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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Frida Haglund och Hannah Lindgren 
 
Titel: Hela världen på sina axlar - En studie av vokalistens position i ensemble. 
 
Title in English: The whole world upon their shoulders - A study of the position as vocalist in 
ensemble. 
 
Denna studie visar att vokalisten tycks befinna sig i en mångsidig och inte helt okomplicerad 
position i ensemble. En position som präglas av såväl musikaliska som sceniska 
förväntningar, men även av en stark och ofrånkomlig koppling till kroppen. 
Vokalistpositionen kan också förstås som en underordnad position i förhållande till övriga 
instrumentalisters positioner inom ensemble. Dels utifrån den traditionellt västerländska 
synen på uppdelningen mellan kropp och sinne, natur och teknik. Samt dels utifrån förståelsen 
av sång som ett feminint kodat instrument och hierarkin manligt och kvinnligt. 
 
Syftet med studien är att undersöka fem vokalisters upplevelser av förväntningar i samband 
med ensemblespel, samt deras förhållningssätt till dessa. Uppsatsen bygger på fem vokalisters 
skrivna berättelser kring deras erfarenheter och upplevelser av att vara vokalist i ensemble 
inom populärmusik. Deras berättelser visar att det finns förväntningar på hur vokalister bör 
vara, samt vilka kunskaper de har och inte har i ensemblesituationen. Genom en sociologisk 
analys av studiens resultat framträder också medvetna och omedvetna strategier för att som 
vokalist uppnå fullt medlemskap i ensemblen, samt en indikation på vilka egenskaper som är 
kopplade till vokalistpositionen. Studien pekar avslutningsvis på att vokalister inte ges plats 
utan måste ta plats i ensemblen, en aspekt av musicerandet som även påverkar deras 
möjlighet till autenticitet som musiker. 
 
Nyckelord: sångare, sångerska, förväntningar,  
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Ett stort, varmt tack till er, våra informanter, som tog er tid att reflektera och skriva ned era 
tankar och personliga erfarenheter. Tack för era öppna och intressanta texter, utan er hade inte 
studien varit möjlig. Vi vill också säga TACK till vår fantastiska handledare Victor Kvarnhall 
som hela tiden legat steget före oss och förstått vad vi velat och tänkt innan vi själva gjort det. 
Utan din uppmuntran och dina kloka råd hade vi inte kommit i mål.  
 
Vi tackar också alla er som läst vår text under processens gång och kommit med kritiska 
infallsvinklar och glada tillrop. Ett särskilt tack till Joakim Linder för diskussioner, 
matlagning, skivspelning och kaffe. 
 
Vi tackar till sist varandra för väl genomfört arbete. Tack Hannah. Tack skaru ha Frippo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

	  

INLEDNING ........................................................................................................ 1	  
BAKGRUND ........................................................................................................ 2	  

Vokalisten - en fullgod musiker? ...................................................................... 2	  
Frontperson och karisma ................................................................................... 4	  
Vokalist - många sidor av samma position? ...................................................... 5	  

PROBLEMFORMULERING ............................................................................... 7	  
Syfte ................................................................................................................... 7	  
Frågeställningar ................................................................................................. 7	  
Avgränsningar ................................................................................................... 7	  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................... 8	  
Symbolisk interaktion och normrelationer ........................................................ 8	  
Intrycksstyrning och beskyddande åtgärder ...................................................... 9	  
Strategisk handling .......................................................................................... 10	  
Rollövertagande och asymmetrisk rollövertagande ........................................ 10	  

METOD .............................................................................................................. 11	  
Val av metod ................................................................................................... 11	  
Urval ................................................................................................................ 11	  
Genomförande ................................................................................................. 12	  

RESULTATPRESENTATION .......................................................................... 13	  
Julia ................................................................................................................. 13	  
Annie ............................................................................................................... 13	  
Dave ................................................................................................................. 13	  
Anton ............................................................................................................... 13	  
Natalie ............................................................................................................. 13	  
Om sången som instrument ............................................................................. 14	  

Ett instrument? ............................................................................................................... 14	  
Sångteknik ....................................................................................................................... 14	  
Förmedling/Kontakt/Berättande .................................................................................. 15	  

Förväntningar .................................................................................................. 15	  
Kunskap .......................................................................................................................... 15	  
Egenskaper ...................................................................................................................... 16	  

Om ensemble ................................................................................................... 17	  
Erfarenhet ....................................................................................................................... 17	  
Ensemblearbetet ............................................................................................................. 18	  
Vokalist under ensemblerepetition ............................................................................... 18	  

RESULTATANALYS ........................................................................................ 19	  
Synen på sång som instrument ........................................................................ 19	  
Positionen vokalist .......................................................................................... 20	  

Frontperson ..................................................................................................................... 20	  
Berättare ......................................................................................................................... 20	  
Teoretiskt okunnig ......................................................................................................... 20	  



 

Drivande .......................................................................................................................... 21	  
Strategier för medlemskap i ensemble ............................................................ 21	  

Delaktighet och medvetenhet ........................................................................................ 21	  
Maskering av vokalistpositionen genom annan positionering ................................... 22	  
Utmanande av förväntningar och egenskaper kopplade till vokalistpositionen ...... 22	  
Avgränsning .................................................................................................................... 22	  
Förnekelse och avståndstagande ................................................................................... 23	  

Sammanfattande analys ................................................................................... 24	  
DISKUSSION ..................................................................................................... 25	  

Sång - ett instrument? ...................................................................................... 25	  
En scenisk men inte musikalisk position ......................................................... 25	  
Att ta plats när den inte ges ............................................................................. 26	  
Musikpedagogiska implikationer .................................................................... 27	  
Slutdiskussion .................................................................................................. 27	  
Metoddiskussion .............................................................................................. 27	  
Fortsatt forskning ............................................................................................ 28	  

KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................... 29	  
BILAGA 1 .......................................................................................................... 31	  
BILAGA 2 .......................................................................................................... 32	  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  



 

1 

 

INLEDNING 
VOKALISTEN: Hur gör vi med mellansnack och sådär? Vore skönt om vi kan dela lite på det? 
BASISTEN: Ah… Fast alltså det är ju ändå mest naturligt att du gör det väl? Du har ju mick och 
är ju bra på det där! 
Resten av ensemblen instämmer. 
 
TRUMMISEN: Vad är det för stuk på denna låten? 
Vänder sig till basisten och gitarristen 
GITARRISTEN: Typ rätt tungt 6/8-komp.  
VOKALISTEN: Saftig virvel på 4:an liksom. 
BASISTEN: Yeah hörru, snyggt! 
Ler och nickar åt vokalisten. 

  
Konversationerna ovan är tagna ur våra egna erfarenheter och exempel på 
ensemblerepetitioner där ensemblerna tillsammans arbetar med det musikaliska innehållet och 
för processen framåt. Det är väl fungerande grupper där alla bidrar med mycket engagemang, 
tid och kunskap. Men konversationerna är också exempel på hur förväntningar som kan vara 
kopplade till en viss position i ensemble blir synliga. I detta fall visar sig en förväntan på 
vokalistpositionen som den självklara publikkontakten och som omedveten/ointresserad av 
andra instruments funktioner.  
 
Trots att vi som författare av denna studie oftast har och har haft olika positioner i 
musicerandet med ensembler inom populärmusikgenren, en som främst vokalist och en som 
främst cellist/pianist, har vi båda under längre tid upplevt något som tett sig som en 
uppdelning mellan vokalisten och den övriga ensemblen. En “vi och de-polarisering” där 
vokalisten många gånger ställs och även ställer sig själv utanför delar av ensemblearbetet. 
Varför har vi båda två, trots olika positioner, så starkt upplevt att det finns förväntningar 
kopplade till att vara vokalist i en ensemble? Vad kan dessa förväntningar komma från och 
bero på och vad kan det få för konsekvenser? Är vi de enda som upplevt detta? 
 
I början av arbetet med vår studie stötte vi också på Marie Selanders (2012) bok som 
behandlar kvinnliga musikers situation i olika genrer genom tiderna och där hon ställer många 
viktiga frågor inte minst ur ett genusperspektiv. Men den synliggör också förväntningar på 
vokalisten som viktig ur ett kommersiellt perspektiv, snarare än ur ett musikaliskt. I november 
2013 publicerade dessutom Lisa Lundström en artikel via Facebook1 som kom att bli vida 
spridd; Sveriges främsta och sämsta folkhögskola. Lundström berättar om sig själv som 
kvinnlig vokalist på en mansdominerad och instrumentalistfokuserad folkhögskola, och visar 
på flera exempel där hon blir förminskad som musiker, både på grund av sitt kön men också 
på grund av sitt instrument. Att som kvinnlig vokalist få musicera på samma villkor som 
övriga musiker och bli inkluderad i ensemblen verkar i artikeln ha varit en utmaning, för att 
inte säga en omöjlighet. Dessa texter talar framförallt om kvinnliga vokalisters ställning, men 
också om vokalisters ställning i stort oberoende kön. De blev för oss därför en bekräftelse på 
att det finns något kring vokalisters position i ensemble att undersöka och reda i. 

 

                                                
1 Socialt nätverk på Internet. www.facebook.com 
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BAKGRUND 

Som inledning till bakgrunden för denna studie vill vi lyfta några begrepp som kommer 
användas i texten samt redogöra för vår förståelse för dessa. Till att börja med finns det 
anledning att redogöra för den genre eller tradition som vår undersökning fokuserar och som 
vi valt att definiera som populärmusik. Det är en tradition som inte är helt oproblematisk att 
definiera vilket bekräftas av både Blockhus och Moldes (2004) inledande kapitel till Wow!-
Populärmusikkens historia samt diskussionen av begreppet som problematiskt av John 
Covach (2009) i What’s that sound. Båda författarna har olika uppfattningar om vilka genrer 
och undergenrer som ingår i begreppet och pekar också på att begreppet är föränderligt över 
tid. Det vill säga, den musik som ansågs vara populärmusik för hundra år sedan är inte samma 
som idag definieras på samma sätt. I denna undersökning kommer vi använda begreppet 
populärmusik och det ska då förstås som ett vidare begrepp som innefattar rock, pop och jazz 
samt undergenrer till de kategorierna. 
 
Vidare kommer begreppet ensemble att användas och då menas en grupp människor som 
spelar musik tillsammans. Storleken och sättningen inom ensemblen är av mindre relevans för 
vår studie, men den innefattar minst en vokalist och utesluter ensembleformen kör och 
vokalensemble. Då vi är intresserade av vilka förväntningar och egenskaper som är 
associerade med att vara vokalist kommer vi att använda begreppet vokalistposition. Med 
begreppet position avses den “plats” eller funktion i ensemblen som olika instrumentet har 
och får. Positionen är kopplad till förväntningar och egenskaper oberoende av vem som 
befinner sig i den samt dess personliga egenskaper och kunskaper. Alltså ska begreppet 
vokalistposition förstås som den plats i ensemblen som tillskrivs förväntningar och 
egenskaper som rör vokalistens funktion i musiken och gruppen.  
 
I det följande bakgrundsavsnittet görs först en översikt av vokalistens ställning i 
populärmusiken samt vad instrumentet sång har för betydelse för vokalistens position under 
rubriken Vokalisten - en fullgod musiker? Därefter tas visuella och sceniska aspekter av 
vokalisternas tillvaro upp under rubriken Frontperson och Karisma för att sedan avslutas med 
avsnittet Vokalist - många sidor av samma position?. 

Vokalisten - en fullgod musiker? 
I What’s that sound (2009) visar John Covach på populärmusikens utveckling från 1920-talet 
fram till nutid, och beskriver vokalisternas funktion i storbandsmusiken under 1930- och 40-
talet som av enbart solistisk karaktär. Banden leds av kända instrumentalister och 
arrangemangen av låtarna är gjorda för att, naturligtvis, passa att dansa till men också för att 
framhäva musikernas instrumentala förmåga och arrangörens virtuositet. Vokalisterna ingår 
inte i den grundsättning som anställs vid bandens framträdanden (trummor, bas, piano, gitarr 
samt blåssektion) utan anlitas istället som featured singer, en tilläggsakt för att locka mer 
publik. Rent musikaliskt består deras uppdrag i att bidra med variation i det instrumentala, på 
samma sätt som man kan säga att ett gitarrsolo i dagens populärmusik bidrar med variation i 
det vokala (Covach 2009, s 29).  
 
Viveca Hellström har undersökt vokalistpositionen med utgångspunkt i kvinnliga 
jazzvokalister. I FoU-projektet Vägen till orden som svänger (2009) undersöker hon 
jazzvokalisten Nannie Porres karriär och musikaliska samtid, och beskriver 
storbandvokalisternas situation i kapitlet “Refrängsångerska - och äkta vara”. Hon menar att 
bandledarna anställde just kvinnliga vokalister “som ett slags kuttersmycke, för att slå 
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kommersiellt” (s 11) och att deras musikaliska inslag, i likhet med Covachs framskrivning, 
var starkt begränsat.  
 

