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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Louise Hult 
 
Titel: Amatörmusikers tankar och känslor kring stämfördelning 
 
Title in English: Amateur musicans’ feelings and thoughts about distribution of parts  
 
Denna studie syftar till att undersöka orkestermedlemmars känslor för, och tankar om, 
stämfördelning i amatörorkester. Detta görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex 
orkestermusiker från olika blåsamatörorkestrar. Utifrån det psykologiska och det sociologiska 
perspektivet undersöker jag dessutom vad som kan påverka detta.  
 
Resultatet visar att orkestermusiker är nöjda med den stämfördelning som de har i deras 
orkester. Trots detta uppstår känslor av dåligt självförtroende, nervositet, sämre självkänsla 
samt kränkande kommentarer när stämfördelningen ändras. Enligt resultatet uppstår dessa 
känslor ofta när någon musikant måste byta bort sin stämma mot sin vilja och utan förklaring.  
 
Viljan att känna sig bra och att inte ta på sig en status eller roll som musikerna inte är 
förtjänta av är något som alla informanter verkar omedvetet eller medvetet tänka på. Detta 
kan utifrån uppsatsen anses vara påverkat av orkesterhierarkin som finns i alla dessa orkestrar 
samt musikernas bakgrund i barndomen vilket då samtidigt kan relateras till deras 
personlighet. 
 
Nyckelord: amatörorkester, stämfördelning, blåsinstrument, sociologiskt och psykologiskt 
perspektiv. 
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INLEDNING 
 
Ett starkt minne jag har är när jag spelade tvärflöjt i olika blåsorkestrar på musikskolan där 
jag efter några år alltid fick spela förstastämman. Att få spela förstastämman var det bästa jag 
visste. Jag hördes mest, jag hade melodin och ibland fick jag till och med spela när ingen 
annan spelade samtidigt. Där kunde jag visa att jag visste hur rytmerna i mina noter skulle 
spelas, jag fick chans att spela så min pappa kunde höra just mig från publiken och där kunde 
jag med andra ord få den bekräftelse jag ville ha.         
 
Efter några år nådde jag till en nivå där jag fick byta orkester. Jag fick byta upp mig till en 
amatörorkester eftersom både dirigenten och min flöjtlärare ansåg att detta skulle bli en större 
utmaning för mig. Jag var stolt när jag kom dit för första gången. Stolt över att just jag fick 
komma upp i nivå och spela med människor som var mycket äldre än vad jag var. Men där 
hände någonting. Dirigenten sa med ett stort leende att jag nu skulle spela tredje flöjtstämman 
och att detta passade perfekt nu eftersom jag var helt ny! Detta gjorde mig både ledsen och 
sårad. Trots förståelsen av att dirigenten inte menade något illa, kände jag mig i denna stund 
dålig och mitt stora intresse för att spela i orkester försvann plötsligt. Jag kunde då valt att 
sluta spela men istället bestämde jag mig för att visa dirigenten att just jag, även som ny i 
medlem, var kapabel till att spela förstastämman. Detta ledde sedan till en stolthet och en 
seger för mig själv.  
 
Som både orkestermusiker och dirigent uppfattar jag att det blir färre orkestermusiker som 
spelar i orkestrerar. Vikten av att fundera på hur vi ska kunna ha kvar dem som ännu spelar är 
därför stor.  Just stämfördelning kan vara känsligt för vissa musiker och det är därför viktigt 
att förstå hur orkestermedlemmarna tänker och känner över detta för att därefter kunna göra 
någonting åt det. Jag kommer därför i denna uppsats undersöka hur orkestermusiker beskriver 
sina tankar och känslor över sina och andras stämmor samt vad som påverkar detta.  
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BAKGRUND 
	  
Detta kapitel kommer innefatta information där jag först berättar kort om vad en blåsorkester 
består av för instrument samt vad dessa instrument oftast har för karaktär i orkestern. Därefter 
förklaras stämmor och dess fördelning i orkester främst utifrån Gunnar Heilings (2000, kap. 
11) avhandling, men även utifrån mina egna erfarenheter som orkestermusiker och dirigent. 
Alla rubriker utom ”Blåsorkester” har samma tema som de underrubriker som kommer finnas 
i min resultatpresentation. Detta för att göra texten tydligare och lättare att återkopplas till. 

Blåsorkester	  
	  
Ingvar Cederberg (i Svensson, 2012 s.10) beskriver att en blåsorkester består, med eller utan 
slagverk, av cirka 30 till 50 musiker där det finns så kallade träblåsinstrument (tvärflöjt, 
klarinett, oboe, saxofon, fagott) och brass- eller bleckblåsinstrument (trumpet, trombon, horn, 
tuba, baryton). Träblåsinstrument och trumpet är ofta de instrument som har mest melodiösa 
stämmor att spela i en blåsorkester även om andra instrument även kan ha inslag av 
melodiösa partier. Sixten Nordström (i Svensson, 2012) skriver även att 
orkestermedlemmarna har en egen stämma. I denna stämma står vad den enskilda musikern 
ska spela och där finns i regel ingenting som visar vad de andra i orkestern spelar. Alla 
stämmor ser däremot dirigenten i ett partitur som orkestermedlemmarna ska ha möjlighet att 
kunna gå fram och titta i under pausen.  
Stämmor	  
 
Stämmans svårighetsgrad är kopplad till hur individuellt skicklig musikanten är. 
Förstastämman är den som ställer mest krav på utövaren medan understämmor inte är lika 
melodiösa, inte jämförelsevis lika svåra tekniskt sett och då ofta inte heller lika ”glamorösa” 
(Heiling, 2000, s. 165) att spela. Understämmorna har en sekundär roll i orkestern hela tiden. 
De som spelar dessa stämmor får erfarenhet, känner igen repertoaren som de spelat förut men 
utvecklas endast i en begränsad utsträckning musikaliskt och intar sällan mer centrala 
positioner. Detta behöver dock inte innebära att de vantrivs med situationen. Denna position 
kan istället vara en lagom utmaning för musikanten ifrån dennes ambitionsnivå. Den sociala 
sammanhållningen i orkestern kan vara nog för att musikanten ska vilja stanna kvar trots 
stämma. De får ändå ta del av den positiva uppmärksamhet och framgång som orkestern har 
och blir då samtidigt bekräftade (Heiling, 2000). 
 
Det vanligaste i jämförelse med Heiling (2000) är att notansvarig i orkestern delar ut noter 
där dirigenten innan repetitionen har talat om vilka stycken det är som ska spelas. Dessutom 
kan även dirigenten dela ut stämmor och kan då i stunden bestämma vem som spelar vad.  

Byte	  av	  stämma	  
 
För vissa orkestermedlemmar innebär ”karriären” att alltid sitta på en understämma menar 
Heiling (2000). Ibland kan det däremot hända att det sker en omdisponering inom orkestern 
vilket kan innebära att orkestermusikerna då får byta både stämma och instrument, även om 
detta inte alltid är fallet. Att behöva byta stämma kan dels vara för att förstärka en position 
som fattas, eller att dirigenten anser kunna få ut mer musikaliskt av orkestern om 
medlemmarna disponeras på ett annat sätt.  
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Reaktionen från de som får byta stämma kan enligt Heiling (2000) variera. Eftersom det finns 
statusskillnader mellan olika stämmor kan detta byte uppfattas som en befordran, en 
förflyttning eller en degradering. Statusskillnaden som finns är beroende på om det är 
bärande melodistämmor eller komplementstämmor samt om de är svårare eller lättare rent 
speltekniskt. Även en orkestermusiker som byter instrument ofta och som har insikt om att 
alla stämmor är lika viktiga kan känna att vissa stämmor är roligare. Jämfört med de musiker 
som endast spelar för att det är roligt så finns det dessutom musiker som tycker att det är 
viktigt att göra en ”musikalisk karriär” i orkestern. Detta är framförallt de musiker som har 
den egna musikaliska utvecklingen i fokus och för dessa innebär ett stämbyte ofta en önskad 
rollförändring och en bekräftelse på att utvecklingen fortgår. För understämmorna däremot 
ändras roll och statusen endast marginellt när dem får byta till en annan understämma. De 
yngre har ofta svårare att tänka sig att ”flytta ner” än de äldre, men så är inte alltid fallet. Att 
bli degraderad kan ge självkänslan en knäck hos de flesta musiker och att någon får byta bort 
sin stämma till någon som är bättre gör att musikanten förväntas att acceptera situationen. Att 
byta stämma kan för vissa därför ge en konflikt om det sker utan dennes vilja eftersom att 
musikern tvingas flytta ner på rangskalan. Hans eller hennes status förändras då och den nya 
rollen upplevs mer sekundär än den gamla (Heiling, 2000). 

Dela	  stämma	  
 
Att dela stämma innebär oftast att flera musiker spelar en stämma unisont hela stycket 
igenom även om det i vissa partier kan vara tvåstämmigt i till exempel förstastämman. Detta 
görs för att förstärka en viss stämma eller för att det i ett visst stycke inte finns fler stämmor 
att välja emellan. 

Ny	  medlem	  i	  orkestern	  
	  
En ny medlem som redan ligger på en hög musikalisk nivå och som hamnar direkt på 
solostämmorna befinner sig med sitt musikaliska kunnande redan från början i en central 
position i orkesterns musikaliska hierarki. Om denna medlem skulle byta stämma är det för 
att tillföra den nya stämman kompetens och betraktas enligt Heiling (2000) då inte som 
degradering. 
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PROBLEMFORMULERING	  
	  
De olika stämmorna delas alltså ut efter hur individuellt skickliga musikanterna är. 
Svårighetsgraden på stämmorna har stor betydelse för musikernas reaktioner. Detta kan bero 
på statusskillnader där byte av stämma kan uppfattas som en befordran, förflyttning eller en 
degradering men påverkar inte alla musikanter lika starkt. Det är därför intressant att 
undersöka olika musikers egen beskrivelse av deras tankar och känslor kring stämfördelning 
som sker och försöka förstå mer specifikt om vad det är som påverkar detta. 

SYFTE	  
	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka orkestermedlemmars känslor för, och tankar om, 
stämfördelning i amatörorkester. Detta gör jag utifrån två frågeställningar. 

 

Frågeställningar	  
	  

-‐ Hur beskriver orkestermedlemmar sina känslor för, och tankar om, 
stämfördelning? 

 
-‐ Vad är det som påverkar dessa tankar och känslor? 

