete	  att	  de	  frångått	  den	  tidigare	  utbredda	  indelningen	  efter	  nivå	  
till	  att	  dela	  in	  orkestrarna	  efter	  ålder	  och	  social	  samhörighet.	  Detta	  då	  själva	  övergången	  
mellan	  orkestrarna	  ofta	  var	  problematiskt	  och	  innebar	  negativa	  känslor	  för	  de	  elever	  
som	  inte	  fick	  flytta	  upp	  till	  nästa	  orkester.	  Detta	  har	  inneburit	  att	  huvuddelen	  av	  min	  
studie	  har	  ägnats	  åt	  orkestrar	  med	  heterogen	  sammansättning.	  Framför	  allt	  då	  samtliga	  
informanters	  ”vuxna”	  orkestrar	  har	  haft	  en	  sådan	  medlemsprofil.	  Amatörorkesterns	  
sammansättning	  är	  både	  åldersmässigt	  och	  kunskapsmässigt	  heterogen,	  där	  de	  olika	  
medlemmarna	  kan	  berika	  varandra	  med	  olika	  infallsvinklar.	  	  
	  
Alla	  fyra	  informanterna	  menar	  att	  den	  homogena	  orkestern,	  där	  alla	  musikanter	  är	  på	  
ungefär	  samma	  nivå,	  är	  lättare	  att	  arbeta	  med	  då	  alla	  förstår	  samma	  språk.	  Enligt	  min	  
tolkning	  uttrycker	  informanterna	  däremot	  en	  önskan	  att	  i	  amatörsammanhang	  leda	  en	  
orkester	  med	  heterogen	  sammansättning	  då	  de	  menar	  att	  detta	  är	  positivt	  både	  för	  den	  
musikaliska	  progressionen	  och	  för	  det	  sociala	  sammanhanget.	  Detta	  förhållande,	  att	  fö-‐
redra	  en	  mer	  svårarbetad	  situation,	  finns	  inte	  omnämnt	  i	  den	  litteratur	  jag	  studerat.	  

5.1.2	  Musikalisk	  progression	  i	  heterogen	  orkester	  	  
Möjliggörandet	  av	  en	  musikalisk	  progression	  med	  en	  amatörorkester	  bygger	  på	  att	  som	  
dirigent	  arbeta	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  alla	  musikanter	  i	  orkestern	  utvecklas	  och	  känner	  att	  
de	  räcker	  till	  alternativt	  inte	  tröttnar,	  beroende	  på	  varje	  musikants	  nivå.	  	  
	  
Att	  i	  dagens	  orkesterverklighet	  utgå	  från	  att	  amatörmusikanter	  håller	  en	  låg	  nivå	  är	  en-‐
ligt	  Heiling	  (2000)	  inte	  korrekt	  då	  de	  ofta	  håller	  en	  musikaliskt	  hög	  teknisk	  nivå,	  nära	  
den	  bland	  professionella	  musiker,	  men	  saknar	  de	  analys-‐och	  reflektionsverktyg	  som	  den	  
professionelle	  innehar.	  I	  ett	  sådant	  läge,	  där	  vissa	  medlemmar	  i	  orkestern	  är	  nära	  på	  
professionella,	  eller	  pensionerade	  musiker,	  och	  andra	  medlemmar	  har	  fullt	  sjå	  med	  att	  
spela	  rätt	  toner	  vid	  rätt	  tillfälle,	  kunna	  nå	  en	  utveckling	  i	  orkestern	  använder	  sig	  dirigen-‐
terna	  av	  olika	  arbetssätt.	  Då	  den	  tidigare	  litteraturen	  och	  forskningen	  till	  största	  del	  har	  
inriktat	  sig	  på	  professionella	  orkestrar	  är	  dessa	  arbetssätt	  något	  som	  dirigenterna	  själva	  
genom	  erfarenhet	  har	  varit	  tvungna	  att	  utveckla.	  I	  en	  professionell	  orkester	  finns	  inte	  
problematiken	  kring	  olika	  musikalisk	  nivå.	  
	  