Musikaliskt var vokalistens utrymme begränsat till ett 32 takter långt inpass mellan 
blåsarrangemang och soloinsatser [...] De fick jobb snarare på grund av sitt utseende än sin vokala 
förmåga, och var ofta föraktade av musikerna (Hellström 2009, s 11). 

 
Hellström (2009) visar på att vokalisternas musikaliska insatser förbisågs samt att de inte 
tillskrevs full autenticitet som musiker, inte minst på grund av den utseendefixering genom 
vilka de blev bedömda. Hon menar att det fanns en föreställning om att övriga musiker såg 
vokalister som ett nödvändigt ont och som “den ytliga sångerskan som föder dem” (s 12). 
Detta syftar då till vokalistens kommersiella värde och en journalists beskrivning av Alice 
Babs i Dagens Nyheter som “käck” istället för “rytmisk” kan ses som ett exempel på den 
trivialiserande attityden till vokalistens musikaliska kunskaper. Hellström (2009) menar att 
övriga musiker spelade med sångerskor för att det gav jobb, och att sångerskor inte räknades 
som “riktiga“ musiker (s 12). 
 
Detta skulle i sin tur kunna förstås genom att lyfta aspekter kring den västerländska kulturens 
traditionella uppdelning mellan kropp och sinne. Cecilia Björck (2011) har i avhandlingen 
Claiming Space undersökt ensemblespel inom populärmusiken ur ett genusperspektiv. Hon 
pekar på att trots att synen på kroppen historiskt sett varierat i västerländsk kultur har ett 
element förblivit konstant: konstruktionen av kropp som avskilt från det “sanna jaget” och 
som en förhindrande omständighet av det sanna jagets prestationer. Kroppen är alltså 
underordnad sinnet och förnuftet, och ses som ett hinder för vårt sinnes fulla potential. Med 
den europeiska synen på kultur som hierarkiskt uppdelad blir kroppen en association till den 
lägre kulturen. 
 

As a product of European high culture ideology, this Cartesian mind/body split forms part of the 
construction of Western identities from the nineteenth century on, working along with other 
dualisms such as high/low and culture/nature; the ‘higher’ the culture expression (as in fine arts), 
the more connected to the mind, the serious and the aesthetic; the ‘lower’ (as in popular culture), 
the closer connection to the body, fun, and hedonistic (Björck 2011, s119).  

 
Björck menar att genusforskare (Bayton i Ganetz 2009; Green 1997; Butler 1990) länge 
hävdat att på grund av uppdelningen mellan kropp och sinne associeras också könen med det 
ena eller det andra: 
 

[...] men are associated with mind and reason, while women are associated with body and feelings, 
supposedly constrained by biological processes and thereby unable to exercise full rationality 
(Björck 2011, s 119). 

 
Då rösten och sången är det enda musikinstrument som inte är beroende av något 
utanför kroppen för att producera ljud så är kroppen själva instrumentet (Green 1997, s 
28), till skillnad från andra instrument där ljudet förvärvas och kontrolleras utanför 
kroppen. Sång inom populärmusiken ses som något “naturligt” i motsats till att spela ett 
instrument vilket ses som “förädlandet av specifika tekniker” (Bayton i Ganetz 2009, s 
131). Då kroppen associeras med kvinnan och det naturliga, och sinnet till mannen och 
det tekniska, kan sång förstås som en feminint kodad praktik underordnad det maskulint 
kodade instrumentspelet. Detta kan, enligt Björck (2010), i sin tur antas få konsekvenser 
för hur både män och kvinnor upplever och hanterar vokalistpositionen i olika 
ensembler inom populärmusikgenrer. 
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The notion of certain popular music cultures (such as rock) and certain positions (such as the 
instrumentalist) as male and/or masculine affairs affects popular music practises, from learning 
practises at school to the professional lives of rock bands (Björck 2010, s 120) 

 
Vissa genrer och positioner kan förstås som genuskodade och alltså antas få 
konsekvenser för musicerande i ensemble, såväl i skolvärlden som i professionella 
sammanhang. 

Frontperson och karisma 
I Hillevi Ganetzs (2009) studie av TV-programmet Fame Factory2 fann hon dels att det 
framhäver och skapar deltagarnas genus och sexualitet, och dels att dagens samhälle lägger 
stor vikt vid en artists framträdande och framställning av sig själv. 
 

Den ökade visualiteten vad gäller populärmusik är ingen till Fame Factory eller det nutida Idol 
isolerad företeelse, utan tvärtom ett allmänt fenomen som tilltagit i betydelse sedan kanalen MTV 
och musikvideon slog igenom globalt (Ganetz 2009, s 125). 

 
I fråga om vad det är som gör en artists scenframträdande lyckat lyfter Bert Karlsson (i 
Ganetz), en av initiativtagarna till Fame Factory, karisma som något väsentligt. Han beskriver 
det som något som gör att man syns som artist, att artister påverkar/kan påverka publiken 
positivt med sin karisma och att det innebär att vara lite “lagom sensuell, lite spännande” (s 
133). Han ger även uttryck för att de “med noll karisma, de tror att de kan kompensera brist 
på karisma med rösten” och menar att de passar bättre i körer. Hans uttalanden står i kontrast 
till Monica Einarsson, rektor på Fame Factory-skolan, som menar att karisma “är musikalitet, 
star quality som många säger” (s 133). I likhet med detta framhåller Ganetz en undersökning 
där tio talangscouter intervjuades, vilken visar på att “scenframträdandet bedöms utifrån hur 
bra artisten lyckas förmedla sin musik och hur han eller hon presenterar sig själv. Dessutom 
bedöms ’looks’ och karisma” (s 135). Det är dock karisma och utseende som deltagare, 
publik, programansvariga och kritiker återkommer till när de talar om och spekulerar i varför 
vissa deltagare får större framgång än andra.  
 
Som Hellström (2009) och Covach (2009) tidigare visat på har utseende och personlighet 
länge haft betydelse för vilka karriärmöjligheter vokalisten har samt vilket genomslag den får, 
både socialt och kommersiellt. Det är alltså inget nytt fenomen. Hellström pekar också på att 
vokalisten “alltid haft rollen av kommunikatör utåt mot publiken, inte bara ett ‘blickfång’ utan 
oftast den som också tar ansvar för publikkontakten” (s 18). 
 
Liksom Ganetz och Hellström menar även Simon Frith (1996) att populärmusik idag är mer 
inriktad mot en huvudperson och fokuserad på ”the performer”, än vad den klassiska 
musikens konserttradition är där störst fokus ofta ligger på det musikaliska verket. Publiken 
och lyssnare tycker att det är viktigt att veta detaljer kring vokalisten och dennes liv, då 
många anser att det förstärker uttrycket i framförandet och rösten, och att de då kan höra livet 
i rösten. 
 

[...] it’s a common place of Sinatra criticism to separate Sinatra the artist from Sinatra the man. But 
I’ve always thought that his character slips through in his performance...and in fact it slips through 
precisely because of his art. Because he is an artist, he can’t help telling a kind of truth; he can’t 

                                                
2 Fame Factory skapades av ett svenskt produktionsbolag och sändes i TV3 2002-2005. Programmet utgav sig för att vara en ”stenhård, 
professionell artistskola” där eleverna fick ta del av ”månader [av] schemalagd hård musikalisk och artistisk drillning” (Ganetz 2009, s 126). 
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help reaching towards the root of everything he’s felt (Gregory Sandow om Frank Sinatra, i Frith 
1996, s 186).     

 
Enligt Frith finns det två komplicerade aspekter av att vara vokalist, och således frontperson 
inom populärmusik. Den ena är att vokalister slits mellan att vara den som sjunger sången och 
ger den mening, och mellan att vara den som är framförandet av sången. En dragkamp mellan 
musiken och framförandet – mellan det musikaliska och det sceniska. 

 
[…] they are involved in a process of double enactment: they enact both a star personality (their 
image) and a song personality, the role that each lyric requires, and the pop star’s art is to keep 
both acts in play at once (Frith 1996, s 211). 

 
Han påpekar även att vi som publik lyssnar till och lägger stor vikt vid sången och 
framförandet, the performance, och menar att popstjärnor är själva meningen med pop; 
“Performers with bodies and personalities; central to the pleasure of pop is pleasure in a 
voice, sound as a body, sound as person” (Frith 1996, s 210).  

Vokalist - många sidor av samma position? 
Att man som vokalist hanterar både den musikaliska och sceniska sfären visar både Ganetzs 
(2009) och Friths (1996) forskning på. Frith intresserar sig även för förhållandet mellan 
vokalisten och texten, då rösten är det enda instrument som producerar både musik och ord på 
samma gång. Detta, menar Frith, gör instrumentet unikt men också komplext. Det finns en 
skillnad i att berätta med tal och att berätta med sång, då sång verkar vara mer 
självutlämnande på ett sätt som tal inte är (s 172). Sången ger orden ett annat fokus och en 
annan betydelse när de sjungs, och gör även att berättaren hamnar i ett speciellt fokus (Frith, 
1996). Även Covach (2009) pekar på att vokalistens funktion och ansvar som instrument inte 
bara är det melodiska i kompositionen utan att också att förmedla en text på ett övertygande 
och okonstlat sätt (s 225). 
  
Frith pekar på att det finns ett maktförhållande mellan musiken och texten som två parametrar 
i meningsskapande inom populärmusik. 
 

The issue here is not meaning (words) versus absence of meaning (music), but the relationship 
between two different sorts of meaning-making, the tensions and conflicts between them. There’s 
a question here of power: who is to be the master, words or music? (Frith 1996, s 187). 

 
Då vokalister använder sig av det enda instrument som hanterar både musikaliska och textliga 
element måste vokalisten också hantera den maktkamp mellan text och musik som Frith 
beskriver. 
 
Frith menar vidare att vi kan se på sångrösten som ett instrument eftersom den kan göra ljud 
som går att beskriva med musikteoretiska begrepp, den kan ha en viss tonhöjd, ett visst 
register, få fram olika klanger och vi kan öva upp vår tekniska färdighet. “Voices can be used, 
like any other instrument, to make a noise of the right sort at the right time” (s 191), men han 
argumenterar samtidigt för att en röst aldrig kan likställas med ett ordlöst instrument då rösten 
representerar och kopplas till personen mer än något annat musikinstrument. Frith spekulerar i 
att det är därför rösten upplevs så uttrycksfull och direkt, och menar vidare att eftersom så gott 
som alla människor har en röst, vilken är kopplad till kroppen på samma sätt som en vokalists 
röst är, upplever många att de förstår vad som fysiskt pågår när de hör en sjungande röst. 
 

[...] we can sing along, reconstruct in fantasy our own sung versions of songs, in ways we can’t 
even fantasize instrumental technique [...] because with singing, we feel we know what to do (Frith 
1996, s 192). 
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Vokalister kan alltså i sin position sägas hantera att ha huvudansvaret för textens tolkning och 
framförande, att ses som sceniska frontpersoner och att ha kontakt med publiken samtidigt 
som de också hanterar rent musikaliska aspekter som att sjunga en melodi i en harmonik och 
rytmik tillsammans med andra musiker.                                                            
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PROBLEMFORMULERING 

Genom vårt eget musicerande i grupp har tankar och reflektioner fötts kring de uttalade och 
outtalade förväntningar på gruppens arbetsfördelning, respektive instruments funktion samt 
ensemblemedlemmarnas egenskaper och förmåga. Kring just vokalistens position tycks det 
finnas tydliga förväntningar, både positiva och negativa, på hur vokalister är eller ska vara 
samt vad de har eller inte har för kunskaper. 
 
Genom bakgrunden har också förhållandet mellan vokalistens position i musiken och 
ensemblen, samt de aspekter och områden som de hanterar i sitt musicerande framstått som, i 
vår mening, något paradoxalt. Å ena sidan framstår vokalisten som underordnad 
instrumentalisten i ensemblespel, i den mening som sång kan ses som ett feminint kodat 
instrument. Vokalisten tillskrivs inte heller musikalisk relevans i någon vidare mening utan 
blir istället viktig ur ett kommersiellt och sceniskt perspektiv. Å andra sidan tycks 
vokalistpositionens många ansvarsområden tyda på att vokalisten är en viktig del av 
ensemblen. Vokalisten ges tolkningsföreträde gällande både text och den sceniska 
framställningen samt ansvaret att kommunicera med publiken. Funktionen som vokalist blir 
därför paradoxalt nog både nyckel till, och hinder för, autenticitet och respekt. 
 
Att vokalistens trovärdighet som musiker ifrågasätts samtidigt som den tillskrivs stort sceniskt 
ansvar och tolkningsutrymme, anser vi är ett viktigt och intressant forskningsområde.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fem vokalisters upplevelser av förväntningar i 
samband med ensemblespel, samt deras förhållningssätt till dessa. 

