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Sammanfattning					
	
Självständigt	arbete	2	–	musiklärare	
Titel:	Hur	övar	proffsen?	–	En	kvalitativ	 intervjustudie	om	professionella	musikers	öv-
ningsstrategier	
Författare:	Fredrik	Hedberg	
Termin	och	år:	VT,	2016	
Kursansvarig	 institution:	Musikhögskolan	 Ingesund,	 Institutionen	 för	konstnärliga	 stu-
dier,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	utifrån	ett	fenomenologiskt	livsvärldsperspektiv,	utforska	
hur	några	professionella	musiker	upplever	att	de	går	till	väga	under	sina	instuderings-
processer.	För	att	belysa	detta	tar	arbetet	avstamp	i	följande	forskningsfråga:	Vilka	öv-
ningsstrategier	 beskriver	 några	 professionella	 musiker	 att	 de	 använder	 sig	 av	 när	 de	
tillägnar	 sig	 ett	 för	dem	nytt	material?	För	att	uppnå	 syfte	och	 forskningsfråga	har	 tre	
kvalitativa	 intervjuer	 genomförts	 med	 tre	 professionella	 musiker.	 I	 resultatet	 fram-
kommer	en	rad	olika	strategier	vilka	sorterats	in	i	fem	meningsenheter:	Dagliga	tekniska	
övningsstrategier,	Noggranna	förberedelser,	Tidsplanering,	Övriga	strategier	och	Strävan	
efter	 utveckling.	 I	 diskussionen	 sätts	dessa	 strategier	 i	 relation	 till	 bakgrundslitteratur	
och	forskning	samt	till	fenomenologi.	
	
Nyckelord:	 övningsstrategier,	 fenomenologi,	 kvalitativa	 intervjuer,	 orkestermusiker,	
stråkmusiker	
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Abstract	
	
Thesis	2	–	Music	Education	
Title:	 How	 Do	 Professionals	 Practice?	 –	 A	 qualitative	 study	 of	 professional	musicians	
practice	strategies	
Author:	Fredrik	Hedberg	
Semester	and	year:	Spring	term,	2016	
Course	 coordinator	 institution:	 Ingesund	 School	 of	Music,	 Department	 of	 Artistic	 Stu-
dies,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	how	professional	musicians	work	with	their	re-
hearsing	 processes.	 The	 research	 question	 is:	What	 kind	 of	 strategies	 do	 professional	
musicians	use	when	they	learn	music	pieces?	The	study	is	based	on	a	phenomenological	
perspective,	primarily	a	life-world	perspective,	and	to	achieve	the	purpose	and	research	
question	three	qualitative	interviews	have	been	conducted	with	three	professional	mu-
sicians.	 As	 a	 result,	 a	 variety	 of	 strategies	 are	 sorted	 into	 five	meaningful	 units:	Daily	
technical	training	strategies,	Careful	preparation,	Time	management,	Other	strategies	and	
Pursuit	of	development.	The	discussion	put	these	strategies	in	relation	to	the	background	
literature	and	research,	and	to	phenomenology.	
	
Keywords:	practice	 strategies,	 phenomenology,	qualitative	 interviews,	 orchestra	musi-
cians,	string	musicians	 	
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Förord	
Jag	 vill	 såklart	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	mina	 respondenter,	 för	 era	 givande	 intervjusvar	
och	er	tid.	Men	framför	allt	vill	 jag	tacka	Ann-Sofie	Paulander,	 för	ditt	stöd	och	för	din	
fantastiska	handledning,	tack!	
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1	Inledning		
Detta	kapitel	består	av	en	inledande	text	i	vilken	det	valda	intresseområdet	presenteras,	
därefter	följer	ett	avsnitt	om	arbetets	problemområde	och	sist	finns	några	rader	om	ar-
betets	disposition.	

1.1	Inledande	text	
10	000	timmar.	Det	är,	enligt	många,	vad	som	krävs	för	att	bli	en	riktigt	duktig	musiker	
(Chaffin	&	Lemieux,	2004;	Ericsson,	Krampe,	&	Tesch-Römer,	1993),	men	hur	viktig	är	
egentligen	den	siffran?	Jag	har	så	länge	jag	kan	minnas	spelat	fiol	och	i	och	med	det	har	
jag	 också	 övat	 ett	 stort	 antal	 timmar,	men	 vad	 som	 faktiskt	 händer	 i	 övningsrummet	
måste	 ju	 också	 spela	 roll.	 I	 övningsrummet	 ligger	 fokus	 ofta	 på	 antingen	musikaliska	
aspekter,	 eller	 på	 tekniska	 aspekter	 av	 musicerandet	 och	 båda	 dessa	 områden	 är	
aspekter	av	övning	som	jag	är	intresserad	att	veta	mer	om.	
	
Ofta	har	jag,	när	jag	övat,	upplevt	att	min	övning	alltid	kan	effektiviseras	eller	förbättras	
på	olika	sätt,	och	att	det	måste	finnas	effektivare	sätt	att	lära	sig	på.	Självklart	är	övning	
något	väldigt	personligt	och	en	aktivitet	som	inte	kan	utföras	på	samma	sätt	av	alla	per-
soner.	Genom	att	i	detta	arbete	få	möjlighet	att	sätta	mig	in	i	ett	antal	yrkesverksamma	
musikers	vardag	för	att	försöka	synliggöra	hur	deras	övning	ser	ut,	vad	de	upplever	att	
de	gör	i	övningsrummet	och	hur	de	förhåller	sig	till	problemet	att	varje	vecka	ta	sig	an	
ny	repertoar,	hoppas	jag	kunna	få	upp	ögonen	för	en	större	palett	av	övningsstrategier.	
	
I	min	framtida	yrkesroll	som	musiklärare	kommer	jag	bland	annat	att	undervisa	framti-
dens	musiker,	därför	har	mitt	intresse	för	hur	övning	på	högsta	professionella	nivå	kan	
se	ut	växt	fram.	Genom	att	synliggöra	hur	övning	kan	se	ut	på	professionell	nivå	hoppas	
jag	kunna	berika	min	syn	på	övning	och	därigenom	även	ge	mina	framtida	elever	en	mer	
nyanserad	bild	av	övning.	Arbetet	skrivs	inom	ramen	för	ämneslärarutbildningen	i	mu-
sik	vid	Musikhögskolan	Ingesund.	

1.2	Problemområde		
Enligt	Schönning	(2012)	finns	mycket	skrivet	om	orkesterns	historia,	dess	framväxt	och	
utformning,	men	desto	mindre	finns	skrivet	om	orkestermusikernas	vardag,	hur	de	övar	
inför	 repetitioner	 eller	 förbereder	 sig	 inför	 provspelningar.	Några	 exempel	 finns	 dock	
gällande	musikers	övning,	som	till	exempel	Hallam	(1995,	2001)	som	presenterar	några	
övningsstrategier	professionella	musiker	använder	sig	av,	som	exempelvis	strategier	för	
instudering	 såsom	 lyssning	 och	 anteckningar	 samt	 strategier	 för	 att	 strukturera	 öv-
ningspass.	En	annan	studie	utförd	av	Austern	(2009)	visar	fem	professionella	musikers	
syn	på	övning,	där	bland	annat	musikers	syn	på	motivation	berörs	och	i	vilken	utsträck-
ning	de	övar	på	musik	som	inte	ingår	i	deras	tjänst.	Langer,	Russel	och	Eisenkraft	(2009)	
undersöker	 i	 sin	 tur	 i	vilken	utsträckning	olika	musiker	använder	sig	av	sin	 intuition	 i	
sitt	musicerande	medan	Bangert,	Schubert	och	Fabian	(2014)	i	en	liknande	studie	kom-
mer	fram	till	en	rad	olika	överväganden	som	en	musiker	måste	göra	då	ett	stycke	musik	
framförs	och	där	graden	av	intuition	verkar	förändras	i	samband	med	hur	erfarna	musi-
kerna	är.					
	
Den	forskning	som	finns	om	specifikt	orkestermusikers	övningsstrategier	är	alltså	 inte	
särskilt	omfattande,	dessutom	är	den	ofta	smalt	inriktad	på	specifika	aspekter	rörande	
övning.	Den	ger	därmed	inte	en	övergripande	bild	av	vad	övning	för	professionella	or-
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kestermusiker	är,	eller	vad	den	innebär	för	dem.	För	att	varje	vecka	kunna	ge	ett	antal	
konserter,	måste	 orkestermusiker	 hela	 tiden	 tillägna	 sig	 ny	 repertoar,	 vilket	 är	 något	
som	ställer	höga	krav	på	att	deras	övnings-	och	 instuderingsstrategier	 fungerar	så	bra	
som	möjligt.	Då	detta	inte	är	utforskat	i	särdeles	stor	utsträckning,	hoppas	jag	med	detta	
arbete	 kunna	 belysa	 vilka	 strategier	 som	musiker	 använder	 sig	 av	 för	 att	 klara	 av	 att	
möta	de	krav	som	yrket	ställer.		

1.3	Arbetets	disposition	
Efter	det	första	inledande	kapitlet	följer	ett	bakgrundskapitel	där	tidigare	forskning	och	
relevant	 litteratur	 presenteras,	 tematiserat	 under	 olika	 rubriker.	 I	 kapitlet	 teoretiska	
utgångspunkter	presenteras	de	vetenskapsfilosofiska	teorier	som	ligger	som	grund	för	
arbetet	och	kapitlet	följs	därefter	av	en	redogörelse	för	studiens	metod	för	insamlandet	
av	data.	 Slutligen	presenteras	 arbetets	 resultat	med	 stöd	av	 en	 rad	 teman	vilka	 sedan	
sätts	i	relation	till	bakgrund	och	teori	i	diskussionskapitlet,	sist	redovisas	arbetets	källor	
i	alfabetisk	ordning.	 	
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2	Bakgrund	
I	bakgrundskapitlet	presenteras	forskningsfältet	inom	ämnesområdet	orkestermusikers	
övningsstrategier.	 Då	 fältet	 ännu	 inte	 är	 väl	 utforskat	 tas	 viss	 angränsande	 forskning	
upp	som	ändå	tangerar	ämnet	på	något	sätt.	Kapitlet	avslutas	med	problemformulering,	
syfte	och	forskningsfrågor.	

2.1	Forskningsfältet	
I	 en	uppsats	på	magisternivå	beskriver	Schönning	 (2012)	hur	 forskningsfältet	om	 just	
orkestermusikers	övning	och	vardag	kan	tyckas	väldigt	knapphändigt.	Något	finns	skri-
vet	om	solistens	övning	och	interpretation,	men	i	huvudsak	tycks	forskning	om	musiker	
röra	vägen	till	ett	musikeryrke,	det	vill	säga	barns	eller	ungdomars	musikaliska	utveckl-
ing,	musikpedagogens	roll	i	denna	utveckling	och	så	vidare.	Vidare	menar	Schönning	att	
även	det	som	historiskt	finns	skrivet	om	olika	orkestrar	främst	berör	kringliggande	fak-
torer	såsom	finansiärer,	årtal,	dirigenter	och	instrumentförteckningar.	

2.1.1	Orkestermusikers	övning	
Med	sin	uppsats	på	magisternivå	berör	Schönning	(2012)	ett	antal	områden	av	intresse	
för	 föreliggande	 studie,	 studien	påminner	också	om	den	här	 studien	då	båda	är	utfor-
made	som	en	 intervjustudie.	Syftet	med	Schönnings	studie	är	att	beskriva	 individuella	
instuderingsstrategier	liksom	det	kollektiva,	samtidiga,	musikaliska	lärandet	hos	erfarna	
orkestermusiker	i	”den	tredje	åldern”;	mellan	50	och	65	år.	Antalet	orkestermusiker	är	
något	 fler	 till	 antalet	 än	 vad	 som	 förekommer	 i	 föreliggande	 studie,	 men	 den	 största	
skillnaden	är	att	Schönning	utgår	från	ett	kulturpsykologiskt	och	ett	sociokulturellt	per-
spektiv	medan	föreliggande	studie	utgår	från	ett	fenomenologiskt	livsvärldsperspektiv.	
Resultatet	i	Schönnings	studie	presenteras	i	form	av	tre	teman:	motivation,	instudering	
och	livslångt	lärande.	Temat	motivation	beskrivs	som	något	flerbottnat	som	dels	anses	
sprunget	ur	respondenternas	kärlek	till	musik,	och	dels	som	en	sorts	upplevd	press	på	
att	alltid	prestera	så	bra	som	möjligt.	Under	temat	instudering	presenteras	olika	strate-
gier	som	respondenterna	säger	sig	använda	sig	av:	bland	annat	använder	de	sig	i	olika	
hög	utsträckning	av	anteckningar	i	noter,	de	förbereder	sig	genom	att	lyssna,	de	använ-
der	metronom,	samt	söker	i	olika	utsträckning	förbereda	sig	innan	första	repetition.	Un-
der	det	tredje	och	avslutande	temat	behandlas	respondenternas	syn	på	livslångt	lärande	
och	huruvida	de	upplever	att	de	skulle	kunna	ha	nytta	av	någon	form	av	kompetensut-
veckling.	Bland	respondenterna	finns	åsikter	där	de	menar	att	kompetensutveckling	är	
något	bra,	det	vill	säga	något	positivt	för	hela	orkestern,	men	att	det	snarare	handlar	om	
att	de	upplever	sig	som	redan	färdigutbildade.	
	
Även	Hallam	 (1995)	 har	 utforskat	 orkestermusikers	 övningsmetoder.	 Syftet	med	Hal-
lams	studie	är	att	utforska	hur	22	orkestermusiker	tar	sig	an	och	övar	in	ett	nytt	stycke.	
Hallams	studie	är	av	något	äldre	slag	än	Schönnings,	och	baseras	till	skillnad	mot	både	
Schönnings	och	 föreliggande	studie,	på	psykologiska	modeller	 rörande	vuxnas	 lärande	
och	 intellektuella	utveckling.	 I	 intervjustudien	presenterar	Hallam	ett	 resultat	som	pe-
kar	på	att	många	erfarna	musiker	tenderar	att	 först	börja	med	att	skapa	sig	en	bild	av	
det	material	de	ska	studera	in.	Ofta	sker	det	genom	att	de	spelar	igenom	hela	stycket,	de	
lyssnar	 på	 det	 eller	 läser	 partituret.	 Syftet	med	 att	 skapa	 den	 sortens	 överblick	 anses	
vara	att	överblicken	i	sig	kan	vara	värdefull,	att	det	är	bra	att	sätta	sig	 in	 i	vilka	tempi	
som	 finns,	 samt	att	 identifiera	 svåra	passager.	Några	 få	 av	deltagarna	 i	 studien	menar	
dock	att	de	aktivt	 försöker	undvika	att	bli	 influerade	av	andra,	 till	 exempel	genom	att	
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inte	lyssna	på	musiken	först	då	de	upplever	att	deras	förmåga	att	skapa	sig	en	egen	bild	
av	musiken	då	försämras.	
	