En	  av	  metoderna	  som	  står	  ut	  i	  resultatet	  är	  den	  att	  med	  hjälp	  av	  resurspersoner,	  hos	  
Heiling	  (2000)	  kallade	  gesäller,	  i	  orkestern	  förebilda	  ett	  parti	  i	  ett	  stycke.	  Dessa	  resurs-‐
personer	  kan	  dirigenten	  även	  använda	  sig	  av	  för	  att	  exempelvis	  leda	  sektions-‐	  eller	  
stämrep.	  Att	  som	  dirigent	  delegera	  ansvaret,	  både	  informellt,	  till	  dessa	  gesäller	  under	  en	  
repetition	  men	  också	  det	  formella	  ansvaret	  för	  ett	  stämrep,	  visar	  tydliga	  drag	  av:	  ”de-‐
mokratiskt	  ledarskap”	  (Svedberg,	  2012,	  s.	  288).	  Detta	  visar	  på	  en	  aspekt	  i	  dirigentens	  
ledarskap,	  nämligen	  tilltro	  på	  medlemmarna	  att	  de	  kan	  lösa	  de	  uppgifter	  de	  ställs	  inför.	  	  
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5.1.3	  Reflektion	  och	  analys	  av	  repetitionsarbetet	  
Andersson	  (2013)	  och	  Askeland	  (1979)	  beskriver	  båda	  en	  metodik	  i	  förberedelsen	  inför	  
en	  repetition	  som	  innefattar	  exempelvis	  genomgång	  av	  materialet	  med	  hänsyn	  till	  musi-‐
kaliska	  svårigheter	  i	  de	  olika	  stämmorna,	  tankar	  kring	  musikalisk	  tolkning	  av	  materialet	  
och	  hur	  dirigenten	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  underlätta	  för	  musikanterna.	  
	  
Av	  resultatet	  framgår	  att	  informanterna	  säger	  sig	  inte	  medvetet	  reflektera	  över	  uppläg-‐
get	  av	  repetitionsarbetet	  utan	  i	  huvudsak	  ägna	  tid	  och	  tankemöda	  åt	  frågor	  av	  mer	  prak-‐
tisk	  art,	  såsom	  exempelvis	  stämbesättning,	  konsertplatser	  och	  instrumenttransporter.	  

5.1.4	  Hantera	  olika	  färdighetsnivåer	  
För	  att	  alla	  musikanter	  i	  en	  sektion	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  utvecklas	  optimalt	  i	  förhållande	  
både	  till	  sin	  egen	  kunskap	  och	  för	  orkestern	  som	  helhet	  tar	  en	  utav	  mina	  informanter	  
upp	  en	  metod	  som	  denne	  kallar	  för	  rotation.	  Detta	  innebär	  som	  tidigare	  nämnts	  att	  mu-‐
sikanterna	  i	  en	  instrumentgrupp	  byter	  stämma	  sinsemellan	  mellan	  olika	  produktioner.	  
Införandet	  av	  denna	  metod	  innebar	  både	  positiv	  och	  negativ	  respons	  för	  de	  musikanter	  
som	  roterade.	  Detta	  kan	  enligt	  Heiling	  (2000)	  bero	  på	  att	  de	  olika	  stämmorna	  har	  olika	  
status	  så	  att	  den	  som	  får	  flytta	  från	  första	  stämman	  kan	  uppleva	  detta	  som	  en	  degrade-‐
ring	  liksom	  att	  den	  som	  får	  flytta	  upp	  kan	  uppleva	  det	  som	  en	  befordran.	  Just	  detta	  tar	  
Hult	  (2014)	  upp	  då	  hon	  i	  sitt	  resultat	  menar	  på	  att	  är	  metoden	  rotation	  väl	  befäst,	  är	  det	  
ingen	  statusskillnad	  mellan	  stämmorna.	  Ett	  införande	  av	  metoden	  utan	  förklaring	  kan	  
dock	  ge	  en	  känsla	  av	  skam	  och	  degradering	  för	  de	  musikanter	  som	  får	  flytta	  ner.	  	  
Den	  upplevda	  statusdegraderingen	  vid	  en	  nerflyttning	  påverkar	  enligt	  Heiling	  (2000)	  
inte	  de	  musikanter	  som	  genom	  sin	  musikaliska	  kunskap	  är	  förebilder	  i	  orkestern,	  för	  
deras	  status	  är	  knuten	  till	  den	  egna	  kunskapen	  och	  inte	  till	  vilken	  stämma	  de	  spelar.	  
På	  samma	  sätt	  visar	  resultatet	  att	  när	  det	  i	  en	  amatörorkester	  finns	  musikanter	  med	  hög	  
musikalisk	  kunskap,	  behöver	  de	  inte	  söka	  status	  i	  vilken	  stämma	  de	  spelar,	  då	  deras	  
kunskap	  i	  sig	  ger	  hög	  status.	  Musikanten	  är	  säker	  i	  sin	  musikalitet	  och	  blir	  inte	  påverkad	  
av	  den	  upplevda	  situationen	  att	  en	  lägre	  stämma	  innebär	  en	  lägre	  status	  i	  orkestern.	  
	  