Frågeställningar 
• Hur beskriver och talar vokalister om sitt instrument? 
• Vilka förväntningar på vokalistpositionen i ensemble ger vokalister uttryck för och hur 

förhåller sig vokalister till dessa? 
• Vad berättar vokalister om medlemskap och utanförskap i ensemblearbetet? 

Avgränsningar 
Vår undersökning hade kunnat innefatta andra instrumentalisters, exempelvis pianisters eller 
trummisars perspektiv på vokalistpositionen. Vi har dock valt att fokusera på vokalisten på 
grund av att det skulle ta för mycket tid i anspråk att inkludera fler perspektiv med tanke på 
studiens omfattning. Undersökningen hade också kunnat utgå från ett genusperspektiv men vi 
har valt att begränsa den aspekten till förståelsen för sång som en feminiserad praktik (jfr 
Pettersson & Sundåker 2011). Den hade också kunnat innefatta ett jämförande perspektiv 
mellan klassiska och afroamerikanska genrer men även detta har uteslutits på grund av 
tidsaspekten.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Då vår undersökning fokuserar på vokalister (individer) i ensemble (grupp) tycker vi det är 
relevant att använda ett sociologiskt perspektiv för att förstå de förväntningar som 
informanterna ger uttryck för samt de normer och strukturer inom vilka de verkar. Sociologi 
är en stor vetenskaplig disciplin och det finns därför mycket forskning och litteratur att 
djuploda i. Vi har valt att begränsa oss genom att använda de perspektiv ur Sociologiska 
perspektiv: grundläggande begrepp och teorier av Oscar Engdahl och Bengt Larsson (2006) 
som vi anser kan hjälpa oss förstå vårt problemområde mest. 

Symbolisk interaktion och normrelationer 
För att som individ kunna interagera med sin omgivning krävs en förmåga att kommunicera. 
Den kommunikationen bygger i sin tur på ett samförstånd som innebär att den ena aktören på 
något sätt kan förstå vad den andre aktören vill kommunicera. Tanken om samförstånd som 
grundläggande förutsättning i socialt samspel härstammar från George H. Mead (Engdahl & 
Larsson 2006).  
 

Kommunikation innebär enligt Mead att människor inte bara reagerar på varandra utan också 
förstår varandra. Det förutsätter att man lägger samma betydelse i de olika slags ord och gester 
som yttras (Engdahl & Larsson 2006, s 104). 

 
De gester vi yttrar och som tolkas på samma sätt av olika individer betecknar Mead som 
signifikanta symboler och det är tillgången till dessa som utgör grunden för samförstånd. 
Herbert Blumer gör sedan en vidareutveckling av Meads resonemang genom att skilja på icke-
symbolisk och symbolisk interaktion. I icke-symbolisk interaktion “responderar mänskliga 
varelser på varandras handlingar” medan de i symbolisk interaktion “tolkar varandras gester 
och handlar på basis av den mening som frambringas genom tolkningen” (Mead i Engdahl & 
Larsson 2006, s 106). Således innehåller den symboliska interaktionen tolkning samt 
definition, en indikation på hur den andre i kommunikationen bör agera. Detta sätt att se på 
kommunikation kan förstås som en triadisk relation: 
 

1.  En individ och dennes gest (kallas “initial gest”), som signalerar vad han eller hon planerar att 
göra. 

2.  En respons på gesten i form av en annan person (kallad “anpassningsrespons”) som uppvisar en 
tolkning av den förstnämnda gesten och på så sätt ger den en betydelse. 

3.  Fullbordandet av den givna sociala handling som initierades av den första individens gest, dvs. 
själva resultatet av handlingen (Mead i Engdahl & Larsson 2006, s 106) 

 
Vi menar att ett exempel på denna kommunikationsprocess i en vokalist- och 
ensemblekontext kan vara om en person inför ett låtslut yttrar en gest så som en höjd hand i 
luften och en tydligt sökande uppsyn. De andra personerna responderar genom att avsluta 
låten, det vill säga de har tolkat gesten som en indikation på att låten nu ska avslutas. Låten 
avslutas och kommunikationen fullbordas. Detta exempel kan också förstås utifrån termerna 
bakgrundsantaganden eller bakgrundsförväntningar där vikten av förmågan att kunna relatera 
ord eller gester till en kontext betonas (Engdahl & Larsson 2006, s 107). Harold Garfinkel, en 
amerikansk sociolog, framhåller att möjligheten till gemensam förståelse främst beror på om 
aktörerna agerar i enlighet med de förväntningar de ställer på varandras agerande, inte så 
mycket på om de har samma kunskap om en social situation (Engdahl & Larsson 2006). 
Genom Hannah Arendts teorier om makt får denna syn på kommunikation ännu en 
dimension.  
 

Enligt Arendt består makt i ’den mänskliga förmågan att inte bara handla utan att handla i 
samförstånd’. När andra behandlas som ett objekt utan att någon dialog på lika villkor sker är det 
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enligt henne ett uttryck för våld snarare än makt (Engdahl & Larsson 2006, s 107 [Engdahl & 
Larssons kursiveringar]). 

 
Enligt Engdahl och Larsson ligger våldet nära till hands när man upplever vanmakt eller har 
förlorat status i ett socialt sammanhang. Vanmakten i sig kännetecknas av att människor inte 
når samförstånd på grund av isolation och splittring, vilket leder till att samförståndet upphör 
och kommunikationen havererar (Engdahl & Larsson 2006, s 110). Ett tydligt exempel på 
detta finner man i Garfinkels studie kring just kommunikationshaveri. Syftet med 
undersökningen var att synliggöra de förutsättningar som personers ageranden vilar på och 
som de inte sällan är omedvetna om genom att i en vardaglig konversation bryta mot 
etablerade konventioner som att till exempel säga oväntade saker eller spela oförstående. 
Dessa små brott mot det samförstånd som ligger till grund för kommunikationen gav upphov 
till total förvirring mellan aktörerna. Detta menar Engdahl och Larsson (2006) tydliggör vilka 
utmaningar i det sociala samspelet som aktören ställs inför (s 110). 
 
Mot denna bakgrund är det tydligt att det samspel och den kommunikation som ligger till 
grund för vårt sociala agerande bygger på att vi känner till och kan hantera de regler och 
gemensamma situationsdefinitioner inom vilka vi agerar. Med andra ord vilka normer som 
styr hur kommunikationen ska göras. För de individer som inte följer de normerna är risken 
för misstag och utstötning stor (Engdahl & Larsson 2006). 
 

Sociala grupper framkallar avvikelse genom att ställa upp regler som det blir en avvikelse att bryta 
mot, och genom att tillämpa dessa regler på enskilda personer och stämpla de som avvikare 
(Becker i Engdahl & Larsson 2006, s 113). 

 
Här är det relevant att lyfta sociologen Erving Goffmans tankar om vilka strategier vi 
människor använder för att upprätthålla bilden av oss själva som normala och på så sätt en del 
av samhället. Detta för att inte bli utstött eller uppleva vanmakt (Goffman i Engdahl & 
Larsson 2006). Vi menar att vi kan applicera detta även på ensemblen som grupp och 
medlemmarna som individer. 

Intrycksstyrning och beskyddande åtgärder 
Goffman menar att, för att undvika utanförskap måste man bli medveten om den bild man ger 
av sig själv genom ord och gester. Denna bild kan också kallas ansikte eller fasad (Engdahl & 
Larsson 2006, s 115). Så länge vi talar och agerar på ett sätt som andra accepterar “bygger vi 
upp, förstärker och bevarar detta ansikte” (s 115). Men när vi däremot gör något som andra 
upplever som märkligt sätts just ansiktet på prov då det genom andras ifrågasättande riskerar 
att raseras. När behovet av att skydda sitt ansikte uppstår pratar Goffman om 
ansiktsskyddande åtgärder eller intrycksstyrning. Detta innebär att en person anstränger sig 
för att med avsikt “åstadkomma det slags intryck som han tror kan framställa en speciell 
reaktion hos de andra som han är angelägen om att uppnå” (Goffman i Engdahl & Larsson 
2006, s 115).  
 
Vidare talar Goffman om beskyddande åtgärder som ytterligare ett steg i att skydda oss från 
att tappa ansiktet och göra bort oss. Han talar om samhället i stort och “menar att 
samhällslivet ofta är ‘välordnat utan krångel därför att människan frivilligt avhåller sig från 
platser, ämnen och tidpunkter där hon inte är önskvärd’ och samarbetar i syfte att skydda 
varandra från pinsamheter” (Goffman i Engdahl & Larsson 2006, s 115). 

Om främre och bakre regioner  
Centralt för intrycksstyrning enligt Goffman är att något döljs genom att skilja mellan främre 
och bakre regioner. De främre regionerna gör sig gällande när personer är medvetna om att de 
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framträder inför andra och visar upp sitt ansikte, och då också tenderar att behärska sig och 
anta en formell ton. De bakre regionerna uppstår när man “planerar, organiserar och tränar 
upp sig inför ett framträdande” (s 115) och där beter man sig mer avslappnat och ledigt. Ett 
annat begreppspar som är applicerbart på denna uppdelning är privat och offentlig sfär. 

Strategisk handling 
Ett kompletterande sätt att se på hur aktörer handlar och kommunicerar kan vara den 
strategiska handlingsmodellen. Den strategiska handlingen har sin grund i antagandet att 
aktören handlar utifrån ett nyttoperspektiv (i motsats till viljan att kommunicera och upprätta 
medlemskap) där nyttovinsten, alltså hur mycket aktören själv vinner på sitt agerande, styr 
vilket handlande aktören väljer. 
 

Uppgiften för sådan strategisk handlingsmodell är att kunna redogöra för hur de inblandade 
personerna försöker genomföra sina mål genom att relatera sig till och influera varandras beslut 
(Engdahl & Larsson 2006, s 45). 
 

Genom detta perspektiv blir ensemblemedlemmarna individer med egna mål i ensemblen. 
Dessa mål försöker individen sen att genomföra genom att dels relatera till de andra 
individernas mål och viljor, och dels genom att influera de andra ensemblemedlemmarnas 
beslut till fördel för sitt eget mål.  

Rollövertagande och asymmetrisk rollövertagande 
En grundläggande princip för förståelsen av symbolisk interaktion som vi började kapitlet 
med är begreppet rollövertagande. “Begreppet innebär att man sätter sig själv i den andres 
ställe och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör” (Engdahl & Larsson 2006, s 
54). Detta innebär att man distanserar sig från sig själv och då också instruerar och tolkar sig 
själv med samma medel som man tolkar och instruerar andra.  
 
En vidareutveckling av detta begrepp är så kallad asymmetriskt rollövertagande, vilket 
Engdahl och Larsson förklarar genom “att personer utvecklar olika grad av känslighet för 
varandra, och därmed också anstränger sig i olika hög grad för att sätta sig in i och anpassa sig 
till varandras situationer” (Engdahl & Larsson, s 116). Författarna hänvisar till sociologen 
Michael Snodgrass som genomförde en studie på just detta fenomen där förhållande elev och 
lärare undersöktes. Enligt Snodgrass hänger detta ihop med vilka som befinner sig i 
underordnade respektive överordnade positioner. De i den underordnade positionen måste 
ständigt vara uppmärksamma på den överordnades tillstånd och utvecklar därför en större 
känslighet inför den andra. I undersökningen av Snodgrass var just eleverna känsligare för 
lärarens tillstånd än vice versa. Engdahl och Larsson menar att dessa resonemang tyder på att 
“underordning eller starka beroendeförhållanden befordrar medvetenhet om andra medan 
överlägsenhet skapar självupptagenhet” (s 116).  
 
Kunskapen om rollövertagande blir särskilt viktigt i de förhållanden och situationer där 
aktören vill påverka eller styra över de andra aktörerna. För att bibehålla sin makt måste 
aktören sätta sig in i de andra aktörernas uppfattningar för “att undvika att begå misstag 
varigenom man distanseras och hamnar utanför relationen” (s 116). 
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METOD 

I detta avsnitt redogörs för vårt val av metod för studien, urval av informanter samt 
genomförandet av studien i stort. 

Val av metod 
Då vår studie syftar till att belysa fem vokalisters upplevelser av förväntningar i samband till 
ensemblespel, samt deras förhållningssätt till dessa har vi valt att genomföra en kvalitativ 
studie. Kvalitativa metoder används bland annat för att förstå människors upplevelser och gör 
inte anspråk på att representera en hel population (Patel & Davidsson 2003). 
 