Hallam	(2001)	utforskar	utifrån	musikpsykologiskt	perspektiv,	i	en	annan	intervjustudie	
utveckling	av	metakognition	hos	22	musiker	från	elever	till	professionell	nivå,	under	det	
att	de	planerar	sina	strategier	inför	olika	framföranden.	Resultatet	visar	att	ett	flertal	av	
musikerna	strävar	mot	att	strukturera	sin	övning	så	effektivt	som	möjligt.	Vissa	av	del-
tagarna	beskriver	att	de	upplever	sig	själva	som	naturligt	välorganiserade	medan	andra	
tar	till	hjälpmedel	såsom	vissa	sätt	att	alltid	börja	sina	övningspass	på,	eller	genom	att	
använda	metronom	för	att	få	en	tydlig	struktur	på	övningspassen.	Gemensamt	för	alla	de	
professionella	musikerna	i	studien	verkar	dock	vara	att	de	strävar	efter	att	strukturera	
och	effektivisera	sin	övning	så	mycket	som	möjligt.	Övningsstrategier	kan	enligt	Hallam	
(2001)	delas	in	i	två	kategorier:	strategier	som	används	för	att	studera	in	ett	stycke,	och	
strategier	som	används	 för	att	se	 till	att	en	viss	 teknik	håller	den	standard	som	krävs.	
Det	framkommer	att	de	flesta	musiker	föredrar	att	skapa	sig	en	överblick	som	ett	första	
steg	 i	en	 instuderingsprocess.	Hallam	pekar	också	på	en	skillnad	mellan	professionella	
musikers	 tillvägagångssätt	 jämfört	med	 elevers	 tillvägagångssätt;	 professionella	musi-
ker	synes	ha	en	mer	utvecklad	förmåga	att	strukturera	och	målinrikta	sin	övning	samt	
att	 i	högre	grad	vara	medvetna	om	sina	styrkor	och	svagheter	än	elever.	Hallam	pekar	
även	på	individuella	skillnader	i	tillvägagångssätt	mellan	professionella	musiker	i	sig,	då	
alla	uppvisar	förmåga	att	isolera	ett	problem,	identifiera	vad	de	gjort	fel	och	sedan	vidta	
åtgärder	 för	att	 lösa	problemet.	Ett	vanligt	hjälpmedel	vid	övning	är	att	anteckna	 i	no-
terna,	det	kan	handla	om	noteringar	för	att	komma	ihåg	förtecken,	olika	tekniker	och	så	
vidare.	Vissa	musiker	verkar	se	en	klar	fördel	med	att	anteckna	i	noterna	medan	andra	
snarare	ser	anteckningarna	som	en	distraktion.				
	
I	en	annan	studie	av	Austern	(2009),	utforskas	inte	direkt	övning	eller	övningsstrategier	
som	i	föreliggande	studie,	utan	vilka	lärstilar	orkestermusiker	har	samt	om	de	har	god	
kännedom	om	sin	egen	inlärning	och	dess	process	oavsett	bakgrund	och	utbildning.	Här	
berörs	 bland	 annat	 i	 vilken	 utsträckning	musikerna	 övar	 på	 annat	 än	 det	 som	 ingår	 i	
tjänsten,	 i	vilken	miljö	de	 föredrar	att	öva,	och	hur	mycket	de	upplever	att	motivation	
påverkar	resultatet	av	deras	övning.	Flertalet	av	musikerna	övar	kontinuerligt	på	annan	
musik	än	det	deras	tjänst	kräver	och	de	är	alla	eniga	om	att	den	sortens	övning	påverkar	
deras	motivation	 och	 spelteknik	 positivt.	 När	 det	 kommer	 till	 frågan	 om	 vilken	miljö	
som	anses	mest	motiverande	att	öva	i,	svarar	samtliga	musiker	att	de	föredrar	att	öva	i	
hemmet	framför	i	de	övningsrum	som	de	har	tillgång	till.	Beträffande	motivationens	roll	
resonerar	de	lite	olika,	men	några	resonemang	är	att	publikens	uppskattning	kan	bidra	
till	motivation,	och	om	de	kan	njuta	av	den	musik	de	spelar	påverkar	det	motivationen	
positivt.	Motivation	anses	också	gå	upp	och	ned	på	ett	naturligt	sätt	i	perioder,	något	en	
musiker	betraktar	som	helt	normalt.	Austern	presenterar	i	början	av	sin	uppsats	en	hy-
potes	 om	 att	 olika	 orkestermusikers	 inlärningsmönster	 skulle	 vara	 relativt	 likartade,	
vilket	dock	dementeras.	Istället	presenteras	slutsatsen	att	samtliga	respondenter	verkar	
vara	 väl	medvetna	 om	hur	 de	 övar,	 och	 deras	 tillvägagångssätt	 skiljer	 sig	 också	 åt	 på	
flera	punkter.	Den	likhet	som	Austern	pekar	på	är	att	de	alla	verkar	vara	medvetna	om	
just	 sin	 process,	 de	 verkar	 alltså	 vara	 medvetna	 om	 vilket	 som	 är	 det	 bästa	 tillväga-
gångssättet	för	just	dem	själva	personligen.	
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2.1.2	Intuition	eller	överväganden	
En	studie	 som	egentligen	 inte	alls	berör	övning	och	övningsstrategier	men	ändå	är	av	
intresse	 för	 föreliggande	 studie	 på	 grund	 av	 att	 den	undersöker	 hur	 förändringar	 hos	
musikers	medvetande	kan	 förändra	deras	 framförande,	 är	 en	 studie	utförd	av	Langer,	
Russel	och	Eisenkraft	(2009).	I	studien	undersöks	hur	ett	framförande	av	samma	stycke	
musik,	och	med	samma	orkester,	kan	påverkas	av	vilken	inställning	orkestermusikerna	
har	till	musiken.	Langer	et	al.	utgår	här	från	begreppen	”mindless”,	det	vill	säga	att	ut-
föra	 en	 aktivitet	 som	är	 automatiserad	 och	utförd	utifrån	 ett	 antal	 överväganden,	 och	
”mindful”,	att	utföra	en	aktivitet	och	samtidigt	aktivt	tänka	på,	och	utvärdera,	den.	I	stu-
dien	 låter	 de	 samma	orkester	 spela	 finalen	 av	Brahms	 första	 symfoni	 två	 gånger.	 Ena	
gången	får	musikerna	instruktioner	att	de	ska	försöka	replikera	det	bästa	framförandet	
de	upplevt	(en	strävan	efter	ett	fixerat	mål,	ett	”mindless”	framförande)	och	den	andra	
gången	 får	de	 instruktioner	att	de	ska	spela	så	bra	de	kan,	och	samtidigt	 lägga	 in	små	
nyanserade	 skillnader	 som	de	 bara	 tror	 att	 de	 själva	 kommer	 att	 lägga	märke	 till	 (en	
strävan	efter	att	skapa	något	nytt,	vilket	kräver	att	de	”är	i	musiken”,	ett	”mindful”	fram-
förande).	Resultatet	visar	att	både	musikerna	och	publiken	tyckte	bättre	om	det	andra	
framförandet,	då	musikerna	ombads	att	spela	så	bra	de	kunde,	med	små	egna	variation-
er.		
	
I	 den	ovannämnda	 studien	av	Langer	et	 al.	 (2009)	 framförs	dock	kritik	mot	genomfö-
randet	av	studien,	en	kritik	som	handlar	om	att	det	andra	framförandet	skulle	kunna	ha	
upplevts	 som	 bättre	 enbart	 därför	 att	 orkestern	 hade	 spelat	 stycket	 en	 gång	 tidigare.	
Detta	medförde	att	testet	gjordes	om	och	då	spelade	orkestern	två	olika	stycken,	där	det	
ena	 stycket	 spelades	båda	 gånger	 efter	 instruktioner	 som	 skulle	 främja	 ett	 ”mindless”	
framförande,	och	det	andra	stycket	spelades	en	gång	efter	”mindless”-instruktioner	och	
en	gång	efter	”mindful”-instruktioner.	Dessutom	fick	åhörarna,	som	den	här	gången	var	
indelade	i	två	grupper,	lyssna	till	inspelningar	av	framförandena.	Den	ena	gruppen	fick	
lyssna	på	musiken	i	den	ordning	som	orkestern	spelade	in	den,	medan	den	andra	grup-
pen	fick	lyssna	på	musiken	i	omvänd	ordning.	Resultatet	av	den	upprepade	studien	pe-
kar	på	att	orkestern	fortfarande	upplevde	”mindful”-framförandet	som	mer	givande	för	
dem	själva,	och	även	att	åhörarna	generellt	föredrog	”mindful”-framförandet	framför	det	
andra.		
	
Inte	heller	Bangert	et	al.	(2014)	berör	direkta	övningsstrategier,	dock	kan	forskningen	
sägas	beröra	i	vilken	utsträckning	olika	förberedelsestrategier	behövs.	Då	ett	stycke	mu-
sik	framförs,	behöver	den	som	musicerar	göra	en	rad	tolkningar.	Även	när	det	handlar	
om	 noterad	musik	 behöver	 en	 utövare	 göra	 val	 utifrån	 stilistik,	 artikulation,	 nyanser,	
presentation	och	så	vidare.	Den	typen	av	tolkningar	kan	antingen	göras	som	detaljerade	
och	 på	 förhand	 genomtänkta	 överväganden,	 utifrån	 vilken	 genre	 som	 spelas	 eller	 vad	
som	finns	att	 läsa	 i	historiska	källor,	eller	så	kan	valen	göras	 intuitivt	 i	stunden.	Oftast	
vilar	 framföranden	av	musik	mer	eller	mindre	på	båda	typerna	av	tolkningar,	och	utö-
vare	tenderar	att	pendla	något	fram	och	tillbaka	mellan	de	olika	typerna.	Nybörjare	gör	
ofta	en	helt	intuitiv	tolkning	av	musiken	de	spelar	eftersom	att	de	saknar	en	större	kun-
skapsbank	på	vilken	de	skulle	kunna	grunda	sin	 tolkning.	 I	 takt	med	att	musikutövare	
blir	mer	erfarna	tenderar	tolkningarna	att,	under	en	första	fas,	bli	allt	mer	baserade	på	
överväganden	 utifrån	 den	 kunskapsbank	 som	 utövaren	 byggt	 upp.	 När	 de	 övervägda	
tolkningarna	efter	hand	börjar	bli	allt	mer	automatiserade	tenderar	musiker	att	gå	in	i	
en	andra	fas,	där	tolkningen	återigen	börjar	vila	allt	mer	på	intuition.	
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2.1.3	Tidsaspekten	
Hur	mycket	tid	som	läggs	på	övning	har	ett	direkt	samband	med	hur	stor	utvecklingen	
hos	en	individ	blir,	Ericsson	et	al.	(1993)	menar	att	åtminstone	tio	års	övning	behövs	för	
att	bli	en	professionell	utövare	av	ett	instrument.	Tio	års	övning	motsvarar	ungefär	10	
000	timmar	om	övningen	sker	varje	arbetsdag	i	veckan	under	totalt	drygt	fyra	timmar	
per	dag.	Madsen	(2004)	beskriver	att	musiker	ofta	 tycker	sig	se	ett	samband	med	hur	
mycket	de	övat	under	en	period	och	hur	bra	de	presterade	i	samband	med	det.	Dock	pe-
kar	resultatet	i	Madsens	studie	på	att	musikers	minnesbild	av	hur	mycket	de	övat	under	
en	period	inte	stämmer	överens	med	data	om	hur	mycket	de	faktiskt	övat	under	samma	
period.	 Studien	visar	 inte	heller	på	något	 samband	mellan	 tiden	musikerna	övade	och	
nivån	 på	 deras	 framförande,	 även	 fast	 deltagarna	 i	 studien	 upplevde	 ett	 sådant	 sam-
band.		
	
Vilket	fokus	en	musiker	har	under	övning	kan	skifta	över	tid.	En	strategi	kan	enligt	Hed-
berg	 (2014)	 vara	 att	 i	 början	 av	 en	 instuderingsprocess	 fokusera	 mer	 på	 tekniska	
aspekter	av	ett	stycke	 för	att	senare	 i	processen	 låta	 fokus	 ligga	mer	på	 interpretation	
och	så	småningom	även	 framförande.	Ett	sätt	att	konstruera	en	 framförandeövning	på	
kan	enligt	Hedberg	vara	att	spela	upp	ett	stycke	för	en	åhörare	för	att	simulera	en	kon-
sertsituation.	Ett	 skifte	 av	 fokus	 från	 t	 ex.	 tekniska	aspekter	 till	 interpretation	kan	då,	
enligt	Hedberg,	ses	som	en	konsekvens	av	en	kedjereaktion:	då	teknikövningen	föränd-
rat	 utövarens	 livsvärld	har	 det	 upplevda	behovet	 av	 teknikövning	minskat	medan	det	
upplevda	behovet	av	interpretationsövning	ökat.	

2.2	Om	övning	på	violin	
Inom	 området	 förs	 resonemang	 av	metodiskt	 slag	 som	 baseras	 på	 litteratur	 som	 inte	
direkt	kan	räknas	som	forskning.	Auer	(1980)	beskriver	t	ex.	en	 fallgrop	 i	övningspro-
cessen,	där	den	som	övar	blir	medryckt	av	musiken	och	därför	glömmer	bort	att	inta	ett	
kritiskt	 förhållningssätt	 till	 hur	det	 låter.	Denna	 fallgrop	 är	 enligt	Auer	mycket	 vanlig,	
men	viktig	att	försöka	undvika.	I	det	fall	det	kritiska	förhållningssättet	glöms	bort	är	det	
enda	som	utvecklas	de	fel	och	de	brister	som	då	tillåts	förekomma	i	spelet.	Vidare	berör	
Auer	en	större	tidsaspekt	av	övning,	och	exemplifierar	detta	med	att	Sarasate	och	Davi-
dov,	två	berömda	stråkmusiker,	helt	lade	bort	sina	instrument	under	sommarmånader-
na	för	att	sedan	ta	upp	övningen	igen.	Detta	står	i	kontrast	till	Auers	egen	upplevelse,	att	
han	själv	upplever	en	stor	förlust	i	sin	teknik	när	han	inte	övat	på	några	dagar.	
	