För	  att	  nå	  ett	  gemensamt	  mål	  är	  en	  förutsättning	  att	  orkestermedlemmarnas	  ambitions-‐
nivå	  är	  likadan.	  Exempelvis	  kan	  en	  duktig	  musiker	  med	  en	  lägre	  ambitionsnivå	  än	  övriga	  
ställa	  till	  med	  mer	  problem	  än	  vad	  nivån	  på	  kunskapen	  hos	  musikern	  tillför.	  Heiling	  
(2000)	  nämner	  problematiken	  kring	  ambitionsnivå	  i	  förhållande	  till	  frånvaro,	  där	  diri-‐
genten	  beroende	  på	  kunskapsnivån	  hos	  musikanten	  har	  olika	  tolerans	  för	  om	  musikan-‐
ten	  är	  närvarande	  på	  repetitionen	  eller	  inte.	  Musikanter	  på	  en	  högre	  nivå,	  exempelvis	  
gesällerna,	  har	  en	  större	  tillåtelse	  att	  vara	  frånvarande	  då	  de	  ändå	  klarar	  av	  att	  spela	  
sina	  stämmor	  på	  konserten.	  
	  
Enligt	  Yukl	  (2012)	  hjälper	  ledaren	  gruppen	  att	  nå	  framgång	  genom	  att:	  ”ställa	  upp	  real-‐
istiska	  mål”	  (a.a,	  2012,	  s.	  420),	  vilket	  i	  en	  amatörorkesterdirigents	  perspektiv	  innebär	  
att	  välja	  repertoar	  utifrån	  vilka	  förutsättningar	  som	  finns	  bland	  musikanterna	  i	  orkes-‐
tern.	  
	  
Repertoaren	  måste	  också	  passa	  till	  förväntade	  spelningar,	  en	  synpunkt	  som	  återfinns	  
både	  i	  resultatet	  och	  i	  litteraturen	  där	  repertoarvalet	  enligt	  Askeland	  (1979)	  måste	  väl-‐
jas	  i	  förhållande	  till	  speluppdragen.	  	  
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Askeland	  skriver	  också	  om	  vikten	  av	  att	  välja	  repertoar	  som	  intresserar	  musikanterna.	  
Även	  i	  resultatet	  återfinns	  liknande	  synpunkter,	  med	  förtydligandet	  att	  alla	  val	  kan	  inte	  
passa	  alla	  då	  olika	  musikstycken	  är	  intressanta	  eller	  inte	  beroende	  på	  vilket	  instrument	  
musikanten	  spelar.	  Motivationen	  att	  vara	  med	  i	  orkestern	  påverkas	  lätt	  av	  repertoarva-‐
let,	  då	  en	  musikant	  som	  inte	  gillar	  musiken	  kan	  tröttna	  och	  sluta.	  Även	  Heiling	  (2000)	  
nämner	  repertoaren	  som	  en	  viktig	  del	  i	  arbetet	  med	  orkestern.	  En	  annan	  synpunkt	  på	  
repertoarval	  jag	  stött	  på	  i	  min	  undersökning	  är	  att	  om	  en	  enklare	  repertoar	  väljs	  av	  en	  
god	  anledning	  och	  denna	  anledning	  kommuniceras	  till	  orkestern,	  till	  exempel	  att	  ett	  
större	  antal	  elever	  från	  musikskolan	  skall	  börja	  i	  orkestern,	  blir	  inte	  risken	  att	  musikan-‐
terna	  protesterar	  eller	  slutar	  så	  stor	  då	  de	  inser	  varför	  repertoaren	  är	  mindre	  intressant.	  	  
	  
