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SAMMANFATTNING 
Författare: Lindberg, Håkan & Strömqvist, Peter. 
Titel: Samspel i musikensemble. Ensemblemusikers syn på det sociala samspelet. 
Title in English: Interplay in music ensemble. Ensemble musicians’ view upon the social 
interplay.  
C-uppsats i musikpedagogik, Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2005.  

Syftet med denna uppsats har varit att belysa några ensemblemusikers syn på och 
uppfattning om det sociala samspelet i en musikensemble. 

Vi beskriver ensemblemusikernas syn på det sociala samspelet med utgångspunkt i åtta 
musikers egna berättelser utifrån de kvalitativa intervjuer vi utfört med dem.  Musikerna var 
alla vid studiens utförande studerande vid en folkhögskola i Mellansverige.  

Den teoretiska utgångspunkten kan närmast knytas till ett sociokulturellt perspektiv, då en 
grundtanke hos oss är att människan formas och påverkas av den sociala kontext den befinner 
sig i. Därför var ett grundantagande inför studien att det sociala samspelet i musikensemblen 
är minst lika viktigt som det musikaliska.  

Sammanfattande kan sägas att samtliga intervjudeltagare - utöver de rent speltekniska 
färdigheterna - har nämnt de sociala relationerna som helt avgörande för hur samspelet i 
gruppen skall fungera. I studien växte fyra begrepp fram som utgjorde överordnade kategorier 
för hur vi sedan diskuterade våra resultat. Dessa fyra begrepp var individens personlighet, 
gruppmedlemmarnas erfarenheter, de omständigheter som gruppen befinner sig i samt de 
värderingar som finns inom gruppen.   
 
Ämnesord: ensemble, musik, gruppsykologi, musikpedagogik.  
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INLEDNING 
Vi, Håkan Lindberg och Peter Strömqvist, är båda gitarrister och sångare och har på var sitt 
håll musicerat i många olika musikensembler. Det har bland annat handlat om frilansuppdrag, 
egna band med tillhörande turnéer och skivproduktioner, storband, såväl som körprojekt och 
musikaler. Genomgående har vårt musicerande till största delen skett, och sker, tillsammans 
med andra människor. Denna variation av musiksammanhang har för oss båda inneburit att vi 
har musicerat med olika musiker med skiftande personlighet och musikalisk kvalitet.  
 
Musikensembler sätts samman utifrån ett musikaliskt projekt av varierande storlek av någon 
initiativtagare. Det är ofta den personen som bestämmer vilka hon eller han vill ska medverka 
i projektet. Anledningen till att musiker blir tillfrågade om ett uppdrag kan variera. Att ha 
någon form av färdighet på sitt instrument är en grundläggande förutsättning för att medverka 
i en musikensemble. Vad innebär det då att kollektivt musicera? Förutom att man spelar 
musik med andra människor, vilket är själva poängen, så handlar det även om ett socialt 
samspel. Vi tror att en social kompetens och förmåga att kunna anpassa sig till olika grupper 
av människor kan vara en fördel och kanske rent av en nödvändighet för ensemblespel.  

Ett personligt kontaktnät kan vara en god förutsättning för att komma i kontakt med andra 
musiker eller för att vidare bli rekommenderad till andra musikensembler och speltillfällen.  
Som musiker kan vi hamna i situationer där man inte känner de man skall musicera med och 
vise versa, vilket kan skapa en otrygghetskänsla. Detta gör att vi skärper våra sinnen för att vi 
vill vara duktiga och visa vår goda musikaliska förmåga, men det ställer samtidigt vår sociala 
kompetens på sin spets och förmågan att anpassa sig till gruppen. Hur kommer vi att uppfattas 
som personer och vilken bild av oss kommer de att få? Hur musiker samspelar med varandra 
har efter hand som vi själva har musicerat blivit mer och mer intressant. Vad är det som gör 
att det fungerar bra eller dåligt? Tiden man lägger på det rent sociala umgänget i ett 
musiksammanhang kan variera men vi tror att det alltid existerar i någon form.  

Under alla år som vi har haft förmånen att få musicera och medverka i olika 
musikensembler har det även förekommit situationer där deltagarna har haft svårt att 
samarbeta och inte har kunnat komma överens. I musikensembler, likt övriga 
gruppsituationer, uppkommer det meningsskiljaktigheter av olika slag. Vår idé är att skriva 
om socialt samspel i ensemblesituationer på grund av att vi anser att detta är en viktig faktor i 
samspelet med andra musiker.  
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BAKGRUND 
Att vara musiker bland andra i en ensemble kräver samspel på en rad sätt: musikaliskt såväl 
som socialt. För att studera detta mångfacetterade område eller det komplexa samspel som 
finns i gruppsituationer och musikensembler vill vi belysa olika ämnesområden. Med dessa 
vill vi ge läsaren en överblick i vårt valda ämne och de faktorer som vi tror påverkar 
ensemblemusikers samspel med varandra.  
 
När man talar om grupper handlar det om att en grupp är summan av ett antal individer och 
denna summa är något annat än summan av de enskilda individerna var för sig. Beroende på 
dessa individers olika personlighet formas gruppen på olika sätt (Mathiasson, 1994, s. 22). 
Individerna kan ha lika många mål med gruppens verksamhet som de antal de är i själva 
gruppen, men det intressanta är hur de tillsammans kompromissar sig fram till ett gemensamt 
mål. ”Gruppen kan liknas med en buss, vars passagerare har som gemensamt mål att komma 
till stadens centrum. Dock har passagerarna olika motiv varför de vill ta sig dit” (Heiling, 
2000, s. 182). 
 
Sociala roller i gruppen 
Johansson (2005) skriver om självcentrerande rollfunktioner, där han tar upp typiska 
karaktärer som ofta förekommer i ensemblesituationer. Kritikern/angriparen beskrivs som 
den egocentrerade deltagaren som riktar kritik mot såväl gruppen som den enskilde individen. 
Pajasen/Uppmärksamhetssökaren är benämningen på den gruppdeltagare som med hjälp av 
humor själv försöker hamna i centrum. Den självutnämnde ledaren är en person som på ett 
odemokratiskt sätt intar en central roll och därigenom försöker framföra sina egna värderingar 
och åsikter. Offret är den eller de deltagare som inte aktivt råder över sin situation. I rollen 
som osäker söker han eller hon sympati (a.a., s. 34-35).  

Johansson (2005) går vidare i sitt resonemang om rollfunktioner och menar att i en 
ensemble som fungerar på ett bra sätt kan deltagarna ges utrymme att skifta roller och de 
behöver därför inte bli statiska. Under en ensemblerepetition kan en person ta ledarrollen och 
en annan kan ha rollen som exempelvis den tyste för att i nästa stund växla roller med 
varandra eller med någon annan i gruppen. Om en ensemble fungerar väl så kan detta skifte 
ske tämligen outtalat. Det är då inte frågan om något maktspel utan att arbetsprocessen ska 
fungera på ett bra sätt (a.a., s. 29). 

Mathiasson (1994) betonar att en individ inte beter sig likadant i alla sammanhang, utan 
påverkas av den situation och den grupp han eller hon befinner sig i (a.a., s. 23). Vi vill utifrån 
detta påstående exemplifiera hur en ung pojkes beteende och rolltagande kan variera i olika 
situationer. I skolan har han en viss social roll gentemot sina klasskamrater och sina lärare. 
Hans beteende är påverkat av miljön som han befinner sig i. Som fotbollsspelare har han 
intagit en annan roll inför sina tränare och medspelare. Även här påverkas hans beteende efter 
den nya miljön. En ytterligare social roll som han har är i hemmet gentemot föräldrar och 
syskon, där han kanske beter sig på ett annat sätt än i något av de två ovanstående exemplen. 
Trots att beteendet kanske skiftar i de olika fallen är han ändå samma person som visar olika 
sidor av sig själv (jfr a.a., s. 23-27).  

En person som känner trygghet i den egna gruppen vågar vara mer flexibel i sitt 
rolltagande. En person som däremot känner osäkerhet i den egna gruppen och som har dålig 
självkänsla vågar inte vara lika flexibel (Mathiasson, 1994, s. 27). Beroende på klimatet i 
gruppen ges deltagarna olika förutsättningar att finna sin roll. Om individerna känner sig 
trygga i gruppen kommer det att avspegla sig i deras gemensamma arbete och som Johansson 
skriver: ”När människor får erkännande och stöd i gruppen trivs de och bidrar till en atmosfär 
av tillit, öppenhet och risktagande” (Johansson, 2005, s. 84). Vidare påverkas de roller vi 
människor tar, eller blir tilldelade sig, på olika sätt. Rollerna är givetvis inte statiska för resten 
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av livet utan skiftar för respektive gruppsituation vi kommer att hamna i. Vi kan ana att skilda 
karaktärsdrag kan göra det lättare att oftare få en viss roll (a.a., s. 29).  
 
Sociala relationer 
För oss människor utgör sociala relationer en väldigt avgörande del av våra liv och de är ett 
grundläggande behov för oss. Vi är väldigt måna om att bli bekräftade av andra människor i 
vår omgivning och detta fenomen ligger djupt rotat i vår mänskliga natur. Det som är 
livskvalitet för de flesta människor är den sociala relationen till varandra (Nilsson 1993, s. 57-
58). Sociala relationer handlar inte enbart om behovet av bekräftelse eller människors 
välbefinnande. Genom interaktion människor emellan formas även individens världsbild 
(Säljö, 2000, s. 35-37). Säljö anser således att en persons lärande och utveckling äger rum i 
den sociokulturella sfären: 
 

”Den komplexitet i vardagliga verksamheter som samhället innehåller förutsätter läroprocesser på 
många plan hos individer och kollektiv. Hos människan – till skillnad från vad som är fallet hos 
många andra arter – är det kompetenta vuxna handlandet en produkt av processer och erfarenheter 
som är sociokulturella” (Säljö, 2000, s. 35). 
 

Följaktligen så räcker det inte för en individ att besitta endast den motoriska färdighet 
som krävs för exempelvis spela ett instrument. En person måste känna till de regler och 
normer som existerar i det sociala rummet, för att samspela med övriga gruppdeltagare 
(jfr Säljö s. 37). 
 
Normer och regler 
I alla typer av grupper och ensembler behövs och utvecklas både uttalade och underförstådda 
normer som deltagarna måste förhålla sig till på olika sätt. Normerna är ingenting som någon i 
gruppen eller någon ledare redan har bestämt sedan tidigare, som exempelvis regler, utan 
formas utifrån deltagarnas personlighet och sätt att vara (Johansson, 2005, s.110ff). Nilsson 
(1993) menar att normernas funktion är att få deltagarna att känna sig trygga i gruppen och 
hitta sin ”position” gentemot de andra. Om det går att erhålla en känsla av att vara överens om 
de normer som gruppen skapat så finns förutsättningar att gruppens samhörighet blir större 
(a.a., s. 42). Det finns flera aspekter som kan innefattas under normbegreppet. Exempelvis kan 
deltagarnas tidsuppfattning vara en viktig norm. Några kanske anser att det är viktigt att 
komma i tid, medan andra inte tycker att det är lika viktigt. En annan norm kan handla om 
vilket samtalsklimat som existerar mellan deltagarna, om det finns en speciell sorts humor 
som är utmärkande för gruppen (Johansson, 2005, s. 110).  