Även	Galamian	(1985)	beskriver	samma	fallgrop	som	Auer	men	går	också	närmare	in	på	
hur	övning	kan,	och	enligt	Galamian	bör,	se	ut.	Övning	delas	här	in	i	tre	kategorier:	tek-
nikövning	-	att	ägna	sig	åt	att	komma	över	tekniska	tillkortakommanden	i	spelet,	inter-
pretationsövning	-	att	forma	musiken	och	göra	den	till	sin	egen,	och	framförandeövning	
-	 att	 öva	 på	 att	 framföra	musik,	 gärna	med	 ackompanjemang,	 i	 sin	 helhet.	 Tiden	 som	
läggs	på	 teknikövning	bör	delas	 upp	 i	 å	 ena	 sidan	 skalor	 och	 andra	 fundamentala	 öv-
ningar,	och	å	andra	sidan	 tekniska	problem	som	kan	 finnas	 i	etyder	och	repertoar.	All	
teknisk	övning	bör	 inbegripa	mental	 förberedelse,	 då	utövaren	mentalt	 förbereder	 sig	
för	vad	som	ska	göras	och	sedan	realiserar	rörelsen.	Detta	 innebär	att	när	ett	 tekniskt	
problem	uppdagas	måste	det	brytas	ned	och	analyseras	 för	att	klargöra	vilken	teknisk	
detalj	som	behöver	förbättras.	I	kontrast	till	 teknikövning	bör	fokus	under	interpretat-
ionsövning	och	 framförandeövning	 inte	 ligga	på	de	små	detaljerna,	utan	snarare	på	de	
längre	 fraserna,	hela	 satsen	och	 så	 småningom	hela	verket.	Balansen	mellan	dessa	 tre	
övningskategorier	anses	vara	av	stor	vikt.	
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2.3	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Att	studera	in	nytt	material	är	ett	fenomen	som	alla	professionella	musiker	måste	ägna	
sig	åt.	Forskning	som	rör	övning	som	fenomen	finns	publicerad,	men	inte	i	särdeles	stor	
utsträckning	och	inte	ur	ett	fenomenologiskt	perspektiv.	Ofta	är	forskningen	också	äldre,	
och	inte	särskilt	detaljerad.	Detta	har	gett	mig	motivation	att	genomföra	en	studie	inom	
just	detta	område.	Mer	specifikt	riktas	fokus	i	föreliggande	studie	mot	hur	ett	antal	pro-
fessionella	musiker	upplever	att	de	går	tillväga	i	sina	instuderingsprocesser,	vilka	stra-
tegier	de	använder	sig	av	och	vilka	ramfaktorer	de	sätter	upp	kring	sin	egen	övning.	Or-
kestermusiker	har	relativt	ofta	krav	på	sig	att	i	tjänsten	lära	in	ny	repertoar	varje	vecka,	
så	med	denna	studie	hoppas	jag	kunna	synliggöra	några	aspekter	kring	hur	musiker	för-
håller	sig	till	det	kravet.	Min	förhoppning	är	att	arbetet	ska	ge	mig,	och	andra	intresse-
rade,	en	inblick	 i	hur	professionella	musikers	vardag	kan	se	ut.	Syftet	med	denna	upp-
sats	är	att	utifrån	ett	fenomenologiskt	livsvärldsperspektiv,	utforska	hur	några	profess-
ionella	musiker	upplever	att	de	går	 till	 väga	under	 sina	 instuderingsprocesser.	För	att	
belysa	detta	tar	arbetet	avstamp	i	följande	forskningsfråga:	
	

• Vilka	övningsstrategier	beskriver	några	professionella	musiker	 att	de	använder	
sig	av	när	de	tillägnar	sig	ett	för	dem	nytt	material?	
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3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	följande	kapitel	presenteras	de	teoretiska	utgångspunkter	som	ligger	till	grund	för	ar-
betet.	Först	ges	en	kort	överblick	över	fenomenologi,	efter	det	följer	ett	avsnitt	om	några	
av	fenomenologins	grundidéer	och	sist	en	kort	redogörelse	för	livsvärldsperspektivet.	

3.1	Fenomenologi	
Enligt	Bengtsson	(1991)	har	begreppet	fenomenologi	varit	i	omlopp	sedan	1700-talet	då	
Johann	Heinrich	Lambert	använde	det	för	att	förklara	läran	om	det	skenbara	till	skillnad	
från	 läran	 om	 det	 objektivt	 sanna	 eller	 verkliga.	 Genom	 historien	 har	 begreppet	 haft	
olika	betydelser	och	beskrivits	inom	en	rad	olika	läror	men	i	och	med	Edmund	Husserls	
text	 Logische	 Untersuchungen,	 utgiven	 1901,	 fick	 begreppet	 sin	 moderna	 betydelse.	
Själva	 ordet	 fenomen	 har	 rötter	 tillbaka	 till	 gammalgrekiskan	 och	 beskriver	 enligt	
Bengtsson	(2001)	”något	som	visar	sig”.	I	detta	arbete	är	det	övningsstrategier	som	ut-
gör	 fenomenen,	 det	 är	 alltså	 de	 som	 ”visar	 sig”.	 Att	 något	 visar	 sig	 förutsätter	 att	 det	
finns	 någon	 som	betraktar	 fenomenet,	 och	 just	 det	 förhållandet	mellan	 saker	 och	den	
som	betraktar	dem	är	själva	kärnan	inom	fenomenologi.		

3.2	Objekt	som	betraktas	av	subjekt	
Bryman	(2011)	förklarar	att	det	finns	olika	sätt	att	se	på	kunskap.	Skillnaden	kan	besk-
rivas	som	ett	fält,	där	den	ena	ytterligheten	är	att	ha	en	strikt	positivistisk	kunskapssyn,	
medan	ytterligheten	å	andra	sidan	är	att	anta	ett	interpretativistiskt	förhållningssätt	till	
kunskap.	Positivism	är	ett	begrepp	som	 funnits	 länge.	Främst	 tjänar	positivismen	som	
en	kunskapsteoretisk	ståndpunkt	inom	naturvetenskap	som	ser	till	att	vetenskapen	ska	
vara	värderingsfri.	Kunskap	uppnås	med	ett	positivistiskt	synsätt	genom	att	fakta	utgör	
grunden	i	olika	lagmässiga	regelbundenheter.	Bengtsson	(2005)	beskriver	en	motpol	till	
positivismen,	 nämligen	 en	 kunskapssyn	 som	 snarare	 handlar	 om	 tolkning,	 ett	 synsätt	
där	 saker	 så	 att	 säga	 visar	 sig	 ”för	 någon”.	 Fenomenologin	 har,	 sedan	 den	 grundades,	
breddats	 till	 att	 innefatta	 en	 rad	 variationer.	 Därför	 kan	 det	 	 vara	motiverat	 att,	 som	
Bengtsson	menar,	snarare	se	fenomenologin	som	en	fenomenologisk	rörelse.		
	
Ordet	fenomen	härstammar	från	grekiskan	och	betyder	”det	som	visar	sig”	(Nationalen-
cyklopedin,	 2016)	 och	 det	 är	 just	 den	 betydelsen	 som	 ordet	 har	 inom	 fenomenologi.	
Ingenting	kan	dock,	enligt	Bengtsson	(2005),	visa	sig	utan	att	det	visar	sig	för	någon.	Det	
föreligger	alltså	ett	beroende	mellan	ett	objekt	och	det	subjekt	som	objektet	visar	sig	för.	
Den	verklighet	 som	vi	människor	 står	 i	 relation	 till	 kan	vara	 flertydig	och	ha	olika	di-
mensioner	 och	 skikt.	 Detta	 kan	 göra	 att	 ett	 fenomenologiskt	 synsätt,	 där	 hänsyn	 inte	
endast	 tas	 till	 objektet	 utan	 även	 till	 subjektet,	 kan	 verka	 omständligt	 och	 ineffektivt.	
Dock	ligger	synsättet	nära	den	verklighet	som	vi	som	människor	står	i	relation	till	menar	
Bengtsson,	vilket	därför	skänker	synsättet	tillförlitlighet.	När	en	forskare	studerar	saker	
utifrån	ett	fenomenologiskt	synsätt,	är	det	alltså	sakerna	som	fenomen,	det	vill	säga	hur	
de	visar	sig	 för	en	 forskare,	 som	är	av	 intresse.	 I	detta	arbete	är	det	övningsstrategier	
som	är	det	fenomen	som	utforskas,	övningsstrategier	är	här	alltså	ett	fenomen	som	er-
fars	 och	 används	 av	 respondenterna	 som	då	utgör	 subjekt.	 Samtidigt	 som	 responden-
terna	som	subjekt	erfar	övningsstrategier,	utgör	de	objekt	då	jag	i	min	tur	som	subjekt,	
utforskar	dem.	Rubriken	Objekt	som	betraktas	av	subjekt	kan	därför	här	sägas	ha	en	de-
lad	innebörd:	dels	fungerar	respondenterna	som	subjekt	som	erfar	övningsstrategierna	
samtidigt	som	de	är	objekt	då	 jag	som	subjekt	utforskar	dem	utifrån	ett	 livsvärldsper-
spektiv.		
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En	grundidé	 inom	den	 fenomenologiska	 rörelsen	är	att	 sträva	efter	att	 ”gå	 tillbaka	 till	
sakerna	själva”,	på	så	sätt,	menar	Bengtsson	(2001),	kan	fenomenologi	till	synes	uppvisa	
vissa	 likheter	med	positivism.	Det	 finns	 dock	 en	 grundläggande	 skillnad,	 nämligen	 att	
fenomenologi	inte	bara	tar	hänsyn	till	ett	objekts	natur,	utan	även	till	betraktaren	som	
subjekt.	En	absolut,	eller	helt	objektiv	kunskap	kan	enligt	Bengtsson	(2005)	aldrig	nås,	
eftersom	ett	givet	objekt	alltid	står	i	relation	till	det	betraktande	subjektet.	Då	ett	objekt	
observeras	blir	det	alltid	subjektivt	bedömt	av	betraktaren.	
	
Bengtsson	(2005)	resonerar	kring	frågan	om	att	gå	tillbaka	till	sakerna	själva	på	följande	
sätt:	
	

I	fenomenologin	gäller	det	att	varken	ta	vetenskapliga	teorier,	sunda	förnuftet	
eller	vilka	som	helst	åsikter	för	givna;	det	gäller	i	stället	att	göra	full	rättvisa	åt	
de	objekt	som	är	föremål	för	undersökning	–	må	de	vara	matematiska	eller	lo-
giska	 objekt,	 känslor,	 fysiska	 ting,	 kulturobjekt,	 sociala	 institutioner	 m.m.	
Detta	 är	 sakerna	 själva	 och	 vår	 tillgång	 till	 dem	är	erfarenheten.	 (Bengtsson,	
2001,	s.	26)	

	
Oavsett	vilket	objekt	som	undersöks	eftersträvar	forskare	som	rör	sig	inom	fenomeno-
logi,	enligt	Bengtsson	(2005),	alltid	att	göra	det	utforskade	objektet	full	rättvisa	genom	
att	inte	ta	det	för	givet,	utan	istället	gå	tillbaka	till	sakerna	själva	via	vår	erfarenhet.	Alla	
objekt	som	visar	sig	för	oss	människor	anses	därmed	gå	genom	vår	erfarenhet.	
	
Husserl	(2004)	beskriver	hur	vi	människor	erfar	verkligheten	genom	våra	erfarenheter	i	
följande	citat:	
	

Hela	tiden	finns	jag	där	för	mig	själv	och	som	någon	som	varseblir,	föreställer	
sig,	tänker,	känner,	begär	osv.;	och	i	detta	finner	jag	mig	för	det	mesta	aktuellt	
relaterad	till	den	verklighet	som	ständigt	omger	mig.	(Husserl,	2004,	s.	109)	

	
Husserl	 (2004)	menar	 alltså	 att	 verkligheten	 hela	 tiden	 erfars	 av	 oss	människor	 som	
subjekt.	Vidare	betonar	Husserl	att	detsamma	är	sant	för	alla	människor:	
	

Allt	som	gäller	om	mig	själv	gäller	också,	som	jag	vet,	om	alla	de	andra	männi-
skor	jag	påträffar	i	min	omvärld.	I	det	att	jag	erfar	dem	som	människor	förstår	
och	uppfattar	jag	dem	som	jagsubjekt,	 i	 likhet	med	mig	själv,	och	som	relate-
rade	till	sin	naturliga	omvärld.	[…]	Var	och	en	har	sin	plats	från	vilken	han	ser	
de	ting	som	är	 förhanden,	och	följaktligen	har	var	och	en	sina	särskilda	ting-
framträdanden.	(Husserl,	2004,	s.	110)	

	
Det	Husserl	(2004)	menar	här	ovan,	det	är	att	verkligheten	erfars	av	alla	människor	som	
subjekt,	och	att	alla	människor	erfar	verkligheten	utifrån	sitt	eget	perspektiv,	sina	egna	
erfarenheter.	

3.3	Intentionalitetsbegreppet	
Utifrån	ett	fenomenologiskt	perspektiv	är	det	egna	medvetandet	enligt	Karlsson	(1999),	
till	 sin	 natur	 intentionalt,	med	det	menas	 att	medvetandet	 alltid	 är	 selektivt	 i	 vad	det	
riktar	sig	mot.	Karlsson	beskriver	detta	så	här:	
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Grovt	 sett	 handlar	 intentionalitetsbegreppet	 om	 medvetandets	 meningsbe-
stämmande.	 Intentionaliteten	 hänger	 samman	med	mening.	 Någontings	me-
ning	–	det	menade	–	är	avhängigt	av	en	subjektiv	attityd,	ett	subjektivt	förhåll-
ningssätt.	Det	upplevda	står	alltid	 i	 relation	 till	ett	upplevande.	Medvetandet	
(psyket)	är	alltid	medvetet	om	någonting.	(Karlsson,	1999,	sid.	336-337)	
	

Intentionalitetsbegreppet	 handlar	 alltså	 enligt	 Karlsson	 (1999)	 i	 stora	 drag	 om	 vad	
medvetandet	väljer	att	tillskriva	mening.	De	strategier	som	framkommer	i	detta	arbete	
kommer	alltså	att	vara	de	strategier	som	respondenterna	riktar	sitt	medvetande	mot,	de	
strategier	 som	respondenterna	 tillskriver	mening.	 Intentionalitetsbegreppet	kan	också	
kopplas	till	arbetets	syfte:	för	att	svara	på	vilka	strategier	professionella	musiker	använ-
der	 för	att	 tillägna	 sig	nytt	material	har	 jag	valt	 att	 rikta	mitt	medvetande	mot	 tre	 re-
spondenter	och	deras	utsagor,	med	förhoppning	om	att	skänka	arbetet	mening.	

3.4	Livsvärldsperspektivet	
Enligt	Bengtsson	(2005)	utgör	den	erfarenhet	som	vi	människor	bär	med	oss	vår	 livs-
värld.	Det	är	genom	vår	livsvärld	som	vi	erfar	de	saker	som	tillsammans	bildar	den	verk-
lighet	vi	lever	i.	För	att	erfara	verkligheten	använder	vi	vår	kropp	och	våra	sinnen.	Hus-
serl	(2004)	betonar	att	varje	människa	hela	tiden	står	inför	just	sin	rumsliga	verklighet,	
och	det	är	den	enda	verklighet	som	denne	tillhör.	Ovanstående	gäller	för	alla	människor,	
alla	människor	står	i	varje	ögonblick	inför	sin,	och	endast	sin,	rumsliga	verklighet.	
	