Det var för oss viktigt att våra informanter skulle känna sig trygga i sin medverkan i 
undersökningen. Patel och Davidsson (2003) framhåller att det finns en överhängande risk att 
informanten kan komma att känna sig i underläge under själva intervjutillfället i och med den 
maktobalans som uppstår vid en “två-mot-en”-situation. Då vårt undersökningsunderlag (se 
bilaga) var omfattande och skulle kräva tid för reflektion såg vi en stor fördel i att göra 
inkubationstiden längre. Vi såg att en sorts intervju med inslag och inspiration av livshistorisk 
metod, där informanterna själva får skriva och berätta utifrån på förhand givna teman, skulle 
kunna ge dem större möjlighet till djupare reflektion och även större frihet i att utforma 
berättelsen på det sätt som passade dem bäst. Eva Georgii-Hemming (2005) beskriver att 
livshistoriska metoder har en biografisk ansats där “ett fåtal individers berättelse utgör 
grunden för att förvärva kunskap” (s 117). Hon menar även att metoden inte är skriven i sten 
utan går att anpassa efter problemområde och vad som ska stå i centrum för studien; 
berättelserna eller händelserna i berättelserna.  
 

Berättelser som kan visa en rik variation av perspektiv och därmed har kraft att generera en 
uttrycksfullare insikt om den musikaliska erfarenhetens dimensioner (Georgii-Hemming 2005, s 
114).   

 
Patel och Davidsson (2003) pekar på att “kön, ålder, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller 
sexuell läggning alla är faktorer som kan färga samtalet och påverka den kvalitativa intervjun”  
(s 83) och även svaren, och därigenom resultatet. Därför såg vi en vinning i att inte fysiskt 
träffa informanterna för intervju. 

Urval 
De kriterier som låg till grund för vårt urval av informanter var att de skulle ha stor 
ensembleerfarenhet i populärmusikgenrer som vokalister och att de, på något sätt, är 
verksamma som vokalister på idag. Det var också viktigt för oss att informanterna kunde 
avsätta tid till att reflektera över och formulera sig kring vårt undersökningsunderlag (se 
bilaga 2). Därför använde vi oss av våra gemensamma nätverk för att finna lämpliga 
informanter till vår studie och tog en första kontakt via internet med sju personer. Valet att 
använda oss av skrivna berättelser som metod möjliggjorde även för en större geografisk 
spridning i urvalet. Vid den första kontakten redogjorde vi för syftet med vår studie och alla 
sju visade intresse för medverkan. Därpå skickade vi ut ett mail med informationsbrev (se 
bilaga 1) och undersökningsunderlag (se bilaga 2) där vi klargjorde mer detaljerat för vad som 
förväntades av dem gällande engagemang och tid. Vi var noga med att poängtera att de när 
som helst hade rätten att avbryta sin medverkan, samt att den information vi fick in skulle 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi känner till vilka som deltagit samt vem 
som sagt vad (Patel & Davidsson 2003). I slutändan fick vi in fem underlag som ligger till 
grund för vår uppsats. 
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Vi har gett alla informanter fiktiva namn och kommer endast använda undersökningens 
resultat till denna uppsats. Vår studie följer därmed de fyra huvudkraven – samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). 

Genomförande 
Vi började med att skissa på ett undersökningsunderlag, varpå vi via mail eller Facebook tog 
kontakt med personer som passade våra kriterier för medverkan. Under tiden som vi väntade 
på svar från de vi kontaktat reviderade vi vårt undersökningsunderlag genom att göra en 
pilotstudie och i samråd med vår handledare omstrukturera rubriker och stödfrågor i 
underlaget. Vi skickade sedan ut vårt underlag till dem som tackade ja till att medverka i 
undersökningen, tillsammans med ett informationsbrev med instruktioner för medverkan. 
Informanterna fick en vecka på sig att reflektera och skriva, för att sedan skicka tillbaka 
texten. 
 
Vår bearbetning av materialet har sedan skett i flera steg i vad som liknar Steinar Kvales 
(2009) analysmetod meningstolkning. Vi har först läst materialet med penna i hand och 
noterat de delar i texterna som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte. Detta gav oss också en 
tydlig helhetsbild där vi sedan gick “utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 
relationer som inte framträder omedelbart” i texten (Kvale 2009, s 223). För att ge en tydlig 
bild av våra informanters egna tankar och reflektioner valde vi att använda oss av många citat 
i resultatet. Marika Nordström (2010) menar att intervjucitat också kan ses som ett sätt att 
“exemplifiera och levandegöra materialet” och “bryta upp forskarens auktoritära röst, genom 
att låta informanternas egna ord bli synliggjorda” (s 21).  
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RESULTATPRESENTATION 

Här riktar vi fokus mot de texter som informanterna skrivit. Följande del presenterar 
informanternas bakgrund, följt av ett resultat tematiserat utifrån Kvales (2009) princip om 
meningstolkning och med anknytning till studiens forskningsfrågor. 

Julia 
Julia är i 20-årsåldern, uppvuxen som mellanbarn i en familj med två syskon och två föräldrar 
i en mindre ort utanför en storstad. Familjen lyssnade mycket på musik i hemmet och pappan 
spelade lite gitarr. I fjärde klass började hon spela saxofon och sjunga i kör i skolan och i 
högstadiet spelade hon ofta med sin bror. Under gymnasiet gick hon estetiska programmet 
med saxofon som huvudinstrument och började komponera musik till egenskrivna texter. Hon 
gick två år på folkhögskola, det första med saxofon som huvudinstrument för att sen byta till 
sång det andra på samma skola, följt av en musikhögskoleutbildning med huvudämne sång. 

Annie 
Annie är i 60-årsåldern, uppvuxen i en storstad med två föräldrar och ett syskon. Pappan var 
jazzmusiker och mamman sjöng i hans orkester. Annie var under högstadiet med i ett band 
där alla sjöng och spelade gitarr, och under gymnasiet i en popgrupp som agerade husband på 
ett nyöppnat ”ställe” (lokal, krog, restaurang). I samband med att hon började på en 
folkhögskola växte hennes intresse för jazz och improvisation. 

Dave 
Dave är i 25-årsåldern, uppvuxen utanför en storstad i en stor familj. Föräldrarnas musik 
betydde mycket, hans pappa lärde honom att spela gitarr och uppmuntrade honom till att 
skriva egna låtar. Under mellanstadiet och högstadiet gick Dave i en klass med musikprofil 
med inriktning på körsång och teori. Under gymnasiet gick han estetiska programmet 
inriktning musik, följt av två år på folkhögskola med huvudinstrument sång. 

Anton 
Anton är i 25-årsåldern, uppvuxen i utkanten av en mindre ort med föräldrar och tre äldre 
syskon. Mamman är kantor och musiklärare, och familjen musicerade ofta under hans 
barndom. Musikintresset växte med åldern och Anton sjöng i kör, spelade med kör, spelade i 
musikskolan, spelade med kompisar, skrev egen musik och spelade in den. Anton har startat 
och deltagit i många varierande ensembler, både utifrån genre och storlek. Han har då 
antingen haft positionen som leadvokalist, körvokalist, trummis eller pianist. 

Natalie 
Natalie är i 30-årsåldern, uppvuxen i en mindre ort på landet med mamma, plastpappa och en 
storebror. Hon har sjungit sedan barnsben och spelat piano sedan tioårsåldern. I högstadiet var 
hon med i två olika band och	  började senare gymnasiet vid två olika tillfällen med estetisk 
inriktning, men hoppade av och läste in gymnasiekompetensen på folkhögskola. Natalie har 
studerat sång och varit medlem i en vokalgrupp utomlands, och kontinuerligt sjungit i band i 
olika konstellationer. 
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Om sången som instrument 
Anledningarna till att informanterna sjunger är många och varierande. En gemensam nämnare 
är att de alla som unga kommit i kontakt med musik och musikutövande där bland annat 
sången på så sätt varit en naturlig del av deras uppväxt. När informanterna berättar om hur de 
ser på sång som instrument kan vi utläsa tre olika aspekter utifrån vilka de berättar. Hur de 
talar om sång som ett instrument, hur de talar om sångteknik och hur de talar om 
förmedling/kontakt/berättande som en del av instrumentet. 

Ett instrument? 
Julia ser sin sång vara sammankopplad med henne både fysiskt och psykiskt, och att det 
är svårt för henne att separera det andliga och det fysiska. 

 
Mitt instrument är jag, det är uppbyggt av mig, består av mig, det är rent fysiskt och konkret och 
abstrakt och psykiskt så det bara är. 

 
Hon upplever att det är enklare att distansera sig från andra instrument, än från hennes egen 
röst. Dave ställer sig oförstående gentemot de som ser sång som ett instrument och menar att 
han aldrig sett sång på det sättet. 
 

Min slutsats kring det är att jag inte ser på mig själv som en sångare eller instrumentalist. Utan 
låtskrivare och konstnär. 

 
Antons syn på sång som instrument har förändrats och utvecklats under åren. Från början 
handlade det mest om teknisk skicklighet såsom “snabba wailningar, snygga vibraton och 
spännande fraseringar. När jag lyssnade på musik var text och känsloförmedling helt och 
hållet underkastat skickligheten”. Nuförtiden har känslan och uttrycket en större betydelse för 
Anton och han upplever att det finns mer att hämta i sång än bara toner. Han menar vidare att 
sången är det instrument som de flesta lyssnare hör och tycker någonting om, men att sång 
inom många ensembler inte ses som ett instrument “utan som något annat, något vid sidan 
av”. 
 

För att kunna nå en demokrati och ett socialt samspel i en grupp tror jag att båda sidor måste tänka 
extra noga på att se alla som likar. Att vokalisten lär sig förstå andras instrument och dess funktion 
och att andra instrumentalister ser sången som ett instrument som verkligen gör skillnad. 

 
För Anton är det viktigt att alla medlemmar i ensemblen förstår respektive instruments 
funktion. Samt att sången bör ses som en likvärdig del av ensemblen. 

Sångteknik 
Natalie upplever att hennes sång oftast benämnts med ett “bra” under repetitioner som enda 
kommentar och menar att hennes utveckling därför till största del skett på egen hand. Hon 
menar också att när hon periodvis sjungit ofta och mycket har det bidragit till att hon fått en 
god röstkondition och klarat att sjunga länge utan att bli hes. För Anton grundar sig intresset 
för teknisk skicklighet i hans musiksmak och beskriver det som att sångtekniken kom i första 
hand. 
 

Med starka rötter i soul/RnB har det från början varit viktigt för mig att imponera och imponeras 
av sångteknik. 

 
Även Julia ser teknik och övning som en viktig del i utvecklingen och menar att: 

 
[...] det går att föra dem samman till och med i övning, det är väl ändå dit vi vill i slutändan, att 
motoriken och den gudomliga musiken ska samverka? Jag ser min övning som ett sätt att släppa 



 

15 

 

spärrarna som satt sig i mina muskler, jag ser det som att min kropp faktiskt kan allting om jag 
bara lär mig öppna dörrarna. 

 
För Julia är närvaron kärnan i sång och musikalitet och hon menar att inte försöka 
koppla samman de två delarna är att motarbeta sig själv. 

Förmedling/Kontakt/Berättande 
Både Dave och Annie nämner sångens egenskap att kunna förmedla och berätta. Dave pekar 
på att anledningen till att han sjunger är för att han vill säga något och ser andra instrument 
som medel för att få fram och ackompanjera det han vill säga. 

 
För mig är det bästa sättet att uttrycka mig på konstnärligt. Självklart finns det andra som uttrycker 
sig på andra instrument, men för mig är det andra instrument medel för att “kompa det jag vill 
säga”. Det enda som är viktigt för mig som vokalist är att förmedla känslan jag vill nå ut med. 

                                                          
Annie menar att eftersom de flesta människor har en röst med vilken de kommunicerar, så har 
sången “den unika egenskapen att berätta en historia” och att vokalister är den naturliga 
kontakten mellan musiker och publik. 
 
Även Natalie nämner kontakt med publiken i samband med vokalisters uppdrag i att vara 
mittpunkt på en scen. Hon menar att det måste finnas ett “intresse att dela med sig av sin röst, 
sin kunskap om melodin och sin person” för att framförandet inte ska bli ointressant. Dock 
poängterar hon att det inte är nödvändigt med ett explosionsartat framträdande, utan att “även 
lågmälda, introverta sångare berör sin publik”. 
 
Julia grundar sina tankar kring förmedlande av känsla genom sång i bland annat sin egen 
musiksmak och musiklyssningserfarenheter. 
 

Jag grät om och om igen över Tom Yorkes klämda men ändå lätta ton i samklang med orden “and 
if I’m gonna talk, I just wanna talk, please don’t interrupt, just sit back and listen”. Det var 
någonting som jag alltid tyckte var intressant, något som fick mig att känna och som jag ville 
fundera på också för jag ville reda ut vad det var som verkligen hände, jag ville lära mig av dem. 

 
Hon nämner även att hon under gymnasietiden tog fasta på att hon genom sång och spel ville 
uttrycka sig och kunna “visa (läs gestalta) hela världen genom min musikaliska röst”. 
Anton beskriver hur han blivit mer och mer klar över vad det är som gör röster och sång 
intressanta att lyssna till, och menar att han berörs “mycket mer av något som sticker ut som 
är oförklarligt, en nerv eller en känsla”. 