Man kan säga att normer kan utvecklas av gruppen för vad som anses vara bra eller dåligt 
beteende (Mathiasson, 1994, s. 23). Nilsson menar att normer föds ur de regler som 
gruppmedlemmarna anser vara relevanta och viktiga för gruppens bästa (Nilsson, 1993, s. 42). 
Normer påverkas därför av på vilket sätt deltagarna pratar med varandra och det 
”samtalsklimat” som skapas men även hur personlig man tillåter sig att vara gentemot övriga 
gruppdeltagare (Johansson, 2005, s. 110).  
 
Lyhördhet och respekt 
Andras upplevelser och åsikter bekräftas genom ditt lyssnade, engagemang och förståelse av 
andras synpunkter (Johansson, 2005, s. 129). När vi lyssnar till en eller flera personer som 
pratar eller som musicerar, bör vi sträva efter att förmedla en känsla av tydlig närvaro och på 
så sätt får kommunikationen ett djupare värde (Leneér Axelsson & Thylefors, 2005, s. 142). 
”Genom att lyssna ger man andra uppmärksamhet, respekt och empati, vilket skapar trygghet i 
arbetssamvaron. Ett aktivt lyssnande är med andra ord en viktig åtgärd i allt samarbete” (a.a., 
s.143). 
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Konflikter 
Mer eller mindre tydliga konflikter existerar förmodligen i alla typer av gruppsituationer, 
oavsett gruppens storlek (Mathiasson, 1994). En konflikt kan se olika ut och ta sig olika 
uttryck. Då vi vill undvika en ytlig vardagsförståelse av begreppet vill vi här redogöra för vad 
som menas med ordet konflikt.  Det är ett ganska vitt begrepp, till vilket Mathiasson (1994) 
ger följande förklaring: ”Ordet konflikt kommer från latinets conflictus, som betyder tvist, 
motsättning eller sammanstötning” (a.a., s. 106). Även Nilsson (2005) ger en beskrivning av 
ordet konflikt där även han nämner ordet ”sammanstötning” och menar här en krock mellan 
förväntningar, krav, värderingar, åsikter, mål, behov, vilja, vanor, synsätt, personlighet, 
känslouttryck, roller etc. (a.a., s. 159).  

Ett bra sätt att känna av klimatet i en ensemble och hur den sociala gemenskapen ser ut är 
att se på vilka konflikter som kan finnas (Heiling, 2000, s. 151). I samspelet mellan individer 
kan det finnas allehanda orsaker till att en konflikt uppstår och även olika sätt att lösa dessa 
på. Vissa kan passera obemärkt förbi medan andra tar mer energi och fokus (Nilsson, 2005, s. 
159). Nilsson ger exempel på olika sorters konflikter och varför dessa kan uppstå.  

 
Det finns olika typer av konflikter - sakliga konflikter (oenighet om fakta), åsiktskonflikter (så 
kallade kontroverser), intressekonflikter (då en part inte kan vinna utan att den andre förlorar), 
värderingskonflikter (oförenliga värden som mer eller mindre plötsligt blir laddade), 
relationskonflikter (hur parterna upplever ömsesidiga skyldigheter och rättigheter), psykiska 
konflikter (inre, känslomässiga konflikter) och sociala konflikter (som grundar sig på 
sociokulturella eller politiska förhållanden) (Nilsson 2005, s. 160).  

 
En konflikt behöver inte nödvändigtvis vara negativ utan kan också ha positiva effekter. En 
konflikt kan vara ett sundhetstecken och kan fungera som en drivkraft för ett kreativt arbete. 
”Total frånvaro av konflikter i grupper och organisationer borde egentligen vara en källa till 
oro, eftersom det är svårt att vara tillsammans med andra människor utan att det uppstår 
missförstånd och oenighet eller utan att det finns vissa olikheter i värderingar. Frånvaro av 
konflikter innebär egentligen apati och brist på djupare engagemang” (Nilsson 1993, s. 128).  
 
Kompromisser 
Ett alternativ att hantera meningsskiljaktigheter och olika åsikter mellan människor är genom 
kompromisser. Det finns olika slag av kompromisser som vi vill belysa. Ett sätt är att värdera 
olika möjligheter till problemlösning och sträva efter att komma fram till en kompromiss där 
man går halva vägen var. En annan kan vara att man vill anpassa sig och inte stöta sig med 
andra vilket i vissa fall bygger på en konflikträdsla. Detta kan uttrycka sig på så sätt att en 
deltagare håller inne med sina synpunkter om vad han/hon som deltagare anser är bäst för 
gruppen (Leneér Axelsson & Thylefors, 2005, s. 225). För att undvika att en stor del av tiden 
går åt till att lösa en konfliktsituation kan det vara bättre att kompromissa sig fram till en 
accepterbar lösning (Nilsson, 2005, s. 167-168).  
 
Identitet 
Forskningen kring identitet är mycket omfattande och detta är ett ämne som det har skrivits 
mycket om. Vi kommer här att belysa några av oss utvalda tankar om hur identitetsbegreppet 
kan förstås.  

Nilsson (2005) menar att begreppet identitet kan delas in i olika underkategorier enligt 
följande. 
 
- Självuppfattning handlar om hur vi ser på oss själva. 
- Självkänsla omfattar värderingar omkring oss själva och om vi anser att vi duger eller inte.  
- Självförtroende handlar om ifall vi är trygga i de färdigheter vi besitter eller inte. 
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- Självtillit -  här ligger fokus riktat på en inre trygghetskänsla som kan existera mer eller 
mindre (Nilsson, 2005, s. 22). 

 
Hur, om och på vilket sätt vi blir bekräftade av andra i vår omgivning har stor påverkan på hur 
vår identitet kommer att formas. Med en stark identitet kan vi i en gruppsituation känna mer 
självförtroende inför att ta en framträdande position och därigenom styra andra människor 
(Nilsson, 2005, s. 22). Teorin om social identitet (Social Identity Theory) utgår ifrån att vi, 
oavsett storlek på gruppen, alla är medlemmar i en social grupp. I vänskapskretsen är 
innanförskapet ofta någonting individen måste förtjäna (Tajfel i Tarrant, North & Hargreaves, 
2002, s. 137). 

Vi människor har ett behov av att bli bekräftade och känna att vi duger och är någonting 
värda (Nilsson 2005). Det är viktigt att stärka den egna självkänslan så väl som 
självförtroendet. Får vi som människor denna typ av bekräftelse finns förutsättningar att 
stärka vår självkänsla. Det handlar inte bara om att få positiv respons. Negativ respons kan 
också vara viktig för att den bekräftar att vi är någon. För att vi inte skall bli behandlade som 
”ingen” är vi i stort behov av bekräftelse i någon form, oavsett om den är positiv eller negativ 
(a.a. s. 22).  

Enligt Ruud (1997) är musiken viktig för människors skapande av den del av identiteten 
som Nilsson (2005) kallar för ”självuppfattning”. Detta förklarar Ruud med att musiker ofta 
beskriver att själva livet skulle vara otänkbart utan musik. I uttalanden så som ”jag tror den 
har blivit en del av mig” syftar musiker på att musiken är så djupt sammankopplad med hur de 
ser på sig själva, att musiken har blivit svår att särskilja från deras identitet (Ruud, 1997, s. 
123ff). Stålhammar (2004) kommer fram till, i intervjuer med både svenska och engelska 
elever, att musiken på ett djupare plan är intimt kopplad till identiteten och människors själ. 
Ungdomarna beskriver att musiken är livsavgörande för deras livssituation i stort genom att 
de bland annat kan kanalisera sina känslor genom musiken (a.a., s. 109ff). Förutom att 
människor använder musiken för att skapa sin egen personliga identitet, så menar Ruud att 
musiken används som en identitetsmarkör i det sociala rummet. Musiken används därför av 
en individ för att tala om för andra människor vilken slags person den är. På så sätt kan 
musiken även användas för att signalera tillhörighet till en social grupp (a.a., s. 124). Den 
sociala identiteten visar inte minst genom musiksmak hur en individ sluter sig till en grupp 
och samtidigt avgränsar från en annan (a.a., s. 123-124). 

Vidare skriver Ruud att en individ kan komma i konflikt med sig själv angående huruvida 
han/hon först och främst ska bygga sin identitet på självständighet eller genom att söka stöd i 
den sociala gruppen (detta kan jämföras med det vi ovan skrivit angående Social Identity 
Theory kontra Nilssons (2005) fyra identitetsbegrepp rörande den individuella identiteten). I 
musiksammanhang kan denna konflikt utgöras av balansgången mellan den individuella 
musiksmaken eller valet att ansluta sig till den musiksmak som är den rådande i en viss grupp 
(Ruud, 1997, s. 128ff). Den trygghet en person vinner genom att söka stöd i gruppen betalas 
av upplevelser av konformighet, dvs. samhörighet. Detta kan dock utgöra en konflikt mot den 
egna självständigheten eller till och med upplevas som en nödvändig underkastelse som en 
person väljer av rädsla för att bli utstött (a.a.). Vi tolkar det som att de delar av identiteten som 
Nilsson (2005) kallar för ”självkänsla” och ”självtillit” är delar som skulle kunna utvecklas 
mindre hos en individ som först och främst bygger sin identitet utifrån den samhörighet 
han/hon kan få känna i ett socialt sammanhang. Denna tolkning gör vi då en person enligt 
Ruuds (1997) resonemang kanske måste undantrycka vissa delar av den personliga identiteten 
för att känna konformitet och bli bekräftad i den sociala gruppen (s. 128ff; jfr Nilsson, 2005, 
s. 22). 
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Pålitlighet och tillit  
För att arbeta på ett effektivt och kreativt sätt i en grupp krävs det tillit till 
ensemblemedlemmarnas kunskap och färdigheter samt till ensemblens arbetsrelation (Lenneér 
Axelsson & Thylefors, 2005). Människor har en önskan att jobba tillsammans med personer 
som de kan lita på och ha förtroende för. När gruppmedlemmarna får ett ökat förtroende för 
varandra och känner trygghet med varandra i gruppen ges förutsättningar för ett öppet och 
konstruktivt arbetsklimat. Denna tillit kan ta lång tid att bygga upp eftersom den skapas av en 
längre tids samarbete som bottnar i positiva erfarenheter tillsammans med gruppen. Tillit är 
också kopplat till ärlighet som förutsätter en öppen relation gentemot varandra. Kontentan av 
denna öppna relation är att man vågar lita på att det som sägs av medlemmarna är sant och att 
ingen håller inne med åsikter om misstag och problem. På så sätt sparas mycket av den 
energin som annars går åt till orosmoment och kan då istället läggas på det konstruktiva 
arbetet (a.a., s. 209-210).   
 
Kommunikation 
Kommunikation betyder att man delar någon form av information med någon annan, att 
meddela sig, eller att någonting blir gemensamt. ”Det går inte att inte kommunicera” 
(Mathiasson, 1994, s. 121). Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
blir den kommunikativa processen central eftersom det är genom kommunikation som en 
individ blir delaktig i kunskaper och färdigheter (a.a., s. 37). Kommunikation finns överallt 
och är oundviklig mellan människor (Mathiasson, 1994, s. 121-124). I viken situation en 
individ än befinner sig i uppstår det kommunikationer med andra människor som han/hon inte 
kommer undan. Även om en person väljer att ignorera någon så är det en kommunikation i 
sig, kanske även då inga ord har sagts. Blir en person ignorerad kan detta skapa en känsla av 
misslyckande och osäkerhet om hur han/hon uppfattas av andra. Kommunikation kan således 
innehålla, förutom det talade, även gester, miner, blickar, kroppsspråk (a.a.). Nilsson (1993) 
påpekar att kommunikationen i en gruppsituation ser annorlunda ut än mellan två människor. 
En grupp som innefattar flera människor genererar även fler dialoger och relationer som 
individerna måste ta hänsyn till. Nilsson menar att det blir ett större hänsynstagande eftersom 
gruppmedlemmarna måste anpassa sig efter gruppens syfte, de olika individernas 
personligheter och dynamiken (Nilsson, 1993, s. 84). 
 
SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att belysa ensemblemusikers syn på och uppfattning om det 
sociala samspelet i en musikensemble. 
 
DEFINITIONER  
Inledningsvis talade vi om musikensembler eftersom dessa är föremål för vår undersökning. 
Med musikensemble menar vi ett antal personer som musicerar tillsammans som grupp där 
antalet deltagare kan variera. ”Ensemble kallas en grupp musikutövare av obestämt antal men 
för få för att kallas kör eller orkester” (Bra böckers lexikon, fjärde upplagan, 1993). Även 
SAOL (1998) kopplar ordet till musikensemble. ”samverkande grupp musiker eller 
skådespelare” (a.a.). 
 
Med afroamerikansk tradition menar vi stilar som rock, pop, funk, soul, blues och jazz. 
”Afroamerikans musik, sammanfattande term för de musikaliska genrer (jazz, rock, reggae 
m.m.) som uppstått i Amerika genom en blandning av afrikanska och europeiska stilelement” 
(Bra böckers lexikon, fjärde upplagan, 1991).   
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TEORI och METOD 
Utgångspunkten inför skrivandet av denna uppsats var att studera ensemblemusikers syn på 
och uppfattning om det sociala samspelet i den egna ensemblen. Vi valde att studera detta 
utifrån intervjuer med åtta musikstudenter i ålderskategorin 20-30 år. De ingår alla i olika 
ensemblegrupper på en folkhögskola i mellersta Sverige. Intervjuerna kan närmast beskrivas 
som kvalitativa, då ambitionen varit att beskriva de intervjuades ”uppfattningar om något 
fenomen” (jfr Patel & Davidsson, 2003, s. 78)  
 
Den teoretiska utgångspunkten kan i det närmaste knytas till ett sociokulturellt perspektiv. 
Säljö (2000) menar att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv är att just 
samspelet mellan kollektiv och individ står i fokus (a.a., s. 18ff). Eftersom en grundtanke hos 
oss är att människan formas och påverkas av en social kontext så ser vi det som troligt att det 
sociala samspelet i musikensemblen är minst lika viktigt som det musikaliska (Heiling, 2000, 
s. 27-31). Därför fann vi det intressant att tala med de intervjuade ensemblemusikerna om 
deras tankar kring detta.  
 
Urval 
Vi kontaktade musiklärare på ett antal folkhögskolor inom en radie av ca en timmes bilresa 
från Örebro. Vi bad musiklärarna att, utifrån vårt syfte med arbetet, utse två olika ensembler 
med afroamerikansk tradition som skulle vara föremål för vår undersökning. Att vi hade 
kriteriet afroamerikansk tradition, är på grund av att vi själva har ett stort intresse av denna 
genre samt att vi själva studerar och utövar musik inom detta område. Avsikten var därför att 
hitta några musikensembler i samma genre för vår undersökning. Ett annat kriterium var att 
hitta musikensembler där deltagarna hade spelat tillsammans och hunnit lära känna varandra 
under en längre tid. Vår förhoppning med detta var att de under denna tid hade skaffat sig 
erfarenheter som de kunde relatera och referera till i vår undersökning.  

Vi fick klartecken från en folkhögskola att de hade musikensembler utifrån de kriterier 
som vi efterfrågade och att vi var välkomna att göra vår undersökning hos dem. Det visade sig 
att det var svårt att finna grupper där eleverna medverkat i en och samma musikensemble 
under lika lång tid. Orsaken till detta var att studenterna själva väljer om de vill studera musik 
ett eller två år. Musikensemblerna blir därför mixade med elever ur både årskurs ett och två. 
Detta blev dock inget hinder eftersom de intervjuade även refererade till tidigare 
ensemblespel innan påbörjad utbildning.   
 
Metod för genomförande av studien 
Under en eftermiddag och kväll besökte vi denna skola. När lektionerna startade gjorde vi en 
kort presentation av oss själva och syftet med vårt besök. Därefter satt vi med och 
observerade musikensemblernas repetitioner. Syftet med observationerna var att underlätta för 
kommande intervjuer på flera olika sätt. Vi ville få deltagarna att känna sig avslappnade inför 
de intervjuer vi skulle genomföra samt att de på ett lättare sätt skulle kunna relatera till den 
lektion vi suttit med på. En ytterligare anledning var att få en uppfattning av grupperna och 
dess deltagare för att bättre kunna anpassa våra frågeställningar på ett personligare sätt. Denna 
observation kommer inte att redogöras för i resultatpresentationen och heller inte att ingå i vår 
analys av resultatet. 

Repetitionerna var lärarledda och schemalagda, men ensemblerna har även repetitioner 
utan lärare på fritiden. Vi kommer i våra intervjuer att beröra båda repetitionstyperna som de 
intervjuade hänvisar till.  

Efter avslutad lektion påbörjade vi intervjuerna av deltagarna och dessa genomfördes 
individuellt. Intervjuerna utfördes genom att en av oss ledde samtalet medan den andre förde 
stödanteckningar. Vi gjorde även ljudupptagningar med mini-disc för att underlätta 
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kommande transkriberingsarbete. Varje intervju tog cirka tjugo minuter. Vi intervjuade totalt 
åtta personer. I vår resultatpresentation kommer vi dock endast att presentera de svar som vi 
anser relevanta för att uppnå syftet med denna studie.  

De intervjufrågor vi utgick ifrån hade eleverna inte tagit del av i förväg. Detta för att få så 
spontana reflektioner som möjligt. Vårt syfte med undersökningen avslöjades i vissa fall inte 
förrän samtalet hade pågått ett tag. Våra intervjufrågor var till största delen deskriptiva, av 
typen: ”berätta om”, ”beskriv hur”, ”vad anser du?”. Vi valde även att ta med en fråga som 
löd: ”rangordna följande alternativ”. Syftet med denna fråga var inte att kvantifiera dessa svar 
utan att ta del av hur de intervjuade resonerade och tänkte kring de olika alternativen. Detta 
kan sägas hänga samman med att vi velat ge vår undersökning en kvalitativ inriktning (jfr 
Patel & Davidsson, s. 78-80).   
 
Strukturering och bearbetning av intervjusvaren 
Vi har delat upp intervjusvaren i olika kategorier som kommer att presenteras i skilda avsnitt. 
I direkt anslutning till varje resultatavsnitt gör vi en kort delanalys. Där gör vi en tolkning av 
intervjudeltagarnas svar och väger dessa mot tidigare forskning. Kapitlet 
”RESULTATPRESENTATION” avslutas med avsnittet ”ANALYSSAMMANFATTNING” 
där vi beskriver och sammanfattar vad vi kommer fram till utifrån vårt syfte.  
 
Avgränsning 
De observationer som genomförts kommer inte att användas för att analysera resultatet av vår 
undersökning. Inte heller kommer de att presenteras i ett separat avsnitt i 
resultatpresentationen, eftersom dess syfte främst var att göra oss mera bekanta med våra 
intervjudeltagare och deras ensemblespelssituationer. Vi har valt att endast fokusera på de 
reflektioner som framkommit under intervjuerna. Ensemblerna repeterar både med lärarens 
styrning samt att de har egna repetitioner utanför skoltid. Vi har valt att ta med reflektioner 
från båda typerna av repetitionstillfällena, men har inte för avsikt att göra någon jämförelse 
mellan lärarstyrning och egna repetitioner. Deltagarna som ingår i de båda musikensemblerna 
är blandade från årskurs ett och två, men vi kommer inte att göra någon jämförelse årskursvis 
mellan eleverna. Vi kommer heller inte att jämföra de två ensemblegrupper som intervjuats 
med varandra. Vilka intervjudeltagare som spelar i respektive ensemble kommer därför inte 
att redogöras för, utan deras svar tolkas var och ett för sig. De intervjuade har bestått av både 
kvinnor och män, men vi kommer inte att göra någon jämförelse ur ett genusperspektiv. Inte 
heller ser vi sociala klasser eller etnicitet som variabler som vi tagit i beaktande.  
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RESULTATPRESENTATION 
De åtta intervjupersoner som ingår i vår undersökning har olika lång erfarenhet av ett aktivt 
musicerande och i de båda ensemblegrupperna finns både kvinnor och män. En del av 
deltagarna började sin utbildning på folkhögskolan under den termin som undersökningen 
genomfördes, höstterminen 2005. Övriga deltagare började på utbildningen ett år tidigare och 
har även refererat till föregående års ensemblespel. Studenterna är inte indelade i årskurser 
utan fördelningen i ensemblegrupperna är mixade av elever från både årskurs ett och två. 
 
Presentation av intervjudeltagare 
Lars är i 25-årsåldern. Han spelar trummor i sin ensemble och har gjort det sedan tidiga 
tonåren. Lars läser andra året på skolan. Anledningen till att Lars började spela trummor var 
för att han, tillsammans med några kompisar, bestämde sig för att starta en musikgrupp.  
 
Anna är i 20-årsåldern och har fem års erfarenhet av att medverka i band som sångerska. I den 
här ensemblen spelar hon piano och hon började med detta i och med skolstarten tidigare 
under hösten 2005. Hon betraktar sig därför som nybörjare på sitt instrument som hon spelar i 
gruppen. 
 
Kristina är i 20-årsåldern och har en bakgrund som körsångare. Hon började sjunga redan vid 
sex års ålder. Kristina läser andra året på skolan och sjunger i sin ensemble. Hon har också 
sjungit i flera olika band under sin uppväxt.   
 
Kalle är i 20-årsåldern och går första året på skolan. Han spelar saxofon i sin ensemble och 
har inte så stor erfarenhet av eget musicerande eller ensemblespel sedan tidigare.  
 
Stina är i 30-årsåldern. Hon går andra året och är sångerska i sin ensemble. Hon har erfarenhet 
från tidigare körsång men nämner att hon inte har spelat i något band tidigare. Hon är den 
enda intervjudeltagare som inte bor på skolan och pendlar en längre sträcka de dagar som hon 
har lektioner och repetitioner. Hon studerar även parallellt på en annan utbildning i sin 
hemort.  
 
Anders som är i 25-årsåldern, går sitt första år på skolan och sjunger i sin ensemble. Han 
spelar även andra instrument i ensemblen när någon deltagare uteblir. Anders har spelat flera 
instrument i olika konstellationer i tio år. 
 
Pontus är i 25-årsåldern och spelar elgitarr i sin ensemble. Han har spelat i olika grupper 
sedan högstadietiden och går sitt andra år på skolan. 
 
Filip är i 30-årsåldern och även han spelar elgitarr i sin ensemble. Han har spelat elgitarr 
sedan 15-årsåldern men har även spelat lite klassisk gitarr innan dess.  Filip går sitt andra år 
på skolan. 
 