Även	arbetets	 respondenter	står	hela	 tiden	 inför	sin	egna	verklighet	och	erfar	den	ge-
nom	sin	 livsvärld.	Utifrån	Husserls	 (2004)	perspektiv	på	 världen	 existerar	 livsvärlden	
som	en	konsekvens	av	vårt	medvetande	och	våra	erfarenheter.	Även	den	franska	filoso-
fen	Merleau-Ponty	tar	avstamp	i	livsvärlden,	Bengtsson	(2001)	menar	dock	att	Merleau-
Ponty	 snarare	 beskriver	 livsvärlden	 som	 något	 som	 inte	 kan	 grundas	 i	 ett	 rent	med-
vetande.	Istället	beskrivs	livsvärlden	som	den	värld	där	vi	 lever	våra	liv,	 livsvärlden	är	
ständigt	närvarande	i	våra	varseblivningar	och	vi	människor,	som	erfarande	subjekt,	är	
förbundna	med	den	världen.	
	
I	det	ögonblick	en	livsvärld	studeras	är	det	enligt	Bengtsson	(2005)	av	vikt	att	som	fors-
kare	vara	medveten	om	att	den	förändras,	i	och	med	forskarens	närvaro.	Vi	är	alltid	en	
del	av	varandras	livsvärldar.	Vidare	menar	Bengtsson	att	en	av	de	vanligaste	metoderna	
som	används	i	forskning	där	fenomenologi	ligger	som	grund	är	den	kvalitativa	intervjun.	
Detta	 faller	sig	naturligt,	eftersom	att	metoden	tar	god	hänsyn	till	mötet	mellan	de	två	
personernas	livsvärldar.	Enbart	observation	räcker	inte	för	att	studera	en	persons	livs-
värld,	utan	det	är	endast	via	kommunikation	och	interaktion	som	den	kan	studeras.		
	
En	 fenomenologiskt	 inriktad	 forskare	 bör	 enligt	 Husserl	 (2004)	 och	 Bryman	 (2011),	
sträva	efter	att	sätta	det	hen	redan	vet	åt	sidan	för	att	kunna	förstå	andras	livsvärldar.	
Med	det	menas,	att	en	forskare	i	största	möjliga	mån	bör	sträva	efter	att	öppna	sig	inför	
det	som	erfars,	utan	att	färgas	av	sina	tidigare	erfarenheter.	Det	är	endast	när	detta	öpp-
nande	sker,	som	ny	kunskap	kan	frambringas.		
	
	
	 	



	

	 17	

4	Metod	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	metodologiska	utgångspunkter	samt	val	av	metod.	
Här	 redogörs	 för	 urval	 av	 respondenter,	 studiens	 genomförande	 och	 ett	 resonemang	
gällande	studiens	trovärdighet	och	giltighet	förs.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Forskning	kan	delas	 in	 i	kvantitativ	och	kvalitativ	 forskning.	Bryman	(2011)	beskriver	
kvantitativ	forskning	som	mer	traditionell	forskning,	där	data	samlas	in	bland	annat	ge-
nom	mätningar,	enkäter	eller	strukturerade	intervjuer.	Viktigt	är	att	data	som	då	samlas	
in	 är	 kvantitativ,	 eller	 åtminstone	 kvantifierbar.	 Som	motpol	 till	 kvantitativ	 forskning	
finns	ett	kvalitativt	förhållningssätt,	där	fokus	istället	kan	ligga	på	vad	som	sägs,	snarare	
än	det	 som	är	mätbart.	De	personer	 som	medverkar	 i	 en	kvalitativ	 studie,	 och	vad	de	
berättar,	är	då	det	som	är	intressant.	Några	vanliga	metoder	vid	kvalitativ	forskning	är	
etnografi,	diskurs-	eller	samtalsanalys,	fokusgrupper	och	kvalitativa	intervjuer.	
	
Eftersom	intresseområdet	i	föreliggande	studie	handlar	om	att	belysa	hur	professionella	
orkestermusiker	upplever	fenomenet	övningsstrategier	utifrån	ett	livsvärldsperspektiv,	
får	uppsatsen	här	enligt	Bryman	(2011)	en	kvalitativ	karaktär.	Arbetet	prövar	dock	inte	
en	 given	 teori,	 och	 kan	 inte	 heller	 riktigt	 göra	 anspråk	 på	 att	 generera	 en	 teori.	 Dock	
handlar	det	ändå	här	om	ett	induktivt	förhållningssätt	i	och	med	att	det	utgår	ifrån	några	
få	 personers	utsagor,	 och	 förhoppningsvis	 kan	det	 därmed	bidra	 till	 en	 framtida	 teori	
inom	ämnet	övningsstrategier	för	musiker.		
	
För	att	 få	 insikt	 i	hur	musiker	erfar	övning	passar	också	en	kvalitativ	 intervju	bra	som	
datainsamlingsmetod.	Johansson	och	Svedner	(2006)	menar	att	syftet	med	en	kvalitativ	
intervju	är	att	den	intervjuade	ska	ge	så	uttömmande	svar	som	möjligt	rörande	ämnet.	
Med	ett	kvalitativt	 förhållningssätt	och	med	kvalitativa	 intervjuer	som	datainsamlings-
metod	kan	intervjusvaren	enligt	Bryman	(2011)	bli	mer	djupgående	än	vid	till	exempel	
en	strukturerad	intervju.	Att	svaren	är	av	mer	djupgående	karaktär	är	så	klart	fördelakt-
igt	i	detta	specifika	fall	eftersom	det	då	ger	möjlighet	för	en	mer	nyanserad	bild	av	inter-
vjupersonernas	 svar,	men	det	 innebär	 också	 en	nackdel	 då	 intervjuerna	kan	 ges	 olika	
utformning	och	därmed	också	bli	svårare	att	jämföra.	
	
Därför	utformas	en	intervjuguide	där	endast	 frågeområden	ställs	upp,	varför	de	frågor	
som	ställs	kan	variera	från	intervju	till	 intervju.	När	en	intervjuguide	utformas	kan	det	
enligt	Kvale	och	Brinkman	 (2014)	vara	bra	att	 tänka	 sig	olika	 frågor	 rörande	de	olika	
teman	som	ställs	upp.	Ofta	kan	frågor	som	kan	fungera	som	övergångar	mellan	olika	te-
man	användas.	De	frågor	som	finns	i	en	intervjuguide	bör	i	det	fallet	endast	fungera	väg-
ledande,	 frågorna	 kan	 vid	 behov	 ändras	 helt	 och	 följdfrågor	 kan	 ställas	 utifrån	 vilken	
riktning	samtalet	tar.	Intervjufrågor	bör	både	kunna	bidra	tematiskt	och	dynamiskt,	det	
vill	 säga	 att	 frågorna	både	bör	 vara	 relevanta	 för	 det	 aktuella	 intervjutemat	 samtidigt	
som	de	bör	bidra	till	en	positiv	interaktion	och	hålla	ihop	samtalet.	

4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	studiens	urval	av	respondenter,	studiens	genomförande	och	
ett	resonemang	förs	över	studiens	trovärdighet	och	giltighet.	
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4.2.1	Urval	av	respondenter	
Inför	detta	arbete	satte	jag	upp	ett	antal	kriterier	som	jag	sedan	utgick	ifrån	i	mitt	val	av	
respondenter.	Dessa	handlade	om	att	 respondenterna	 skulle	 vara	 stråkmusiker,	 gärna	
violinister	eller	violaster	och	ha	god	yrkeserfarenhet	av	att	 jobba	i	en	professionell	or-
kester.	Kriterierna	 sattes	upp	utifrån	att	 syftet	med	arbetet	 är	 att	 synliggöra	 just	pro-
fessionella	musikers	övningsstrategier.	Avgränsningen	till	att	bara	ta	med	stråkmusiker	
gjordes	av	personliga	intresseskäl.	På	grund	av	studiens	omfattning	ville	jag	hålla	antalet	
respondenter	 lågt,	dessutom	gärna	till	ett	udda	antal	 för	att	undvika	att	ställa	dem	allt	
för	mycket	med	eller	mot	varandra,	tre	respondenter	har	därför	deltagit	i	studien.		
	
De	tre	respondenter	som	deltagit	i	denna	studie	är	yrkesverksamma	som	stråkmusiker	
och	har,	eller	har	haft,	anställning	vid	en	svensk	professionell	orkester.	Alla	tre	har	un-
der	 sin	 karriär	 också	 varit	 verksamma	 som	 stämledare	och/eller	 som	konsertmästare	
och	 samtliga	 har	 över	 25	 års	 erfarenhet	 som	 professionella	musiker.	 Nedan	 följer	 en	
kort	presentation	av	varje	respondent.	Då	några	av	respondenterna	ville	vara	anonyma	
har	jag	av	etiska	skäl	valt	att	tillskriva	dem	anonymitet,	varför	deras	namn	inte	present-
eras:	
	
Respondent	A	är	 en	man,	50-60	år,	 som	 jobbar/har	 jobbat	 som	alternerande	konsert-
mästare	i	en	svensk	orkester.	Han	har	varit	verksam	som	musiker	i	30-40	år	och	spelar	
violin.	
	
Respondent	B	är	en	kvinna,	40-50	år,	som	jobbar/har	jobbat	som	både	tuttimusiker	och	
som	stämledare	i	både	Sverige	och	Norge.	Hon	har	varit	verksam	som	musiker	i	20-30	år	
och	spelar	viola.	
	
Respondent	C	är	en	man,	50-60	år,	 som	 jobbar/har	 jobbat	som	konsertmästare	 i	både	
Sverige	och	Norge.	Han	har	varit	verksam	som	musiker	i	30-40	år	och	spelar	violin.	

4.2.2	Datainsamling	
I	min	 första	 kontakt	med	 respondenterna	 presenterade	 jag	 kortfattat	 studien	 tillsam-
mans	med	en	 förfrågan	om	medverkan.	Vid	 intervjutillfället	 fick	de	ytterligare	skriftlig	
information	om	studien	samt	ett	kontrakt	om	samtycke	till	medverkan	för	underskrift.	
Den	 skriftliga	 informationen	och	kontraktet	om	samtycke	 finns	 att	 läsa	 som	bilaga	 till	
studien.		
	
Intervjuerna	har	gjorts	utifrån	en	intervjuguide,	vilken	finns	bifogad	som	bilaga	till	stu-
dien,	samma	intervjuguide	användes	vid	alla	intervjuer.	Den	är	utformad	utifrån	ett	an-
tal	olika	teman,	till	vilka	några	tillhörande	möjliga	frågor	finns	listade.	Dessa	teman	är:	
Bakgrund,	Vardagen	och	Kunskaper	om	övning.	Eftersom	intervjuformen	var	semistruk-
turerad	utgick	den	främst	från	de	olika	temana	och	inte	från	frågorna	som	snarare	fun-
gerade	som	hjälp	om	samtalet	stannade	av.	Intervjuguiden	innehåller	även	ett	antal	mer	
generella	följdfrågor	som	var	till	hjälp	vid	intervjutillfällena.		
	
Intervjuerna	tog	ca	30-50	minuter	och	alla	tog	plats	vid	respondenternas	arbetsplatser.	
Samtliga	intervjuer	spelades	in	med	hjälp	av	en	bärbar	dator	och	en	telefon,	telefonens	
inspelning	fungerade	som	backup.	Syftet	med	intervjuerna	var	att	höra	vad	intervjuper-
sonerna	förde	för	resonemang	kring	övningsstrategier	som	fenomen,	därför	ställdes	så	
få	frågor	som	möjligt.		
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4.2.3	Bearbetning	och	analys	
De	inspelade	intervjuerna	transkriberades	 i	efterhand.	Vid	transkriptionen	har	viss	re-
digering	skett:	 för	 läsartens	skull	har	t	ex.	 talspråk	och	upprepningar	redigerats,	hark-
lingar	och	liknande	uttryck	har	inte	tagits	med,	i	vissa	fall	har	dock	respondenten	nynnat	
eller	sjungit	något	för	att	exemplifiera	och	i	de	fallen	har	detta	markerats.	
	
Karlsson	 (1999)	 presenterar	 en	 fenomenologisk	 analysmodell	 där	 det	 transkriberade	
materialet	först	läses	igenom	i	sin	helhet	för	att	sedan	indelas	i	olika	så	kallade	menings-
enheter.	Meningsenheterna	växer	fram	utifrån	det	fenomen	som	studeras,	i	det	här	fallet	
alltså	 respondenternas	 intervjusvar	 gällande	 fenomenet	 övning.	 Genom	 att	 studera	
transkriptionerna	 och	 kategorisera	 dessa	 i	 olika	 meningsenheter	 lyfts	 en	 rad	 olika	
meningsinnehåll	 fram.	Rent	praktiskt	gick	analysen	 till	på	så	sätt	att	 jag	 färglade	 tran-
skriptionerna	i	olika	färger	utifrån	vilken	meningsenhet	som	respondenten	behandlade	i	
sin	utsaga,	 för	att	sedan	sammanställa	samtliga	respondenters	utsagor	om	samma	me-
ningsenheter	i	separata	dokument.	De	första	meningsenheterna	som	framkom	är	svåra	
att	skilja	åt,	då	respondenternas	utsagor	ofta	berör	flera	meningsenheter	samtidigt,	eller	
inte	 på	 ett	 tydligt	 sätt	 kopplas	 till	 någon	 särskild	 meningsenhet.	 I	 stort	 berörde	 me-
ningsenheterna	respondenternas	vardag,	olika	strategier	för	att	ta	sig	an	olika	problem	i	
sin	övning	och	olika	aspekter	kring	hur	övningen	planeras.	Dessa	olika	första	menings-
enheter	är	det	som	kommit	att	ligga	till	grund	för	de	meningsenheter	som	presenteras	i	
resultatet.		

4.2.4	Etiska	överväganden	
Vetenskapsrådet	(2016)	har	satt	upp	riktlinjer	för	informerat	samtycke	vid	deltagande	i	
forskning,	vilka	jag	har	förhållit	mig	till	vid	konstruktionen	av	den	information	som	gått	
ut	 till	 respondenterna.	 I	 den	 skriftliga	 informationen	 till	 respondenterna	 finns	 bland	
annat	syftet	med	studien	och	undersökningens	tillvägagångssätt	beskrivet.	Responden-
terna	informerades	också	om	att	deras	deltagande	är	frivilligt	och	när	som	helst	kan	av-
brytas.	Alla	respondenter	garanterades	anonymitet	i	studien.	Den	skriftliga	information-
en	samt	den	blankett	som	deltagarna	fått	fylla	i	finns	bifogad	arbetet	som	bilaga.	