AVGRÄNSNINGAR	  
	  
Jag valde att intervjua amatörmusiker som spelar i blåsorkestrar för just amatörer. Detta på 
grund av att de då oftast inte är med i kulturskolan längre där elever kommer till olika 
orkestrar beroende på hur länge de spelat eller på hur duktiga de är. De är inte heller med i en 
professionell orkester där musiker ofta söker till den stämma som är tillgänglig just då. 
Amatörmusiker är istället musiker som ofta har ett stort intresse för musik men som inte vill 
behöva lägga ner mycket tid på övning och utan att ha detta som yrke. I en amatörorkester 
kan musiker känna att det är okej att spela oavsett ålder och oavsett skicklighet. Den stämma 
som de får är ofta beroende på hur duktig musikern är jämfört med de andra i sektionen men 
musikern kan även få den stämma där det behövs förstärkning i just då.	  	   	  
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TIDIGARE	  FORSKNING	  
	  
Det finns en begränsad forskning som behandlar just amatörmusikers känslor och tankar om 
stämfördelning. Jag har därför i detta kapitel valt att ge en bild av vad tidigare forskning 
säger om generella känslor och tankar som kan finnas i olika musikaliska sammanhang.  

Självförtroende,	  självtvivel	  &	  tillit	  
 
Jag-kan-känslan är en känsla som Robert Schenk (2000, s. 54-55 ) anser att alla människor 
behöver men som vi ofta får för lite av. Självtvivel är därför ett mycket vanligt hinder hos 
amatörmusiker. Bristen på självförtroende och mognadstid som följer med en för snabb 
progression skapar dessutom fysiska spänningar och spelbrister, vilket gör att intresset 
svalnar, inlärningen bromsas och utvecklingen så småningom planas ut. (Schenk, 2000) 
 

En försiktig progression från början skapar de bästa förutsättningarna att utvecklas med gott 
självförtroende och utan framtida bromsar. (Schenk, 2000 s. 61) 

 
Schenk (s. 66) poängterar däremot att försiktig progression inte behöver innebära att det blir 
tråkigt. Det kan tvärtom kännas roligt under tiden och orkestermusiker kan njuta av att 
musicera på en nivå som de känner att de klarar av.  
 
Håkan Lindberg och Peter Strömqvist (2006) anser att just de musikaliska erfarenheter som 
byggts upp genom åren kan påverka hur stark tillit musiker har till sig själva. Enligt Barry 
Green och Timothy Galway (1987, kap. 14) kan stark tillit till sig själv göra att musiker kan 
hantera vissa situationer som kan bli uttryckt eller undanhållet i olika delar i ensemblespel, 
vilket bland annat kan vara:  
 

• Tro eller tvivel på sin egen kapacitet att spela den egna stämman. 
• Rädsla, tvivel och en önskan om att ha kontroll som i sig kan blockera tilliten till sitt 

eget spelande. 
• Tillit eller tvivel mellan sig själv och de andra musikanterna som kan finnas när det 

till exempel är dags att spela och den som sitter bredvid är tveksam på om det är rätt 
ställe att komma in på, vilket leder till att man själva blir tveksam på om man har 
räknat rätt.  

Roller	  och	  status	  
 
Lars Lilliestam (i Frick och Sabattini, 2008, s. 11) menar att när människor träffas på grund av 
sitt intresse för musik blir ålder, bakgrund och social status mindre viktigt. Däremot är den 
personliga identiteten och då framförallt det egna självförtroendet betydande för vilken roll en 
individ kommer att inta i en grupp enligt Lindberg och Strömqvist (2006).  
 
En person med stark självkänsla har enligt Lindberg och Strömqvist lättare att inta en 
självvald roll, antingen om det rör sig om att hävda sig själv eller att inta en mer tillbakahållen 
position i gruppen. En person som däremot har svagare självkänsla kan lättare hamna i en 
position som inte är självvald och kan dessutom vara svår att ta sig ur. Enligt Iliona Antal  
Lundström (i Frick och Sabattini, 2008) stärks även självkänslan när medlemmar upplever sig 
som värdefulla individer, vilket leder till att de blir en resurs i gruppen och gemenskapen. 
Minda Birgestam och Rebecka Källner (2011) berättar om två intervjupersoner som beskriver 
att de som nya medlemmar i en blåsorkester inte riktigt vågade ta för sig och en av personerna 
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mindes hur jobbigt det var att ta stämton alldeles själv samtidigt som den andra kände att en 
egen stämma kunde ge en väldigt jobbig känsla. Intervjupersonerna talar då om att detta var 
beroende av hur bemötandet från de andra i orkestern var, om de hjälper eller om de visar att 
”så duktig är jag och såhär dålig är du” (s. 13). Birgestam och Källner beskriver även att när 
det gäller känslan av att vara viktig och behövd kan de se att det är mer relevant i de grupper 
där varje person har en egen stämma eftersom de då upplever sin egen roll som betydelsefull.  
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TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER 
	  
I detta avsnitt behandlas det psykologiska perspektivet där jag tar upp olika känslor som kan 
uppkomma, samt det sociologiska perspektivet som bland annat behandlar olika roller och 
status som uppkommer i en grupp med människor. Detta använder jag sedan för att analysera 
mitt resultat. 

Psykologiskt	  perspektiv	  
	  
Det vi är rädda för vill vi ofta undvika. Enligt Marianne Brodin och Ingrid Hylander (2002) 
kan människor redan som barn ibland behöva stöd med att försiktigt närma sig det som är 
skrämmande för att så småningom upptäcka att det inte var så farligt utan tvärt om ganska 
intressant. Många barn och vuxna utsätter sig för situationer där de blir rädda för att sedan 
kunna slappna av och känna glädje när faran är över. Att därför våga pröva någonting som är 
lite skrämmande ger självkänslan en skjuts när man väl lyckas. 
 

Att utmana sin rädsla, att våga ta risker, att utsätta sig för fara är en drivkraft till utveckling och 
förändring. (Brodin & Hylander, 2002 s. 94) 
 

Brodin och Hylander (2002) säger även att vi kan uppleva en känsla av förvirring när vi ställs 
inför någonting nytt. Någonting som inte stämmer med det vi redan känner till och vet hur det 
ska hanteras. Vi tappar fotfästet och blir osäkra. Vid förvirring kan vi känna oss dumma och 
inkompetenta och börjar då skämmas. Detta kan sedan leda till att vi drar oss undan den 
förvirrade situationen eller att vi gör vårt yttersta för att förstå och bemästra det som skapat 
förvirring. Skammen ersätts då istället med stolthet. 
 
Kjell Fagéus (2012, s 103) menar att vi tidigt bygger upp begränsningar i vår uppfattning av 
oss själva. Självförtroendet hos barn är högre när de är mindre än efter de börjat skolan. 
Negativa uppfattningar hörs ofta som människor har på sig själva och tyvärr blir dessa 
kommentarer ofta självuppfyllande profetior som skapar negativa målbilder och förväntningar 
som styr resultaten. Det blir ”svart på vitt” på att det är så illa som de tror och därför blir de 
mer och mer säkra på att de verkligen saknar det som behövs. Självbilder kan enligt Fagéus 
inte ändras genom logiska resonemang som förs utan måste ändras på ett djupare plan i vårt 
inre. En dålig självbild leder även ofta till en annan form av kompensation som till exempel 
självhävdelse vilket innebär att vi försöker visa både för oss själva och också andra hur 
viktiga, stora och duktiga vi är. Andra affekter som också går ut över andra är svartsjuka. 
 
Enligt Ole Larsen Schultz (1997, kap. 2) är den psykoanalytiska teorin något som Sigmund 
Freud utvecklade genom att behandla patienter och användes för att utforma en teori om 
människan. Människan är enligt Freud i betydligt större utsträckning än hon själv vill medge, 
underkastad omedvetna krafter som ligger utanför medvetenhetens och viljans kontroll. 
Barndomens betydelse för den vuxnes karaktär eller personlighet är en stor del av Freuds teori 
och förklaras även genom att människans psykiska utveckling sker i faser som överlappar 
varandra. Däremot har faserna av den anledningen inte slutat att existera. Deras historia och 
framtid lever vidare som minnesspår i det omedvetna, där de hela tiden påverkar den vuxnes 
liv. I teorin finns det så kallade Detet som är omedveten men är den ursprungliga delen i 
personligheten. Jaget är en annan del som i sig har en rad olika försvarsmekanismer som 
försvarar jaget ifrån ångest vilket även det sker på en omedveten nivå. Överjaget motsvarar 
samvetet och är den yttersta i personligheten som härstammar från barnets identifikation med 
föräldrar och deras normer, moral och förväntningar. Om barnet lyckas leva upp till 
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förväntningarna känner det sig stolt, om inte kan en skuld komma över barnet istället. 
Idealjaget däremot är positiv och någonting vi gärna vill vara. Dessa rötter går tillbaka till 
barndomen och har utvecklats utifrån föräldrarnas förväntningar på barnet och utifrån barnets 
önskningar om att vara lik de beundrade föräldrarna. Detta är både medvetet, omedvetet och 
förmedvetet som innebär att vi automatiskt eller vanemässigt följer utan att tänka närmare på 
detta. Kompensation är en försvarsmekanism som innebär att om vi presterar dåligt på ett 
område kan vi sluta försöka göra något bra på detta område för att istället bli duktiga på 
någonting annat. Vi försöker med andra ord att upprätthålla en positiv självbild genom att 
undvika de delar av tillvaron där vi riskerar att misslyckas för att i stället söka sig till områden 
där sannolikheten för framgång är större. Enligt denna teori är det viktigt att förstå varför 
saker sker som det gör. 
 

Man kan förstå det som sker genom att medvetandegöra tidigare skeenden enligt Freud. Ingenting 
sker av en slump. Det är inte lätt att tolka det som sker i relation till sådant som skett tidigare, 
eftersom det kan vara förpassat till vårt omedvetna. Enligt denna teori är det alltid angeläget att 
försöka förstå varför det sker som det sker. (Helleday & Berg Wikander 2007, s.104) 

 
Enligt Erik H. Eriksson (i Helleday och Berg Wikander, 2007, 110-112) är människans 
personlighet med avseende på självständighet kontra tvivel och behov av kontroll, beroende 
av hur vi löser krisen i ”jag-kan-själv”-åldern. Eriksson talar även om att barn i skolåldern 
anser att frökens ord är lag. Det är därför viktigt att både lärare och föräldrar ger beröm till 
barn för saker som har utförts, men detta ska endast ske när berömmet är berättigat. När 
barnet gjort någonting avsiktligt slarvigt och visar upp detta kan han eller hon se igenom när 
föräldern eller läraren ger positiv beröm vilket då kan leda till att barnet känner sig besviken. 
 
Behaviorismen är en annan teori som Larsen Schultz (1997, kap. 3) tar upp. Teorin finns i det 
psykologiska perspektivet och handlar om människans beteende samt om det yttre och 
observerbara hos människan. Människans beteende är här styrda av omgivningen och många 
delar av det mänskliga beteendet kan också kännetecknas av betingande reaktioner som 
fungerar på ett omedvetet plan och kan vara obehagligt när man i en situation reagerar med 
fruktan eller ångest utan att förstå varför. Albert Bandura (i Larsen Schultz, 1997, s. 68- 69) 
säger angående social inlärningsteori att om vi har en positiv jaguppfattning inom ett visst 
område, oberoende av hur realistisk synen på oss själva är, kommer vi att vara mer 
motiverade att anstränga oss för att prestera bra. Om vi å andra sidan har en dålig 
jaguppfattning och låg självkänsla, som säger oss att det inte tjänar något till att försöka 
eftersom vi ändå kommer att misslyckas, kommer vi förmodligen att ha låg motivation. Vår 
självbild på ett visst område härstammar från tidigare framgångar och misslyckanden på detta 
område men även från observationer av hur pass bra eller dåligt andra personer, som vi 
jämfört oss med, har lyckats. Andra människor kan också påverka oss verbalt eftersom vi kan 
övertalas till att tro att vi är bra eller dåliga på att utföra en viss handling, även om personliga 
erfarenheter snabbt kan göra att vi blir övertygade om motsatsen. 
 