Vi inledde intervjuerna med att tala om deras musikaliska bakgrund och tidigare erfarenheter 
av ensemblespel. Beroende på dessa erfarenheter så varierar resonemanget kring de frågor vi 
ställt. Till grund för våra intervjuer har vi haft ett frågeformulär med ett antal frågor som berör 
de ämnesområden som vi vill belysa i vår undersökning. Frågorna har vi utifrån våra 
intervjuresultat kategoriserat in under följande rubriker: Lyhördhet och respekt, Rolltagande, 
Sociala relationer, Konflikter och kompromisser, Engagemang samt Orsaker till att deltagarna 
spelar i ensemble. 
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Lyhördhet och respekt 
I samtalet med de intervjuade ställde vi frågan om de kunde nämna några egenskaper som 
berör det sociala samspelet och som de anser är viktiga eller oönskade för ett musikaliskt 
samarbete i en musikensemble.  
 
Lars ansåg det viktigt att komma överens privat och att vara är lyhörd, även när man inte 
spelar tillsammans. Att man kan prata med varandra ”annars blir det helt omöjligt att spela 
ihop”. 
 
Även Anna och Kalle pratade om och ansåg att lyhördhet är viktigt. De menade även att det är 
viktigt att se till att alla blir delaktiga i ensembleverksamheten.  
 
En ytterligare tanke kring samma fråga kom från Anders som tyckte att det var är en 
förutsättning att man har respekt för de man spelar med. Han betonade också att det gäller att 
man kommer i tid när man har bestämda repetitioner och att man håller sig nykter när man har 
spelningar så att man inte gör bort sig. Han betonade även att man ska ta saker på allvar utan 
att detta för den skull går till överdrift, ”att ha distans men ändå bry sig”. 
 
Pontus är mycket tydlig i sin uppfattning gällande viktiga egenskaper när man musicerar med 
andra. Han trycker på vikten av att ha ”en extrem lyhördhet” och ha ”en väldig respekt”. 
Något som han inte tycker är en bra egenskap är då personer exempelvis går in med en 
tävlingsinställning gentemot varandra. 
 
Analys av Lyhördhet och respekt 
Här kan vi konstatera att flera av de intervjuade nämnde lyhördhet som en viktig social 
egenskap. Lars gör en intressant reflektion när han säger att man både bör vara lyhörd men 
också att man ska kunna prata med varandra. Vi tolkar det som att han skiljer dessa åt, dels att 
kunna musicera tillsammans och lyssna på varandra, vara lyhörd, och dels att kunna prata 
med varandra mellan låtarna när man inte spelar. Han ser det som en förutsättning att 
ensembledeltagare besitter båda färdigheterna för att kunna spela tillsammans. Både Pontus 
och Anders berörde respekt och syftar på vikten av att sköta sig och ta ansvar för den uppgift 
man har i ensemblen. Anders talar speciellt om egenskaper som berör pålitlighet och tillit, 
vilka vi tolkar som egenskaper besläktade med lyhördhet och respekt . Det blir tydligt när han 
nämner vikten av att kunna sköta sig, passa tider, hålla sig nykter och ta seriöst på ensemblens 
uppgift (jämför i avsnittet ”Pålitlighet och tillit”) (Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005, s. 
209-210).   
 
Rolltagande 
Vi frågade om deltagarna kunde se några tydliga roller i ensemblen, som exempelvis om 
någon intar en ledarroll? Anders svarade spontant att han själv ofta intar ledarrollen när 
ensemblerepetitionerna inte är lärarledda. Anledningen till detta är han har arbetat som 
musiklärare på högstadiet och har på så sätt skaffat sig erfarenhet av att inneha en ledarroll. 
Hans personliga uppfattning är att han tror att det är skönt för övriga gruppmedlemmar att han 
tar detta initiativ som självutnämnd ledare. Han förklarar detta med att han själv tycker att det 
är positivt när någon i gruppen intar en ledarroll.  

Vi frågade Kristina om det finns någon eller några i hennes ensemble som tar initiativet när 
de har repetitioner och inte läraren är närvarande. Först var hon tveksam och funderade en 
kort stund, sedan sa hon att det är alltid någon som tar initiativet men att det kan växla från 
gång till gång ”det är alltid någon som tar kontroll när dom andra flippar”. Hon poängterade 
även att det finns många ”vilda pojkar” som man får styra upp.  
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Stina tycker inte att det finns någon direkt ledarfigur i ensemblen och tycker heller inte att det 
behövs för att deras samarbete fungera bra. Hon påpekar dock att det finns tillfällen då 
instrumentfärdigheterna brister och då menar hon att det trots allt behövs en ledarroll men 
själv vill hon inte ta på sig denna roll.   
 
Lars anser att det inte finns någon speciell person som tar ledarrollen utan har känslan av att 
alla deltagare får komma till tals. Han menar att alla har lika mycket inflytande och om det är 
någon som till exempel vill spela en viss låt så är det ingen som motsätter sig det.  
 
I samtal med Pontus angående roller så nämner han att det finns några i ensemblen som ofta 
säger åt övriga medlemmar hur och vad de ska spela. Själv tycker han att han inte känner 
gruppmedlemmarna tillräckligt mycket för att han själv ska påpeka andras spel om det inte 
känns absolut nödvändigt. Pontus tror däremot att då de har fått lära känna varandra lite bättre 
kommer det att kännas mer avspänt att tycka till om varandras sätt att musicera. Han gör en 
parallell till tidigare musicerande i eget rockband där han beskriver sin egen roll som mer 
initiativrik och där han vågar säga mer vad han tänker och tycker. Anledningen till detta är att 
de har varit kompisar och spelat tillsammans under flera år. 
 
I intervjun med Anna frågade vi inte om ledarroller men det framkom spontant att det ofta var 
någon som tog en ledarroll när de hade repetitioner utan lärare. Hon menade att ”det är väl 
ofta de som kan lite mer, eller de som bara gillar att prata mer” (hon skrattar), som tar en 
ledarroll.  
 
Analys av Rolltagande 
Det visade sig att denna fråga hade relevans för flera av de intervjuade och de gav flera olika 
aspekter på ledarrollsfrågan. Vissa hade en uppfattning om att det inte fanns någon som intog 
denna roll, medan andra hade motsatt uppfattning.  
 
Anders beskriver att han själv tar på sig ledarrollen och att han gör detta för ensemblens bästa. 
Detta är något vi känner igen från tidigare forskning. Johansson (2005) talar om den 
självutnämnde ledaren och i hans beskrivning ingår dock att denna självutnämnde ledare 
skulle ha intagit ledarrollen på ett odemokratiskt sätt. Denna negativa vinkling av det 
självinitierade ledarskapet var dock inte vad vi fick intrycket av hos Anders. Han ansåg sig ha 
övriga ensembledeltagares stöd för att ha intagit denna roll, eftersom ingen annan gjorde 
anspråk på rollen. Vi tolkar det också som att han gärna skulle lämna över ”ledarskapet” om 
någon annan önskade inta hans plats. 
 
Annas reflektion om ledarroller är att de innehas av dem som har större kunskap än de övriga, 
eller de personer som bara gillar att utmärka sig. Den sistnämnda beskrivningen som Anna ger 
kan vara en variant av Johanssons (2005) Pajasen/Uppmärksamhetssökaren. Att det är enbart 
Anna som nämner en annan typ av roll än de övriga, som alla har nämnt ledarrollen, har 
förmodligen att göra med att frågan som vi ställde var vinklad mot ledarrollsperspektivet. 
Vårt intresse med denna fråga var till stor del att få information om ledarroller. Vi hade även 
en förhoppning om att det skulle leda in på ett resonemang kring andra rolltaganden i 
ensemblen. Det Anna nämner är inte en helt annan roll, utan hennes personliga beskrivning 
om varför en person sätter sig själv i centrum som en självutnämnd ledare.  
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Sociala relationer  
Vi frågade deltagarna ifall de umgås på fritiden utöver deras ensemblerepetitioner. 

När vi ställde frågan till Anders ansåg han att det är lika viktigt att umgås som kompisar 
när man inte repeterar, som det är att spela tillsammans i ensemblen. ”Så det är riktigt kul att 
både spela och umgås, som vanliga människor”. Vi ställde samma fråga till Kristina som 
skrattade till och berättade att alla i hennes ensemble bor tillsammans, till och med i samma 
hus, poängterade hon. Vi frågade även om hon tycker att det är en förutsättning att umgås 
privat eller om det kan fungera att spela tillsammans med människor som man bara möter i 
replokalen. Hon menade att båda alternativen är tänkbara men trycker på att gemenskapen och 
möjligheten att träffas utanför repetitionerna verkligen är något positivt. Hon ger exempel på 
att det är värdefullt att kunna ha spontana stämrepetitioner och berättar att deras fester ofta 
brukar bli ”soulrepetitioner”. 
 
Även Anna menade att eftersom de flesta bor på skolan så faller det sig naturligt att de umgås 
privat men påpekar samtidigt att alla inte umgås med alla. Hon nämner också att den korta tid 
de gått på skolan tillsammans påverkar i vilken omfattning de hunnit lära känna varandra eller 
inte. Filip anser att det kan vara en fördel om man umgås även utanför repetitionerna men 
anser inte att det är en förutsättning för att spela tillsammans. Han säger samtidigt att det beror 
på vad man ska spela för något.  
 
Pontus beskriver att han ingår i flera ensembler på skolan och att detta påverkar att ”vi-
känslan” försvinner. Han tycker det blir extra tydligt när det är flera personer ur den egna 
ensemblen som också ingår i andra ensembler. Då tappar man helt ”vi-känslan” menar han. 
Pontus gör i denna fråga en tydlig koppling till det tidigare rockband som han medverkat i. 
Han poängterar att det är där han känner en påtaglig ”vi-känsla”.   
 
Analys av Sociala relationer  
Anders har ett annorlunda sätt att beskriva kombinationen av att musicera tillsammans och 
även vara kompisar genom att använda uttrycket ”som vanliga människor”. Vi tolkar detta 
som att han inte anser att det är en fullvärdig relation att enbart musicera tillsammans med 
övriga ensembledeltagare. Kristina påpekar nöjesaspekten med att umgås privat, där hon 
tydligt beskriver vikten av att kunna ha en spontanitet tillsammans med de övriga. 
 
Pontus är tydlig med vad han uppfattar som gruppkänsla; för honom är ”vi-begreppet” en 
viktig aspekt. Pontus kommer från en bakgrund där han är van att ensembledeltagarna håller 
sig inom en och samma grupp när de musicerar. Vi tolkar det som att han är obekväm med det 
faktum att några av hans medmusikanter även ingår i flera andra ensembler. 
 
Filips svar avviker på sätt och vis från övrigas reflektioner. Även om han, precis som de 
övriga, är inne på att det kan vara bra att umgås även privat poängterar han samtidigt att det 
inte behöver vara nödvändigt för att kunna musicera tillsammans. Vi kommer att återknyta till 
detta i vår analyssammanfattning.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga ovanstående resultat angående aspekten ”sociala 
relationer” visar på en enighet om att det är viktigt att vara goda vänner även utanför 
repetitionerna i en musikensemble. Dessa enhälliga svar tycker vi bekräftar det Nilsson (1993) 
skriver om angående relationer, då han till och med säger att de sociala relationerna är det 
som ger människor livskvalitet (a.a., s. 57-58). Lenneér Axelsson och Thylefors (2005) menar 
att människor strävar efter att få en öppen och ärlig relation till övriga gruppdeltagare. Om 
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deltagarna lyckas uppnå denna relation finns förutsättningar för ett konstruktivt arbetsklimat 
(se vidare ”Pålitlighet och tillit”). 
 