Förväntningar 
I det undersökningsunderlag vi skickade ut till informanterna undrade vi om de upplevt att det 
finns förväntningar som är kopplade till sång, i vardagen och i ensemble. I deras svar fann vi 
att informanterna formulerar sig kring antingen kunskap eller egenskaper. 

Kunskap 
Anton har alltid haft lätt för att ta plats med sin sång i sitt musicerande och alltid varit 
intresserad av att vara delaktig i arrangemang och andra sätt instrumentalister spelar på. 
Vidare menar han: 
 

Därför har jag nästan aldrig känt några förväntningar på min sång utifrån, bara ifrån mig själv. Jag 
upplever att jag gjort det tydligt i projekt eller band jag varit involverad i att jag sjunger på det 
sättet jag gör, att det är min röst och att jag tar mig rätten att låta som jag vill och som jag tycker 
att det ska göra. 
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Även Julia beskriver att kunskapen om andra instrument eller musikaliska funktioner är 
viktiga och att det bidrar till att bli tagen på allvar. 
 

Att behöva hävda sin kunskap inom andra områden t.ex. som saxofonist eller kompositör för att bli 
tagen på större allvar. Det är väl välsignelsen och förbannelsen i ett att vi alla har en röst. 
Människor blir lätt berörda av sångrösten i musik, kan ta till sig den (mkt pga. att människan 
kommunicerar med språket via rösten tänker jag). Andra sidan av myntet är väl att jag mött en hel 
del instrumentalister som tycker sig ha mina kunskaper i sång. Som om sång är det som följer med 
då du spelar ett instrument. 

 
Julia menar samtidigt att hon är tacksam över att vara saxofonist i grunden då det har gett 
henne goda teoretiska kunskaper, samspelserfarenhet och en del övningsdisciplin som har 
underlättat hennes musicerande som vokalist. 
 
Både Julia och Anton pekar på att det finns förväntningar på att vokalister antingen har svårt 
att kommunicera musikaliska idéer eller har ett annat sätt att göra det än övriga musiker. 
Anton menar att det kan ha att göra med att man som vokalist	  saknar kunskap om musikaliska 
termer och därför inte vågar “ta plats för att kritisera eller föreslå”. Julia menar däremot att 
hon själv är precis den hon förväntas vara då hon “har bilder, känslor, upplevelser, minnen, 
fantasier att leverera i repprocessen men inte många konkreta förslag på exakt hur detta skulle 
te sig på en bas eller trumpet rent instrumenttekniskt”. Hon berättar också att hon sällan har 
upplevt det som en negativt laddad förväntning, snarare att det sättet att formulera sig har haft 
en inspirerande effekt för övriga musiker. Även Anton tar upp detta tema och poängterar att 
det främst handlar om yngre personer när han skriver om sin upplevelse av att 
instrumentalister har svårare att 
 

[...] förstå sig på sång och hur man kan diskutera sångares/sångerskors uttryck för att nå bästa 
resultat. Min uppfattning är att en basist ofta tycker att det är lättare att uppmärksamma en 
 trummis på att det svänger mer på riden i refrängen är på hihaten. 

 
Annie upplever inte att det ställs annorlunda förväntningar på henne som vokalist, än de 
förväntningar som instrumentalisterna ställs inför och skriver också att hon 
 

[…] har haft “turen” att kunna välja (blivit vald av) de samarbetspartners som jag själv har känt 
varit musikaliskt intressant för min utveckling som sångerska. 

 
Vidare menar Annie att de musikerna har hon respekterat och de henne som ”fullgod 
medmusikant”. 

Egenskaper 
Natalie har tydliga upplevelser av vilka egenskaper hon förväntas ha som vokalist. Hon kallar 
sig själv för “en ganska högljudd sångare” och menar att hon aldrig har “haft rollen som den 
‘lågmälda finstämda’”. Detta har i sin tur skapat förväntningar på hur hon ska sjunga. Hon 
menar att hon, oavsett om hon musicerar i ett rockband eller i en kör, får sjunga låtar som är 
“[l]ite rockigare, lite improviserade slut med mycket yeah yeah, woooaahh“ samt att hon ska 
lära sig materialet (låten) snabbt och inte göra fel. Att dessutom vara den drivande på scenen 
och 
 

[…] vara glad, energisk och kraftfull. Jag har ofta spelat i band med musiker som inte själva velat 
ha den rollen. De har gömt sig bakom sina instrument och ibland inte ens tagit ögonkontakt med 
mig. 
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Hon berättar också om hur det vid ett antal tillfällen varit en körsångare med på scenen och 
hur denne då blivit “en form av bundsförvant, alltid i närheten och alltid som uppbackning 
och stöd när jag själv tappade tråden”. 
 
Julia tar också upp förväntningarna på vokalisten som frontfigur. 
 

Det är en slags underförstådd mening har jag känt av att sångaren är frontfigur och därmed person 
som styr upp rep och därmed person som ska bestämma vilket uttryck låten skall ta sig och därmed 
har det ultimata ansvaret för den konstnärliga nivån och därmed har hela världen på sina axlar. 

 
Hon menar att synen på vokalisten som frontfigur i stort också avspeglar sig på scenen där 
hon förväntas “vara flexibel nog att hålla goa mellansnack, vara skön och i nästa stund ha 
fokus från första takten i nästa låt”. 
 
Dave berättar om situationer i sin musikutbildning då han upplevt andra förväntningar 
kopplade till sång. 
 

Dubba blåset. Nej, det tänker jag inte göra. E du dum eller? Jag tänker inte dubba nåt stråk eller 
nåt annat heller. Jag sjunger hellre själva låten, om det går bra? Den grejen alltså. Oj. Har aldrig 
förstått att det är uppbyggd [sic] på det viset på vissa musikskolor. Varför ska man spela ut efter 
[sic] samma förutsättningar när man inte har det? 

 
För Dave är det tydligt att vokalister och instrumentalister inte spelar utifrån samma 
förutsättningar men att förväntningen på att de ska göra det är tydlig på just 
musikutbildningar. 

Om ensemble 
Eftersom vår studie riktar sig mot vokalister i ensemble var det relevant att fråga om deras 
erfarenheter av musicerande i ensemble. Informanternas berättelser kategoriseras utifrån 
vokalisternas olika erfarenhet, arbetet med ensemblen och till slut att specifikt vara vokalist 
under ensemblerepetition.  

Erfarenhet 
Gemensamt för Natalie, Dave, Annie och Anton är att de alla har sjungit i olika 
konstellationer och ensembler sedan barnsben, medan Julia sjöng i ensemble först under sitt 
andra år på folkhögskola. 
 
Alla informanter har varit med i ensembler med varierande konstellation och genre. Dave ser 
det som en väg till att han har hittat den musik och den konstellation han trivs bäst med, 
medan Anton menar att han trivs med att variera sig i sitt musicerande genom 
ensembleformer, genrer och instrument. 
 
Anton, Julia, Dave och Natalie nämner att de har eller har haft med sig ett annat instrument 
vid sidan av sången och Julia menar att det varit positivt för henne, bland annat genom den 
samspelserfarenhet som att spela saxofon i olika orkestrar gett henne. 
 
Annie menar att det är viktigt att välja musiker att spela med utifrån en ömsesidig respekt och 
där hon ser det musikaliskt utvecklande att vara med. Även Julia påpekar att hon utgår från 
om hon anser att ett samarbete skulle vara musikaliskt intressant där ensemblen “gemensamt 
vill skapa något nytt”, medan Natalie blir intresserad av ett band/projekt genom den energi 
som musiken de spelar har. Dave påpekar att han stött på musiker som har tendenser att “tala 
över huvudet” på honom och att det då inte är ett alternativ att samarbeta. 
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Ensemblearbetet 
Gemensamt för alla informanter är att de reflekterar över det individuella och det 
gemensamma i ett ensemblearbete och att de två aspekterna är tätt sammankopplade. Annie 
och Natalie skriver om den individuella förberedelsen som en grundförutsättning för det 
gemensamma musicerandet. Natalie skriver också om att individernas syn på att musicera i 
sig får betydelse för den gemensamma processen. 

 
Någon kanske spelar för glädjens skull, för det sociala sammanhangets skull. Medan andra kanske 
spelar med mer av en mekanisk syn på musicerande. Det behöver nödvändigtvis inte vara roligt, 
det viktigaste är att det är bra. När jag har stött på detta problem med skillnader i inställning, har 
det skapat ganska stora friktioner mellan medlemmarna. 

 
Även Anton menar att den bästa ensemblerepetitionen uppstår om alla tar ansvar för sitt 
område samtidigt som det pågår en ständig diskussion om hur varje musiker kan göra 
helheten bättre och han vill vara delaktig i allt som händer under repetitionen. Enligt Dave 
fungerar det bäst om antingen en person i ensemblen har en tydlig bild av vad gruppen ska 
åstadkomma och har sista ordet, eller om gruppen tillsammans arbetat fram ett gemensamt 
mål. 

Vokalist under ensemblerepetition 
Anton lägger, som tidigare visats, stor vikt vid att alla är lika delaktiga i arbetet och i varje 
instruments funktion och menar att: 

 
Min roll som sångare förändras beroende på om musiker jag spelar med är lyhörda och 
diplomatiska eller bara tänker på sig och sitt spel. 

 
Han menar även att vokalisters möjlighet att ta plats i ensemblearbetet kan hänga samman 
med hur mycket kunskap man har om andra instruments funktioner och musikaliska termer. 
Natalie upplevde att hon i ett band där alla var “väldigt duktiga på sina respektive instrument” 
inte kunde bidra med så mycket när det gällde just de andra instrumenten då hon inte kände 
att hon hade tillräcklig kunskap om dem. Dave har också stött på problem som är kopplade till 
att vara vokalist. 

 
Dom hinder man kan stöta på som just sångare är att musiker kan ibland tala över huvudet på en. 
Men dom ska man sålla bort och inte spela med. Dom tycker inte jag har förstått hela bilden. Som 
den sångare jag är och strävar efter att bli har jag ingen användning att veta om jag sjunger en stor 
eller lite 7:a. Alla har olika funktioner, alla är lika viktiga, alla kan olika saker. 

 
Julia upplever en del förväntningar från de andra i ensemblen, men också från sig själv i att 
driva repetitionen framåt och hon upplever att det beror mycket på henne om den blir bra eller 
dålig. Hon upplever även att det finns uppgifter som är kopplade till henne som vokalist (till 
exempel att driva repetitionen framåt) som ingen annan i ensemblen åtar sig.	  För	  Annie är den 
viktigaste aspekten av ensemblearbetet att man tillsammans hittar ett nytt uttryck. 
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RESULTATANALYS 

Här tolkar vi resultatet genom att presentera och renodla ett antal teman som vi sedan 
vidareutvecklar i diskussionen. Dessa har även koppling till studiens forskningsfrågor. Först 
analyseras vokalisternas syn på sången som instrument för att sedan skapa en bild av 
positionen vokalist i ensemble. Därefter presenteras fem strategier, inspirerade av Goffmans 
teorier om individens upprätthållande av medlemskap i grupp/samhälle, för att som vokalist 
uppnå och upprätthålla medlemskap i ensemble. 

Synen på sång som instrument 
I resultatpresentationen framkommer det att alla informanter har mycket olika syn på sång 
som instrument. Är det ett instrument eller inte? På vilket sätt är det i så fall ett instrument? 
 
Julia beskriver sin röst som starkt kopplad till hennes jag och menar att hennes sång är “rent 
fysiskt och konkret och abstrakt och psykiskt så det bara är”. Detta tolkar vi som en kroppslig 
förankring i instrumentet. Det vill säga att för Julia är kroppen och sinnet själva instrumentet, 
i linje med Greens (1997) resonemang om röst som det enda instrument som är oberoende av 
en utomkroppslig källa för ljudproduktion. Annie däremot gör ingen skillnad på vokalister 
och instrumentalister vilket vi tolkar som att Annie ser sång som ett instrument i samma 
bemärkelse som till exempel ett piano är det. Dessa två resonemang är intressanta kopplingar 
till konstruktionen av kropp som avskilt från sinnet, eller det “sanna jaget” (Björck 2011). 
Julias förståelse för rösten och sången kan ses stå i kontrast till att kroppen skulle vara ett 
hinder för sinnets fulla potential. Hon menar snarare att sammanförandet av sinnet och 
kroppen är själva slutmålet för övningen och musicerandet (se under rubriken sångteknik i 
resultatet).  Annies jämställande syn på alla instrument, röst som piano, skulle kunna tolkas 
som ett likställande också i synen på kroppen och sinnet. Oavsett vilket instrument vi trakterar 
är kroppen och sinnet lika viktiga.  
 