De självbilder som vi byggt in från interaktionen med de viktiga personerna under uppväxten blir 
en viktig styrande kraft i vårt dagliga liv. Dessa inre bilder påverkar vårt handlingsmönster, hur vi 
uppfattar informationen från andra och våra känslor. (Cullberg Weston 2008, s.17) 

 
Cullberg Weston (2008) skriver om att vi alla bär på ett lager av olika självbilder. Vi kan 
bland annat se detta genom våra pendlingar i humöret inför vardagliga interaktioner med 
vänner, grannar och arbetskamrater. När de inte ger oss den bekräftelse vi behöver kan våra 
negativa självbilder ta över den inre scenen och utsätta oss för skoningslös självkritik. Får vi 
däremot komplimanger och uppskattning går vi genast med mycket lättare steg och våra 
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positiva självbilder har då förstärkts. När vi byggt upp en inre trygghet och självkänsla blir vi 
därför mindre beroende av omgivningens reaktioner enligt Cullberg Weston. Däremot är en 
del av våra självbilder omedvetna och påverkar oss därför utan att vi vet om det. 

Sociologiskt	  perspektiv	  
	  
Att få vara den jag är säger Fagéus (2012, s.88-89) utgör en grundläggande del i upplevelsen 
att känna sig älskad och att vara bekräftad. Motsatsen är att vi har upplevelsen av att hela 
tiden försöka anpassa oss till någon annans måttstock vilket kan leda till att det smyger sig in 
tävling, oro och rädsla samt en känsla av att inte räcka till. Att ständigt jämföra sig med andra 
är för många en plåga. Våra hjärnor har en väldigt snabb förmåga att läsa av och placera in 
människor i fack och samtidigt är vi själva snabba med att acceptera vår pålagda identitet. 
Hierarkier och åsikter om varandra i grupp kan vara etablerade inom några minuter och ibland 
även inom några sekunder. (Fagéus 2012) 
	  
Oscar Engdahl och Bengt Larsson (2006, s.100-101) skriver att när personer möts av 
oförståelse eller kritik sätts deras förmåga att försvara sin egen självbild på prov. Att 
människor i underläge vill förbättra sina livsvillkor kan verka självklart för många men det 
kräver att de har både kraft, energi och resurser som de kanske inte tror sig ha. Detta kan 
dessutom med tiden ses som naturligt eller till och med någonting som är värt att försvara, 
trots att det går emot någons intresse. 
 
Erving Goffman (i Engdahl och Larssons, 2006, s. 119) menar att alla sociala möten är starkt 
känsloladdade när bilden av oss själva eller avvikelser från vår förväntan sätts på spel. 
Känslor av skam och stolthet utgör det mest privata för många eftersom vi inte kan veta vad 
någon annan egentligen känner. Trots detta anser Goffman att känslor är en aspekt av de 
sociala relationer som finns. Skam och stolthet förknippas med olika slags relationer där 
upplevelsen av att någonting känns bra är förenat med att den egna självbilden bekräftas av 
människor runt omkring, medan en sårbarhet kan kännas av att bli avvisad. Theodor D. 
Kemper (i Engdahl och Larsson, 2006, s. 125-126) menar dessutom att även en form av 
självkritik som uppstår till följd av insikten av att bli avslöjad för att ha accepterat mer status 
än vad den förtjänar kan utgöra en skam. Skammen tar därifrån olika uttryck beroende på om 
personen håller sig själv eller någon annan som ansvarig för detta. En person som känner att 
hon inte har förmåga eller på annat sätt inte kan leva upp till de krav som ställs och anser sig 
ha fått en felaktig status reagerar då ofta med ursäkter och kränkning, ofta med följden att 
personen accepterar en lägre status, drar sig undan från samspelet eller försöker kompensera 
andra. 

Grupper	  och	  roller	  
 
Leif Johansson (2005) skriver om att nästan alla har ett psykologiskt försvar som vi oftast inte 
själva är medveten om. Han nämner även att vi inom gruppsykologin brukar ge ett exempel 
på olika rollfunktioner så som den tyste, den initiativrike, kritikern och den roll som innebär 
att personen klagar och aldrig är nöjd. Däremot skiftar våra roller från grupp till grupp och 
vissa personlighetsdrag gör att det blir lättare att få en viss roll oftare. 
 

Våra roller är ju inte en gång för alla fastlagda och följer oss resten av livet, utan skiftar från grupp 
till grupp, även om vissa personlighetsdrag gör det lättare att få en viss roll oftare. (Johansson, 
2005 s.29) 
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Enligt Johansson (2005, s. 78-79) ligger också en del som rör den enskilda individen inom 
ramen för gruppkonflikter. På en individnivå kan det uppstå en inre konflikt när vi är tvungna 
att välja. Vissa människor har lätt för att bestämma sig och utgår automatiskt ifrån att just 
deras synsätt är rätt medan andra genomlever alla valsituationer med stor ångest. 
Rollkonflikter är en annan vanlig individuell konflikt och ofta flätas dessa två typer av 
konflikter ihop. Det kan här uppstå slitningar i en grupp där en gruppmedlem upplever en 
konflikt som då är individrelaterad mellan den roll som framstått tydligt i gruppen och den 
roll han eller hon helst vill ha. Övriga gruppmedlemmar kanske inte känner personen och kan 
knappast veta vilken roll den brukar ha i andra grupper. Därför är det enligt Johansson 
orimligt att begära att de ska förstå hans eller hennes inre konflikt på ren intention. Det är inte 
heller lätt för den enskilde att ta upp sådana frågor i en grupp, men det är här som en 
gruppledare behövs. 
 
Johansson (2005) skriver även om gruppens psykiska klimat, där han berättar att man brukar 
skilja på stödjande och försvarsinriktade klimat. Det psykiska klimatet har inverkan på 
individens trivsel och engagemang och är därför betydelsefull både tankemässigt som känslo- 
och viljemässigt. Det stödjande klimatet innebär en vänlig och accepterande attityd, att 
personer trivs ihop trots meningsskiljaktigheter, att individernas olikheter ses som en tillgång 
samt att alla känner sig trygga och kan då i och med detta släppa på försvarsattityder och 
använda en större del av sin personlighet istället. I en grupp med stödjande klimat upplever 
deltagarna arbetsglädje och gemenskap vilket leder till en odelad energi på sitt spelande.  
 

Den människa som känner sig accepterad, välkommen och upplever sig som önskad i gruppen har 
heller ingen anledning att ta på sig någon av de destruktiva rollfunktionerna. (Johansson, 2005 
s.36) 

 
Johansson (2005, 42-44) anser att det finns en hierarki i alla grupper även om den är dold. 
Statusfördelningen i en grupp är oftast outtalad och underförstådd men ändå visar många 
undersökningar på att gruppdeltagarna har en likartad uppfattning om den relativa 
rangordningen. För att kunna urskilja en social hierarki måste det finnas en tydlig åtskillnad 
när det gäller rollfördelningen. I en grupp där fördelning av uppgifter och roller är ett måste 
blir det en påtaglig rangordning av status och makt. 
 

Hög status och positiva förväntningar gör naturligtvis att man vågar mera, detta gör i sin tur 
att man upplevs som kompetent och viktig för gruppen (Johansson, 2005 s.44) 

 
Det är alltså lättare för en högstatusperson att befästa sin högstatusposition medan 
lågstatuspersonerna däremot stöter på motstånd redan från början och har då svårare att göra 
sig gällande. 
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METOD	  

Kvalitativ	  metod	  
 
Enligt Steinar Kvale (1997) är intervjuer särskilt lämpliga när man vill studera människors 
syn på meningen hos sina levda liv, beskriva upplevelser och självuppfattning samt att kunna 
klargöra och utveckla deras perspektiv på sin livsvärld. En kvalitativ metod användes i min 
studie eftersom jag genom intervjuer kunde få svar som var mer berättande utifrån syftet att få 
fram deras tankar och känslor om stämfördelning. Med en kvalitativ intervju kunde jag även 
få intervjupersonerna att tänka fritt utifrån sig själva. 

Urval	  
 
Kvalitativa forskningsintervjuer innebär enligt Kvale (1997) koncentration på enskilda fall. 
Där finns möjlighet att undersöka ett specifikt beteende i förhållande till dess omgivning och 
samtidigt kunna utforska logiken för detta. Valet av intervjupersoner gjordes därför främst 
utifrån att de skulle spela instrument där sektionen i orkestern var fler än en eftersom det då 
finns en större chans att få byta stämma. Dessutom skulle det helst även vara 
instrumentalister från olika sektioner. Pål Repstad (2007)  lyfter fram att han själv lärde sig 
någonting nytt hela tiden i sin undersökning och mycket väl kunde ha fortsatt med fler 
intervjupersoner, men säger samtidigt att om intervjuerna är för många blir analysen lätt ytlig 
och därmed faller ett av motiven att göra en kvalitativ studie. Jag valde därför att begränsa 
mig till de tre första orkestermedlemmar som svarade på mitt mejl och sedan valdes de tre 
andra personer ut utifrån instrument, och om de hade förstastämman eller inte i deras 
orkester. 

Genomförande	  
 
Jag skrev ett mejl till olika amatörorkestrar där jag bland annat presenterade mitt syfte med 
intervjun, vad jag skulle undersöka, hur intervjun skulle gå till, etiska regler, kontaktuppgifter 
till mig och min handledare och slutligen en kort förklaring om varför det var viktigt att just 
de ska ställa upp i min undersökning. 
 
Kvale (1997) anser att det är viktigt att forskaren bygger upp en atmosfär där 
intervjupersonen känner sig trygg och kan tala fritt om sina upplevelser och känslor. Varje 
informant fick därför själva avgöra om var intervjun skulle genomföras. Detta ledde ofta till 
den lokal som deras orkesterrepetition var i men kunde även vara på fik där vi kunde dricka 
kaffe och på det sättet skapa en trygg och avslappnande atmosfär. När vi träffades öppnades 
samtalet med allmänt prat för att sedan fortsätta med etiska aspekter där jag frågade om jag 
fick spela in samtalet med hjälp av min mobiltelefon. Intervjun startades med 
bakgrundsfrågor som sedan blev mer specifika mot själva ämnet och intervjufrågorna lästes 
sedan upp från min dator med en halvstrukturerad intervjuform.  Enligt Kvale (1997) 
omfattar detta en rad teman och förslag till relevanta frågor som på samma gång ger 
möjlighet till förändring vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs.  
Intervjuformen valdes därför för att kunna följa upp svaren och berättelserna från 
intervjupersonen. 
 