Kompromisser och konflikter 
Med tanke på att de inte känt och arbetat med varandra så länge så valde vi i första hand att 
närma oss ämnet ”Kompromisser och konflikter” genom frågor om kompromisser och inte 
konflikter, för att inte gå för rakt på sak med dessa frågor. 
 
Vi frågade Anders ifall han upplevde att han behövde kompromissa i sin ensemble, till 
exempel i fråga om val av låtar och tonarter. Han ansåg att både han och övriga i gruppen 
kompromissar och påpekar skämtsamt sin hesa röst, detta som ett resultat av en kompromiss 
omkring tonarten som skedde på ensemblelektionen innan intervjun. Anders tror att det 
kanske inte blir lika många kompromisser om man startar en egen ensemble utanför 
skolverksamheten. Orsaken till detta är att man då på lättare sätt väljer vilka man vill spela 
med än om man går en musikutbildning. 
 
Kristina hade en annan reflektion angående kompromisser och tyckte att det förvisso finns 
många starka viljor i ensemblen, men att det brukar fungera bra under förutsättning att man 
lyssnar på varandra. 
 
Anna menar att det finns ganska starka personligheter i gruppen. Hon skrattar till och 
försäkrar sig om att våra intervjuer är anonyma. Hon påpekar att det är personer ”som har 
starka personligheter, och starka röster och meningar” som hon anser ofta brukar ta över. 
Anna syftar på tillfällen då dessa personer vägrar spela låtar som andra ensemblemedlemmar 
presenterar. Deras argument för detta är att låtarna anses vara ”tråkiga och töntiga”. 
  
Lars tycker verkligen inte att deltagarna behöver kompromissa i hans ensemble. Han tycker 
att låtarna är bra och roliga att spela. Att det presenteras nya låtar för Lars ser han som en 
utmaning, eftersom han då slipper spela exempelvis punk.  
 
Analys av Kompromisser och konflikter 
Anders hesa röst kan ses som ett konkret och bra exempel på vad en konflikt kan få för 
konsekvenser i en musikensemble. Detta kan enligt Nilsson (2005) tolkas som en 
intressekonflikt (Nilsson, 2005, s. 160). 
 
Både Kristina och Anna anser att det finns många starka viljor i ensemblen och Anna trycker 
extra på detta efter att hon, på ett skämtsamt sätt, har försäkrat sig om att övriga 
gruppdeltagare inte får ta del av hennes åsikter. I Annas skratt som refererar till starka 
personligheter kan vi tolka en osäkerhet och att hon för den skull inte vill hamna i en 
konfliktsituation. I Annas och Kristinas fall kan man säga att detta handlar om en 
åsiktskonflikt, något som vi känner igen från Nilsson (Nilsson, 2005, s. 160).  
 
Som kontrast till de övrigas reflektioner anser Lars att det inte finns några konflikter och inte 
att det behövs några kompromisser. Att Lars tidigare ansåg att det inte behövs några 
kompromisser i deras ensemble tror vi kan bero på att han är nöjd med situationen och att 
andra tar initiativ. Att Lars är nöjd med samarbetet tror vi speglar hans svar. Om han istället 
hade haft en negativ inställning till exempelvis låtar som presenteras så tror vi att hans 
reflektioner kring frågan om konflikter och kompromisser hade sett annorlunda ut. 
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Engagemang 
Några av egenskaperna som kom upp i intervjuerna var engagemang och bristande 
engagemang. Kristina reflekterar omkring bristande engagemang och menar att detta drar ner 
humöret på de deltagare som kommer med positiva förväntningar till repetitionen. Den eller 
de deltagare som kommer till repetitioner med ett bristande engagemang, om de över huvud 
taget kommer dit, och inte gör det som de övriga i gruppen förväntar sig av dem förstör för 
övriga i gruppen. ”Det funkar ju inte, det drar ju ner hela ensemblen.”  
 
Stina nämner också närvaron och att det är viktigt att alla kommer när de ska. Hon syftar på 
att ensemblen repeterar väldigt få gånger varje vecka och att de därför måste ta vara på de 
tillfällena. Stina poängterar att hon tycker att det är bristande engagemang att exempelvis 
ställa in repetitioner om vissa inte kommer. Hon anser att de ändå måste göra det bästa av 
situationen utifrån de förutsättningar som ges. 
 
Analys av Engagemang  
Under samtalen med de intervjuade kom både Stina och Kristina in på ämnet engagemang. De 
tyckte det var viktigt att deltagarna över huvud taget var närvarande och poängterade vikten 
av ett engagerat deltagande. Vi fick känslan av att detta var ett stort irritationsmoment och kan 
ana att det förekom att deltagare uteblev från repetitionerna och speciellt för Stina blev detta 
ett problem eftersom hon som pendlare tar sig tid att åka till skolan i vissa fall särskilt för att 
repetera. Stämningen i ensemblen blev enligt Stina påverkad på ett negativt sätt på grund av 
bristande engagemang hos vissa deltagare.  
 
Orsaker till att deltagarna spelar i ensemble 
I denna fråga lät vi deltagarna rangordna och resonera kring fyra alternativ. Frågorna rörde 
orsaker till att de spelar i respektive musikensemble. Deltagarna fick fyra olika alternativ att 
välja på:  
 
- För att bli bättre på mitt instrument.  
- För att utveckla kunskapen i att spela tillsammans med andra musiker. 
- För att det är roligt att spela med dessa personer. 
- För att lärarna på skolan har tilldelat mig en plats i denna ensemble. 
 
Kalle spelar för att det är roligt att få spela tillsammans med andra musiker 
 
Anna och Kristina spelar ensemble främst för att utveckla sitt individuella spel. 
 
Lars, Filip och Stina spelar ensemble främst för att få spela tillsammans med andra musiker. 
Att få utveckla sin förmåga att lyssna på alla instrument samtidigt som de själva spelar tycker 
de är en viktig orsak till att spela i ensemble.  
 
Pontus förstahandsval blev en kombination av få spela tillsammans med andra och att det är 
roligt att spela med de musiker som ingår i ensemblen. Han vill inte göra någon skillnad 
mellan de två alternativen för att han anser dem vara jämbördiga. 
 
Anledningen till att Anders spelar i ensemblen är främst att skolan har tilldelat honom en plats 
i den. Han tycker att det är roligt att delta i gruppen men poängterar att han varken skulle ha 
spelat de låtar de gör eller tillsammans med de övriga musikerna (han skrattar till) om det inte 
hade varit för att han blivit tilldelad ensemblen av skolan.  
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Analys av Orsaker till att deltagarna spelar i ensemble  
Ur dessa svar kan vi se att förstahandsalternativet hos deltagarna främst är att de spelar i 
ensemble för att utveckla sin förmåga att musicera tillsammans med andra musiker. 
Spridningen av de olika svaren som deltagarna gav kan visa på att motivet till att man spelar i 
en ensemble inte behöver vara detsamma för alla deltagarna även om aktiviteten är densamma 
(jfr Heiling, 2000, s. 182). Anders resonemang avviker från resten av deltagarnas. Vi kan även 
ana en viss ironi i hans svar, något som senare i detta arbete kommer att resoneras vidare om i 
den sammanfattande analysen. 
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ANALYSSAMMANFATTNING 
Ett resultat av vår grundläggande analys är att några av de begrepp som vi arbetade med kan 
föras samman. Exempelvis är sociala relationer och rolltagande nära sammanlänkade. I 
nedanstående sammanfattning är de därför förenade till en gemensam underrubrik. Vårt syfte 
med denna studie var att belysa några ensemblemusikers syn på och uppfattning om det 
sociala samspelet i en musikensemble. Allmänt kan sägas att de intervjuade var övervägande 
nöjda med sina ensemblesituationer.  
 
Lyhördhet och respekt 
Som har berörts i vår analys av resultatavsnittet ”Lyhördhet och respekt” är vår uppfattning 
att dessa begrepp har stor likhet med aspekter som vi berört i vårt bakgrundsavsnitt 
”Pålitlighet och tillit”. Ser vi på de svar och begrepp som uppkommit i vårt resultat så visar 
det sig att lyhördhet nämns av flera deltagare. Vår tolkning är att det syftar både på ett 
musicerande och på ett samtal. Dessa begrepp som deltagarna har berört tolkar vi som att de 
har stor koppling till vilka slags erfarenheter som vi människor har med oss från tidigare 
medverkan i gruppsituationer.  
 
Sociala relationer och rolltagande 
Intervjudeltagarna ger olika vinklingar på de svar och tankar som rör vänskapsrelationer 
mellan ensemblemedlemmarna i och utanför ensembleverksamheten på skolan. Några av 
deltagarna nämner entusiastiskt den genuina gemenskap som existerar på skolan inom deras 
musikverksamhet. Vi kan dock ana ett visst missnöje hos Pontus som inte har samma 
entusiasm över denna gemenskap. Vår uppfattning är att detta beror på att han upplever en 
splittring att han själv och övriga medlemmar medverkar i flera olika ensembler. Detta kan 
jämföras med Tajfels resonemang om vänskapsrelationer. Han menar att ett innanförskap i 
den sortens relation måste förtjänas (I: Tarrant, North & Hargreaves, 2002, s. 137). Vi tolkar 
det som att Pontus i ”skolensemblen” har fått ett medlemskap (innanförskap), som han likt 
övriga deltagare inte gjort något för att förtjäna. Vi kan ana att Pontus är van vid att endast 
musicera i en och samma ensemble där medlemmarna känner varandra väl. Han har blivit 
tilldelad denna ensemble och har genom detta fått ett antal relationer som inte är självvalda. 
Från tidigare musicerande är han van vid ett djupare innanförskap, som han själv benämner 
som en ”vi-känsla”. Vi tolkar det som att skillnaden ligger i huruvida relationen är självvald 
och ömsesidigt förtjänad eller inte. Pontus svar kan även tolkas som ett uttryck för osäkerhet. 
Att han spelar med flera olika ensembler kanske påverkar honom negativt. Detta då han inte 
känner sig tillräckligt trygg i någon av ensemblerna för att kunna slappna av och spela ut 
ordentligt, såsom han är van att göra sedan tidigare. Filip berör en viktig aspekt när han 
nämner att det inte måste vara en förutsättning att han känner musikerna som han spelar 
tillsammans med, men att det också beror på vad han ska spela för något. Vi anar att Filip 
tänker sig ensemblesituationer där musiker sätts ihop för att genomföra en spelning 
exempelvis vid ett enda speciellt tillfälle.  

Efterhand som ensembledeltagarna lär känna varandra närmare tror vi att de tillåter sig att 
ta allt mer tydliga roller. Exempel på detta är det som Pontus och Stina uttrycker när de talar 
om att de själva inte vill ta på sig någon ledarroll. Både Stina och Pontus menade att deras 
rollfunktion i ensemblen skulle ha sett annorlunda ut och varit mer framträdande om de hade 
känt varandra närmare. Vi menar dock inte att samtliga medlemmar intar en tillbakahållen roll 
i en musikensemble på grund av att de inte känner varandra så väl. En kontrast till dessa 
tankar ger Anders när han ser det som självklart att ta en framträdande roll och beskriver sig 
själv som den självutnämnde ledaren (jfr Johansson, 2005, s. 34-35). Utifrån hur Johansson 
(2005) beskriver den själutnämnde ledaren kan vi ana en negativ underton i begreppet som 
skulle kunna kopplas till egoism. Innan vi genomförde våra intervjuer trodde vi att de 
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intervjuade skulle prata om att någon annan än de själva i ensemblen intar en ledarroll. Det 
faktum att en av de intervjuade spontant faktiskt beskriver sig som en självutnämnd ledare 
överraskar oss därför. De personliga relationer som byggs upp i en ensemblesituation eller 
som eventuellt finns sedan tidigare, och de roller som vi går in i tror vi påverkas av vilken 
personlighet vi har.  
 