Att	  välja	  en	  egentligen	  för	  svår	  repertoar	  ställer	  stora	  krav	  på	  dirigentens	  ledarskap	  för	  
att	  ändå	  förmedla	  en	  positiv	  bild	  av	  musikanternas	  förmåga	  att	  klara	  av	  uppgiften.	  Dels	  
vad	  gäller	  ledarskap	  men	  också	  som	  repetitör	  eller	  organisatör	  då	  det	  för	  dirigenten	  gäl-‐
ler	  att	  använda	  sig	  av	  de	  metoder	  och	  resurser	  som	  finns	  för	  att	  utjämna	  skillnaden	  mel-‐
lan	  eller	  förenkla	  för	  musikanterna.	  Yukl	  (2012)	  talar	  även	  om	  detta	  och	  betonar	  att	  en	  
ledare	  måste	  ge	  gruppen	  en	  positiv	  självbild	  även	  vid	  svåra	  uppgifter.	  
	  
Resultatet	  i	  min	  studie	  gör	  gällande	  att	  den	  metod	  som	  används	  mest	  frekvent	  är	  att	  
med	  hjälp	  av	  förebilder	  eller	  resurspersoner,	  de	  som	  Heiling	  (2000)	  kallar	  gesäller,	  
skapa	  en	  känsla	  i	  gruppen	  av	  tillräcklig	  kunskapsnivå	  för	  att	  nå	  målen	  som	  har	  ställts	  
upp.	  
	  
Något	  som	  är	  återkommande	  på	  flera	  ställen	  i	  den	  tidigare	  forskningen	  som	  jag	  inte	  har	  
sett	  i	  större	  utsträckning	  i	  mitt	  resultat,	  är	  den	  auktoritäre	  ledaren,	  eller	  auktoritärt	  le-‐
darskap.	  Det	  finns	  även	  beskrivet	  som	  en	  totalitär	  ledare	  eller	  dirigent	  (Svedberg	  2012;	  
Andersson	  2013;	  Koivunen	  2003).	  Något	  som	  kan	  uppfattas	  som	  auktoritärt	  är	  när	  diri-‐
genten	  utan	  att	  rådfråga	  tar	  beslut	  som	  kan	  uppfattas	  som	  obekväma.	  Andersson	  (2013)	  
säger	  att	  en	  sådan	  situation	  kan	  uppstå	  då	  musikerna	  inte	  har	  samma	  överblick	  över	  
helheten.	  Att	  fatta	  svåra	  beslut	  är	  inte	  något	  informanterna	  nämner	  speciellt	  mycket	  
men	  det	  förekommer.	  En	  ytterligare	  åsikt,	  som	  framkommit	  men	  inte	  ligger	  i	  linje	  med	  
mitt	  syfte,	  är	  problematiken	  kring	  att	  vara	  professionell	  samtidigt	  som	  musikanterna	  i	  
orkestern	  är	  kompisar	  med	  dirigenten	  övrig	  tid	  i	  veckan.	  Enligt	  Svedberg	  (2012)	  kräver	  
den	  professionella	  auktoriteten	  en	  distans:	  ”den	  kan	  inte	  vila	  på	  kompisskap”	  (a.a,	  2012,	  
s.	  329).	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Det	  är	  skillnad	  mellan	  amatörer	  och	  professionella	  musiker	  då	  amatörmusiker	  enligt	  
min	  åsikt	  och	  erfarenhet,	  inte	  har	  verktyg	  för	  att	  utvärdera	  och	  åtgärda	  sin	  egen	  prestat-‐
ion.	  Under	  min	  utbildning	  har	  jag	  vid	  flera	  tillfällen	  hört	  meningen:	  ”En	  amatörorkester-‐
dirigent	  kan	  aldrig	  sluta	  vara	  instruktör”	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  räcker	  med	  att	  säga	  
vilket	  mål	  dirigenten	  vill	  uppnå	  med	  musiken	  utan	  denne	  måste	  även	  berätta	  hur	  det	  ska	  
uppnås.	  Förutsättningarna	  för	  progression	  i	  ett	  musikaliskt	  sammanhang	  skiljer	  sig	  där-‐
för	  drastiskt	  för	  en	  amatörorkester	  jämfört	  med	  en	  professionell	  ensemble.	  Profession-‐
ella	  musiker	  vet	  utifrån	  en	  målbild	  berättad,	  eller	  visad	  under	  utövandet,	  av	  dirigenten	  
själva	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  nå	  ett	  resultat.	  Ett	  exempel	  är	  berättelsen	  om	  repetitionen	  
med	  Lutoslawski	  i	  Soila-‐Wadman	  och	  Köping	  (2005);	  vid	  repeterandet	  av	  cellokonser-‐
ten	  spelas	  den	  rakt	  igenom	  utan	  avbrott,	  musikerna	  vet	  utan	  kommentarer	  vad	  de	  för-‐
väntas	  göra	  inför	  konserten.	  Även	  Anderssons	  (2013)	  metod	  för	  att	  repetera	  ett	  nytt	  
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stycke	  utgår	  från	  samma	  syn	  på	  kompetens	  hos	  musikerna,	  där	  han	  efter	  den	  första	  ge-‐
nomspelningen	  menar	  att	  det	  ska	  göras	  en	  genomspelning	  till	  utan	  kommentarer	  för	  att	  
låta	  musikerna	  själva	  rätta	  sig.	  Detta	  skulle	  enligt	  min	  erfarenhet,	  både	  av	  att	  spela	  i	  och	  
att	  dirigera	  amatörorkestrar,	  inte	  fungera	  i	  en	  amatörorkester	  då	  musikanterna	  efter	  
första	  genomspelningen	  inte	  skulle	  veta	  vad	  som	  väntas	  av	  dem.	  	  
	  