Mina informanter hade olika slags personligheter och hade antingen tänkt mycket på ämnet 
eller nästan ingenting alls. Enligt Kvale (1997) är det däremot forskarens uppgift att motivera 
praktiskt taget vilken intervjuperson som helst till att ge en kunskapsrik intervju. Att därför 
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börja intervjun med bakgrundsfrågor där intervjupersonerna med kortare och enkla svar bland 
annat fick berätta om vad för instrument de spelar, när de började spela, om de spelat i 
kulturskola tidigare och om de då var med i orkestrar var ett medvetet val från min sida för 
att få informanterna att ”komma in” i tankarna kring ämnet. Utifrån detta kunde jag sedan 
ställa djupare frågor vilket krävde mer utförliga svar om känslor och tankar kring 
stämfördelningen.  

Etiska	  överväganden	  
 
Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) måste alla uppgifter vi får om och från 
intervjupersoner behandlas konfidentiellt. Detta innebär att vi dels inte får lämna uppgifter till 
utomstående och det får inte heller finnas möjlighet att i forskningstexten kunna identifiera 
individerna. Utifrån dessa etiska överväganden valde jag att inte nämna vilka orkestrar 
informanterna är med i, inte heller var de finns och jag valde även att använda fingerade 
namn för varje intervjuperson. Däremot valde jag att visa om det är en man eller kvinna som 
är intervjuperson även om jag, inte utvecklade detta i vidare utsträckning. 

Bearbetning	  av	  data	  
 
Att avsätta god tid för transkribering och genomgång av sina intervjuer är någonting som 
Patel och Davidsson (2003) skriver om och som även jag ansåg som viktigt. Jag började 
därför så tidigt som möjligt genomföra mina intervjuer för att sedan transkribera och 
analysera direkt efter varje intervju. Detta gjorde jag med hjälp av olika färger där jag strök 
under olika delar som jag ansåg var relevant för uppsatsen, för att på det sättet få en bättre 
överblick. Jag skrev sedan ihop detta och skrev då dessutom ett dokument med alla rubriker 
samt underrubriker med korta kommentarer om vad som skulle skrivas för en tydligare 
överblick till min text. Utifrån detta letade jag efter viktiga ord för att söka relevant litteratur 
och jag kunde sedan börja skriva min uppsats om de viktigaste och relevantaste svaren som 
jag fått fram till en sammansatt text med röd tråd.	  
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RESULTATPRESENTATION	  
	  
I detta avsnitt har jag valt att med hjälp av underrubriker presentera mitt resultat utifrån mina 
intervjuer. Jag har valt att börja med en kort sammanfattning i punktform av informanternas 
bakgrund och fortsätter sedan med deras tankar om stämmor, känslor över att dela sin 
stämma med någon annan eller att behöva byta bort den samt vad de själva tror att dessa 
tankar och känslor påverkas av. Jag vill även poängtera att jag här presenterar varje enskild 
individs bakgrund men kommer sedan att så mycket som möjligt väva ihop informanternas 
svar. Alla utom Elin är nu med och spelar i amatörorkester men Elin var däremot med när 
hon var yngre. Utifrån hennes erfarenheter har jag ändå valt att ta med henne då hon suttit 
länge på förstastämman. För vidare förklaring om vad de olika underrubrikerna innebär, se 
bakgrund. 

Bakgrund	  om	  informanterna	  
 
Linda: 

• Spelar nu för det mesta 2:a klarinett som hon valt själv i orkestern. 
• Hon har en klassisk utbildning på musikskola där hon även spelat basklarinett och 

fagott som hon tyckte mycket om att spela just för att de var instrument som var 
ganska ovanliga och hon fick då chans att spela i många olika konstellationer där hon 
kunde höras på ett speciellt sätt i orkestern. 

• Hon kommer inte ifrån en musikutövande familj. 
• Är en person som vill göra saker bra. 
• Anser sig själv som duktig utan att skryta om det. 
• Tycker om att glänsa och höras i vissa partier men inte hela tiden. 
• Oklart varför hon valde klarinett men att hon valde ovanliga instrument på 

musikskolan var för att dessa var just speciella och hon ville hålla på med mycket 
musik. 

 
Hanna: 

• Spelar 1:a flöjt i orkestern och fick den stämman eftersom hon var ensam i sektionen 
när hon började där. 

• Hon har en klassisk utbildning på musikskola där hon även var med i en orkester 
utanför musikskolan där hon spelade 2:a flöjtstämman för att hon själv inte ville höras 
särskilt mycket. Dessutom var 1:a flöjtisten enligt Hanna, vuxen och hade ett mer 
utvecklat flöjtspel. 

• Hon kommer ifrån en musikutövande familj. 
• Hade ett uppehåll när hon slutade gymnasiet tills för ungefär ett år sedan när hon tog 

upp flöjtspelet igen som vuxen. 
• Är en person som vill göra saker bra. 
• Har en ledarroll i sitt jobb. 
• Anser sig själv som kanske inte jättebra på flöjt men tycker om när det är lagom med 

utmaning i stämman. 
• Tycker om att synas och höras men bara om hon kan det hon ska. 
• Valde tvärflöjt för att det inte fanns många instrument att välja på just då, hon fick ton 

ganska direkt och läraren var väldigt bra och trevlig. 
 

Torbjörn: 
• Spelar alla möjliga instrument men främst olika saxofoner i orkestern. 
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• Han spelade endast 2 år på saxofon i musikskolan men blev istället lärd av sin bror på 
saxofon och senare även piano av sin äldsta bror som ville få med honom till att spela 
piano till en kör i frikyrkan. 

• Har inte varit med så mycket i orkestrar på musikskolan men började som 12 åring i 
ett storband via frikyrkan där han var med och spelade. 

• Är med i flera olika orkestrar nu där han varierar mellan instrumenten och är där det 
behövs. 

• Har alltid varit väldigt musikintresserad och har lätt för musik. 
• Kommer från en musikutövande familj. 
• Anser sig själv som duktig. 
• Behöver inte ha strålkastarljus på sig. 
• Han fick tidigt välja mellan några få instrument som hans pappa bestämde och valde 

saxofon som även hans bror spelade han valde då samtidigt bort klarinett som ansågs 
ha en ”töntstämpel” på sig. 

 
Harry: 

• Spelar nu 2:a trumpet och kornett men är och har varit med i andra ensembler och 
orkestrar där han även haft förstastämman. 

• Tycker att det viktigaste är att musiker trivs där de är och att sammanhållningen är 
god. 

• Fick inte välja stämma när han började utan sattes på tredjestämman eftersom de 
andra var mer erfarna i sektionen. 

• Har en musikutövande bror som han spelat med ibland. 
• Är utbildad på musikskolan. 
• Anser sig själv som ganska bra. 
• Tycker inte att det är så viktigt att höras själv, det är istället orkesterns klang som ska 

höras enligt honom. 
• Valde trumpet för att det var det enda instrumentet som han inte fick ljud i, men säger 

att han redan innan han testat, hade bestämt sig. Varför är däremot oklart. 
 
Elin: 

• Spelade 1:a flöjt i amatörorkestern som hon var med igenom musikskolan och där hon 
ville höras. 

• Har varit med i olika orkestrar och ensembler via musikskolan. 
• Hade en musikutövande farmor som hon spelade med ibland. 
• Fick förstastämman för att hon var mest erfaren jämfört med de andra i sektionen. 
• Jobbar nu som musiklärare. 
• Anser sig själv som duktig. 
• Vill ha strålkastarljus när hon kan det hon ska. 
• Valde flöjt för att det lät mer om tvärflöjt än blockflöjt. 

 
Landon: 

• Spelar mest andra- och tredjestämman på trumpet i orkestern men har spelat första när 
han var ensam i sektionen. 

• Ville spela trumpet som liten men fick inte detta för sina föräldrar och blev då istället 
nybörjade på trumpet som vuxen. 

• Är ifrån USA. 
• Kommer inte från en musikutövande familj. 
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• Han tillbringade mycket tid under sin uppväxt till att lyssna på olika storband och har 
haft privatlärare som han sökt upp själv. 

• Anser sig själv som nybörjare. 
• Vill ha strålkastarljus ibland. 
• Han hade tidigt en dröm om att spela trumpet och lyssnade då mycket på jazzmusik 

där trumpet är en stor.	  

Olika	  stämmor	  
 
Enligt Hanna och Elin kan stämman ge den utmaning som många vill ha när de spelar i 
orkester. Båda två beskriver även att de blir lyckliga när de klarar den och vill då höras. 
Består stämman dessutom av melodin är det först och främst den som musiker vill åt enligt 
Elin för att man där får spela mycket solo. 
 

Ja gillar nog första stämman för att man får spela mycket solon.  Det är lite mer liksom tekniskt 
svårt. Men att det är melodin, det är den ja vill åt! (Elin) 

 
Om förstastämman däremot blir en för stor utmaning anser även alla informanter att den då 
kan ge en ”hög puls” av nervositet som Linda beskriver, vilket menas att stämman ligger på 
en för hög nivå tekniskt sätt. Dessutom anser de att första stämman då kräver mycket övning 
och de ställer då samtidigt högre krav på sig själva än vad de gör i de andra stämmorna. Att 
musiker då hellre väljer bort just förstastämman är enligt Linda förståeligt. 
 

Jag tycker personligen så att det mera är, det är mera kravfullt att spela första klarinett. Jag ställer 
högre krav på mig om jag ska spela första, det är ofta där det ligger. Man ligger lite, man hörs lite 
mera där. Måste vara lite mer vältränad, bättre ambis. Så känner ja. Där vill inte jag vara riktigt, 
hela tiden, [skratt] helt enkelt.	  (Linda) 

 
Understämmor anses vara de stämmor som kan vara härliga att spela. En lycka kan även 
kännas när musiker enligt Landon och Linda får spela solistiska partier där de får chans att 
”glänsa” för en kort stund. 
 

Man lever för just de åtta takterna du vet när man får ett solo eller någonting [---] och jag bara 
älskar det. Så som man säger ”fifteen seconds or fifteen minutes of fame”. Så just de 8 takterna, 
man är ”happy”! (Landon) 

 
Enligt både Linda och Hanna blir understämmor speciella om det är en enskild stämma där 
stämman inte endast ligger en oktav ner från förstastämman. Detta håller även Harry med om 
när han berättar att det inte är så kul att spela en stämma som innebär att endast sitta och 
räkna pauser, men lägger även då till att han själv inte hade så stora problem med detta. 
 