4.2.5	Tillförlitlighet	och	giltighet	
Bryman	(2011)	beskriver	hur	kvalitativa	studier	kan	bedömas	utifrån	bland	annat	gra-
den	av	tillförlitlighet,	motsvarande	kvantitativa	studiers	validitet,	och	giltighet,	motsva-
rande	kvantitativa	studiers	reliabilitet.	En	kvalitativ	studies	tillförlitlighet	kan	till	exem-
pel	bestämmas	av	hur	väl	arbetet	hänger	samman	och	hur	tydligt	arbetsprocessen	besk-
rivs.	Genom	att	utförligt	redogöra	för	studiens	design,	samt	genom	att	 tydligt	 förankra	
resultat	 och	 diskussion	 i	 studiens	 syfte	 och	 teoretiska	 perspektiv	 hoppas	 jag	 kunna	
skänka	 studien	 en	 grad	 av	 tillförlitlighet.	 Graden	 av	 giltighet	 i	 kvalitativa	 studier	 be-
stäms	enligt	Bryman	(2011)	av	hur	väl	den	sociala	verkligheten	beskrivs.	I	den	här	stu-
dien	beskriver	respondenterna	själva	sin	sociala	verklighet,	dvs.	den	livsvärld	som	just	
de	upplever,	vilket	alltså	gör	att	studien	torde	kunna	få	en	grad	av	giltighet.	 	
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5	Resultat				
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	har	gjorts	av	intervjuer	med	de	
deltagande	 respondenterna	 gällande	 fenomenet	 övningsstrategier.	De	meningsenheter	
som	 presenteras	 här	 är:	 Dagliga	 tekniska	 övningsstrategier,	 Noggranna	 förberedelser,	
Tidsplanering,	Övriga	strategier	och	Strävan	efter	utveckling.	 Sist	 i	kapitlet	ges	en	sam-
manfattning	av	resultatet.	

5.1	Dagliga	tekniska	övningsstrategier	
Under	denna	rubrik	presenteras	hur	meningsenheten	dagliga	tekniska	övningsstrategier	
genomsyrar	 respondenternas	 livsvärldar.	 Rubriken	 är	 indelad	 i	 två	 underliggande	 te-
man:	Instrumentaltekniskt	underhåll	och	Problemlösande	strategier.	

5.1.1	Instrumentaltekniskt	underhåll	
De	tre	respondenterna	beskriver	hur	de	på	olika	sätt	värmer	upp	i	början	på	sin	arbets-
dag.	Respondent	A	 förklarar	att	han	ofta	börjar	med	att	 lugnt	spela	på	öppna	strängar	
för	att	sedan	börja	känna	på	några	enkla	toner	i	första	läget.	Hela	tiden	framhåller	han	
vikten	av	att	göra	dessa	övningar	lugnt	och	försiktigt.	En	av	övningarna	som	presente-
ras,	vilken	respondenten	fått	av	en	av	sina	lärare,	talar	han	om	som	”att	säga	god	mor-
gon	 till	 fiolen”.	 Övningen	 går	 systematiskt	 kromatiskt	 igenom	 alla	 toner	 i	 första	 läget.	
Under	uppvärmningen	använder	respondent	A	inget	vibrato:	”Jag	kör	utan	vibrato	först.	
Börjar	jag	pressa	på	vibrato	så	blir	jag	bara	trött	och	stel	igen”.	
	
Respondent	C	poängterar	vikten	av	att	alltid	underhålla	sin	grundteknik:	”Det	tar	en	till	
två	timmar	att	ha	en	bra	grundteknik,	och	det	gäller,	om	du	är	professionell,	hela	livet”.	
Liksom	respondent	A	börjar	även	respondent	C	sin	arbetsdag	med	att	värma	upp,	upp-
värmningen	 består	 till	 stor	 del	 av	 skalor	 och	 liknande	 övningar	med	 syfte	 att	 komma	
igång	och	att	underhålla	den	grundteknik	som	han	anser	behövs	för	yrket.		

Att	bli	beroende	av	uppvärmning		
Även	respondent	B	börjar	sin	arbetsdag	med	ett	antal	uppvärmningsövningar,	hon	jäm-
för	uppvärmningen	med	att	knyta	skorna	innan	ett	 löpningspass.	Uppvärmningen,	me-
nar	hon,	är	inget	som	behöver	varieras	utan	snarare	något	som	alltid	görs	likadant.	Ofta	
övar	respondent	B	olika	stråkarter	och	klangövningar	som	uppvärmning	och	syftet	med	
uppvärmningen	är	att	bli	varm	i	kroppen.	Respondent	B	belyser	också	en	annan	aspekt	
av	uppvärmning,	nämligen	risken	med	att	göra	sig	beroende	av	den:	
	

…	att	man	inte	alltid	behöver	värma	upp…	Om	man	är	på	festivaler	och	så,	när	
man	bara	ska	 in	och	spela.	Då	kan	man	ju	 inte	ha	hjärnspöken	som	säger	att	
’Jag	måste	värma	upp	en	halvtimme	med	skalor	och	så’.	Nej,	du	ska	 ju	spela!	
Och	det	är	nyttigt.	(Respondent	B)	

	
Det	är	alltså	viktigt	för	respondent	B	att	se	till	att	kroppen	är	varm	innan	hon	börjar	öva,	
men	hon	ser	en	fara	med	att	bli	allt	för	mentalt	beroende	av	sina	rutiner	för	att	kunna	
spela	över	huvud	taget.	

5.1.2	Problemlösande	strategier	
Respondent	B	använder	sig	av	den	orkesterrepertoar	som	ska	övas	in	för	att	upptäcka	
sina	tekniska	tillkortakommanden:	”Ofta	är	det	ett	tekniskt	problem,	och	då	vet	jag	vad	
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jag	ska	göra	åt	det”.	För	att	öva	på	de	tekniska	problem	som	dyker	upp	konstruerar	re-
spondent	B	ibland	egna	övningar	utifrån	det	stället	i	noterna:	”Jag	är	sugen	på	repertoar,	
och	om	det	är	något	som	inte	 fungerar	där	så	går	 jag	direkt	 in	på	det	stället	och	delar	
upp	det,	gör	övningar	kring	det”.	Respondent	C	beskriver	i	sin	tur	ett	system	där	en	fel-
spelning	ger	ett	minuspoäng	medan	att	spela	rätt	en	gång	ger	ett	pluspoäng,	målet	är	att	
ligga	på	fler	plus	än	minus.	Det	systemet	applicerar	han	på	svåra	passager	i	orkesterre-
pertoaren.	
	
Alla	respondenter	beskriver	alltså	hur	de	på	olika	sätt	värmer	upp	med	sitt	instrument	
varje	dag,	uppvärmningen	beskrivs	som	både	uppvärmning	och	underhåll	av	instrumen-
taltekniken.	 På	 den	 här	 punkten	 är	 respondenternas	 livsvärldar	 alltså	 ganska	 lika	
varandras.		

5.2	Noggranna	förberedelser	
Under	denna	rubrik	presenteras	respondenternas	specifika	tankar	om	hur	de	gör	nog-
granna	förberedelser	beträffande	ny	orkesterrepertoar.	Även	detta	är	en	meningsenhet	
som	genomsyrar	deras	livsvärldar.		
	
Respondent	 C	 beskriver	 övning	 av	 skalor	 och	 grundteknik	 som	 en	 sorts	 basövning,	
ovanpå	den	lägger	han	sedan	övning	av	ny	repertoar.	En	strategi	beskrivs,	som	han	till-
lämpar	på	övning	av	all	repertoar	som	spelas:	han	utgår	då	ifrån	att	något	kan	hända	på	
en	konsert	som	gör	att	han	inte	kan	prestera	hundra	procent	just	då,	och	försöker	därför	
alltid	se	till	att	ha	marginal	på	det	han	ska	spela.	Bland	annat	beskrivs	hur	koncentrat-
ionen	kan	störas	av	en	rad	olika	händelser:	”Någon	i	orkestern	kanske	spelar	fel,	eller	så	
kanske	man	bara	har	en	dålig	dag.	Man	kan	vara	hungrig	eller	vad	som	helst”.	Respon-
dent	C	förklarar	det	som	att	han	utgår	ifrån	att	han	på	konsert	presterar	på	ungefär	åttio	
procent	av	 sin	kapacitet.	Därför,	 förklarar	han,	 innefattar	 repertoarövning	alltid	all	 ny	
repertoar,	det	vill	säga	allt	nytt	material	övas	igenom:	
	

Jag	 övar	 alltid	 allt	 som	om	det	 vore	 ett	 solostycke.	 Som	konsertmästare	 har	
man	ju	uppgiften,	att	när	chefsdirigenten	säger	’visa’,	så	ska	man	kunna	visa.	I	
den	karaktären,	och	i	det	tempo	det	ska	vara.	(Respondent	C)	

	
Allt	 nytt	material	 övas	 alltså	 igenom	 för	 att	 kunna	 spela	 det	 så	 bra	 som	möjligt,	men	
också	för	att	respondenten	som	konsertmästare	ska	kunna	förevisa	verken	för	resten	av	
orkestern.	
	
Respondent	B	övar	också	gärna	igenom	allt	som	ska	spelas.	En	strategi	som	beskrivs	är	
att	öva	baklänges,	till	exempel	beskrivs	hur	en	symfoni	kan	övas	med	sista	satsen	först	
för	att	sedan	jobba	sig	baklänges	mot	första	satsen.	Samtidigt	poängterar	hon	också	att	
hon	upplever	sig	som	en	allt	bättre	notläsare.		
	
De	 tre	 respondenterna	 jobbar	målmedvetet	med	 repertoaren,	de	är	medvetna	om	vad	
som	ska	övas	in	och	när	det	måste	vara	klart.	Respondent	A	uttrycker	det	som	att	reper-
toaren	ofta	utgör	de	kortsiktiga	målen	medan	tekniken	istället	får	utgöra	de	långsiktiga.	
Han	upplever	att	han	i	sin	övning	måste	vara	pragmatisk	och	se	till	att	ha	övat	på	den	
repertoar	som	yrket	kräver.	Följande	citat	från	respondent	C	uttrycker	samma	sak:		
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…	men	alltid	på	måndagen	så	är	det	fullt	tempo.	Och	då	ska	man	som	profess-
ionell	 orkestermusiker	 jobba	 med	 karaktärer,	 inte	 med	 att	 man	 inte	 riktigt	
kan	det	i	tempo.	Man	sätter	sig	på	tåget,	och	tåget	går.	(Respondent	C)	

	
Citatet	visar	på	en	inställning,	 lik	den	hos	respondent	A.	Då	yrket	kräver	att	den	första	
repetitionen	ska	kunna	vara	användbar	för	att	forma	musiken	krävs	det	av	orkestermu-
sikerna	att	de	övat	in	repertoaren	innan.	
	
Förberedelser	av	noggrann	och	målmedvetna	förberedelser	av	ny	orkesterrepertoar	är	
ett	fenomen	som	tydligt	genomsyrar	samtliga	respondenters	livsvärldar.	Vilka	aspekter	
kring	 förberedelsen	som	de	olika	 respondenterna	valt	att	berätta	om	skiljer	 sig	något,	
men	gemensamt	är	att	alla	 förbereder	sig	noggrant	 inför	repetitionerna	och	att	de	alla	
har	sina	egna	strategier	för	att	klara	av	detta.	

5.3	Tidsplanering	
I	respondenternas	livsvärldar	kretsar	deras	övning	på	olika	sätt	kring	strategier	som	rör	
sig	över	tid,	alltifrån	hur	de	planerar	en	säsong	till	hur	de	lägger	upp	en	arbetsdag.	Föl-
jande	meningsenhet	behandlar	dessa	strategier	 indelade	i	 teman	som:	Planering	av	sä-
songen,	Planering	av	veckan,	Planering	av	arbetsdagen	samt	Olika	tidshorisonter.	

5.3.1	Planering	av	säsongen	
Under	 intervjuerna	 framkommer	 tankar	 om	 strategier	 som	 har	 att	 göra	 med	 hur	 re-
spondenterna	planerar	 inför	kommande	konsertsäsong.	Följande	citat	 från	respondent	
B	tjänar	här	som	ett	exempel:	
	

Börja	med	 att	 se	 på	 generalprogrammet.	 Känner	 du	 ditt	 instrument	 och	 din	
repertoar,	så	vet	du	vilka	stycken	som	kommer,	som	du	eventuellt	kan	glädja	
dig	åt,	eller	frukta.	(Respondent	B)	

	
Respondent	B	börjar	alltid	säsongen	med	att	bekanta	sig	med	generalprogrammet.	Hon	
menar	att	den	repertoarkunskap	som	hon	besitter	tillsammans	med	generalprogrammet	
kan	hjälpa	henne	planera	säsongens	övning.	Vidare	beskriver	respondent	B	hur	hon	all-
tid	plockar	ut	sina	noter	i	god	tid	och	alltid	försöker	ligga	så	långt	före	som	möjligt	i	sin	
planering.	Respondent	C	resonerar	kring	samma	ämne	enligt	följande:	
	

Vissa	stämmor	kan	vara	så	att	det	 räcker	med	en	dags	 förberedelse,	det	kan	
vara	 en	månad	 eller	 ett	 halvår.	 Det	 finns	 de	 som	 är	 så	 enormt	 svåra	 så	 du	
måste	ha	studerat	dem	redan	när	du	studerar	på	en	högskola.	(Respondent	C)	

	
Enligt	respondent	C	kräver	olika	veckor	olika	mycket	övningstid.	För	vissa	stämmor	kan	
några	dagar	räcka,	medan	andra	kräver	flera	månaders	övning.	Beträffande	planeringen	
av	 säsongen	beskriver	 respondent	C	en	 rutin,	 innan	säsongen	startar	 ska	programmet	
för	första	veckan	vara	inövat:	”Då	blir	du	aldrig	stressad,	du	kan	alltid	ditt	program	på	
måndag”.	Han	vill	gärna	även	ha	en	överblick	över	de	kommande	månadernas	program.		

5.3.2	Planering	av	veckan	
Hur	 arbetsveckorna	 ser	 ut	 kan,	 enligt	 respondent	A,	 skilja	 sig	 åt	 från	 vecka	 till	 vecka.	
Skillnaden	 kan	 bestå	 av	 hur	 många	 föreställningar	 som	 ges,	 och	 hur	 mycket	 tid	 som	
läggs	på	repetition.	För	att	exemplifiera	en	normalvecka	väljer	respondent	A	att	beskriva	
en	 konsertvecka:	 ”Måndag	 till	 onsdag	 har	 vi	 repetition	 från	 kl.	 10.00	 till	 kl.	 14.15.	 På	
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torsdag	genrepar	vi	kl.	10.00	till	kl.	13.00,	sen	är	det	konsert	kl.	19.00”.	Samtliga	respon-
denter	beskriver	den	schemalagda	podietiden	på	liknande	vis.	
	
Respondent	B	beskriver	hur	hon	försöker	att	alltid	blicka	framåt	i	sin	övning.	En	veckas	
program	kan	exempelvis	 innehålla	”minst	en	stor	symfoni,	en	solokonsert,	en	ouvertyr	
och	kanske	ett	annat	stycke	också”.	Ofta,	menar	hon,	kan	det	gå	att	hämta	ut	noter	unge-
fär	två	månader	i	förväg,	vilket	hjälper	henne	att	skaffa	sig	en	sådan	överblick	som	gör	
det	möjligt	 att	 hela	 tiden	ha	 lagom	 lång	 framförhållning.	 Även	 respondent	 C	 förklarar	
omfattningen	av	en	konsertvecka:	”Så	varje	vecka	var	det	 ju	nytt	material,	 från	femtio,	
till	hundra	sidor”.		
	