En	  intressant	  aspekt	  i	  min	  studie	  är	  att	  trots	  att	  det	  under	  en	  utbildning	  till	  musiklärare	  
läggs	  mycket	  vikt	  vid	  reflektion	  och	  analys	  av	  lärsituationen	  och	  olika	  lärprocesser,	  är	  
informanterna	  nästan	  samstämmiga	  i	  att	  uttrycka	  att	  i	  det	  verkliga	  livet	  är	  reflektion	  
något	  som	  händer	  sällan	  och	  analysen	  oftare	  handlar	  om	  logistik	  än	  om	  den	  faktiska	  re-‐
petitionsprocessen.	  Även	  om	  informanterna	  säger	  att	  de	  inte	  reflekterar	  så	  mycket,	  tror	  
jag	  att	  de	  gör	  det,	  eventuellt	  är	  det	  en	  mindre	  medveten	  process.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Under	  studiens	  gång	  har	  jag	  insett	  att	  litteratur	  i	  ämnet	  metodik	  kring	  arbete	  med	  ama-‐
törorkestrar	  är	  ett	  område	  som	  inte	  är	  speciellt	  utvecklat,	  särskilt	  inte	  när	  det	  gäller	  me-‐
todik	  kring	  arbete	  med	  orkestrar	  med	  blandad	  musikalisk	  kunskapsnivå	  bland	  musikan-‐
terna.	  	  
	  
Min	  studie	  har	  därför	  medfört	  att	  jag	  själv	  fått	  ökad	  kunskap	  och	  praktiska	  tips	  om	  or-‐
kesterledning	  och	  hur	  man	  kan	  arbeta	  med	  orkestrar	  med	  en	  heterogen	  kunskapsnivå	  
hos	  musikanterna.	  Även	  andra	  pedagoger	  och	  dirigenter	  borde	  kunna	  använda	  sig	  av	  
min	  studie	  då	  de	  kan	  utnyttja	  samma	  tips	  som	  jag	  själv	  har	  tagit	  del	  av.	  	  
Studiens	  utgångspunkt	  är	  en	  startpunkt	  för	  ett	  större	  område	  som	  även	  kan	  ha	  bety-‐
delse	  vid	  såväl	  musiklärarutbildningar,	  utbildning	  och	  fortbildning	  av	  amatördirigenter,	  
som	  också	  vid	  dirigentutbildningar	  på	  högre	  nivå,	  då	  dessa	  i	  sin	  verksamhet	  kan	  komma	  
i	  kontakt	  med	  amatörmusiker	  i	  exempelvis	  orkesterföreningar	  eller	  liknande.	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Min	  studie	  tar	  upp	  ett	  ämne	  som	  inte	  är	  speciellt	  utforskat	  tidigare.	  Det	  kunde	  vara	  in-‐
tressant	  att	  göra	  en	  liknande	  studie	  med	  ett	  större	  underlag	  och	  med	  större	  resurser	  för	  
att	  se	  om	  de	  synpunkter	  som	  framkommit	  är	  allmängiltiga	  på	  området.	  	  
Detta	  för	  att	  kunna	  ta	  fram	  metoder	  för	  eventuella	  läromedel	  eller	  andra	  skrifter,	  både	  i	  
och	  utanför	  det	  akademiska	  ramverket.	  
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Bilaga	  –	  Intervjuguide	  
	  

Intervjumaterialet	  kommer	  att	  användas	  som	  underlag	  för	  mitt	  examensarbete	  som	  
syftar	  till	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  ensembleledare	  ser	  på	  nivågruppering	  och/	  eller	  en-‐
sembler	  med	  blandad	  kunskapsnivå	  och	  arbetet	  med	  detta.	  