Ja både och. Det mesta är ju okej det kan man ju tycka. Det beror lite på vad det är för låtar 
också. Ibland kan man ju sitta där och räkna massa paus i tredjestämman.  Det är ju inte så kul 
alla gånger. Jag har inga problem med det måste ja säga, då skulle man ju sluta spela om man 
hade problem med det.	  (Harry) 

 
Torbjörn håller även han med om detta när han berättar om att hans favoritstämma är 
barytonsaxofonen där han då oftast får spela fagottstämman som innebär en notbild som är 
lite mer rörlig av sig. Han ger då också en jämförelse med hornstämmor som enligt Torbjörn 
inte verkar vara lika inspirerande.  
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Samtidigt är alla informanter här väldigt tydliga med att understämmor var viktiga på sitt eget 
sätt. Understämmor anses vara skönast att spela eftersom de inte är lika krävande som 
förstastämman. Om någon har övat för dåligt kan det vara skönt enligt Torbjörn att då kunna 
”gömma sig istället för att skämma ut sig”. Att däremot få spela understämmor hela tiden 
skulle både Harry, Elin och Hanna tycka vore väldigt tråkigt. Dessutom berättar Elin om att 
hon tidigare när hon var med i orkester inte alls insåg att alla stämmor var lika viktiga, även 
om första och andra ansågs som jämlika. Hennes känsla var att hon då kände sig dålig om 
hon fick annat än första- eller andrastämman beroende på att de inte var lika avancerade 
notbildsmässigt. Detta förstod inte Elin förrän hon börjat sin utbildning på musikhögskolan.  

Byte	  av	  stämma	  
 
Vissa orkestermusiker sitter kvar på den stämma som de fick när de börjat i orkestern. I 
Hannas fall handlar det om att hon, som hon säger själv, kom in i orkestern först och sitter nu 
närmast klarinetterna och fortsätter då automatiskt att ha förstastämman. När den andra 
flöjtisten började i samma orkester diskuterades stämfördelningen lite snabbt om vem som 
skulle spela vad i deras sektion vilket då ledde till att den nya flöjtisten fick andrastämman. 
Det har sedan fortsatt utan någon vidare diskussion eller fundering från i alla fall Hannas 
sida. 

 
Nej jag har första nu, för hon kom ju typ en månad efter mig! [skratt] Det där är ju intressant. jag 
har funderat lite på det där, just för att du skriver om det liksom. ”Varför blir det på ett visst sätt” 
för först så, var det lite så där känsligt. ”Ah vad tycker du” och (jag) visste ju inte hur duktig [den 
andra flöjtisten var], men vi är nog ungefär jämnduktiga. Och nu har det blivit så att jag sitter 
närmast klarinetterna och då får jag första stämman, oftast. Men, jag ska nog tänka lite mer på att 
vi byter, byts av lite mer. Tror jag. (Hanna) 

 
I intervjuerna kom det först fram att ingen av informanterna skulle ha några problem med att 
byta stämma egentligen. Om det till exempel är konserter är det helt okej enligt Hanna att 
byta bort sin förstastämma om det är en tydlig nivåskillnad mellan henne och den person som 
ska hjälpa till på konserten. 
 

Men sen när hon kom in som var väldigt duktig till konserten, då lämna ja ju med glädje över 
första stämman. Slapp den nervositeten liksom. Så då fick hon hemskt gärna spela första. Då klev 
ja verkligen ner för där kände jag att det var så stort steg mellan oss. Så ska det vara en ren, liksom 
riktig ren stämma så ah så, absolut! Så det har jag inga problem med när det var så tydlig skillnad. 
(Hanna) 
 

Om någon däremot skulle få negativa känslor över att byta stämma så kan det då antingen 
bero på vilken slags musik det handlar om, om den nya stämman är rolig eller inte ett ”hot” 
som Linda beskriver när en ny person kommer in i sektionen och är duktig musikaliskt. Harry 
poängterar dessutom att det inte är kul att få byta ifrån sig en stämma som man övat på länge 
även om stämman byts bort till någon som är bättre och ger då även ett exempel som hänt 
honom själv. 
 

Då hade de frågat mig om jag ville följa med, de skulle åka till Norge. (De) hade dåligt med 
trumpetare. Jag följde väl med då. Då satt vi och tränade på de där stämmorna vet du, i ett par 
månader in då. Sen veckan innan, jag då kommer det en (musiker), då har de hyrt in en som 
kommer bara och då fick jag flytta ner och börja träna in en annan stämma, sånt gillar jag inte. 
Även om han var bättre än mig men det var liksom, ah.(Harry)  

 
Linda tar även upp att hon, när det sker ett stämbyte, kan få höra olika ”hjälpande” 
kommentarer från någon annan i samma sektion som i vanliga fall har första stämman, vilket 



Louise Hult 

	   17	  

hon inte ser som någonting positivt. Att behöva byta stämma utan att musikern själv valt 
detta kan vara känsligt eftersom man då vill veta hur bra man själv är och göra ett bra jobb 
enligt Hanna. Det är dessutom jobbigt om dirigenten får för sig att byta stämma utan 
förklaring och kan då lätt leda till en känsla av att bli lite ”putt” enligt Hanna. Om dirigenten 
dessutom har arrangerat ett stycke och där klarinetterna får en klurig melodi istället för 
flöjtisterna (även här utan att förklara varför) blir det dessutom känsligt även om Hanna vet 
att hon själv inte skulle klara den melodin. 
	  

Den dirigenten vi har, skriver ju en del arrangemang själv. Och då märker jag ju, i alla fall det sista 
arrangemanget, där det var en riiiktig snabb slinga. Den var nyskriven, då fick inte vi flöjterna den 
[skratt] den fick första klarinetterna, och det förstår jag ju varför. De kunde ta den. Jag hade inte 
knäckt den liksom. Den var grymt snabb och då vart jag lite sådär, ” vad fasen”. (Hanna) 

Att	  dela	  stämma	  
 
Alla informanter håller med om att det är okej att dela stämma om det låter bra 
intonationsmässigt och om båda orkestermusiker är duktiga tekniskt sett på sina instrument. 
Finns det skillnader nivåmässigt mellan musikerna som delar stämma så berättar Torbjörn att 
han brukar coacha den andre om han märker att personen vill utvecklas och för att få det att 
låta bra.  
 

Liksom, eftersom jag ändå spelar flera olika instrument och jag tror mig veta lite om hur man 
liksom, ja det finns, för intonation och olika trick man kan ta till och, hur man gör för att få det att 
fungera bättre. Så jag delar gärna med mig.	   [...]	  Och, det kan ju låta som om man, liksom är 
någon sorts besserwisser men ja tycker ändå att det, förvånansvärt ofta så liksom, blir det bättre. 
Fast jag är ju ingen liksom, ja är ju inte musikutbildad alls. Ja, jag har lite komposition och 
arrangering på högskolan faktiskt men, ingen liksom längre utbildning. (Torbjörn) 
 

Detta anser Hanna är positivt för att hon då känner att hon får hjälp av någon som kan mer än 
henne själv. 
	  

Där skulle inte jag uttala mig känner jag, utan jag är bara sådär ”jaha säger du det? Det låter bra ”. 
Liksom alltså hänger med. Jag har inte den kunskapen så jag, ah. Det finns de som är kunniga och 
har liksom teorin och kunskapen bakom, de uttalar sig. Och det är ju inga problem för dem. Det 
blir jätte bra. (Hanna) 

 
Samtidigt som det är kul att dela stämma och om det låter bra, säger både Hanna och Elin att 
om det är någonting som de kan riktigt bra vill de hellre spela detta själva eftersom de då vill 
höras. 

Instrumentalister	  som	  uttalar	  sig	  mest	  verbalt	  om	  stämfördelning	  
 
För att få en bild av vilka instrumentalister som uttalar sig mest och se om val av instrument 
påverkar deras sätt att tänka ställdes även frågan om vilka instrumentalister som uttalade sig 
mest om stämfördelningen. Enligt informanterna var det då uppenbart att klarinettister och 
flöjtister var de som uttryckte sig mest men samtidigt var alla informanter tydliga med att 
detta hade med personligheter att göra. Hanna och Linda tyckte dessutom att även trumpetare 
tillhörde den kategorin som hördes mest men detta höll varken Harry, Torbjörn och Landon 
med om. Alla utom Elin och Torbjörn nämnde med svag ”tankeröst” även saxofonister när de 
tänkte på frågan, men gick sedan raskt vidare till att det nog inte var så utan att det mest var 
just flöjtister, klarinettister och i vissa fall även trumpetare. 
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Påverkande	  faktorer	  -‐	  status,	  makt,	  roll	  och	  orkesterhierarki	  
	  
Jag frågade även informanterna om vad de själva tänker om påverkande faktorer för dessa 
tankar och känslor om stämfördelning. De berättade då bland annat att det:  
 

• Beror på vilken roll och status musikerna har i orkestern 
• Är oberoende av ålder 
• Beror på orkesterhierarki  
• Beror på prestige 
• Beror på personlighet 
• Beror på ”vanans makt”  

 
Enligt Harry kan även klimatet i orkestern vara en påverkande faktor vilket även Torbjörn 
håller med om. 
 

Till exempel min hustru då som är flöjtist hon är ju mera traditionellt skolad med musikskola och 
suttit i olika orkestrar och där ser man mycket tydligare att det finns en orkesterhierarki. Och det 
har jag upplevt i blåsorkestervärlden också. Då hade jag ju svårt att ens förstå hur någon kunde 
känna så. Men jag vet att ett tillfälle var det faktiskt en tjej, hon slutade i [orkestern], för att hon, 
hon spelade andra klarinett, hon ville spela första och hon fick inte det. Så tyckte hon, hon vart så 
förnärmad då över det och jag kunde inte förstå för jag trivdes jättebra med att spela någon 
understämma bland saxofonerna då. Liksom hade absolut ingen åstundan om att ja skulle spela 
första ja kunde inte ens förstå synsättet. (Torbjörn) 
 

Hanna håller även hon med om detta när hon pratar om statusskillnader i orkestern. 
 

Och de andra stämmorna i klarinetten så är det ju de som är duktigast som spelar första stämman, 
och då är det ju så, det är klart att det är en statusskillnad. Sen behöver ju inte den statusen, betyda 
så mycket, mer än att ”du är bättre på att spela klarinett liksom. Det kan vara det som är 
skillnaden. ”Du är inte en, en annan nivå finare än de andra, utan det är bara att ”nämen du är 
snabbare, och spelar finare”. (Hanna) 

 
Torbjörn tar även upp att känsligheten i och med orkesterhierarkin när stämman byts kan 
bero på ett arv som omedvetet finns bland annat hos violinister där vissa blir sura över att de 
får sitta på raden bakom även om de har samma stämma. Han pratar om att elever på 
musikskolan kanske får höra att om de övar bra kommer de till slut upp till att sitta på främre 
raden och detta kan då enligt Torbjörn kanske omedvetet påverka personer även senare när 
dessa elever blir tillräckligt gamla för att börja i amatörorkester. Ser sektionen istället till att 
byta stämma mer kontinuerligt anser Elin att det inte blir ett stort problem utan istället en 
naturlig del. 
 