I motsats till Annies synsätt säger Dave att han inte alls förstår de som anser att sång är ett 
instrument och som för egen del inte benämner sig själv som varken vokalist eller 
instrumentalist, utan istället väljer beskrivningar som musiker och låtskrivare. Detta kan vi 
tolka utifrån resonemangen om den hierarkiska ordningen mellan instrumenten, där sång har 
en lägre placering än andra utomkroppsliga instrument (Bayton i Ganetz 2009). Då Dave inte 
ser sång som ett instrument blir det för honom en omöjlighet att definieras som 
instrumentalist och att uppnå samma status som övriga medlemmar i ensemblen. Därför väljer 
han att beskriva sig med andra begrepp som till exempel musiker, konstnär eller låtskrivare 
och på så sätt undvika den lägre placeringen.  
 
Antons förändrade syn på sång, från tekniskt och virtuost fokus till en mer uttrycksfokuserad 
syn, tolkar vi som en konsekvens av att Anton själv känt att han har haft lätt för att ta plats 
med sin sång i ensembler. Som Anton själv beskriver det var det viktigt att imponeras av och 
imponera med sin tekniska färdighet, vilket kan förstås som en strävan efter att likställa sång 
med att spela instrument som i sin tur kännetecknas av “förädlandet av tekniska färdigheter” 
(Bayton i Ganetz). Vi tolkar det som att Antons mer tekniskt inriktade fokus på sitt instrument 
möjliggjorde hans “självklara” plats och utrymme i ensemblen. Det utrymmet gav i sin tur 
Anton möjlighet att ändra sitt fokus mot den mer subjekts- och kroppsfokuserade förståelsen 
av sången, som kan ses som underordnad gentemot den mer tekniskt och objektiva (jfr Bayton 
i Ganetz). 
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Positionen vokalist 
Under arbetet med resultatet har informanternas berättelser om erfarenhet av ensemblespel 
som vokalist tillsammans tydliggjort en rad egenskaper, kunskaper och förväntningar som 
associeras med vokalistpositionen – vilka presenteras i detta avsnitt.  

Frontperson 
Både Julia och Natalie beskriver hur det förväntas av dem att de ska sköta all kommunikation 
med publiken vid scenframträdanden och att det per automatik är de som ska sköta 
“mellansnack”, presentationer av låtar etc. Medan Natalie tycker att det passar hennes 
personlighet att vara glad och energisk på scen ser Julia sig som en från början introvert 
person som tvingas vara “skön” på scen. Detta tolkar vi som ett exempel på den double 
enactment som Frith (1996) beskriver, där vokalisten slits mellan det sceniska och det 
musikaliska i sitt musicerande oavsett vad den har för personlighet eller egenskaper.  
 
Julia och Natalie upplever båda att de ensamma får bära ansvaret att kommunicera med 
publiken och att de mycket sällan får någon uppbackning av resten av ensemblen. Det enda 
exemplet i resultatet då någon annan än vokalisten själv har tagit det ansvaret är Natalies 
exempel på körsångaren (alltså en vokalist, dock inte leadvokalisten) som kändes som en 
“bundsförvant” och “uppbackning och stöd” på scen. Detta tolkar vi, med stöd i både Friths 
(1996) och Ganetzs (2009) förståelse för vokalistpositionen, som att rollen som frontperson är 
exklusivt tillskriven den och att instrumentalister sällan varken själva tar eller ges den rollen 
men att vokalister tvingas hantera den funktionen på ett eller annat sätt. Att det sedan bara 
finns ett exempel på när någon annan i ensemblen delar det ansvaret med vokalisten och att 
det då rör sig som en annan vokalist anser vi styrker den tolkningen.  

Berättare 
Alla våra informanter skriver om sången som en möjlighet till berättande och några tillskriver 
den dessutom en exklusivitet gällande den funktionen i förhållande till andra instrument: 
“Sången har den unika [vår kursivering] egenskapen att berätta en historia” (Annie).  
 
Att det tydligt framkommer att alla informanter skriver om sången som ett berättande 
instrument, fast vi i vårt undersökningsunderlag inte frågat efter det, tolkar vi som en 
indikation på att det är centralt i positionen som vokalist. Det tycks ligga en förväntan i att 
man som vokalist har kunskap om hur man förmedlar en känsla eller en berättelse samt att 
vokalisten själv automatiskt vill berätta och förmedla något. Detta tolkar vi som en 
konsekvens av att sång är det enda instrument som hanterar text, vilken dessutom får en annan 
betydelse och fokus när den sjungs, samt att den sjungna texten ställer berättaren i fokus (jfr 
Frith 1996). 
 
Friths (1996) tankar om att rösten upplevs så direkt och uttrycksfull på grund av alla 
människors tillgång till sin kropp och därigenom förståelse för rösten, kan kopplas till Julias 
tanke om att människor berörs av sång för att rösten i sig är så starkt sammankopplad med 
verbal, mänsklig kommunikation. Frith menar också att det finns en skillnad mellan det talade 
ordet och det sjungna ordet i den bemärkelsen att det sjungna ordet upplevs mer 
självutlämnande och direkt. Vi menar därför att Julias resonemang kan förstås genom att 
berättandet blir en del i den mänskliga kommunikationen då det sjungna ordet upplevs som 
mer direkt och självutlämnande än det talade. 

Teoretiskt okunnig 
Vi kan även se en förväntan på vokalisten som oförmögen att konkretisera musikaliska idéer 
eller att formulera sig i teoretiska termer. Julia skriver att hon ”är precis den hon förväntas 
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vara när hon formulerar sig i bilder, känslor, upplevelser, minnen och fantasier utan att ge 
konkreta förslag på hur det skulle te sig rent instrumenttekniskt”. Även Anton menar att 
vokalister inte vågar ta plats på grund av att man kanske saknar kunskap om musikaliska 
termer eller andra instruments funktioner.  
 
Därför menar vi att synen på vokalister som teoretiskt okunniga och förväntan på att 
kommunicera musikaliska idéer genom exempelvis bilder och känslor istället för teoretiska 
termer, associeras med vokalistpositionen och kan i sin tur stärkas av förståelsen för hierarkin 
mellan det tekniska (teori) och det naturliga (känslor) (jfr Bayton i Ganetz 2009). 

Drivande 
Att under ensemblerepetitionen och på scen ha rollen som den drivande tycks också vara 
associerat till vokalistpositionen. Julia menar att det är tydligt hur hon gång på gång förväntas 
driva hela arbetsprocessen under en repetition och även Natalie indikerar dessa förväntningar. 
Denna del av vokalistpositionen är intressant att koppla samman med att vara frontperson och 
förväntningar om sämre musikteoretisk kunskap. Om vokalister förväntas vara frontperson på 
scen är det kanske inte så konstigt att de även förväntas vara drivande under repetitionen med 
ensemblen. Men om vi sedan lägger till att vokalistpositionen också innebär att man förväntas 
ha svårt att konkretisera musikaliska idéer och ha sämre teoretisk kunskap än 
instrumentalisterna anser vi att det ter sig något paradoxalt att vokalisten är den som förväntas 
driva repetitionen och arbetet framåt. 

Strategier för medlemskap i ensemble 
Som en röd tråd genom resultatet urskiljer vi berättelser om medlemskap i ensemble och hur 
informanterna förhåller sig till det. Vi framskriver här fem medvetna och/eller omedvetna 
strategier som vokalisterna uppvisar för att uppnå och upprätthålla fullt medlemskap i 
ensemble. 

Delaktighet och medvetenhet 
I Antons berättelse är det tydligt hur han framhåller vikten av att göra sig delaktig i 
ensemblearbetet genom en medvetenhet om andra instrument och om helheten i 
arrangemanget. Genom att ha en fördjupad kunskap om vad varje instrument har för funktion 
i musiken och vad de spelar rent musikteoretiskt i form av rytm, melodi och ackord, samt att 
hela tiden ha helheten och slutprodukten i fokus menar vi kan ses som en strategi för 
medlemskap i ensemblen. Anton pekar också på att han innehar fler roller, så som arrangör, i 
en ensemble än bara vokalist. Detta kan sägas betyda att för att bli en fullgod medmusiker i 
ensemblen, räcker det inte att som vokalist vara kompetent utifrån sitt eget instrument utan 
även andras. Anton pekar också flera gånger på att man som vokalist har anledning att ta plats 
i sitt musicerande och menar att han aldrig har haft svårt att göra det.  
 

Därför har jag nästan aldrig känt några förväntningar på min sång utifrån, bara ifrån mig själv. Jag 
upplever att jag gjort det tydligt i projekt eller band jag varit involverad i att jag sjunger på det 
sättet jag gör, att det är min röst och att jag tar mig rätten att låta som jag vill och som jag tycker 
att det ska göra. 

 
Denna strategi kan också förstås genom begreppen rollövertagande och asymmetriskt 
rollövertagande (Engdahl & Larsson 2006), då det centrala i ett rollövertagande är att man 
sätter sig själv i den andres ställe och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör för 
att på så sätt underlätta kommunikationen. Anton kan sägas sätta sig själv i övriga 
instrumentalisternas ställe och med deras ögon förstå hur han borde resonera och agera. I det 
asymmetriska rollövertagandet ingår också ett maktperspektiv, vilket innebär att den 
underordnade parten i kommunikationen (i detta fall vokalisten) utvecklar en större känslighet 
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för den överordnade (i detta fall övriga instrumentalister) än vice versa. Vokalisterna blir 
alltså bättre på att anpassa sig efter instrumentalisternas perspektiv på hur kommunikationen 
ska gå till än tvärtom.  

Maskering av vokalistpositionen genom annan positionering 
Det framkommer i både Julias och Antons berättelse en strategi för att ta plats i ensemble 
genom att hävda sin musikalitet och kompetens på andra områden eller instrument, och på så 
sätt positionera sig på fler eller andra områden inom ensemblen. 
 

Att behöva hävda sin kunskap inom andra områden t.ex. som saxofonist eller kompositör för att bli 
tagen på större allvar. Det är väl välsignelsen och förbannelsen i ett att vi alla har en röst. 
Människor blir lätt berörda av sångrösten i musik, kan ta till sig den (mkt pga. att människan 
kommunicerar med språket via rösten tänker jag). Andra sidan av myntet är väl att jag mött en hel 
del instrumentalister som tycker sig ha mina kunskaper i sång. Som om sång är det som följer med 
då du spelar ett instrument (Julia). 

 
I den senare delen av detta citat lyfter Julia tankar kring att sång ses som något som alla 
behärskar eftersom alla har en röst och att sången på så sätt följer med vad man än trakterar 
för instrument. För att som vokalist då uppnå samma status som övriga instrumentalister 
behövs ett instrument som finns utanför kroppen (Bayton i Ganetz 2009). Björck (2011) 
skriver om relationen mellan instrument och kropp, och menar att “relationen med ett 
instrument kan ge tillgång till ett utrymme för förvandling, expansion, och en position som 
handlingskraftigt subjekt” (s 202). Vi menar att både Julia och Anton identifierar sig som 
både vokalister och instrumentalister för att på så sätt bli accepterade som fullgoda 
medlemmar och musiker i ensemblen.  
 
En förlängning av detta resonemang kan vi finna i Daves sätt att beskriva sig som varken 
instrumentalist eller vokalist, vilket vi tidigare tolkat utifrån den hierarkiska ordningen mellan 
instrument och sång. Vi menar dock att detta också skulle kunna visa på att just identiteterna 
instrumentalist och vokalist båda två är starkt färgade. Genom att benämna sig som något av 
det tillskrivs man också särskilda egenskaper och funktioner. Identiteten som musiker eller 
låtskrivare kan då fungera som ett mer neutralt och öppet alternativ som möjliggör för 
medlemskapet i ensemblen. 

Utmanande av förväntningar och egenskaper kopplade till vokalistpositionen 
I både Natalies och Antons berättelser urskiljer vi en strategi som på olika sätt kan sägas 
utmana de förväntningar och egenskaper som tycks vara kopplade till vokalistpositionen. 
Natalie skriver om hur hon ser sig själv, men också blir sedd av andra som en “ganska 
högljudd sångare” och att hon genom att vara “glad, energisk och kraftfull” på scen också 
blivit bekräftad som en bra scenpersonlighet. Björck (2011) menar i sin avhandling Claiming 
Space att populärmusik som genre är kopplat till två maskulina drag, där självsäker och 
aggressiv gestaltning är centralt. Genom att då uppträda på ett sätt som traditionellt kanske 
skulle förknippas mer med maskulinitet än femininitet; att vara högljudd, kraftfull och 
energisk, kan Natalie sägas även utmana vokalistpositionens femininitet och genom det vinna 
erkännande.  

Avgränsning 
I motsats till de ovanstående strategierna som handlar om att göra sig delaktig och kompetent 
på samma villkor som den övriga ensemblen har Dave ett annat förhållningssätt. Dave menar 
att han sjunger för att han har något att säga och ser ensemblen som något som hjälper honom 
att uttrycka det. 
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Självklart finns det andra som uttrycker sig på andra instrument, men för mig är de andra 
instrumenten medel för att ’kompa det jag vill säga’. Det enda som är viktigt för mig som vokalist 
är att förmedla känslan jag vill nå ut med. 