Kompromisser och Konflikter 
Som vi nämnde i motsvarande kapitel i Resultatpresentationen ställde vi inga konkreta frågor 
om konflikter och fick då heller inga konkreta eller uttömmande svar, detta för att vi ville få 
så spontana reflektioner som möjligt. Ensemblegrupperna var relativt nysammansatta vilket vi 
också antar har relevans för deras svar. Vi menar att ensemblerna kan sägas vara i en slags 
inkännandefas, där medlemmarna inte vill stöta sig med varandra. I mer sammansvetsade 
ensembler tror vi att konflikter och kompromisser utgör en större del av vardagen. Detta kan 
jämföras med det Nilsson (1993) skriver då han menar att avsaknad av konflikt borde vara 
mer alarmerande än konflikten i sig. Det är bättre att utrycka sina åsikter och inte hålla inne 
med sina egna värderingar, även om man blir tvungen att gå i konflikt med en gruppmedlem 
(a.a., s. 128).  

Vad som också bör påpekas är att de svar som vi tycker har en ironisk underton är speciellt 
svåra att tolka. Ett exempel på detta är då Anders säger att han inte skulle spela, vare sig den 
musik de spelar i ensemblen eller tillsammans med dessa deltagare, om det inte hade varit för 
att skolan bestämt detta. En möjlig tolkning av hans svar kan vara att han egentligen inte är 
nöjd med sin ensemblesituation överhuvudtaget, men att han av lojalitet mot de andra 
deltagarna inte säger detta rakt ut, men att han ändå vill ge oss en antydan om sin egentliga 
åsikt genom att linda in sitt svar i ett ironiskt uttalande. En annan tolkning kan vara att han är 
relativt nöjd med situationen och tycker att det är ganska spännande att få spela med musiker 
som han inte skulle ha kommit i kontakt med om han inte gått på skolan. Som vi ser det är 
båda dessa tolkningar möjliga. Vi tror oss dock av sammanhanget, minspel vid intervjun samt 
undertoner såsom skratt i rösten hos den intervjuade, kunna utläsa att den första tolkningen är 
den mest trovärdiga. 

Oavsett om rolltagandet i gruppen är aktivt eller passivt, medvetet eller omedvetet, så 
kommer det förr eller senare att uppstå både konflikter och kompromisser (jfr Nilsson, 2005, 
s. 159). Det faktum att alla individer är olika och har olika personligheter och förutsättningar 
gör att olika krav ställs på de andra ensemblemedlemmarna och om hur det skall fungera i 
ensemblen (Lenneér Axelsson, Thylefors, 2005, s. 63).  
 
Engagemang 
I samtalen med de intervjuade ger Kristina och Stina olika aspekter på att engagemanget är 
viktigt för dem när de deltar i en musikensemble. Stina anser att engagemanget till stor del 
bygger på medlemmarnas fysiska närvaro under ensemblerepetitioner. Vi tror att detta bland 
annat har att göra med att hon inte bor på skolan utan några mil därifrån. Övriga deltagare i 
den ensemble hon spelar i bor på skolan och träffar varandra flera gånger om dagen. 
Därigenom kan de lättare flytta en tidigare bestämd repetitionstid. I vissa fall kanske de inte 
ens behöver bestämma en tid i förväg utan kan välja att repetera spontant när de ses. Dessa 
spontana repetitioner kan ske vilken tid som helst på dygnet och därför kan det vara svårt för 
Stina att plötsligt ta bilen och åka de många milen för att delta. Hon är därför mån om att 
tillvarata de repetitioner som de tidigare har bestämt, även om inte alla kan delta. Vi tror att 
det faktum att hon har en ytterligare utbildning att ta hänsyn till, som hon läser på sin hemort, 
gör att hon har extra svårt att vara lika flexibel med sin tid. Med detta exempel vill vi koppla 
till det Nilsson (2005) talar om angående relationskonflikter, att i en grupp finns det mellan 
deltagarna både rättigheter och förpliktelser för att gruppdynamiken ska fungera (a.a., s.160). 
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När Kristina reflekterar om engagemanget hos ensembledeltagarna som hon spelar med, 
tycker vi att hennes resonemang speglar den bild vi får av henne som glad och sprallig. Vi tror 
att hennes personlighet påverkar att hon lägger stor vikt vid vilket bemötande hon får av de 
människor hon samarbetar med. Utifrån intervjudeltagarnas reflektioner kan vi ana att deras 
olika svar är starkt färgade av deras personligheter. Dessutom färgas svaren av deras 
personliga förutsättningar för att kunna medverka i ensemblen, såsom i till exempel Stinas 
fall, då det långa pendlingsavståndet gör att hon har fler aspekter att ta hänsyn till än de andra 
deltagarna. Av samtalen om engagemang tror vi att deltagarnas värderingar har en stor 
inverkan på hur man uppfattar och resonerar kring detta ämne. Intervjudeltagarnas svar på 
frågan angående av vilka orsaker de spelar i ensemble, tolkar vi som att tyngden vilar främst 
på samspelet med andra musiker. 

I början av intervjupresentationen beskrev vi kortfattat deltagarnas tidigare erfarenheter 
och bakgrunder. Ur vårt resultat har nya begrepp, än de vi beskrivit i resultatdelen, vuxit fram 
vilka bygger på intervjudeltagarnas egna erfarenheter. Hur de resonerar och tänker om att 
spela tillsammans med andra människor anser vi har påverkats av nedanstående begrepp.  
 

• Erfarenheter: Vilka erfarenheter deltagarna bär med sig från tidigare spel i ensembler. 
• Personligheter: Vilka personliga karaktärsdrag deltagarna har. Till exempel om de är 

blyga, försiktiga, engagerande och initiativtagande. 
• Omständigheter: Vad som har skett eller inte skett i deltagarnas ensembler under den 

tid som de har medverkat i dem. Yttre omständigheter som till exempel 
pendlingsavstånd till gemensamma repetitioner. 

• Värderingar: Hur deltagarna resonerat kring normer och regler, som exempelvis att 
passa tider. Även hur deltagarna beskriver det engagemang de förväntar sig av övriga 
deltagare. Det kan också handla om vad man anser om låtar som ensemblen spelar.  
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DISKUSSION 
Att spela i en musikensemble är inte bara en fråga om att kunna traktera sitt instrument som 
det förväntas av ensemblemedlemmarna, utan även att kunna fungera på ett socialt plan (jfr 
Säljö, 2000, s. 34-37). Vi har under våra genomförda intervjuer fått olika reflektioner på hur 
deltagarna tänker och resonerar kring ensemblespel. I flera av reflektionerna tolkar vi även in 
begrepp som de inte själva konkret nämner utan istället berör i ”undertoner” och syftningar. 
Ett exempel på detta är när Anna frågar: ”är detta anonymt”? Här lämnas resultatsvaret fritt 
hängande i luften och den intervjuade förutsätter att vi som genomför intervjuerna skall förstå 
genom att ”läsa mellan raderna”. Vi kan ana att hon vill uttrycka någonting om andra 
ensembledeltagare som är för känsligt att uttrycka i klartext. Det kan handla om att hon har 
negativa åsikter om någon ensembledeltagares sätt att spela eller bete sig. Dessa åsikter skulle 
troligen inte uppskattas av den som det berör. Vi har tidigare i detta arbete talat om liknande 
situationer, men då gällande ironi.  

Hur de intervjuade har svarat angående de olika ämnen vi presenterat, har till stor del att 
göra med vilken slags personlighet de har. I vår sammanfattande analys presenterade vi fyra 
begrepp som vi anser är centrala och har påverkat intervjudeltagarnas reflektioner och tankar 
om socialt samspel. Dessa centrala begrepp är Personlighet, Omständigheter, Erfarenheter och 
Värderingar (se s. 18). De tankar och reflektioner som deltagarna pratat om vill vi här 
förtydliga genom att koppla de centrala begreppen till vad som framkommit i den tidigare 
forskning som vi redogjort för i kapitlet ”Bakgrund”. Hur vi gör denna koppling framgår av 
nedanstående modell, där vi med hjälp av våra centrala begrepp som rubriker gör en egen 
gruppering av de olika avsnitten som vi tidigare använt oss av i bakgrunden: 
 
 

Tidigare forskning Centrala begrepp 

Lyhördhet och respekt 
Pålitlighet och tillit 

Erfarenheter 

Identitet 
Sociala relationer 
Sociala roller i gruppen 

Personlighet 

Konflikter 
Kompromisser 
Kommunikation 

Omständigheter 

Normer och regler Värderingar 
 
 
 
Erfarenheter 
Oavsett om man spelar musik, syr kläder, mekar med bilar etc. påverkas den kunskap vi 
besitter inom området av de tidigare erfarenheter vi har skaffat oss inom respektive område. 
Av förklarliga skäl, menar vi, är man från början relativt sett nybörjare och får så småningom 
genom tid, erfarenhet och kunskap inom sitt område. Ensembledeltagarnas olika musikaliska 
bakgrund och erfarenheter har därför stor påverkan på hur de agerar och samspelar i sin 
ensemble.  

Som vi berörde i analysdelen var det många som nämnde ordet lyhördhet. Vår uppfattning 
är att man i ensemblegrupper såväl som andra typer av musikgrupper behöver träna sig att 
lyssna på varandra under spelets gång. Inte bara musikaliskt utan även socialt som till 
exempel under spelavbrotten då låten diskuteras och hur den växer fram. I grund och botten 
anser vi att det just handlar om att vara lyhörd och lyssna och anpassa sig till varandra som 
även Leneér Axelsson och Thylefors talar om (Leneér Axelsson och Thylefors 2005, s. 142, 
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se även avsnitt Lyhördhet och respekt). Pontus och Anders talar även om respekt, att passa 
tider och att allmänt sköta sig, som vi också menar är en nödvändig aspekt för en väl 
fungerande gruppdynamik. Johansson beskriver att gruppdeltagare som lyckas vara flexibel 
med sitt rolltagande och i sin rollfördelning sinsemellan ingår i en väl fungerande grupp 
(Johansson 2005, s. 29, se även avsnitt Sociala roller i gruppen). Detta anser även vi vara 
högst önskvärt i den eller de musikensembler man deltar i. Något som kan bekräftas i 
deltagarnas tankar kring lyhördhet. Med tanke på att så många deltagare nämner lyhördhet 
som en viktig och självklar egenskap måste vi tillåta oss att vara kritiska och väga in 
möjligheten att de kanske trodde att vi förväntade oss detta svar.  

Som vi nämnde i analysen har pålitlighet och tillit mycket gemensamt med lyhördhet och 
respekt. Att kunna lita på och ha förtroende för de människor man samarbetar med anser vi 
också vara viktigt för samspelet i en ensemble. Ser vi till våra egna erfarenheter av 
ensemblespel så är det mycket tydligt att om man missköter sig på något vis kan det vara 
avgörande för om man skall bli tillfrågad att vara med och spela igen vid andra tillfällen. 
Utifrån egna erfarenheter samt av de intervjuades resonemang tror vi att det är få personer 
som vill spela med en person som ständigt kommer för sent, går tidigare än uppgjort, kommer 
oförberedd eller inte anstränger sig för att tillgodose gruppens bästa. En sådan situation skulle 
troligen bli ohållbar i längden. 