Om man alltid roterar efter varje låt, då blir det ju naturlig del. Men om man alltid jämt och 
ständigt får sitta vid den stämman, ” ah men hon är en 4;e stämma och kommer alltid vara”, då är 
det inte kul, för då får man ingen variation. (Elin)	  
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RESULTATANALYS	  
	  
I detta avsnitt kommer jag utifrån resultatpresentationen lyfta centrala delar som kopplas till 
de teoretiska utgångspunkterna. Med hjälp av detta kommer jag utifrån mitt syfte försöka 
besvara mina två frågeställningar. Intervjupersonernas tankar och känslor är i detta kapitel 
dessutom sammanvävda. Detta därför att tankar enligt min åsikt är baserade på känslor 
samtidigt som känslor är baserade på tankar, även om de ibland kan vara motsägelsefulla.  

Hur kan orkestermusikers tankar och känslor om stämfördelning beskrivas? 

Känslor	  och	  tankar	  om	  skam	  
 
Att inte vilja spela förstastämman eller stämmor där vi känner en osäkerhet kan som Brodin 
och Hylander (2002) anser, bero på att vi känner en förvirring när vi ställs inför någonting 
som vi inte redan känner till och vet hur vi ska hantera. Detta kan i sig sedan leda till att vi 
känner oss dumma eller inkompetenta och leder antingen till att vi drar oss undan situationen 
eller gör vårt yttersta för att förstå och bemästra det som skapat förvirring. 
 
Känslan och rädslan för skam är någonting som genomsyrar resultatet. Att många av 
intervjupersonerna då väljer bort en stämma verkar främst vara för att den stämman kräver 
mycket. Det ger då en känsla av nervositet som i sig leder till skam om musikerna inte skulle 
klara av den. Ingen av intervjupersonerna vill ha en stämma där risken för att känna denna 
skam är stor.  
 
Enligt Goffman (i Engdahl och Larsson, 2006) utgör känslan av skam eller stolthet en del av 
det mest privata för många personer. Min tolkning är därför som att det är känsligt att prata 
om skam och musikerna kanske då väljer en annan stämma utan att egentligen vilja tänka 
eller tala om detta. Att en skam uppstår kan bero på att personen vill åt upplevelsen av att 
något känns bra. Enligt Goffman är detta förenat med att den egna självbilden blir bekräftad 
av människor runt omkring men kan samtidigt kännas som en sårbarhet om personen blir 
avvisad. En form av självkritik uppstår som i en form av skam även enligt Engdahl och 
Larsson (2006) när människor får insikten om att kunna bli avslöjade för att ha tagit en större 
status än vad de förtjänar. Personen som känner skam över detta och som är medveten om att 
han eller hon inte har den förmågan som krävs, accepterar då ofta en lägre status. Att 
informanterna då inte vill spela en stämma som är för avancerad kan därför tolkas som att 
risken för känslan av skam då blir för stor.  

Känslor	  och	  tankar	  om	  att	  höras	  
	  
Elin vill gärna höras om hon har en stämma med melodi. Även Linda och Landon som helst 
inte spelar förstastämman känner lycka när de spelar korta solistiska partier i sina 
understämmor, vilket gör att de där får glänsa och de får då även en ”skön musikalisk känsla” 
i detta. Att Torbjörn dessutom säger att barytonsaxen har den roligaste stämman att spela för 
att den är mest rörlig tyder även det på att han vill höras och få detta. Samtidigt förklarar 
Harry att han inte vill spela en stämma där han endast räknar pauser. Att höras visar sig 
därför som väldigt viktigt där musiker vill höras i musiken eftersom det ger en upplevelse 
men det kan även tolkas som att de vill visa att de klarat av någonting svårt.  
Att utsätta sig för någonting som upplevs som en skön känsla men som samtidigt ger en viss 
rädsla, vill de flesta enligt Brodin och Hylander (2002) ofta undvika. Men samtidigt kan 
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många människor utsätta sig för just sådana situationer där de blir rädda för att sedan kunna 
slappna av och känna glädje när faran är över vilket även ger självkänslan en skjuts framåt. 
Detta kan då vara en orsak till att Linda och Landon tycker om att spela korta solistiska solon 
eftersom det då endast är ett kort parti där de utsätter sig för nervositeten ett litet tag.  

Känslor	  och	  tankar	  om	  stolthet	  
	  
Enligt Erik H. Eriksson (i Larsen Schultz, 1997) är självständighet kontra tvivel och behov av 
kontroll beroende av hur människor löst krisen i ”jag-kan-själv åldern” som vi har tidigt. 
Eriksson skriver dessutom om att läraren då är viktig för barnet och att barn letar efter att få 
feedback. Även överjaget är någonting som Sigmund Freud (i Larsen Schultz, 1997) menar 
motsvarar samvetet och härstammar från barnets identifikation med föräldrarnas normer, 
moral och förväntningar som påverkar människans känslor och tankar. Människor blir även 
här då redan som barn stolta om de lever upp till förväntningar och känner en skuld om de 
inte lyckas. Att undvika de delar i tillvaron där vi riskerar att misslyckas och istället söka sig 
till områden där sannolikheten för framgång är större, tillhör det så kallade idealjaget enligt 
Freud som även det är utifrån barndomen. Det kan då tolkas som att musikanter redan från att 
de var barn är i behov av kontroll och feedback från en viktig person som då kan vara andra 
musikanter eller dirigenten. 
 
När stämman ger den utmaning som intervjupersonerna vill ha, upplevs en känsla av lycka 
när den har klarats av. Lyckan kan sedan leda till stolthet där främst de som spelar 
förstastämman även kan uppleva att de hörs mer än andra. Är det då någonting som musiker 
kan väldigt bra så vill de dessutom inte dela stämman med någon annan som Hanna och Elin 
vittnar om. De andra intervjupersonerna poängterar dessutom att det endast är okej att dela 
stämma om den som de delar med är duktig. Dessa två tankar tolkar jag beror på en viss 
stolthet där musikerna vill visa att de kan. Att dela stämma med någon som inte är lika bra 
kan kanske leda till att andra inte vet vem i stämman som spelar fel. Den risken verkar 
intervjupersonerna helst vilja undvika. Att alla utom Elin och Hanna dessutom verkar tycka 
att det är konstigt att andra tar så illa upp när de inte får spela den stämma som de vill ha, kan 
bero på att de inte känner att de behöver få bekräftelse på samma sätt. De är antagligen inte 
heller vana vid att få den uppmärksamheten på samma sätt som förstainstrumentalisterna är 
vana vid eftersom att förstastämmor oftast hörs generellt mer än understämmor även om 
dessa har rörliga partier.  

Vad är det som påverkar dessa tankar och känslor? 

Tiden	  
 
Den tid som musiker har lagt ner på att öva in sin stämma är betydande för hur känsligt ett 
stämbyte blir. Alla intervjupersoner nämner att de i brist på övning hellre väljer en av de 
lägre stämmorna eftersom de där inte hörs lika väl och kan enligt Torbjörn ”gömma sig” mer 
än i förstastämman. Även om musiker har övat inför en konsert så kan vissa ändå gärna 
lämna över sin stämma till någon annan som är bättre enligt Hanna. En möjlig tolkning kan 
då vara att det handlar om en känsla av stolthet och skam där orkestermusiker inte vill sitta 
och spela en stämma som de vet att någon annan som är i samma sektion klarar av bättre. 
 
Att inte vilja skämma ut sig och istället välja en säkrare stämma kan även tolkas med det som 
Fagéus (2012) skriver, där människor jämför sig med andra som antingen varit eller är bättre. 
Detta är för många samtidigt en plåga. Albert Bandura (i Larsen Schultz, 1997) skriver även 
han om att observation av hur pass bra eller dåligt andra har lyckats tidigare påverkar 
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människor och kan även sänka självbilden. Däremot beskriver Harry att han inte tyckte om 
att byta bort sin stämma till någon annan som var bättre än honom just eftersom han då lagt 
ner mycket tid på att öva den stämman. 

Karaktär	  på	  stämman	  
	  
Engdahl och Larsson (2006) skriver om att personer som är i underläge kan se detta som 
någonting naturligt efter en tid. I jämförelse med detta kan de som kanske egentligen vill 
spela högre stämmor, med tiden se detta som en naturlig del och någonting som de själva 
anser är värt att försvara trots att det går emot deras egentliga känslor. Det är därför svårt att 
veta om intervjupersonerna verkligen tycker att det är okej att spela understämmor för länge. 
	  
Alla stämmor är dessutom enligt intervjupersonerna lika viktiga men ändå vill ingen spela en 
”tråkig” stämma för länge. Detta tolkar jag som att informanter kan tänka sig att byta stämma 
men att de inte vill sitta på en stämma som inte är tillräckligt utmanande för länge eftersom 
de då kanske tappar intresse och/eller inspiration. Samtidigt får de inte chans att höras på 
samma sätt som andra mer framträdande stämmor gör, vilket även det kan vara en 
påverkande faktor. Elin berättar dessutom att hon inte förstod förrän på musikhögskolan att 
alla stämmor var lika viktiga, vilket jag anser som intressant. Att musiker i orkester inte 
förstår att alla stämmor är lika viktiga kan leda till, som Elin själv säger, att de känner sig 
dåliga om de får en mindre utmanande stämma medan de istället stärks och peppas av andra 
stämmor. Att känna sig dålig om man får någon mindre utmanande stämma är det däremot 
ingen förutom Elin och Hanna som nämner. Istället anser de att det inte skulle vara kul att 
sitta på en sådan mindre utmanande stämma hela tiden. Detta kan tolkas som att dessa 
intervjupersoner faktiskt insett att alla stämmor är lika viktiga och att det inte bara är 
någonting som de har hört att det ska vara. Beroende på detta så verkar det då vara helt okej 
att byta stämma ibland utan att det påverkar musikernas självförtroende. 
 
Att intervjupersonerna vill spela en ”riktig” stämma som är självständig nämner många. 
Tydligt är då att stämman inte endast ska ligga en oktav längre ner från förstastämman. Detta 
beror, som jag tolkar det, på att den som ligger en oktav längre ner inte hörs lika mycket som 
en högre stämma. Det kan då istället ge en känsla av att det då inte är en ”riktig” stämma utan 
snarare en utfyllnad av förstastämman. Om musiker har en egen självständig stämma så kan 
detta leda till att de får känna sig mer betydelsefulla och inte endast som någon i bakgrunden. 