Under	 intervjuerna	 har	 en	 liknande	 syn	 på	 arbetsveckan	 framkommit	 hos	 alla	 tre	 re-
spondenterna.	De	förklarar	att	det	normalt	är	repetition	måndag	till	onsdag	och	sedan	
genrep	 och	 konsert	 torsdag	 till	 lördag,	 ibland	med	 skivinspelning	 av	 genrepet.	 Vidare	
beskriver	de	på	olika	sätt	hur	repetitionen	på	måndagen	måste	få	ha	syftet	att	forma	det	
musikaliska,	varför	materialet	måste	vara	väl	inövat	innan	dess.		
	
Respondent	 C	 sammanfattar	 grovt	 sin	 planering	med	 följande	 uttalande:	 ”Det	 är	 ovä-
sentligt	om	du	har	övat	en	timme,	eller	om	du	måste	öva	tio,	eller	hundra	timmar,	bara	
det	låter	bra	på	konserten.	Det	är	det	absolut	viktigaste”.	

5.3.3	Planering	av	arbetsdagen	
Hur	respondenterna	generellt	lägger	upp	sin	arbetsdag	skiljer	sig	något	åt.	Alla	respon-
denter	förklarar	att	de	vill	vara	på	jobbet	i	god	tid	innan	repetitionen	startar,	mellan	kl.	
08.00	och	kl.	08.30	är	de	på	plats,	och	de	börjar	gärna	med	att	värma	upp	i	lugn	och	ro	
med	skalor	och	andra	teknikövningar	för	att	sedan	öva	på	det	som	ska	spelas	den	dagen.	
Respondent	A	beskriver	hur	han	efter	repetitionen	ofta	känner	sig	ganska	fysiskt	trött:	
”Så	jag	ställer	mig	inte	och	övar	direkt	efter	det	[…]	och	framåt	kvällen,	vid	sju,	så	tar	jag	
upp	fiolen	igen,	och	övar”.	
	
Till	 skillnad	 ifrån	 respondent	A	beskriver	både	 respondent	B	och	 respondent	C	 att	 de	
ofta	stannar	kvar	på	arbetsplatsen	och	övar	direkt	efter	repetitionen.	Respondent	B	övar	
gärna,	likt	de	andra	respondenterna,	på	det	som	ska	spelas	under	dagen	under	förmid-
dagen.	Eftermiddagen	ägnar	hon	däremot	hellre	åt	 att	öva	 in	kommande	veckors	pro-
gram.	 Respondent	 C	 använder	 ofta	 en	 del	 av	 tiden	 på	 eftermiddagen	 till	 att	 skriva	 in	
stråk	 i	stämmorna	inför	kommande	program.	Beträffande	den	totala	arbetstiden	på	en	
dag	resonerar	respondent	C	enligt	följande:		
	

Så	 det	 blir	 en	 helt	 normal	 arbetsdag,	 som	 om	man	 jobbar	 i	 affären,	 eller	 på	
sjukhuset.	Det	är	sju	till	fyra,	eller	i	vårat	fall	kanske	åtta	till	fem,	eller	nio	till	
sex.	Så	det	blir	lika	många	timmar.	Det	är	inget	konstigt.	(Respondent	C)	

	
Respondent	C	jämför	sitt	yrkes	arbetstider	med	andra	yrken,	efter	repetitionen	på	cirka	
fyra	timmar	återstår	cirka	fyra	timmar	av	arbetsdagen.	Vidare	förklarar	han	att	han	ofta	
lägger	runt	två	timmar	på	grundteknik,	och	resten	på	att	studera	in	ny	repertoar	eller	att	
skriva	stråk.	
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5.3.4	Olika	tidshorisonter		
Respondent	A	upplever	sig	med	tiden	ha	fått	en	allt	mer	pragmatisk	syn	på	sin	övning.	I	
samband	med	en,	som	han	upplever	det,	ökad	arbetsbelastning	uttrycker	han	att	hans	
mål	med	övningen	blivit	allt	mer	kortsiktiga.	Samtidigt	uttrycker	han	ett	dilemma	med	
att	målen	blivit	just	allt	mer	kortsiktiga:	”Det	är	lätt	att	man	hamnar	där,	och	börjar	öva	
svåra	toner	eller	passager,	men	egentligen	så	tror	jag	att	det	vore	bättre	att	vara	coolare,	
och	öva	mer	grundteknik”.		
	
Även	respondent	B	upplever	att	hon	med	tiden	effektiviserat	sin	övning	allt	mer.	I	den	
övning	 som	syftar	 till	 att	 lära	 sig	 repertoar	beskriver	hon	att	hon	går	 systematiskt	 till	
väga,	 lokaliserar	ett	problem	som	måste	 lösas	och	sedan	övar	på	 just	det.	Samtidigt	så	
jobbar	 hon	mer	 långsiktigt	 under	 uppvärmningen	med	 olika	 grundläggande	 tekniker.	
Som	övning	som	hon	återkommer	till	nämner	hon	cellosviterna	av	Bach,	där	hon	menar	
att	hon	både	kan	öva	klang,	strängövergångar	och	intonation.		
	
Både	respondent	A	och	respondent	B	beskriver	alltså	att	de	med	tiden	effektiviserat	sin	
övning	på	orkesterrepertoaren	allt	mer,	den	övningen	beskrivs	som	en	kortsiktig	övning	
där	problem	måste	lösas	inom	en	bestämd	tidsram.	Samtidigt	som	yrket	kräver	att	dessa	
kortsiktiga	mål	uppfylls	så	ger	de	båda	en	bild	av	en	längre	tidshorisont,	där	de	vill	ut-
veckla	sin	instrumentalteknik.	Respondenternas	livsvärldar	och	deras	medvetande	ver-
kar	vara	tydligt	riktade	mot	en	tidsplaneringsaspekt	av	yrket,	de	planerar	både	hela	sä-
songer	och	enskilda	arbetsdagar	fortlöpande.	

5.4	Övriga	strategier	
Under	denna	rubrik	presenteras	några	övriga	strategier	som	framkommer	under	inter-
vjuerna.	Dessa	strategier	är	varken	kopplade	till	teknisk	övning,	eller	övning	på	reperto-
aren,	 inte	 heller	 är	 de	 kopplade	 till	 tidsplanering.	 Strategierna	 presenteras	 under	 föl-
jande	teman:	Anteckningar	samt	Lyssna	på	inspelningar.	

5.4.1	Anteckningar	
Eftersom	de	tre	respondenterna	antingen	 jobbar	som	konsertmästare	eller	stämledare	
har	de	mer	eller	mindre	ansvar	för	att	skriva	in	stråk	i	de	stämmor	som	ska	spelas.	Re-
spondent	A	förklarar:	”Chefsdirigenten	vill	ofta	skriva	stråk	inför	kommande	veckor,	så	
att	allt	material	är	klart,	så	att	det	inte	tar	tid	på	repetitionerna”.	Samtliga	respondenter	
beskriver	ett	ansvar	för	att	stråksätta	noterna	innan	repetitionerna.		
	
Utöver	 stråksättningen	har	 även	några	 tankar	 om	andra	 anteckningar	 i	 noterna	 fram-
kommit	 i	 intervjuerna.	Respondent	B	berättar	att	hon	ofta	sparar	övningskopior	av	de	
stämmor	hon	spelat	i	orkestern.	I	de	kopiorna	har	hon	grundligt	jobbat	igenom	stråk	och	
fingersättningar	vilka	hon	kan	gå	tillbaka	till	när	samma	repertoar	återkommer	i	framti-
den.	Hon	förklarar	att	hon	gör	det	på	grund	av	ett	mer	långsiktigt	intresse	av	just	orkes-
terspel.	Dock	poängterar	hon	att	hon	nästan	aldrig	antecknar	i	de	noterna	som	ska	an-
vändas	på	pulten:		
	

…	helst	ska	man	 inte	skriva	 in	så	många	 fingersättningar,	 ifall	dirigenten	har	
med	sig	ett	nytt	material	[…]	Det	kanske	kommer	en	annan	stämma	på	pulten,	
då	är	det	otroligt	dumt	att	ha	jobbat	ingående	med	en	stämma,	om	man	är	be-
roende	av	det	som	syns	i	stämman.	(Respondent	B)	
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Respondent	B	gör	alltså	tydlig	skillnad	på	att	anteckna	i	övningskopior	för	att	spara	till	
ett	senare	tillfälle,	och	på	att	göra	sig	beroende	av	anteckningar	för	att	över	huvud	taget	
kunna	spela	sin	stämma.	Även	respondent	A	använder	sig	i	viss	utsträckning	av	anteck-
ningar	 i	 noterna,	 till	 exempel	 beskriver	 han	 hur	 han,	 som	 förberedelsearbete,	 brukar	
lyssna	igenom	en	inspelning	av	det	som	ska	spelas	och	samtidigt	anteckna	det	han	tror	
kan	vara	värdefullt	att	komma	ihåg	i	sina	noter.	

5.4.2	Lyssna	på	inspelningar	
Som	framgår	av	stycket	ovan	brukar	respondent	A	i	regel	lyssna	på	en	inspelning	av	det	
material	 som	ska	spelas:	 ”Jag	brukar	 lyssna,	 i	 stort	sett	på	allt	 […]	Oftast	är	det	en	 ge-
nomlyssning,	då	 får	 jag	en	 idé	om	tempot,	och	 jag	tror	att	man	 lär	sig	 fortare	också”.	 I	
intervjun	 framkommer	 att	 han	 ser	 lyssningen	 som	en	hjälp,	men	 inte	 som	något	 nöd-
vändigt.		
	
Respondent	B	beskriver	en	liknande	process.	Även	hon	brukar	lyssna	på	en	inspelning	
och	 samtidigt	 göra	 anteckningar	 i	 noterna,	 ofta	 har	 hon	 även	partituret	 till	 hands	när	
hon	 lyssnar	 på	 inspelningen.	 Förutom	 att	 lyssna	 på	 inspelningar	 för	 att	 skapa	 sig	 en	
överblick	av	musiken	använder	respondent	B	sig	av	inspelningar	på	ytterligare	ett	sätt,	
nämligen	att	spela	samtidigt	som	hon	lyssnar	på	inspelningar:	”Då	är	det	ju	inte	så	vik-
tigt	hur	det	låter,	men	att	jag	är	där!	[…]	man	får	lära	sig	att	vara	i	musiken”.	Vidare	be-
rättar	hon	att	hon	ofta	använder	sig	av	olika	inspelningar	av	samma	musik.	

5.5	Strävan	efter	utveckling	
Under	intervjuerna	berättar	de	tre	respondenterna	om	hur	de	på	olika	sätt	strävar	efter	
utveckling,	varför	denna	rubrik	presenterar	den	sista	meningsenheten	i	 fenomenet	öv-
ningsstrategier.	 Under	 denna	 meningsenhet	 presenteras	 temana:	 Utveckling	 genom	
undervisning	och	fortbildning	samt	Motivation	och	inspiration.	

5.5.1	Utveckling	genom	undervisning	och	fortbildning	
Här	nedan	beskrivs	hur	respondenterna	ser	på	utveckling	av	övning,	och	hur	denna	ut-
veckling	tar	sig	i	uttryck	i	deras	livsvärldar.	Respondent	B	har	t	ex.	under	de	senaste	tio	
åren	undervisat	på	sitt	 instrument,	och	hon	upplever	att	hon	blivit	mer	metodisk	 i	sin	
övning	ju	mer	hon	undervisat.	Att	sätta	ord	på	problem	och	lösningar	på	problem	är	nå-
got	som	hon	menar	har	hjälpt	henne	mycket	i	sin	egen	övning.	Samtidigt	poängterar	hon	
att	 innan	 hon	 började	 undervisa	 regelbundet	 jobbade	 hon	 ändå	 som	 stämledare,	 och	
ledde	därmed	stämrep	regelbundet,	vilket	hon	också	ser	som	en	sorts	undervisning.		
	
Vidare	 berättar	 respondent	B	 om	 att	 hon	 fått	 stipendium	 för	 att	 åka	 och	 fortbilda	 sig	
samt	 att	 hon	deltagit	 vid	 en	 tävling	 vilket	 hon	också	 fick	 bidrag	 för.	Överlag	upplever	
hon	 att	 att	 orkestern	 som	 arbetsgivare	 varit	 positivt	 inställd	 till	 fortbildning.	 Respon-
dent	A	förklarar	också	att	han	fått	stipendium	för	att	åka	iväg	och	fortbilda	sig	samt	att	
den	 typen	av	 fortbildning	är	vanligt	 förekommande	bland	orkesterns	medlemmar.	Det	
förekommer	även	att	hela	stämmor,	eller	sektioner,	åker	på	kurser.	
	
Respondent	C	beskriver	att	han	ser	sin	vardag	som	en	kontinuerlig	fortbildning,	då	han	
hela	 tiden	strävar	efter	att	utvecklas	 i	sitt	spel:	 ”Och	 ja,	det	är	ett	evigt	övande	ska	 jag	
säga.	Så	fortbildning,	det	pågår	ständigt,	och	det	måste	man	bara	inse,	och	njuta	av”.	Un-
der	intervjun	beskriver	han	sin	färdighet	som	färskvara,	något	som	hela	tiden	måste	un-
derhållas:		
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Om	man	börjar	slarva	så	låter	man	sämre	om	ett	tag	[…]	Det	kan	gå	en	månad,	
eller	ett	år.	Till	slut	så	börjar	man	bli	lite	spänd,	man	spänner	sig	till	ett	resul-
tat,	och	då	kan	man	få	otroliga	problem.	Man	börjar	göra	 fel	saker,	och	ändå	
måste	du	kanske	spela	fyra	till	sex	timmar	om	dagen.	(Respondent	C)	

	
En	oro	över	att	tappa	den	tekniska	färdighet	som	respondent	C	menar	att	han	besitter	
uttrycks	alltså	i	citatet	ovan.	Han	menar	att	det	kan	gå	att	spänna	sig	till	ett	resultat	un-
der	en	viss	 tid,	men	 för	eller	senare	menar	han	att	problem	och	spänningar	 i	kroppen	
börjar	uppstå.	