Vi menar att tilliten till medlemmarna i ensemblen är avgörande för ett fungerande, 
konstruktivt arbete. I en grupp där ensembledeltagarna lägger för mycket energi på att ta itu 
med orosmoment såsom bristande tillit till varandra antar vi att relationerna i gruppen, och 
därmed arbetet som i ensembledeltagarnas fall innebär att musicera, blir lidande (jfr Lenneér 
Axelsson och Thylefors, 2005, s. 209-210). Detta kan även sättas i samband med det Lars 
svarade angående lyhördhet, att det är viktigt att man i en ensemble kan prata med varandra, 
”annars blir det helt omöjligt att spela ihop”. Vi ser hans uttalande som ett uttryck för att det 
finns andra aspekter, utanför själva musicerandet, som är minst lika viktiga som det rent 
speltekniska för att det ska fungera i ensemblen. Lars anser, att kunna prata med varandra om 
det som skall spelas, att kunna lita på varandra och att ensembledeltagare sköter sina 
åtaganden är en förutsättning för en fungerande ensemble.  
 
Personlighet 
Vad ensembledeltagarna har för personlighet tror vi har en direkt koppling till vad de anser är 
viktigt eller oviktigt för ett väl fungerande ensemblespel. I avsnittet om identitet belystes en 
modell av Nilson (2005) som berör den personliga identitetsuppfattningen. Nilsson menar att 
vår personliga identitet bygger på vår Självuppfattning, Självkänsla, Självförtroende samt 
Självtillit (a.a., s. 22, se även avsnitt Identitet). Orsaken till att dessa faktorer belyses är att om 
vi som individer skall fungera i en grupp krävs det att det finns personliga förutsättningar 
enligt de faktorer som presenteras i Nilssons modell. De omständigheter som bygger den 
personliga identiteten påverkas och formas även av ensemblemedlemmarnas åsikter och 
bemötande. Vi anser att den personliga identiteten med Nilssons fyra faktorer påverkas av 
individens sociala sammanhang. I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv menar vi att 
människans personlighet formas och påverkas av en social kontext (jfr i Heiling, 2000, s. 27-
31). Vi, Håkan och Peter, har själva erfarenheter från ensemblesammanhang där Nilssons 
faktorer har varit framträdande. Även om båda av oss har musicerat ett antal år har vi 
emellanåt hamnat i ensemblesituationer där vi inte känner de vi skall spela med. 
Självförtroendet och självkänslan har då ställts på sin spets eftersom vi vill visa för oss själva 
såväl som för de övriga att vi behärskar vårt instrument. De musikaliska erfarenheter som 
byggts upp genom åren påverkar också hur stark tillit vi har till oss själva. 
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Som nämnts tidigare är sociala relationer starkt kopplade till identitetsbegreppet (se vidare 
kap. Sociala relationer). Identiteter hos människor skapas av sociala relationer till andra 
människor och detta är även något som är djupt rotat i vår natur (jfr i Johansson, 2005, s. 82). 
Vi är väldigt måna om att bli bekräftade av andra människor. Johansson menar att det som är 
livskvalitet för de flesta människor är den sociala relationen till varandra (a.a.). Identiteter 
skapas delvis utifrån att vi på något sätt blir bekräftade av personer i vår omgivning (Nilsson, 
2005, s. 22). I våra intervjudeltagares fall innebär detta att deltagarna blir bekräftade i sin eller 
sina ensembler. Nilsson menar vidare att personer med starka identiteter känner sig säkrare 
inför att till exempel inta en ledarroll i ensembler (a.a.). Huruvida de intervjudeltagare som 
har gett en beskrivning av att besitta eller inta en ledarroll har haft en stark identitet eller inte 
är inget vi kan uttala oss om med säkerhet. Något som vi däremot vågar påstå med stöd av 
såväl intervjudeltagarnas svar som Nilsson (1993) är att sociala relationer spelar en avgörande 
roll för människor, för deras skapande av självkänsla samt för skapande av tillit till andra 
människor. Således antar vi att de sociala relationerna har betydelse även för musikers 
musicerande, då detta är så beroende av att musikerna fungerar tillsammans (jfr a.a., s. 57-58). 
Detta är också något som vi kan se kopplingar till i den sociala identitetsteorin som menar att 
vi alla är delar av en social grupp (jfr, Tarrant, North & Hargreaves, 2002, s. 137). Vår 
tolkning är att om en individ kan känna öppenhet och stöd från de övriga gruppdeltagarna så 
kommer såväl självuppfattning, självkänsla, självförtroende som självtillit att stärkas och 
individen kommer därigenom att våga ta en mer framträdande roll i ensemblen. Vi tror att då 
ensembledeltagarna stärks som individer kommer de att känna sig friare i de sociala 
relationerna i gruppen. Detta antar vi i förlängningen leder till att ensembledeltagarna vågar 
vara friare i sitt musicerande. Från detta vill vi även dra paralleller till det Lenneér Axelsson 
och Thylefors (2005) skriver angående betydelsen av tillit till varandra i gruppen. De menar 
att i en öppen relation kan mycket av den energin som annars går åt till orosmoment istället 
läggas på det konstruktiva arbetet i ensemblen (a.a., s. 209-210). Vår uppfattning är att 
musicerandet tillsammans med andra sker på bästa sätt när vi vågar slappna av i gruppen och 
vågar lita på att om någon anser att vi till exempel spelar dåligt så talar de om det för oss. På 
så sätt slipper vi att oroa sig för vad andre i gruppen tycker och tänker om oss.  

Det faktum att samtliga intervjudeltagare går på en folkhögskola har betydelse för hur de 
har svarat. Pontus och Anders framhåller denna aspekt när de till exempel refererar till egna 
band genom att jämföra dem med musikensembler på skolan. Anders ger även uttryck för ett 
visst missnöje angående skolensemblerna, då han påpekar att han inte skulle spela med 
ensemblen eller spela de aktuella låtarna ifall det inte var så att han gick på folkhögskolan. 
Trots att de personer han spelar med inte nödvändigtvis är de som han går bäst ihop med 
socialt får han därför acceptera situationen som den är.  

Vi kan se att den personliga identiteten, och då kanske framförallt det egna 
självförtroendet, är betydande för vilken roll en individ kommer att inta i en grupp. En person 
med stark självkänsla tror vi lättare intar en självvald roll, antingen det rör sig om att 
framhäva sig själv eller att inta en mer tillbakahållen position i gruppen, och kan därigenom 
aktivt styra och påverka sin egen rollidentitet i gruppen (jfr Nilsson, 2005, s. 22). En person 
med svagare självkänsla kan lättare hamna i en position som inte är självvald och dessutom 
kan vara svår att ta sig ur (jfr Mathiasson, 1994, s. 27). Om en person har en svag självkänsla 
har den sannolikt också ett dåligt självförtroende och då tror vi att det kan vara svårt att våga 
ta plats, att exempelvis säga ifrån och tycka till om olika musikaliska moment som man 
innerst inne har åsikter om.  
 
Under diskussionerna om ledarroller framkom svar av ett par personer att de självmant tog på 
sig en ledarroll medan andra inte ansåg att det direkt fanns några ledare. Det intressanta blir 
då om dessa olika uppfattningar härrör ur en och samma ensemble och om 
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ensemblemedlemmarna då själva är medvetna om det. Vilken självuppfattning har de i så fall? 
Hur fungerar kommunikationen i gruppen? Hur lyhörd är den som påstår sig vara ledare för 
de övriga gruppdeltagarnas önskemål och så vidare? Det som gör det svårt att svara på dessa 
frågor är att de intervjuade kanske inte självklart reflekterar över sin egen rollposition. De har 
konstaterat att de själva intagit en ledarroll men tyvärr har vi inte fått klarhet i om de också 
som ledare är lyhörda för de övriga ensembledeltagarnas åsikter. Om vi hade utfört 
observationer i ensemblesituationerna hade troligen dessa frågor kunnat besvaras.  
 
Omständigheter  
Vi har tidigare nämnt Stinas fall med hennes svårigheter att på ett spontant sätt ta sig till och 
från skolan, vilket är ett tydligt exempel på praktiska omständigheterna. Hur uppfattar övriga 
deltagare Stinas situation som pendlare? Mycket av Folkhögskolans fenomen är att de flesta 
bor på skolan och till stor del umgås varandra. Därför blir förhållandet mellan de som bor där 
och de som är tillresande annorlunda. Man skulle kunna säga att skolan i sig själv blir ett sorts 
kollektiv och de som bor utanför ses som ”gäster”. Hur skulle hennes svar ha sett ut ifall hon 
också bodde på skolan och inte hade en annan utbildning att ta hänsyn till? Lars däremot 
tycker inte att det existerar några kompromisser eller konflikter eftersom han är nöjd med 
situationen som den är. Det skulle vara intressant att veta ifall Lars reflektioner skulle vara 
lika korta och fåordiga ifall han istället var missnöjd och besviken på sin ensemblesituation. 
Av våra egna erfarenheter har vi betydligt fler åsikter om en dåligt fungerande ensemble än en 
bra sådan. Detta kan bero på att om vi känner oss tillfredställda tillsammans med andra 
människor så lägger vi inte tid och negativ energi på att reflektera över detta fenomen, utan 
kan istället fokusera på själva musicerandet.  

Att de flesta ensembledeltagarna bor tillsammans på skolan tror vi påverkar de svar som 
framkommit angående de sociala relationerna och rollerna, och har kunnat färgas av den 
speciella situationen på skolan. Det kan handla om att deltagarna inte vill ”hänga ut” någon av 
de andra deltagarna, eftersom de sociala banden mellan dessa deltagare som bor på skolan 
kanske på ett sätt är starkare, men även känsligare, än mellan deltagare som träffas enbart till 
repetitionerna. Vår uppfattning är att det kan vara lättare att ha åsikter om varandra när man 
inte träffas dagligen och därför inte behöver konfronteras med sina ensembledeltagare.  
Omständigheterna att de flesta av våra intervjudeltagare bor på skolan, studerar, spelar och 
umgås tillsammans har således stor betydelse. Att hålla sig väl med sina ensembledeltagare 
blir därför en fråga som även får konsekvenser utanför själva ensemblespelssituationen. Detta 
kan knytas till det Säljö (2000) säger om att det inte räcker för en individ att bara känna till 
den fysiska färdigheten i ett handlande för att fungera i gruppen – d.v.s. det räcker inte att 
bara vara duktig på att spela sitt instrument – utan det krävs att individen känner till de regler 
som är kommunikativt upprättade för att en individ ska kunna inrätta sig i gruppens normer 
(a.a., s. 35ff). 