Kommunikationen	  
	  
Att Harry blev besviken över att ha fått byta bort sin stämma kan dessutom bero på att han då 
inte heller fick veta varför han var tvungen att byta. Precis som Hanna tydligt säger blir hon 
lätt ”putt” om hon får byta bort sin stämma utan att få en förklaring på varför, trots att hon 
själv inser att någon annan är bättre. Detta kan bero på att hon känner sig bortvald och kanske 
även kränkt om hon inte får veta varför hon då inte får chans att spela en viss stämma. 
Kanske hade Hanna klarat av att spela den stämma som hon inte fick chans att spela om hon 
hade fått mer tid på sig att öva och kanske hade Harry klarat av att spela sin stämma på en 
tillräckligt bra nivå även om den nya personen inte hade kommit in. Behovet av att veta 
varför de måste byta är här oerhört viktigt för att de då får en bättre förståelse. Fås inte denna 
förståelse finns risken att musikerna tolkar fritt själva, vilket i sig då kan leda till en helt 
annan bild än vad tanken var ifrån början. Musikern kan då få dåligt självförtroende i onödan.  
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Även dålig självbild kan uppstå i känslan av att bli bortvald eller kränkt och enligt Fagéus 
(2012) kan självbilden inte ändras genom logiska resonemang. En dålig självbild kan då leda 
till en annan kompensation som självhävdelse, där vi måste visa både för oss själva och även 
andra hur stora, viktiga och duktiga vi är. Detta kan då tolkas till de olika slags kommentarer 
som intervjupersonerna har varit med om vilket kan vara både hjälpande och/eller kränkande. 
Att få kommentarer i en verklig hjälpande avsikt anses som positivt om det är till musiker 
som gärna vill bli hjälpta och som själva anser sig som lite ”sämre”, medan de kan anses som 
kränkande till andra musiker.  
 
Dessa kränkande kommentarer kan i sig kopplas till det som Freud (i Larsen Schultz, 1997) 
menar, där människan är underkastad omedvetna krafter som ligger utanför medvetenheten 
och viljans kontroll. Freud förklarar att det finns försvarsmekanismer i Jaget som hela tiden 
försvarar jaget från att känna ångest vilket sker på en omedveten nivå. Många av människans 
beteende kan kännetecknas av inlärda reaktioner vilket kan vara obehagligt när vi reagerar 
med fruktan eller ångest över en situation och inte förstår varför. Detta kan då vara en orsak 
till att vissa säger kränkande kommentarer eller reagerar ovanligt starkt på vissa saker, 
samtidigt som alla inte är medvetna om detta eftersom det handlar just om tidigare betingade 
reaktioner på ett omedvetet plan.  
	  
Vi människor vet inte alltid varför vi gör som vi gör. Som Hanna säger så vet hon inte själv 
varför hon sitter kvar på den stämma som hon fått från början men säger sedan att det 
självklart är för att hon kom in först i orkestern. När den nya flöjtisten kom in så bestämde de 
båda flöjtisterna från början att den nya personen skulle få andrastämman men om han eller 
hon verkligen ville detta är svårt att veta. I jämförelse med Johansson (2005) kan det ske en 
inre konflikt på individnivå när personer är tvungen att välja. Nya medlemmar i en orkester 
som kanske inte har en högre musikutbildning att luta sig mot och dessutom inte själva vet 
hur bra de är, kanske inte vågar säga att de gärna spelar förstastämman. Att sedan efter ett tag 
kunna säga att de vill byta stämma är inte alltid heller så lätt och är, tror jag, även beroende 
på personlighet. Johansson säger även att övriga medlemmar i gruppen kanske inte känner 
personen och knappast kan veta vilken roll den nya personen brukar ha i andra grupper. Det 
är därför orimligt att begära att de ska förstå den nya personens inre konflikt i detta.  

Klimatet	  i	  gruppen	  
	  
Att de som spelar förstastämmor kan känna ett hot när någon annan byter till sig stämman är 
någonting som enligt intervjupersonerna härstammar från den hierarki som finns i orkestrar, 
där prestige, roll och status är betydande faktorer. I detta fall kan även de kommentarer som 
är av kränkande karaktär uppstå eftersom det då kan uppfattas som ett slags hot mot den 
status som någon har.  
 
Leif Johannson (2005) skriver om att klimatet i gruppen är viktigt och har en betydande roll 
för gruppmedlemmarna. Om klimatet då är avslappnat och prestigelöst så borde musiker 
enligt mig förstå att vilken stämma de har inte spelar någon roll. Men Harry som bryr sig om 
klimatet i gruppen väldigt mycket anser även han att det kan vara känsligt om han får byta 
stämma eller spela en tråkig stämma för länge. 
 
Orkesterhierarkin påverkar vilka instrumentalister som kommenterar och yttrar sig mest. Det 
är då tydligt att informanterna ansåg att flöjtister, klarinettister och trumpetare var de som 
uttalade sig mest verbalt. Detta kan tolkas ha med personlighet att göra. Melodiösa 
instrument är utifrån resultatet dessutom de som ofta uttalar sig mest verbalt i orkestern. 
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Kanske görs detta för att det är de som har störst skillnader i stämmorna i deras sektioner 
jämfört med andra instrument som till exempel horn. Men att just dessa personligheter 
hamnar på just dessa instrument verkar inte ha att göra med varför de valde sina instrument 
från början. Kanske beror det istället på den roll som musikerna växer in i beroende på 
hierarkin som tidigare beskrivits och att personer som spelar just tvärflöjt, klarinett och 
trumpet som hörs mest musikaliskt får en tydligare statusskillnad jämfört med andra 
instrument som då påverkar personligheten. Enligt Johansson (2005) är statusfördelningen i 
en grupp oftast underförstådd och i en grupp där fördelningen av uppgifter och roller (så som 
dirigenten gör) måste ske, så blir det en påtaglig rangordning av status och makt. Hög status 
gör även att människor vågar mer enligt Johansson och de upplevs som kompetenta och 
viktiga för gruppen. Vilket jag tolkar att intervjupersonerna anser som viktigt. 
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DISKUSSION	  
	  
Syftet med denna uppsats var att undersöka orkestermedlemmars känslor för, och tankar om, 
stämfördelning i amatörorkester. Detta utifrån de två frågeställningarna: Hur beskriver 
orkestermedlemmar sina känslor för, och tankar om, stämfördelning? Vad är det som 
påverkar dessa tankar och känslor? 
 
Utifrån detta kommer jag därför i detta kapitel börjar med en kort sammanfattning för att 
sedan diskutera mina slutsatser kring dessa frågeställningar i ett större sammanhang. Därefter 
diskuteras genomförandet av undersökningen och kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 
	  
Tankar och känslor som orkestermusiker har om stämfördelning beskrivs med: skam, viljan 
att höras och stolthet. 
  
När musiker spelar en stämma med för stor utmaning uppstår en rädsla och en känsla av 
skam. Oavsett om utmaning finns i ett litet eller stort parti blir musikerna sårbara om de 
misslyckas men en glädje kan kännas då de lyckats. Glädjen gör dessutom att de vill höras, 
vilket antingen är för att höras i musiken eller för att känna en stolthet. Stoltheten kan i sig 
omedvetet finnas med redan från barndomen och kan vilja visas både för andra i orkestern, 
sig själv eller för dirigenten. Det är dessutom främst de som spelar just förstastämman som 
letar efter denna stolthet och som samtidigt inte vill dela stämman med någon annan när 
utmaningen är besegrad.  
 
Det som påverkar dessa tankar och känslor är: tiden, karaktär på de olika stämmorna, 
kommunikationen och klimatet i gruppen. 
 
Tiden som orkestermusiker lagt ner för att öva på sin stämma kan påverka känslorna när ett 
stämbyte sker. Vissa musiker som dessutom har bra självförtroende vill då inte byta bort sin 
stämma även om någon annan skulle komma in och klara den bättre. Andra musiker vill i 
brist på både övning och självförtroende däremot inte ha en stämma som hörs mycket och 
kan då gärna byta bort sin stämma när någon annan duktig musiker kommer.  
 
Hur de olika stämmorna ser ut är även viktigt. Alla intervjupersoner ansåg att alla stämmor är 
lika viktiga. Trots detta så ville ingen spela en stämma med för mycket pauser eller en 
stämma som ligger en oktav längre ner från förstastämman för länge, eftersom att detta 
ansågs som ”tråkigt”. Musikerna är då endast i bakgrunden och hörs då inte så mycket som 
de skulle vilja. 
 
Att orkestermusiker söker efter en förklaring på varför de måste byta stämma innebär en brist 
på kommunikation. En känsla av besvikelse eller att ha blivit bortvald kan då uppstå i och 
med detta. Dessutom kan även självförtroendet och självkänslan påverkas i negativ 
bemärkelse, trots att förklaringen kan innebära att musikern får veta att den inte är tillräckligt 
duktig.  
 
I kommunikationen kan även kommentarer av hjälpande eller kränkande art från andra i 
orkestern räknas in. De hjälpande kommentarerna tas ofta positivt av de som känner att de 
inte är tillräckligt duktiga själva, medan de kränkande kommentarerna däremot inte gör det. 
Dessa negativa kommentarer ges till de musiker som fått byta upp sig till en högre status via 
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en mer avancerad stämma och kan uppstå från omedvetna inlärda reaktioner som finns hos de 
musiker som flyttat ner i orkesterhierarkin, vilket innefattar både prestige, roll och status. 
 
Även i en orkester med ett bra klimat kan stämbytet leda till att musiker tar illa upp och 
dessutom är det flöjtister, klarinettister och trumpetare som vågar uttala sig mer verbalt om 
detta än andra. Kanske beror detta på att dessa instrument har stämmor där nivån är olika i 
sektionerna jämfört med de andra instrumenten. Det kan även bero på personlighet och att 
musiker växer in i en roll utifrån deras instrument vilket gör att de då kanske vågar ta mer 
plats på grund av detta. Dessutom kan en ny medlem speciellt i dessa instrument, känna en 
inre konflikt om den får en stämma som han eller hon egentligen inte vill ha. Det blir då 
jobbigt för den nya personen som kanske inte vågar eller vill uttrycka sina känslor kring detta 
samtidigt som det är svårt för alla andra i gruppen att veta att en inre konflikt har uppstått. 
	  
Självtvivel är vanligt hos amatörmusiker enligt Schenk (2000) vilket även syns i mitt resultat. 
Även Lindberg och Strömqvist (2006) håller med om detta när de berättar om att de själva 
känt av att självförtroendet och självkänslan ställts på sin spets när de försökt visa både för 
sig själva och andra hur bra de är på sina instrument. 
 
Att jag-kan-känslan är någonting som alla söker efter och som människor ofta får för lite av, 
visas i både resultatet och i det som Schenk (2000) skriver. Tilliten kan även höras hit som 
Lindberg och Strömqvist (2006) säger är beroende av de musikaliska erfarenheterna. Detta 
kan då tolkas samman med det som även Green och Galway (1987) säger, där tilliten kan bli 
undantryckt i tro eller tvivel på musikernas egen kapacitet till att spela en viss stämma vilket 
även mitt resultat visar väldigt tydligt.  
	  