5.5.2	Motivation	och	inspiration	
Under	intervjuerna	berättar	respondenterna	om	varifrån	de	upplever	sig	ha	fått	sin	kun-
skap	om	övning	ifrån,	och	vad	som	motiverar	dem	till	att	öva	som	de	gör.	Respondent	B	
beskriver	sin	motivation	som	tvådelad:	
	

Jag	 är	 rädd	 för	 att	misslyckas!	 Jag	 tycker	 att	 det	 är	 otroligt	 pinsamt	 att	 sitta	
och	inte	kunna	stycket.	Det	är	totalt	otänkbart	för	mig	att	inte	känna	till	musi-
ken.	Jag	tycker	att	det	är	en	plikt	att	förbereda	mig	så	gott	jag	kan,	du	kommer	
förberedd,	det	är	inget	snack	om	saken	[…]	Det	är	kul	att	spela	bra	på	sitt	in-
strument,	det	tycker	jag	i	alla	fall.	(Respondent		B)	

	
Å	ena	sidan	är	hon	rädd	för	att	misslyckas	och	finner	motivation	till	att	öva	i	rädslan	att	
spela	fel,	och	inte	kunna	musiken.	Å	andra	sidan	tycker	hon	att	det	ger	henne	en	person-
lig	 tillfredställelse	 att	 spela	bra	på	 sitt	 instrument.	 Som	 förebild	nämner	hon	kollegor,	
men	också	sina	tidigare	lärare.	
	
Även	respondent	A	nämner	sina	tidigare	lärare	som	inspiration	för	hur	han	går	tillväga	i	
sin	övning.	En	upplevelse	som	framkommer	som	betydelsefull	är	när	han	tog	lektioner	
för	en	violinist	som	han	beskriver	som	mycket	duktig.	Själva	mötet	beskriver	han	som	en	
inspiration:	”Jag	hade	ju	aldrig	kommit	så	nära	en	sån	dunderviolinist,	komma	in	så	nära	
och	få	lektion	liksom”.	
	
Respondent	 C	 beskriver	 hur	 han	 inspireras	 av	 sina	 kollegor:	 ”…	 och	 kollegorna	 är	 ju	
många	som	man	beundrar,	från	stråkar	till	blåsmusiker”.	Han	framhåller	också	en	annan	
aspekt,	nämligen	att	han	tycker	sig	lära	av	dem	som	han	ser	att	det	inte	går	bra	för,	till	
exempel	de	som	börjar	slarva	med	övningen,	eller	börjar	 leva	ett	osunt	 liv.	Den	 lärdo-
men	framhålls	som	en	viktig	motivation	 för	att	hela	 tiden	underhålla	sin	 färdighet	och	
fortsätta	utvecklas.	
	
Olika	erfarenheter	har	alltså	färgat	respondenternas	livsvärldar,	vilket	i	sin	tur	bidragit	
till	 att	 påverka	 deras	motivation	 till	 att	 fortsätta	 utvecklas	 på	 sitt	 instrument.	 Stipen-
dium	och	möten	med	förebilder	beskrivs	som	en	morot	till	vidare	utveckling	medan	er-
farenheter	som	slarvande	kollegor	och	en	rädsla	för	att	misslyckas	snarare	tjänat	som	en	
sorts	farhågor	som	också	bidragit	till	att	förändra	deras	livsvärldar	och	därmed	påver-
kat	deras	motivation.	

5.6	Sammanfattning	
I	 resultatet	 framkommer	 respondenternas	 synsätt	 på	 övning.	 Synsätten	 presenteras	 i	
form	av	fem	meningsenheter,	vilka	tillsammans	utgör	fenomenet	övningsstrategier.	Den	
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första	 meningsenheten,	Dagliga	 tekniska	 övningsstrategier,	 beskriver	 hur	 samtliga	 re-
spondenter	i	regel	värmer	upp	varje	dag.	Syftet	med	uppvärmningen	beskrivs	lite	olika:	
Respondent	C	använder	uppvärmningstiden	 för	 att	underhålla	 sin	grundteknik	medan	
respondent	B	framhåller	tankar	om	risken	med	att	uppvärmningen	blir	en	alltför	viktig	
del,	och	kanske	 till	och	med	ett	hinder	 för	att	kunna	spela.	Gemensamt	är	att	samtliga	
respondenters	 livsvärldar	tydligt	 färgas	av	denna	uppvärmning	då	den	utgör	en	daglig	
syssla	 som	 respondenterna	 ägnar	 uppmärksamhet	 åt,	 och	 i	 kombination	 med	 denna	
även	instrumentaltekniskt	underhåll.	
	
Vidare	presenteras,	under	rubriken	Noggranna	förberedelser,	tankar	om	hur	responden-
terna	 övar	 in	 den	 repertoar	 som	 jobbet	 kräver.	 Samtliga	 respondenter	 framhåller	 att	
deras	livsvärldar	även	här	tydligt	präglas	av	att	komma	väl	förberedda	till	repetitioner-
na,	och	några	strategier	för	hur	de	tar	sig	an	den	nya	repertoaren	presenteras.		
	
Nästa	avsnitt	av	resultatet	behandlar	respondenternas	Tidsplanering,	både	över	en	sä-
song,	men	också	över	en	vecka	och	slutligen	hur	de	lägger	upp	sin	arbetsdag.	Under	ru-
briken	Övriga	strategier	presenteras	några	strategier	som	 inte	riktigt	platsar	under	de	
övriga	 rubrikerna,	 dessa	 strategier	 presenteras	 under	 temana	Anteckningar	 i	 noterna	
och	att	Lyssna	på	inspelningar.	Kapitlet	avslutas	med	ett	avsnitt	som	behandlar	respon-
denternas	Strävan	efter	utveckling	av	egen	övning,	samt	vad	som	motiverar	och	inspire-
rar	dem	till	att	öva	som	de	gör.	 	
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6	Diskussion	
I	detta	kapitel	belyses	först	resultatet	i	relation	till	forskning	och	litteratur,	därefter	föl-
jer	 en	metoddiskussion,	 arbetets	 betydelse	 och	 yrkesrelevans	 samt	 idéer	 om	 framtida	
forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

6.1	Resultatdiskussion	
De	teman	som	lyfts	fram	nedan	är:	Att	lita	på	sin	livsvärld,	Teknik	och	repertoar,	Tidspla-
nering,	Lyssnande	och	anteckningar	samt	Utveckling	av	övning.	

6.1.1	Att	lita	på	sin	livsvärld		
Husserl	 (2004)	 och	Bengtsson	 (2005)	menar	 att	 vi	människor	 alltid	 upplever	 världen	
genom	vår	egen	livsvärld.	Livsvärlden	utgörs	av	de	erfarenheter	som	vi	bär	med	oss	och	
varje	människas	 livsvärld	är	därför	unik.	 I	 resultatkapitlet	 framkommer	ändå	 flera	 lik-
heter	hos	de	olika	respondenternas	livsvärldar.	Bland	annat	så	genomsyrar	den	dagliga	
uppvärmningen,	noggranna	 repertoarförberedelser	och	 tidsplanering	 samtliga	 respon-
denters	livsvärld	på	ett	tydligt	sätt.	Övning	som	fenomen	verkar	alltså	vara	en	aktivitet	
som	på	många	sätt	ter	sig	likartad	hos	respondenterna.	
	
Flera	strategier	som	berör	noggrann	repertoarförberedelse	framkommer	i	resultatet.	En	
strategi	handlar	till	exempel	om	att	förbereda	all	repertoar	som	om	det	vore	soloreper-
toar,	detta	för	att	saker	och	ting	kan	inträffa	under	en	konsert	som	gör	att	prestationen	
inte	blir	hundraprocentig.	Genom	att	belysa	den	här	 strategin	utifrån	Husserls	 (2004)	
och	Bengtssons	(2005)	beskrivning	av	livsvärlden,	går	det	att	se	att	en	konsertsituation	i	
sig,	kan	komma	att	ändra	en	musikers	livsvärld	och	därmed	även	påverka	dennes	pre-
station.	Livsvärlden	är	alltså	inte	något	statiskt,	utan	hela	tiden	föränderlig.	I	resultatet	
framkommer	en	medvetenhet	om	just	detta,	vilket	lyser	igenom	i	de	strategier	som	be-
rör	den	noggranna	förberedelsen	av	repertoaren.	
	
Husserl	(2004)	förklarar	att	forskare	bör	söka	åsidosätta	sina	tidigare	erfarenheter	och	
kunskaper	om	ett	 fenomen	när	dito	utforskas.	Vidare	menar	Bengtsson	 (2005)	att	det	
inom	 fenomenologi	 är	 av	 vikt	 att	 försöka	 gå	 tillbaka	 till	 sakerna	 själva.	 Oavsett	 vilket	
fenomen	 som	 undersöks	 bör	 forskare	 sträva	 efter	 att	 ge	 det	 utforskade	 objektet	 full	
rättvisa	genom	att	inte	ta	det	för	givet,	utan	istället	försöka	gå	tillbaka	till	objektet	självt,	
via	vårt	medvetande.	I	resultatkapitlet	har	de	framkomna	meningsenheterna	presente-
rats,	för	att	i	största	möjliga	mån	försöka	gå	tillbaka	till	de	fenomen	som	respondenterna	
beskriver,	 såsom	de	beskriver	dem.	Som	 forskare	har	 jag	 i	möjligaste	mån,	 försökt	att	
sätta	min	tidigare	kunskap	om	ämnet	inom	parentes,	med	förhoppningen	att	på	så	sätt	
kunna	göra	respondenternas	utsagor	rättvisa.		

6.1.2	Teknik	och	repertoar	
Hallam	 (2001)	 delar	 in	 övningsstrategier	 i	 två	 kategorier:	 instuderingsstrategier	 och	
strategier	 som	används	 för	 att	 upprätthålla	 en	 viss	 teknisk	 standard.	 I	Hallams	 studie	
uppges	 även	 att	 utbredda	 strategier	 hos	 professionella	musiker	 för	 att	 tillägna	 sig	 ny	
repertoar	är	att	isolera	problem,	identifiera	fel	och	sedan	vidta	åtgärder	för	att	lösa	dem.	
I	resultatet	i	föreliggande	studie	framkommer	att	respondenterna	använder	sig	av	dag-
liga	 tekniska	 strategier	 i	 olika	 syften:	 En	 strategi	 handlar	 om	 att	 dagligen	 underhålla	
grundtekniken,	ofta	då	i	kombination	med	uppvärmning,	vilket	är	något	som	alla	tre	re-
spondenterna	ser	som	viktigt	 i	sitt	yrke.	Dessa	tekniska	strategier	beskrivs	till	stor	del	
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som	åtskilda	från	arbetet	med	den	repertoar	som	ständigt	måste	övas	in,	men	i	viss	mån	
också	sammansmälta	med	detta	arbete.	Resultatet	i	föreliggande	studien	uppvisar	alltså	
likheter	med	det	resultat	som	Hallam	(2001)	presenterar,	både	i	det	att	strategierna	kan	
delas	 upp	 i	 instuderingsstrategier	 och	 tekniska	 strategier,	men	 också	 i	 de	 problemlö-
sande	strategier	som	beskrivs.		
	
Strategierna	från	föreliggande	studies	resultat	kan	även	jämföras	med	Galamians	(1985)	
kategorisering	 av	övning:	 teknikövning,	 interpretationsövning	och	 framförandeövning.	
De	dagliga	tekniska	strategierna	som	framkommer	i	resultatet	stämmer	väl	överens	med	
det	som	Galamian	beskriver	som	teknikövning,	och	den	noggranna	förberedelsen	av	ny	
repertoar	 liknar	 Galaminas	 beskrivna	 interpretationsövning	 där	 musiken	 formas	 och	
görs	till	sin	egen.	I	resultatet	framkommer	strategier	som	att	öva	baklänges	och	att	öva	
igenom	 allt	 som	 om	 det	 vore	 solorepertoar,	 båda	 för	 att	 respondenterna	 ska	 kunna	
tillägna	sig	musiken	på	ett	så	omfattande	sätt	som	möjligt.		
	
Galamians	(1985)	tredje	kategori,	framförandeövning	skulle	tillsammans	med	interpre-
tationsövning	 kunna	 ses	motsvara	 den	 övning	 som	orkestermusikerna	 utövar	 tillsam-
mans,	under	repetitionerna.	I	resultatet	lyfts	ett	förhållningssätt	till	repetitionerna	fram:	
repetitionerna	 ska	 användas	 till	 att	 jobba	 med	 karaktärer	 och	 forma	 musiken,	 vilket	
kräver	att	musikerna	tillägnat	sig	repertoaren	i	förväg.	

6.1.3	Tidsplanering	
I	 resultatet	 tydliggörs	 respondenternas	 tidsplanering;	 planering	 av	 säsongen,	 veckan	
och	 arbetsdagen	 lyfts	 fram.	 Flera	 strategier	 som	 berör	 tidsplanering	 presenteras,	 till	
exempel	visas	hur	generalprogrammet	kan	användas	för	att	skapa	en	överblick	över	sä-
songen.	 I	 kombination	med	 instrument-	och	 repertoarkännedom	kan	generalprogram-
met	användas	för	att	planera	övningen	över	säsongen.		
	
Tidsaspekten	på	övning	är	något	 som	 inte	 lyfts	 fram	 i	 tidigare	 forskning	men	som,	ef-
tersom	 respondenterna	här	 valt	 att	 beröra	det,	 blir	 intressant	utifrån	 ett	 fenomenolo-
giskt	 perspektiv.	 Enligt	 Karlsson	 (1999)	 fungerar	 vårt	medvetande	 intentionalt,	 vilket	
även	gäller	för	de	respondenter	som	medverkat	vid	studien.	Utifrån	detta	blir	det	därför	
intressant	att	se	till	resultatet	som	en	helhet,	vad	som	särskilt	lyfts	fram	av	responden-
terna	och	vad	som	tagit	stor	plats.	Något	som	utgör	särskilt	stor	del	av	resultatkapitlet	är	
strategier	som	berör	tidsplanering.	Respondenterna	i	denna	studie	har	alltså	i	intervju-
erna	valt	att	beröra	tidsplaneringen	i	relativt	stor	utsträckning	jämfört	med	andra	stra-
tegier	 som	 också	 berörts.	 Belyst	 utifrån	 intentionalitetsbegreppet	 blir	 mängden	 reso-
nemang	som	förts	kring	olika	aspekter	 intressant:	Tidsaspekten	är	något	som	samtliga	
respondenter	fört	förhållandevis	långa	resonemang	kring,	vilket	tyder	på	att	det	är	nå-
got	de	tillskriver	en	relativt	hög	grad	av	mening	i	sitt	yrke.	
	