Tidigare presenterade vi hur Nilsson beskriver olika typer av konflikter (Nilsson 2005, s. 
160, se även avsnitt Konflikter). Även om intervjudeltagarna inte pratade speciellt mycket om 
konflikter och även om de inte ansåg sig ha några sådan just nu, kan vi ändå se tendenser som 
skulle kunna leda till konflikter på sikt. Därför vill vi exemplifiera hur detta skulle kunna te 
sig genom att här belysa vilka olika konflikter som har störst samband med de intervjusvar 
som framkommit i vår undersökning 

Pontus nämner i sitt intervjusvar att vissa personer påpekar andra deltagares personliga 
spelstil under repetitionerna. Vår slutsats är att detta skulle kunna vara en orsak till att någon 
form av konflikt kommer att uppstå. Det skulle till exempel kunna utmynna i en 
”åsiktskonflikt”, där angriparen anser att någon i ensemblen skall spela på ett annorlunda sätt 
än personen redan gör. Det kan även innebära att en deltagare anser att en låt bör spelas i ett 
visst tempo medan en annan deltagare är av en annan uppfattning.    
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En annan typ av konflikt skulle kunna utgöra en ”intressekonflikt” som inte nödvändigtvis 
behöver ha med det musikaliska att göra, utan kan handla om att få sin röst hörd och försvara 
sin åsikt. Exempel på en intressekonflikt skulle kunna vara Anders uttalanden om att han inte 
självmant har valt att spela just de låtar som läraren har valt ut till ensemblen, om han själv 
fick välja. Vi tolkar dock Anders som relativt flexibel och som accepterar de omständigheter 
som råder.  

Inre, känslomässiga, så kallade ”psykiska konflikter” skulle till exempel kunna uppstå hos 
Pontus. Som beskrivits under resultatanalysen, då vi anar att Pontus har ha en svag självkänsla 
på grund av hans tillbakadragna roll i ensemblen, skulle han därför kunna uppleva andras 
handlingar som personlig kritik. En ”social konflikt” skulle också kunna härledas till detta 
exempel om Pontus inte kan komma överens rent socialt med andra deltagare. Detta kan 
vidare vara någonting som kan ha planterats utanför musikensemblens verksamhet, i 
umgänget på fritiden med varandra. 

Anders, som nämner att han är hes i halsen, menar att orsaken till detta beror på att han har 
varit tvungen att kompromissa angående tonarten för låtarna med övriga ensembledeltagare. 
Vi tror inte att det är troligt att han medvetet har påverkat övriga ensemblen att spela en låt i 
fel tonart för hans röstläge. Om denna förmodade kompromiss har föregåtts av en konflikt är 
dock svårt för oss att svara på. Kompromissen i sig kan ses som en tydlig intressekonflikt som 
Nilsson (2005) talar om, där Anders har ”förlorat” och någon eller några andra har ”vunnit”. 
Anna och Kristina antyder att det finns många starka viljor i ensemblen. Vår tolkning utifrån 
intervjuerna säger oss att denna omständighet gör att de behöver kompromissa ganska ofta 
vad gäller tonarter, tempo etc.  

Vi vill än en gång hänvisa till Mathiasson (1994) som säger att ”det går inte att inte 
kommunicera” (Mathiasson, 1994, s. 121). Även Säljö (2000) påpekar vikten av 
kommunikation i sociala sammanhang (a.a., s. 37ff). I en ensemblesituation förekommer det 
givetvis kommunikation, både genom att medlemmarna pratar, ser på och lyssnar till 
varandra, och genom den musik som spelas. En kommunikation mellan människor innebär 
dock inte enbart att vi bara kommunicerar inom den egna gruppen. En kommunikativ 
situation för en musikensemble är att framföra musiken offentligt. På det sättet uppstår en 
kommunikation mellan ensemblen och den publiken som lyssnar. Vi tror att vad som än sker 
på scenen, ögonkast, leenden, mellan ensembledeltagarna och mellan ensembledeltagarna och 
publiken kommer publiken uppfatta detta som någon form av kommunikation. Även i detta 
fall är det svårt att inte kommunicera. Vi anser således att i en ensemblesituation är det 
omöjlighet att undvika kommunikation över huvud taget. 
 
Värderingar 
Våra tidigare erfarenheter av ensemblespel, eventuell ledarskapsförmåga, 
instrumentfärdigheter, personlig musiksmak som vi bär med oss påverkar våra värderingar om 
vilken musikgenre vi helst vill spela.  

Att musicera med andra och skaffa sig kunskap i ensemblespel är inget man kan lära sig 
under kort tid utan kräver ihärdigt musicerande tillsammans med andra musiker. Därmed inte 
sagt att när vi har lärt oss att fungera på ett socialt plan i en ensemble, kommer vi att fungera 
på samma sätt i nästa ensemblesituation. Här kommer aspekter som till exempel gruppens 
normer att spela roll för på vilket sätt du som eventuellt ny ensemblemedlem ska anpassa dig 
för att ”smälta in” i gruppen (jfr Johansson, 2005, s. 110ff). Dessa normer menar Johansson 
kan var subtila och är inte på samma sätt som regler bestämda av någon person utsedd av 
gruppen eller gemensamt av gruppen. Normerna kan handla om att vi känner oss tvungna att 
skratta åt vitsar som vi inte tycker är roliga och som vi inte heller skulle ha skrattat åt om vi 
inte befunnit oss i en inkänningsfas. Med inkänningsfas menar vi de situationer där nya 
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gruppmedlemmar försöker anpassa sig och känna in rådande normer och regler. En annan 
norm att anpassa sig till skulle kunna vara att anamma en eventuellt rådande klädkod som är 
utmärkande för den aktuella ensemblen eller en viss samtalsjargong.  

Vi kan utifrån intervjudeltagarnas berättelser anta att outtalade normer och regler ibland 
ställer till irritationer på grund av att vissa i grupperna tar dessa för givna, medan de inte är 
lika självklara för andra. Detta blir allra tydligast då deltagarna berättar om huruvida fasta 
repetitionstider är viktiga eller inte. För vissa känns det helt okej att repetitionstiderna bestäms 
spontant en kort stund innan medan för andra är rutiner en förutsättning för att planeringen 
skall fungera. Åter igen så bör här sägas att vi tror att deltagarnas reflektioner om normer och 
regler skulle ha varit mer beskrivande ifall de spelat tillsammans en längre tid. 
 
Avslutande reflektioner 
Sammanfattande kan sägas att då våra intervjudeltagare delgett oss sina tankar och synpunkter 
på ensemblespel, så har alla på ett eller annat sätt tagit upp att utöver de rent speltekniska 
färdigheterna, så är det sociala relationerna i gruppen helt avgörande för hur samspelet i 
gruppen skall fungera. De fyra faktorer som vi här ovan diskuterat - individens personlighet, 
och gruppmedlemmarnas erfarenheter, de omständigheter som gruppen befinner sig i samt de 
värderingar som finns inom gruppen - ser vi som avgörande för hur gruppen kommer att 
fungera som en musikensemble. De erfarenheter gruppen gör tillsammans bidrar till hur det 
fortsatta samspelet kommer att fortgå. Detta överensstämmer med Säljös (2000, s. 13) 
diskussioner om lärande och utveckling där individers tidigare erfarenheter och hur de brukar 
dessa i nya situationer ses som grundläggande.  

Som berördes i bland annat diskussionen kunde vi tolka ut en del svar i deltagarnas 
undertoner. I efterhand kan konstateras att det kunde ha gjorts mer ingående med exempelvis 
fler följdfrågor vilket hade gjort resultatet än mer djupgående. Det hade möjligen blivit än mer 
omfattande reflektioner från deltagarna om en uppföljning med ytterligare intervjuer hade 
gjorts. Ett alternativt hade varit att genomföra intervjuerna i ett senare skede av arbetet.  

 
 
Vidare forskning 
Inför skrivandet av denna uppsats tog vi del av tidigare forskning på området socialt 
samspel/gruppdynamik/gruppsykologi. På det området upplevde vi att det finns relativt 
mycket information att hämta, men vi ansåg att det verkar finnas för lite forskning som 
handlar om just musikers sociala samspel i ensembler och grupper. Därför menar vi att det 
finns ett flertal fält där vidare forskning i ämnet skulle kunna bedrivas. 

Ett ämne för vidare forskning skulle kunna vara att ta endast en musikensemble på en skola 
och jämföra den med exempelvis en känd rockgrupp. Undersökningen skulle kunna ha samma 
ämnesområde som de vi har valt för detta arbete, hur de ser på det sociala samspelet i den 
egna gruppen. Detta tror vi skulle kunna ge vidare perspektiv på de områden som vi belyst i 
detta arbete. Aspekter på exempelvis konflikter, kompromisser och personers roller, tror vi 
skulle kunna se annorlunda ut i den kända rockgruppen om de exempelvis har spelat 
tillsammans som band under många år. Intressant skulle kunna vara att fråga sig hur 
rockgruppen startade. Kunde de traktera sina respektive instrument innan de började spela 
tillsammans eller har den kunskapen fötts ur samspelet med varandra? Har några av 
medlemmarna tillkommit i efterhand och i så fall på vilket sätt fick de sin plats? Var det 
enbart för att de var duktiga på sitt instrument eller var det för att han eller de hade 
karaktärsdrag som var intressanta för gruppen, eller berodde det på båda faktorerna? Under 
förutsättning att rockgruppen har detta som arbete och försörjning skulle det vara intressant att 
undersöka om de ställer andra krav på det sociala samspelet i gruppen gentemot 
skolensemblens deltagare. Om så är fallet, på vilket eller vilka sätt tar då detta sig uttryck? 



 

 25

Jämförelsen mellan en professionell musikensemble kontra en amatörmusikerensemble är en 
aspekt som vidare skulle kunna jämföras, för att se hur viktigt det sociala spelet är i respektive 
grupp. Vårt antagande är att de sociala relationerna kanske är allra viktigast i en 
amatörensemble, eftersom denna kan antas spela tillsammans ”bara för att det är kul”, medan 
den professionella aspekten i en yrkesensemble kanske ställer högre krav på rent speltekniska 
kvaliteter. Denna skillnad skulle därför vara intressant att studera vidare. 

En annan idé till vidare forskning skulle kunna vara att göra en undersökning motsvarande 
vår om cirka ett halvår då deltagarna har fått fler erfarenheter från sin ensembleverksamhet. 
Det fenomenet att deltagarna inte har spelat med varandra och inte känner varandra så 
ingående har vid vissa tillfällen avspeglat sig i vår undersökning. Intressant vore då att 
jämföra den undersökning vi gjort i detta arbete med undersökningen ett halvår senare för att 
se om det uppkommer reflektioner som skiljer sig åt.  
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BILAGA 
 

Bilaga A Denna bilaga utgörs av det intervjuunderlag som vi utgick från vid utförandet av 
intervjuerna. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Vad är ditt huvudinstrument?  
 

• Hur länge har du studerat på skolan? 
 

• Spelar du flera instrument? 
När/Varför/Hur började du spela instrument? 
 

• Fråga om tidigare erfarenheter av ensemblespel, rock/popband? Körer?  
Varför? 
Hur länge?.. 
Hur många?.. 
Vilken typ av musik?.. 
 

• Vad anser du vara en viktig (social) egenskap för att en ensemble ska fungera bra? 
Hur ser detta ut i den ensemblen som du är med i? 
 

• Resonera om hur samspelet fungerar i er ensemble? 
Lärarledd lektion / Egna repetitioner 
 

• Umgås ni privat med varandra utöver ensemblerepetitionerna? 
Resonera om detta är nödvändigt eller inte 
 

• Resonera om det är en förutsättning att vara goda vänner när man spelar tillsammans? 
 

• Resonera om kompromisser i ensemblen 
Existerar det? Vad gäller det? På vilket sätt?  
 

• Tala om eventuella roller/ledarroller i ensemblen 
 

• Av vilken orsak spelar du i denna ensemble? 
Rangordna och förklara följande alternativ. 
 

• För att bli bättre på mitt instrument.  
• För att bli bättre i samspelet med andra musiker. 
• För att det är det roligt att spela med dessa personer. 
• För att jag blivigt tilldelad den av skolan. 

 