Lars Lilliestam (i Frick och Sabattini, 2008) beskriver att ålder, bakgrund och social status 
blir mindre viktig när människor träffas på grund av sitt intresse för musik. Många känner 
ofta en sammanhållning i olika amatörorkestrar där ålder och bakgrund kanske då inte spelar 
så stor roll, men att social status inte är viktig, krockar med mitt resultat. Den sociala statusen 
är den som tillhör orkesterhierarkin och är uppenbart central i dessa grupper. Iliona Antal- 
Lundström menar även enligt Frick och Sabattini (2008) att självkänslan stärks när 
medlemmarna upplever sig som värdefulla individer vilket i sig sedan leder till att de blir en 
tillgång till gruppen. Detta stämmer även överens med mitt resultat. 
	  
I en grupp med olika stämmor uppstår en orkesterhierarki där rollen är viktig enligt 
Birgestam och Källner (2011). Enligt Lindberg och Strömqvist (2006) har musikernas 
personliga identitet då betydelse för den roll som intas i gruppen. Detta är tydligt även i mitt 
resultat där olika personligheter intar en vald roll utifrån deras personlighet i 
orkesterhierarkin.  
 
Lindberg och Strömqvist (2006) anser även att människors egen självkänsla påverkar vilken 
roll som tas och musikern kan då hamna i en oönskad roll som är svår att ta sig ur. Detta 
säger även Birgestam och Källner (2011) där nya medlemmar kan känna en jobbig känsla när 
de börjar i en ny orkester. Den nya flöjtisten som fick andrastämman för att Hanna kom in 
först, som tas upp i mitt resultat, kan jämföras här även om vi inte vet hur hennes tankar och 
känslor kring detta är.   
	  
I jämförelse med Gunnar Heiling (2000) intar orkestermusiker som ofta spelar understämmor 
sällan mer centrala positioner. Heiling (2000) menar även som Schenk (2000) att detta inte 
behöver innebära att de vantrivs med situationen. Detta stämmer överens med uppsatsens 
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resultat som visar att dessa musiker känner sig nöjda med fördelningen generellt. Musiker 
sitter då kvar på den roll och status som de haft länge vilket då samtidigt inte hotar någon 
annans plats. 
 
Trots detta säger även Heiling (2000) att stämbyte på grund av statusskillnaderna kan 
uppfattas som en befordran, en förflyttning eller en degradering som även det är i likhet med 
resultatet. Dessa uppfattningar beror på om stämmorna är melodi- eller komplementstämmor 
enligt Heiling, vilket även förklarar att Elin och Hanna i undersökningen ansåg att det var 
känsligt just för att de mest sitter på förstastämman. 
 
Att dessutom få byta bort sin stämma till någon som är bättre verkar enligt Heilings (2000) 
avhandling förväntas av musikanterna att acceptera. I resultatet kan vi däremot se att 
musikerna vill ha en förklaring om de ska kunna acceptera bytet. 
	  
Orkesterverksamheter med blåsinstrument ser ut att bli färre med tiden. Det är därför viktigt 
att vara medveten om dessa tankar och känslor som finns för att på det sättet veta hur detta 
ska kunna hanteras. Som jag ser det är det dirigentens ansvar som ledare att jobba med 
gruppen på ett så bra sätt som möjligt. Dirigenten måste därför kunna tolka, se och förstå 
olika slags personligheter och hantera detta på bästa möjliga sätt. Frågan är då hur detta ska 
gå till. 
 
Viktigt att poängtera är att musikerna som jag pratat med inte vantrivs med sin 
orkestersituation utan verkar tvärtom trivas väldigt bra. Orsakerna till deras tankar och 
känslor är bland annat beroende av att musiker både vill höras och synas på ett eller annat sätt 
i orkestern, samtidigt som de absolut inte vill skämma ut sig. En atmosfär med bra klimat gör 
att stämningen i gruppen är bra och kanske blir det lättare att våga spela då än om klimatet 
varit hårt men trots detta är rädslan för skam stor. Vissa av dessa orkestrar har då försökt låta 
musikerna rotera bland olika stämmor, men ändå uppstår irritation och kommentarer där 
dessa tankar och känslor kommer fram. Vetskapen om att alla stämmor är lika viktiga är 
dessutom ett faktum som amatörorkestermusikerna vet om, ändå finns det ”tråkiga” stämmor 
som de helst inte vill ha för länge.  
 
Detta tyder på att musiker omedvetet eller medvetet ändå har försökt att påverka dessa tankar 
och känslor och mycket väl vet om att det kan vara känsligt att byta till en annan stämma. 
Varför finns då dessa kommentarer och tankarna fortfarande kvar? Kanske beror det på 
tanken om att amatörmusiker inte är små barn som kan känna att kritik eller orättvisa är 
fruktansvärt jobbigt. Genom resultatet kan man däremot ändå se att detta även finns bland oss 
vuxna och handlar då snarare om personlighet än om ålder vilket även kan vara påverkat av 
barndomen.  
 
Ett avslappnat och bra klimat är viktigt. Trots detta kan rotering som redan används i vissa 
orkestrar ändå vara bra att använda sig av eftersom man då inte blir satt i en status eller roll 
på samma sätt. Däremot kanske en rotering behöver hållas mer kontinuerligt och inte endast 
genom att den som är bäst lämpligast just för ett visst stycke tar första stämman. Musikerna 
måste då oavsett musikalisk nivå dela stämmorna i den ordning som är bestämd. Om någon 
däremot absolut inte vill ha förstastämman så måste detta naturligtvis respekteras eftersom 
detta annars kan leda till att den personen ändå känner sig dålig. Dessutom finns det en risk 
även i detta, förutom att de som är vana tidigare med att ha förstastämman kanske inte vill 
rotera, där även musiken kan bli påverkad. Att någon som fått förstastämman till exempel 
inte hinner öva tillräckligt mycket på stämman som personen skulle behöva, kommer att 
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påverka resultatet för hela stycket. Kanske måste då en extra tydlighet finnas, där de som 
spelar just förstastämmorna eller andra viktiga stämmor som utmärker sig mycket, måste 
hinna öva mycket just för musikens skull. Dessutom kanske man måste vara tydlig med att 
tiden för övning är beroende av hur mycket man övat tidigare i livet. Ett annat alternativ är att 
endast understämmorna roterar samtidigt som motivation ändå finns till alla att ändå försöka 
spela förstastämman. Detta kan leda till att vissa ändå känner att det är tråkigt att byta för att 
de är vana vid den status eller roll som de haft länge, men att undvika detta är svårt om man 
inte jobbar med detta redan tidigt i orkestrarna. 
 
Att ge en förklaring på varför man får byta stämma är uppenbart väldigt centralt och viktigt. 
Om dirigenten förklarar varför vissa får byta eller inte får en viss stämma kan negativa tankar 
och känslor undvikas enligt musikerna. Samtidigt borde dirigenten då vara medveten om att 
detta ändå kan vara känsligt för vissa personer. Bara för att just dessa intervjupersoner vill ha 
en förklaring och skulle tycka att det var okej, är det inte säkert att alla skulle tycka detta. För 
vissa kan en sådan förklaring från dirigenten vara fruktansvärd, just för att det är av just den 
kunniga och proffsiga dirigenten och kanske är det då bättre att faktiskt utelämna 
förklaringen. Kanske kan man som dirigent även använda sig av en ”vit lögn” ibland och 
säga att det låter bättre rent musikaliskt om klarinettisterna spelar stämman istället för 
flöjtisterna. Känslan kan då även här bli att man pratar som till barn för att barn inte ska bli 
ledsna men som nämnt tidigare så finns denna känslighet för kritik även hos vuxna. Det kan 
här anses att dirigenten inte ska behöva ljuga för orkestern men kanske behövs detta ibland 
för att någon inte ska bli för djupt sårad. Hur dirigenten ger förklaringen är däremot en annan 
lösning på detta som är oerhört viktigt. Uttrycker dirigenten sig på ett bra sätt och inte pekar 
ut personer i onödan så kanske detta räcker för att undvika många av dessa konflikter även 
utan en ”vit lögn”. 

Metoddiskussion  
	  
Det psykologiska och sociologiska perspektivet anser jag har varit värdefulla i analysen av 
mitt resultat. 
 
Den kvalitativa metoden med intervjuer var även det en lämplig metod. Med detta kunde jag 
få mina intervjupersoner att öppna sig tillräckligt mycket för att kunna beskriva sina tankar 
och känslor vilket antagligen inte hade fungerat lika bra med till exempel enkäter. Att jag 
dessutom inte kände informanterna sedan tidigare kan ses som både positivt och/eller 
negativet och har med personlighet att göra. Vissa människor har lättare för att öppna sig 
inför endast bekanta personer medan andra hellre pratar öppet med en helt obekant person 
som ger ett tryggt förtroende. Just dessa informanter ansågs inte ha några problem med att 
prata med mig och var väldigt öppna och intresserade av ämnet. De hade dessutom antingen 
tänkt igenom ämnet ganska noggrant innan intervjun eller nästan ingenting alls. Detta 
påverkade deras svar till viss del eftersom de som tänkt mycket kunde ge mer utförliga svar 
än de andra men eftersom jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuform och var på 
platser som var avslappnade så fick även de informanter som inte tänkt så mycket på ämnet 
chans att tänka efter i lugn och ro. Att frågorna kunde ändras under tidens gång var dessutom 
positivt för min del eftersom att jag efter vissa intervjuer kände att jag behövde ändra och 
komplettera vissa frågor när jag under tiden även utvecklade mitt eget tänkande. Hade jag 
valt att göra en pilotintervju som från början var min tanke, hade jag antagligen inte behövt 
ändra eller komplettera frågorna så mycket, men detta valdes bort för att påbörja intervjuerna 
så tidigt som möjligt.  
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Någonting som även kan ha påverkat resultatet är att de som svarade på mina mejl spelade 
instrument där sektionen består av stämmor som kan vara väldigt melodiösa. Då utelämnades 
automatiskt instrumentalister som till exempel hornister, trombonister och barytonister som 
kan ha viktiga tankar och känslor som skulle kunna påverka resultatet ytterligare. Att 
dessutom inte endast välja musiker som bara spelar understämmor, vilket var min tanke från 
början, var en ren tillfällighet och berodde på att en av informanterna antagligen inte läste 
mitt mejl så noga. Detta är jag däremot väldigt glad för eftersom det då gav ett helt annat 
utgångsläge än vad det annars skulle ha gjort. 

Vidare forskning 
 
Denna uppsats har i huvudsak fokuserat på sex amatörmusikers beskrivning av tankar och 
känslor kring stämfördelning i blåsorkestrar. Beroende på ramtiden för arbetet var jag 
tvungen att begränsa min undersökning. Men de tankar som kom fram under 
undersökningens gång och som vore intressant för vidare forskning att undersöka, är: 
 

• Dirigenternas syn omkring stämfördelningen  
 
• Vad musiker med andra slags instrument anser om stämfördelning där det inte finns 

lika melodiösa stämmor  
	  

• Om det är skillnad mellan amatörorkester inom musik-/kulturskolan och orkestrar 
som är helt fristående 
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