 
Här ger Dave sången en överordnad ställning i förhållande till instrumenten. De blir “ett 
medel för att kompa” det han vill säga och vi menar att han på så sätt avgränsar sig från resten 
av ensemblen. 
 
Daves handlande kan liknas vid Engdahl och Larssons (2006) syn på en strategisk handling, 
då hans egenvinning ligger i första rummet. Med en individualistisk utgångspunkt ser han 
ensemblen som medel för sina egna mål. Det går även att se Daves plats i ensemblen som en 
ledarroll där det är han själv som sätter regler och normer för ensemblearbetet, vilket ger 
honom ett maktövertag att styra arbetet i den riktning han ser gynna honom mest. Samtidigt 
som han särställer sin egen position som överordnad poängterar han att “alla har olika 
funktioner, alla är lika viktiga, alla kan olika saker” vilket kan upplevas som motsägelsefullt. 
Vi menar dock att detta styrker vår tolkning av Daves avgränsande förhållningssätt som en 
strategi för medlemskap då alla, enligt Dave, är lika viktiga och på så sätt fullgoda 
medlemmar, men med olika funktioner och kunskaper. Daves funktion är att leda, ensemblens 
blir i detta fall att följa - genom avgränsning uppnås medlemskap.  
 
Vi tolkar även Julias sätt att kommunicera musikaliska idéer som en avgränsning från övriga 
ensemblen för att vinna medlemskap.  
 

[...] jag har bilder, känslor, upplevelser, minnen, fantasier att leverera i repprocessen men inte 
många konkreta förslag på exakt hur detta skulle te sig på en bas eller trumpet rent 
instrumenttekniskt. Jag har bara någon gång upplevt att det är en negativt laddad förväntning 
däremot. Ofta upplever jag att instrumentalister finner inspiration i den egenskapen. 
 

Hon använder ett språk som hon vet skiljer sig från de flesta instrumentalister hon musicerar 
med men framhåller samtidigt de positiva sidorna med det. Även detta kan sägas bidra till 
medlemskap på samma sätt som Daves avgränsning. 

Förnekelse och avståndstagande 
Då informanterna själva fick utforma sin text utan direkta riktlinjer kring omfattning eller 
struktur blev också texterna olika omfattande. Detta är något vi kommer att diskutera i vår 
metoddiskussion men det är också intressant att titta på hur flödigt eller komprimerat 
informanterna skriver om sina erfarenheter utifrån ett tolkningsperspektiv. Annie är den 
informant vars svar var minst omfattande och som därför också lämnat störst 
tolkningsutrymme åt oss. Formuleringarna är genomgående korta och koncisa, och Annie ger 
förhållandevis få exempel eller förklarar sin utgångspunkt. Detta kan vi givetvis tolka som att 
Annie helt enkelt inte upplever de förväntningar och egenskaper kopplade till 
vokalistpositionen som de andra informanterna beskriver. Men vi skulle också, med 
utgångspunkt i att de andra informanternas berättelser visar på ett bekräftande av dessa 
förväntningar och egenskaper, kunna tolka Annies svar som ett sorts avståndstagande till hela 
problemområdet i stort.   
 
Annie skriver för det första att hon har haft turen att kunna välja, eller blivit vald av, 
medmusiker som respekterat henne som fullgod medlem av ensemblen. Detta menar vi 
indikerar att det finns situationer då hon skulle kunnat hamna i eller till och med har hamnat 
i en motsatt situation, alltså där hon inte blir respekterad som fullgod medmusiker av övriga i 
ensemblen. Att hon har “haft turen” att kunna välja samarbetspartners som för henne varit 
musikaliskt intressanta och som respekterat henne talar också om att det finns de som inte kan 
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välja av olika anledningar och, som vi då tolkar det, löper en större risk att inte bli respekterad 
som fullgod medmusiker. 
 
Annie menar för det andra att det inte ställs andra förväntningar på henne som vokalist än de 
förväntningar som andra instrumentalister ställs inför. På samma sätt som ovan menar vi att 
detta också säger något om motsatsen. Likställandet mellan instrumentalister och vokalister 
blir ett sätt att värna om vokalisters position i ensemble. Genom att inte benämna de två som 
olika, gällande förväntningar som är kopplade till dem, minimerar hon även risken att 
problematisera vokalister som grupp. Vi tolkar Annie som att hon är väl medveten om 
exempelvis de förväntningar och egenskaper kopplade till vokalistpositionen som övriga 
informanter berättar om. Men också att han aktivt tar avstånd från den bilden för att på så sätt 
inte underbygga den bilden av vokalistpositionen. 
 
Denna strategi kan också förstås, med Goffmans hjälp, som intrycksstyrning. Annies bild av 
vokalistpositionens aktör som kompetent, jämlik och respekterad kan ses som ifrågasatt och 
ansatt. När den bilden blir ifrågasatt finns ett behov av att skydda den, för att undvika att den 
raseras och att ifrågasättandet blir bekräftat. Annies berättelse blir ett exempel på en individ 
som vill skydda bilden av sig själv som vokalist, men också vokalistpositionen i stort och 
därför medvetet agerar för att “åstadkomma det slags intryck som han tror kan framställa en 
speciell reaktion hos de andra som han är angelägen om att uppnå” (Goffman i Engdahl & 
Larsson 2006, s 115). Vidare kan det faktum att Annie väljer, eller blir vald av de musiker 
som hon anser är musikaliskt intressanta och som respekterar henne som fullgod medmusiker 
förstås som en beskyddande åtgärd. I det avseende att människan, enligt Goffman, “frivilligt 
avhåller sig från platser, ämnen och tidpunkter där hon inte är önskvärd“ samt att människor 
tillsammans agerar för att skydda varandra från “pinsamheter” (Goffman i Engdahl & Larsson 
2006, s 115).  

 
Sammanfattande analys 
Utifrån vår studie och analys tycks vokalister hantera ett instrument vars autenticitet som just 
instrument tycks vara ifrågasatt. Detta leder i sig till att man som vokalist kan känna ett behov 
av att förstärka eller maskera sin position i ensemblen på olika sätt. 

Gällande förväntningar och egenskaper som är knutna till vokalistpositionen kan vi se en 
tonvikt mot de sceniska och personliga egenskaperna, samt att vokalisten inte förväntas kunna 
delta i diskussioner och processer med musikteoretisk utgångspunkt.  

Utifrån de sociologiska perspektiven framträder också strategier som visar på hur vokalisterna 
hanterar sin musikaliska tillvaro. Dessa strategier tycks syfta till att uppnå medlemskap på 
samma villkor som övriga musiker i ensemblen. 

Analysen pekar alltså på tre huvudsakliga aspekter av vokalisternas tillvaro i samtida musikliv 
vilka vi i nästa kapitel diskuterar och problematiserar under rubrikerna Sång – ett instrument?, 
En scenisk men inte musikalisk position och Att ta plats när den inte ges. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fem vokalisters upplevelser av förväntningar i 
samband med ensemblespel, samt deras förhållningssätt till dessa. Utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor diskuterar vi här vad studien visar på, konsekvenser och musikpedagogiska 
implikationer. Diskussionen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion samt en 
metoddiskussion. 

Sång - ett instrument? 
Det faktum att informanterna ger uttryck för så olika tolkningar och förståelser för sång som 
instrument är intressant och på flera sätt centralt för vår diskussion. Det är intressant att ställa 
sig frågan om samma tolkningsvariation hade uppstått kring ett annat instrument, till exempel 
trummor? Hade trummisar på samma sätt som vokalister gett en lika vid förståelse av sitt 
instrument på så sätt att någon också hävdat att det inte är ett instrument? Anledningarna till 
denna variation i synen på sång är många och återfinns på både ett personligt och strukturellt 
plan.  
 
På det personliga planet finns individens erfarenheter av sång och musicerande genom sång, 
exempelvis kopplingen mellan sången och personen/jaget, eller möjligheter och 
begränsningar med sång i ensemblespel. Vi menar att dessa erfarenheter kan antas ha bidragit 
till hur våra informanter uttrycker sin förståelse för sång som instrument. På det strukturella 
planet kan vi se en typ av hierarki mellan det kroppsliga och tekniska (Green 1997; Bayton i 
Ganetz 2009; Björck 2011) där sången är starkt kopplad till det kroppsliga och därmed 
underordnat det mer tekniska instrumentalistskapet. Att relationen instrument emellan 
innehåller en hierarkisk ordning där just sång kan förstås som underordnat övriga 
“utomkroppsliga” instrument kan också vara en av anledningarna till informanternas skilda 
synsätt.     
 
Att just sången inom populärmusik kan ifrågasättas som instrument stöds också av Friths 
(1996) resonemang om att sång visst kan ses som ett instrument men aldrig likställas med ett 
ordlöst instrument då rösten representerar och kopplas till personen/jaget mer än något annat 
musikinstrument. Frith lyfter texten som särställande faktor medan exempelvis Green (1997) 
lyfter kroppen som detsamma. Dessa aspekter på varför sång kan problematiseras som 
instrument kan stärka förståelsen av våra informanters varierande syn på sitt instrument då det 
visar att det finns flera bakomliggande, strukturella faktorer.  

En scenisk men inte musikalisk position 
Vår empiri visar på att det finns tydliga förväntningar som är kopplade till vokalistpositionen i 
ensemble och att de berör såväl egenskaper som kunskaper. Informanternas berättelser pekar 
på liknande aspekter av positionen som även Frith (1996) tar upp, i det att vara berättaren och 
frontpersonen. Enligt Frith hanterar en vokalist inte bara det musikaliska utan även det 
sceniska och det textliga, något som våra informanter också ger tydligt uttryck för. Det 
framkommer dessutom att några upplever sig vara ensamma om det sceniska ansvaret och 
kontakten med publiken, samt att de inte får någon uppbackning från övriga ensemblen. Detta 
i kombination med att vokalistpositionen inte verkar tillskrivas någon teoretisk kunnighet men 
samtidigt förväntas ha en ledande och drivande funktion vid repetitioner, bekräftar det vi i 
bakgrunden framskrivit som vokalistpositionens paradox: Funktionen som vokalist blir 
paradoxalt nog både en nyckel och ett hinder för autenticitet och respekt. 
 
Detta skulle i sin tur kunna peka på att man som vokalist i ensemble tillskrivs positionen som 
scenisk men inte som musikalisk frontperson, något som känns igen från Covachs (2009) 
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beskrivning av vokalisten under storbandseran. Att detta fortfarande tycks göra sig gällande, 
trots att musikindustrin ser annorlunda ut idag, då vokalistens funktion i dagens populärmusik 
ofta är central för musiken både visuellt och musikaliskt (jfr Frith 1996), ter sig underligt. Vi 
menar att detta skulle kunna peka på att vokalisten än idag främst utvärderas och ses på 
utifrån sin sceniska förmåga snarare än sin musikaliska. 
 
Bilden av vokalistpositionen, som den framstår i vår undersökning, kan förstås som både 
fördelaktig och problematisk. Å ena sidan kan positionen ge möjlighet och utrymme att 
utveckla en god scenvana och självförtroende i kommunikationen med publiken då det i 
ensemblen tycks lämnas mycket utrymme och förtroende för vokalisten att hantera den delen 
av musicerandet. Den kan dessutom bidra till utvecklandet av den berättande förmågan, att 
kunna förmedla något med sin musik, då det också tycks finnas en förväntan på att man som 
vokalist är kunnig inom det området. Samma vokalistposition kan också problematiseras, inte 
minst med stöd i Friths (1996) resonemang om dragkampen mellan det musikaliska och det 
sceniska i musicerandet, samt det musikaliska och textliga som vokalisten förväntas och 
oundvikligen får hantera. Vi menar att det varken är särskilt förvånande eller problematiskt att 
man i en vokalistposition hanterar det musikaliska, sceniska och textliga, då alla medlemmar i 
en ensemble hanterar de delarna i musicerandet. Det problematiska är exklusiviteten som i 
denna studie tycks tillskrivas vokalistpositionen gällande det sceniska och textliga, både för 
vokalisten själv men också för övriga musiker i ensemblen. Detta kan sägas ge vokalisten ett 
tolkningsföreträde vilket då också förminskar övriga musikers utrymme gällande de sceniska 
och textliga sfärerna i musicerandet. På samma sätt innebär de övriga musikernas 
tolkningsföreträde gällande det musikaliska också en förminskning av vokalistens utrymme i 
samma fråga. 

Att ta plats när den inte ges 
Då vi i undersökningsunderlaget frågade om informanternas erfarenheter av ensembler, och 
då främst eftersökte tankar kring repetitionsarbetet i en ensemble, är det intressant att den röda 
tråden i informanternas berättelser tycks vara själva medlemskapet. Alltså på vilka villkor 
man som vokalist är eller kan vara medlem i en ensemble. Mot bakgrund av det som 
framkommit i vårt bakgrundskapitel samt det val av teori vi gjort blir berättelserna vittnesbörd 
om att man som vokalist i ensemble hanterar en komplicerad och många gånger 
motsägelsefull position. Som vi behandlat tidigare ges man å ena sidan plats och ansvar, men 
blir på samma gång frånkopplad den övriga ensemblen. Både gällande andra delar i 
arbetsprocessen och musicerandet (som exempelvis musikteoretiska diskussioner), men själva 
positionens ansvarsområden i sig kan också sägas bidra till särställandet av vokalisten 
gentemot den övriga ensemblen.  
 