Ett	antal	strategier	för	att	ha	en	tidsmässig	framförhållning	framkommer	i	resultatet.	Till	
exempel	 presenteras	 strategier	 som	 att	 börja	 säsongen	med	 att	 kunna	 första	 veckans	
program	för	att	på	så	sätt	hela	tiden	kunna	ligga	en	vecka	före.	Motivationen	till	att	ha	en	
god	 framförhållning	 kan	 anas	 i	 resultatet:	 flera	 utsagor	 om	 arbetets	 omfattning	 före-
kommer	i	samband	med	resonemang	rörande	tidsplanering.		
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6.1.4	Lyssnande	och	anteckningar	
Anteckningar	i	noter	framkommer	som	en	strategi	som	kan	användas	vid	instuderings-
övning.	 Schönning	 (2012)	 och	 Hallam	 (2001)	 beskriver	 att	 denna	 strategi	 även	 före-
kommer	 i	 deras	 forskning.	 I	 föreliggande	 studies	 resultat	 beskrivs	 användning	 av	 an-
teckningar	 inte	 bara	 som	 en	 instuderingsstrategi,	 utan	 anteckningarna	 används	 också	
för	 att	 på	 längre	 sikt	 minnas	 stråk,	 fingersättningar	 och	 liknande.	 Även	 här	 kopplas	
alltså	strategin	till	ett	tidsperspektiv.	En	intressant	aspekt	beträffande	anteckningar,	är	
bruket	 av	 övningskopior:	 Som	medveten	 strategi	 hålls	 noterna	 som	 ska	 användas	 på	
pulten	 tomma	 från	anteckningar,	medan	anteckningarna	 istället	 skrivs	 in	 i	 övningsko-
pior.	
	
Ytterligare	en	strategi	som	presenteras	av	både	Hallam	(1995)	och	Schönning	(2012)	är	
förberedelse	genom	att	lyssna	på	materialet.	Denna	strategi	framkommer	även	i	förelig-
gande	studies	resultat,	dock	med	en	ytterligare	dimension,	nämligen	att	 i	 realtid	spela	
till	en	inspelning.	Strategin	beskrivs	som	användbar,	inte	bara	för	att	skapa	en	överblick	
av	musiken,	utan	även	för	att	”lära	sig	att	vara	i	musiken”.		

6.1.5	Utveckling	av	övning	
Resultatet	i	Hallams	(2001)	studie	pekar	på	att	musiker	över	tid	ofta	strävar	efter	att	på	
olika	 sätt	 strukturera	och	effektivisera	 sin	övning.	Även	 i	 föreliggande	studies	 resultat	
framkommer	några	 resonemang	kring	hur	 respondenternas	 syn	på	övning	upplevs	ha	
förändrats	med	tiden.	Ett	skäl	till	att	jobba	mer	pragmatiskt	med	övning,	vilket	står	att	
läsa	om	i	denna	studies	resultat,	är	en	upplevelse	av	ökad	arbetsbelastning.	Upplevelsen	
av	 ökad	 arbetsbelastning	 är	 något	 som	 kan	 knytas	 till	 en	 förändring	 i	 det	 Bengtsson	
(2005)	 beskriver	 som	 livsvärlden.	Detta	 visar	 på	 vilka	 konkreta	 konsekvenser	 en	 för-
ändring	i	livsvärlden	kan	skapa.		
	
Schönning	 (2012)	 presenterar	 i	 sin	 forskning	 en	 syn	 på	 orkestermusikers	motivation,	
motivation	beskrivs	 som	sprungen	dels	ur	 respondenternas	kärlek	 till	musik,	och	dels	
sprungen	ur	de	krav	som	yrket	har	på	dem.	 I	resultatkapitlet	här	 i	denna	studie	 fram-
kommer	en	syn	på	motivation	som	på	många	sätt	liknar	den	som	Schönning	beskriver,	
en	motivation	där	både	rädsla	för	att	misslyckas	och	tillfredsställelsen	av	att	spela	så	bra	
som	möjligt	 beskrivs	 som	 faktorer	 som	 påverkar	motivationen.	 I	 föreliggande	 studies	
resultat	beskrivs	även	mötet	med	kollegor	och	tidigare	lärare	som	påverkande	faktorer	
för	motivation	och	inspiration.	En	ytterligare	aspekt	som	lyfts	fram	är	hur	erfarandet	av	
andras	misslyckande	kan	vara	en	faktor	som	påverkar	den	egna	livsvärlden,	och	därmed	
även	motivation.	Detta	är	aspekter	som	inte	riktigt	står	att	finna	i	tidigare	forskning.		

6.2	Metoddiskussion		
Under	intervjuerna	har	respondenterna	fått	prata	nästan	helt	 fritt	om	sin	egen	övning.	
Intervjuguiden	har	dock	fungerat	som	ett	stöd	för	mig,	och	hjälpt	mig	att	styra	intervju-
erna	i	rätt	riktning,	över	lag	har	jag	som	forskare	försökt	att	färga	respondenternas	re-
sonemang	 i	 så	 liten	 utsträckning	 som	möjligt.	 Denna	metod	 har	 alltså	 format	 arbetet	
både	positivt	och	negativt.	
	
Bryman	(2011)	problematiserar	den	kvalitativa	intervjun;	en	risk	med	den	typen	av	in-
tervju	är	att	intervjusvaren	på	grund	av	metodens	relativt	stora	frihet,	kan	bli	svåra	att	
jämföra.	 Samtidigt	 poängteras	 fördelen	 att	 intervjusvaren	 i	 en	 kvalitativ	 intervju	 ofta	
blir	 mer	 uttömmande	 än	 i	 exempelvis	 en	 enkät.	 Under	 arbetets	 gång	 har	 jag	 tydligt	
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märkt	av	dessa	båda	parametrar.	I	och	med	respondenternas	stora	frihet	har	intressanta	
strategier	dykt	upp,	som	kanske	inte	alls	kunnat	uppmärksammas	med	en	mer	struktu-
rerad	 datainsamlingsmetod.	 Samtidigt	 har	 den	 friheten	 gjort	 intervjuerna	 svårare	 att	
jämföra;	 samtliga	 respondenter	har	var	och	en	 för	 sig	 fört	 resonemang	kring	aspekter	
som	de	andra	respondenterna	inte	alls	rört	vid.	
	
Å	ena	sidan	har	ovanstående	lett	till	att	en	del,	ofta	mycket	intressanta,	aspekter	enbart	
blivit	problematiserade	av	en	enda	 respondent,	 vilket	hade	kunnat	 förhindras	med	en	
mer	strukturerad	datainsamlingsmetod.	Å	andra	sidan	hade	kanske	just	de	aspekterna	i	
så	 fall	 aldrig	 synliggjorts.	 Syftet	 med	 en	 kvalitativ	 studie	 lik	 denna	 är	 enligt	 Bryman	
(2011)	att	ta	del	av	vad	respondenterna	har	att	säga,	just	deras	tankar	och	resonemang	
kring	det	givna	ämnet	är	ju	det	som	är	av	intresse.		
	
Kanske	skulle	en	kompletterande	intervju	med	varje	respondent	kunna	ha	använts,	för	
att	 fylla	 igen	de	 luckor	 som	den	 första	 intervjun	 lämnade.	 På	 så	 sätt	 hade	kanske	 alla	
respondenter	fått	chansen	att	föra	ett	resonemang	kring	samma	aspekter	på	övningen.	
Även	fast	 intervjusvaren	inte	alltid	varit	helt	 lätta	att	samla	under	ett	fåtal	meningsen-
heter,	tycker	jag	ändå	att	fördelarna	med	metoden	väger	över	nackdelarna.	Samtliga	re-
spondenter	har	 fått	 chansen	att	 fritt	 resonera	kring	sin	egen	övning,	vilket	har	 synlig-
gjort	en	mängd	intressanta	strategier	som	presenterats	i	resultatkapitlet.	
	
I	det	stora	hela	anser	jag	att	arbetets	metod	varit	gynnsam	för	att	få	ett	 intressant	och	
nyanserat	 resultat.	 Den	 relativt	 fria,	 semistrukturerade	 intervjuformen,	 har	 gjort	 det	
möjligt	att	diskutera	resultatet	utifrån	Karlsson	intentionalitetsbegreppet	(1999)	och	på	
så	sätt	belysa	vad	de	olika	respondenterna	valt	att	fokusera	sina	intervjusvar	på.	Med	en	
snävare	datainsamlingsmetod	hade	en	sådan	diskussion	inte	varit	möjlig.	

6.3	Arbetets	betydelse		
I	det	här	arbetet	har	jag	fått	möjlighet	att	kort	möta	tre	professionella	musiker	med	lång	
yrkeserfarenhet,	jag	har	fått	ta	del	av	intressanta	resonemang	beträffande	olika	övnings-
strategier	 och	 dessutom	 fått	möjlighet	 att	 analysera	 och	 diskutera	 dessa	 resonemang.	
Mötena	har	i	sig	varit	väldigt	inspirerande	och	deras	tankar	om	övning	har	varit	väldigt	
intressanta	att	få	ta	del	av.		
	
I	och	med	publiceringen	av	detta	arbete	hoppas	jag	att	fler	ska	kunna	få	möjligheten	att	
ta	del	 av	de	 tankar	och	 resonemang	som	presenterats.	Min	 förhoppning	är	att	 arbetet	
ska	 läsas	av	 redan	yrkesverksamma	musiklärare,	och	hjälpa	dem	att	ge	 sina	elever	en	
mer	nyanserad	bild	av	vad	det	innebär	att	jobba	som	professionell	musiker	i	en	orkester.	
Arbetet	 kan	 också	 vara	 intressant	 att	 läsa	 för	 professionella	musiker,	 eller	musikstu-
derande,	som	vill	 få	en	inblick	i	vilka	övningsstrategier	som	kan	förekomma	hos	andra	
musiker.	

6.4	Fortsatt	forskning		
Arbetets	omfattning	har	tvingat	mig	att	begränsa	både	mängden	intervjuer	och	längden	
på	dem.	Ett	 liknande	 arbete	med	 större	 omfattning	hade	 varit	 intressant,	 både	 för	 att	
belysa	 fler	strategier	men	också	mer	djupgående	kunna	 få	 ta	del	om	resonemang	runt	
omkring	dem.	 I	bakgrundskapitlet	presenteras	 ingen	 tidigare	 forskning	kring	hur	pro-
fessionella	musiker	planerar	hur	de	ska	disponera	tiden	 i	sitt	yrke,	något	som	nu	bara	
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ytligt	berörts	i	detta	arbete.	Fortsatt	forskning	inom	det	området	skulle	vara	intressant	
att	få	ta	del	av.	
	
Med	de	kvalitativa	utgångpunkter	som	detta	arbete	tar	avstamp	ifrån	har	ett	intressant	
resultat	kunnat	presenteras,	ett	resultat	som	speglar	de	tre	respondenternas	syn	på	sin	
egen	övning.	De	meningsenheter	som	presenterats	har	dock	inte	kunnat	användas	för	att	
generera	något	generaliserbart	 resultat.	Därför	vore	någon	 form	av	kvalitativ,	 lite	mer	
omfattande,	studie	inom	området	intressant.	
	
Detta	arbete	har	fokuserat	på	stråkmusiker,	men	kanske	skulle	fortsatt	forskning	kunna	
inkludera	även	resterande	delar	av	orkesterns	musiker	för	att	få	en	mer	nyanserad	bild	
av	yrket.	Genom	att	nå	ut	med	forskning	lik	denna	hoppas,	och	tror,	jag	att	musiklärare	
ska	kunna	hjälpa	de	elever	som	vill	mot	en	karriär	som	professionell	musiker	på	ett	mer	
målinriktat	vis.		 	
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Bilagor	

Bilaga	1	Intervjuguide	
	
Bakgrund	
Utbildning	
Fortbildning	
Undervisar	du?	
Tillägg/övrigt?	
	
Vardagen	
Hur	ser	en	vecka	ut?	
Hur	ser	en	dag	ut?	
Varför	gör	du	som	du	gör?	
Vilken	betydelse	har	dina	rutiner?	
Hur	börjar	du	dagen?	
Tankar	om	”underhåll”/ny	repertoar?	
Utveckla	övningen?	
Övar	du	på	det	som	är	lätt?	
	
Kunskaper	om	övning	
Varifrån	har	du	fått	kunskap	om	strategierna	till	övning?	
Förebilder?	
Kollegor?	
Erfarenheter?	
	
Tillägg/Övrigt?	
	
	
Följdfrågor	
Kan	du	utveckla	det?		
Kan	du	berätta	mer?	
Du	sade	X,	hur	menar	du	då?	
	
	
Checklista	
Bakgrund	
Vardagen	
”Problemet”	med	ny	repertoar	
Kunskaper	om	övning	
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Bilaga	2	Information	till	deltagarna	i	studien	
	
Information	om	forskningsstudie	
	
Hur	 övar	 proffsen?:	 En	 kvalitativ	 intervjustudie	 om	professionella	musikers	 öv-
ning	
	
Jag	är	musiklärarstuderande	vid	Musikhögskolan	Ingesund	och	jag	håller	just	nu	på	att	
skriva	mitt	examensarbete.		
	
Syftet	med	studien	är	att	synliggöra	hur	några	professionella	musiker	beskriver	att	de	
går	till	väga	i	sina	instuderingsprocesser.	Med	studien	hoppas	jag	kunna	få	en	inblick	i	
vilka	övningsstrategier	professionella	musiker	kan	använda	sig	av.	
	
För	 att	 studera	 detta	 kommer	 jag	 att	 utföra	 kvalitativa	 intervjuer	med	 tre	 etablerade	
professionella	musiker.	 Intervjuerna	 kommer	 att	 spelas	 in	 för	 att	 sedan	 transkriberas	
och	analyseras.	
	
Din	medverkan	innebär	att	denna	intervju	kommer	att	utgöra	en	del	i	studiens	resultat.	
Intervjuerna	kommer	endast	att	användas	för	det	aktuella	examensarbetet	och	de	kom-
mer	att	förvaras	så	att	ingen	obehörig	kan	komma	åt	den.	
	
Du	kommer	att	garanteras	anonymitet	i	studien.	Deltagandet	är	frivilligt	och	du	kan	om	
så	önskas	avbryta	ditt	deltagande	i	studien	när	du	vill.	
	
Jag	vill	att	du	som	 informant	ger	ditt	 samtycke	 till	att	bli	 intervjuad,	ger	 tillåtelse	 till	 i	
vilka	sammanhang	intervjuuttalanden	får	redovisas	samt	tar	ställning	till	om	uttalanden	
och	beskrivna	handlingar	i	intervjuerna	bör	vara	anonyma	eller	ej.	
	
	
	
	
Fredrik	Hedberg	
Musikstuderande	
Musikhögskolan	Ingesund	
Karlstads	universitet	
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Bilaga	3	Samtyckesformulär	
	

Samtycke	till	medverkan	i	forskningsstudie	
	
Jag	samtycker	till	att	bli	intervjuad	
	
☐			JA																														
	
Jag	anser	att	den	information	jag	har	fått	om	studien	är	tillräcklig.	
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
Jag	vill	att	mina	beskrivna	handlingar	och	mina	uttalanden	i	intervjuerna	ska	vara	
anonyma	om	de	redovisas.		
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
	
Namn:______________________________________________________________________________________________	
	
(Har	varit)	verksam	som	musiker	vid:__________________________________________________________	
	
Ålder:__________________		Antal	år	som	verksam	musiker:___________________	
	
Instrument:________________________________________________________________________________________	
	
Huvudsaklig	hemvist	inom	(genreområde):____________________________________________________	
	
	
	
	
	
Datum,	ort	och	namn:____________________________________________________________________________	