Det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  och	  deltagandet	  kan	  avbrytas	  när	  som	  helst	  under	  intervjun.	  	  
För	  att	  inte	  glömma	  bort	  något	  viktigt	  kommer	  jag	  spela	  in	  intervjun	  men	  resultatet	  
kommer	  redovisas	  anonymt	  och	  ingen	  annan	  än	  jag	  kommer	  att	  lyssna	  på	  inspel-‐
ningen	  som	  kommer	  att	  raderas	  efter	  att	  examensarbetet	  är	  färdigt.	  

Här	  följer	  ett	  antal	  punkter	  som	  du	  kan	  titta	  på	  innan	  intervjun	  om	  du	  vill.	  

	  
1. Presentation	  
Kort	  presentation	  av	  dig	  med	  musikalisk	  bakgrund	  och	  utbildning	  men	  också	  nuva-‐
rande	  ensemble-‐	  eller	  orkesterverksamhet.	  	  

	  
2. Hur	  ser	  ensemblelärare/-‐ledare	  på	  nivågruppering?	  	  
Hur	  ser	  du	  på	  nivågruppering	  i	  en	  orkester?	  Är	  det	  en	  fördel	  eller	  nackdel	  att	  grup-‐
pera?	  Finns	  det	  för-‐/nackdelar	  med	  att	  inte	  gruppera	  efter	  nivå?	  Är	  det	  ena	  bättre	  
eller	  sämre	  än	  det	  andra,	  vad	  vill	  du	  själv	  helst	  jobba	  med?	  	  

	  

3. Hur	  hanterar	  ensemblelärare/-‐ledare	  musikalisk	  progression	  i	  ensembler	  
med	  musiker	  på	  olika	  nivå	  av	  kunnande?	  

Hur	  arbetar	  du	  med	  inlärning	  av	  ett	  nytt	  stycke	  när	  du	  har	  olika	  nivå	  i	  orkestern?	  
Hur	  skapar	  man	  utveckling	  och	  utmaning	  för	  både	  de	  ”sämre”	  och	  för	  de	  ”bättre”?	  
Använder	  du	  dig	  av	  de	  resurser	  som	  finns	  för	  till	  exempel	  stämrep	  eller	  liknande?	  	  

Hur	  mycket	  ”anpassning”,	  till	  exempel	  lyfta	  vissa	  takter	  eller	  delar	  ur	  en	  stämma	  till	  
en	  annan	  musiker,	  är	  acceptabelt	  innan	  det	  blir	  för	  svårt	  att	  genomföra?	  	  	  
	  

4. Vilka	  uppfattningar	  finns	  det	  om	  behovet	  av	  reflektion	  och	  analys	  av	  repe-‐
titionsarbetet?	  	  

Hur	  reflekterar	  du	  över	  repetitioner?	  Vad	  är	  det	  du	  analyserar,	  det	  praktiska	  repetit-‐
ionsarbetet,	  praktiska	  och	  logistiska	  frågor,	  musikalisk	  utveckling	  eller	  delar	  av	  allt?	  
Hur	  tänker	  du	  kring	  ett	  nytt	  stycke?	  Reflekterar	  du	  över	  vad	  som	  kan	  göras	  på	  ett	  
annat	  sätt	  vid	  nästa	  nya	  stycke?	  
	  

5. Hur	  hanterar	  ensemblelärare/-‐ledare	  musikers	  olika	  färdighetsnivåer	  i	  
ensemble-‐	  och	  orkesterspel?	  

Vad	  gör	  du	  när	  de	  olika	  medlemmarna	  i	  en	  stämma	  kan	  olika	  mycket	  på	  sitt	  instru-‐
ment?	  Hur	  tänker	  du	  kring	  frågan	  om	  att	  alla	  oavsett	  nivå	  ska	  kunna	  känna	  att	  de	  
klarar	  av	  sin	  stämma	  men	  också	  att	  det	  är	  en	  utmaning	  för	  alla?	  