Då vokalisterna hanterar en position som präglas av ett ifrågasättande gällande musikalisk 
kunskap och autenticitet som musiker anser vi att de sociologiska perspektiven blir ett 
användbart verktyg för att på ett djupare plan förstå informanternas berättelser. För att som 
vokalist uppleva sig som fullgod medlem av ensemblen krävs att man hanterar detta 
ifrågasättande och särställande på något vis. Därav blir vår framskrivning av de medvetna och 
omedvetna strategierna ett tydligt exemplifierande av hur en individ hanterar ett sorts 
utanförskap och ifrågasättande genom att ta plats som inte ges.  
 
Björcks (2011) avhandling Claiming Space behandlar just detta utifrån ett genusperspektiv, 
och hon menar att populärmusikaliska praktiker visar på en tydlig segregation där vokalist är 
den enda position där kvinnor inte är underrepresenterade (s 189). Detta skulle också 
ytterligare kunna styrka vår förståelse av sången som ett feminint kodat instrument. Björck 
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konstaterar även att populärmusik i sig verkar vara kopplat till två maskulina drag, dels 
självsäker och aggressiv gestaltning och dels bemästrande av teknik och teknologi. Det 
sistnämnda menar Björck kan te sig på varierande sätt inom olika genrer, men att det “även 
har en bred relevans för populärmusik genom sin koppling till positionen som instrumentalist” 
(s 190). Björck upptäckte tidigt i sin studie hur kvinnor måste ta plats för att delta och 
inkluderas i populärmusikaliska praktiker. I likhet med att kvinnor har anledning att ta plats 
för att inkluderas menar vi, både utifrån vad vår studie pekar på och med stöd i Björck, att 
vokalister också har anledning att göra det.  

Musikpedagogiska implikationer 
Med denna studie vill vi synliggöra hur vokalister upplever sin position och tillvaro i samtida 
musikliv och mer specifikt i ensemble. Vi vill bidra till en ökad medvetenhet om de många 
gånger outtalade förväntningar och hierarkier som ryms i en ensemble. Med en ökad 
medvetenhet kommer också medvetna pedagogiska val och formuleringar som vi menar kan 
minimera risken att förstärka och upprätthålla bilden av vokalisten som en icke fullgod 
musiker. De pedagogiska valen och formuleringarna överlåter vi till den enskilde pedagogen 
att utforma och överväga. 

Slutdiskussion 
Att en viss position i ensemble är kopplad till tydliga förväntningar och egenskaper är något 
som vi anar kan vara gällande för fler än just vokalistens. Det är troligt att alla 
instrumentalister i en ensemble upplever just detta men med andra attribut än vad denna 
studie visar. Det problematiska i detta är den exklusivitet gällande vissa ansvarsområden och 
egenskaper som tillskrivs en viss position, i detta fall exempelvis frontpersonsansvaret för 
vokalistpositionen. Detta får konsekvenser för den enskilda vokalisten men också för alla 
övriga musiker i ensemblen som inte får tillgång till de områden som vokalisten får.  
 
Att som människa bli accepterad som fullgod medlem i en grupp är essentiellt för dess 
välbefinnande och självkänsla. Därför blir denna studie också viktig ur ett större perspektiv. 
Om man som vokalist ständigt får hantera ett halvt medlemskap och därför har anledning att 
”ta plats” istället för att den ges, borde få konsekvenser för hur vokalister uppfattar sin 
kompetens och egenvärde i det långa loppet. 

Metoddiskussion 
Det visade sig att det problemområde vi valt var relativt outforskat och därför svårarbetat 
utifrån tidigare forskning. Den forskning som trots allt gjorts på vokalister och dess position i 
ensemble eller samhälle visade sig nästan uteslutande utgå från ett genusperspektiv. Något 
som i sig är viktig och bidragande forskning, men som också försvårade vår ambition att inte 
utesluta men heller inte utgå från det perspektivet.  
 
Vår strävan var att utgå från informanternas berättelser så mycket som möjligt, inte minst för 
att minimera att vi själva läste in starka tolkningar i deras berättelser genom att från början 
anta ett visst perspektiv. Därför bearbetades resultat och analys som första stadie för att sedan 
ge en riktning åt bakgrund och teoretisk utgångspunkt. Detta arbetssätt var inspirerande och 
givande då informanternas berättelser blev ett levande material med många öppningar. Dock 
blev processen också något förvirrad och bred då vi kunde se så många möjligheter med 
materialet.  
 
Att använda sig av en sorts levnadsberättelse som metod kan vi varmt rekommendera för 
liknande studier. Då informanterna själva hade makten över sina formuleringar samt tid att 
reflektera över vårt undersökningsunderlag, är transparensen i resultatet tydlig. Arbetet med 
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att analysera deras berättelser blev också möjligt att fördjupa, inte minst på grund av att 
metoden för oss inte var lika tidskrävande som att exempelvis transkribera en kvalitativ 
intervju. Att vi inte använde oss av intervju som metod innebar dock att vi gick miste om de 
mer spontana frågor och svar som kan uppstå i en sådan situation och också fördjupa 
resultatet. Det bidrog även till att vårt material skilde sig mycket i omfång informanterna 
emellan, något som möjligen skulle kunnat avhjälpas med intervju som metod. Vi vet inte 
heller om våra informanter hade varit mer bekväma med att formulera sig verbalt än textligt 
och på så sätt bidragit till ett annorlunda resultat. 
 
Vår ansats i denna undersökning kan liknas vid den hermeneutiska, vilken tar forskarens 
förförståelse i beaktning som en del av forskningsprocessen.  
 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. Förståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidsson 2003, s 
30). 

 
Därför kan det antas att vår förförståelse för problemområdet självklart påverkat vår studie 
och det är möjligt att om studien genomförts av några andra individer eller genom ett annat 
perspektiv så skulle den kunna peka på något annat.  
 
Fortsatt forskning 
Då detta forskningsområde är relativt outforskat i nuläget skulle det vara intressant och 
relevant med kompletterande studier inom fältet. 

• Samma studie skulle exempelvis kunna göras men då med instrumentalister som inte 
befinner sig i vokalistpositionen. 

• En liknande studie men med andra instrumentalisters perspektiv som fokus, alltså 
exempelvis hur pianister upplever sin musikaliska tillvaro. 

• En jämförande studie mellan populärmusikaliska och klassiska vokalister. 

• Studien skulle också kunna göras med ett tydligare genusperspektiv, inte minst 
gällande de strategier som framkommit genom denna studie. 
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BILAGA 1 

 

 

Hej!%
%

Vi%är%jätteglada%över%att%du%vill%ställa%upp%på%den%här%undersökningen%och%bidra%

till%viktig%forskning!%Ditt%deltagande%är%värdefullt%för%oss%och%vi%bygger%vår%

uppsats%på%de%texter%vi%får%in.%

%

Vi%är%alltså%intresserade%av%hur%vokalister%beskriver%sitt%instrument%och%

vokalisters%upplevelser%av%att%delta%i%ensembler.%

Med%ensemble%menar%vi%en%grupp%som%spelar%musik%ur%afrotraditionen,%det%vill%

säga%pop,%rock,%jazz,%blues,%country,%etc.%

%

Vi%har%skapat%ett%underlag%för%din%berättelse,%hur%du%sen%vill%utforma%texten%är%

helt%upp%till%dig%gällande%ordning%och%omfattning.%%

Det%enda%är%att%vi%vill%helst%att%du%berör%så%många%delar%som%möjligt.%Se%därför%

underfrågorna%som%exempel%på%riktningar%eller%som%inspiration%snarare%än%

direkta%frågor.%

Om%du%har%erfarenhet%av%eller%identifierar%dig%med%fler%instrument%än%sång%i%

ensemblearbete%så%räcker%det%med%reflektioner%kring%just%sången.%

Din%personliga%ingångspunkt%är%väldigt%värdefull%för%oss,%men%den%behöver%för%

den%delen%inte%vara%privat%om%du%inte%vill.%

%

All%information,%det%vill%säga%din%text%och%ditt%namn,%kommer%givetvis%att%

behandlas%konfidentiellt.%Det%innebär%att%endast%vi%vet%vem%som%skrivit%vad%och%i%

själva%uppsatsen%kommer%alla%medverkande%i%studien%ges%fiktiva%namn.%

%

Vid%vår%första%kontakt%nämnde%vi%att%detta%kommer%ta%en%del%tid%i%anspråk%för%dig,%

men%att%det%samtidigt%är%viktigt%att%vi%får%in%svaren%inom%tidsramen%för%

undersökningen.%Du%äger%självklart%rätten%att%hoppa%av%och%avbryta%din%

medverkan%när%du%vill.%

%

Vi%är%väldigt%tacksamma%för%din%medverkan%och%din%hjälp!%

%

%

Hoppas%du%får%inspiration%och%att%du%skriver%så%att%pennan%

(tangentbordet…)%glöder!%%

%

Vi%vill%ha%din%text%senast%torsdagen%den%14%november%
%

Skicka%den%till:%%

frida.haglund@hotmail.com%eller%hanlih092@gmail.com%

Format:%PDF%eller%.docx%%

%

%

Kram,%tack%och%lycka%till!%

//%Hannah%och%Frida%

%

%

%
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BILAGA 2 

	  

Du	  som	  vokalist. 

Om	  din	  bakgrund 
Här	  eftersöker	  vi	  dels	  en	  mer	  övergripande	  och	  generell	  bakgrund	  om	  dig	  som	  person,	  
det	  vill	  säga	  sådant	  som	  hur	  gammal	  du	  är,	  var	  du	  växt	  upp	  och	  hur	  denna	  uppväxt	  såg	  
ut,	  ditt	  familjesammanhang,	  etc. Dels	  undrar	  vi	  över	  din	  musikaliska	  bakgrund,	  det	  vill	  
säga	  sådant	  som	  tidiga	  musikupplevelser,	  när	  och	  hur	  du	  började	  musicera,	  vilka	  (om	  
någon)	  i	  din	  omgivning	  som	  musicerade,	  vilka	  musikaliska	  förebilder	  du	  hade	  och	  har	  
nu,	  etc. 
 
Om	  sången	  som	  instrument 
I	  detta	  avsnitt	  vill	  vi	  att	  du	  berättar	  om	  dina	  tankar	  kring	  sången	  som	  instrument.	  Det	  
vill	  säga	  vilka	  möjligheter/hinder	  du	  upplever	  att	  ditt	  instrument	  bidrar	  till,	  hur	  du	  
utvecklas	  på	  ditt	  instrument,	  vad	  du	  anser	  är	  viktigt	  att	  kunna	  som	  vokalist,	  varför	  du	  
sjunger,	  etc.	  
 
Om	  förväntningar 
Här	  undrar	  vi	  om	  du	  någon	  gång	  har	  upplevt	  förväntningar	  på	  dig	  som	  är	  kopplade	  till	  
instrumentet	  sång	  –	  i	  vardagen	  och	  i	  ensemblesituationer.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  
musikaliskt	  kunnande,	  egenskaper	  och	  personlighet,	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  på,	  funktion	  i	  
musiken,	  etc.	  Hur	  blir	  de	  synliga?	  Skiljer	  sig	  dessa	  förväntningar	  åt	  mellan	  olika	  
instrument	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  etc.	  
 
Om	  ensembleerfarenheter 
Vi	  är	  intresserade	  av	  hur	  ditt	  musicerande	  i	  ensemble	  som	  vokalist	  har	  sett	  ut	  genom	  
åren	  och	  hur	  det	  ser	  ut	  idag.	  Exempelvis	  vilka	  ensembler	  du	  har	  varit	  med	  i,	  vilken	  
sättning	  de	  har	  haft,	  hur	  ensemblerna	  har	  kommit	  till,	  varför	  du	  har	  varit	  med,	  etc.	  
 
Om	  ensemblearbetet 
Här	  eftersöker	  vi	  en	  mer	  övergripande	  beskrivning	  av	  repsituationen.	  Det	  vill	  säga	  hur	  
din	  uppgift	  som	  vokalist	  under	  repen	  kan	  se	  ut,	  hur	  ni	  kommunicerar,	  vad	  det	  är	  som	  gör	  
att	  du	  upplever	  att	  repen	  fungerar	  bra/inte	  bra,	  vilka	  möjligheter/hinder	  du	  som	  
vokalist	  upplever	  i	  det	  arbetet,	  vilka	  uppgifter	  du	  upplever	  som	  dina/vilka	  du	  blir	  
tilldelad,	  vad	  du	  upplever	  förväntas	  av	  dig,	  etc. 
 

 


