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SAMMANFATTNING

Författare: Daniel Dluzewski

Titel: Individer i grupp – ensemblemusikers syn på sig själva och gruppen 

Title in English: Individuals within the group – musicians' view of themselves and the group

Denna studie tar sin utgångspunkt i en senmodern teoribildning kring identitet och
identitetsskapande, med fokus på hur individen påverkas av normer, hierarkier och gruppens
förväntningar. Syftet med studien är att undersöka om en ensemble påverkar intrumentalisters
identitetsskapande och om instrumentets funktion i musiken då har någon betydelse. För att
undersöka detta genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre olika jazzensembler, som alla
deltog i både gruppintervjuer och individuella intervjuer. Ett intressant samband som framkommer i
studien är att informanterna tenderar att i de individuella intervjuerna lyfta fram betydelsen av just
sitt instrument utifrån dess funktion och möjlighet att påverka både ensemblen och det musikaliska
skeendet. Detta trots den hierarki som tycks finnas mellan instrumenten och trots ensemblens
förväntningar på hur en viss typ av instrumentalist ska vara som person, något som informanterna
på olika sätt upplever har påverkan på deras personliga egenskaper. 

Undersökningen behandlar instrumentets påverkan på individens identitet och visar att det finns en
växelverkan mellan instrument och personlighet. Något som i sin tur påverkas av det sociala
sammanhanget; rollerna inom gruppen och omgivningens förväntningar. Informanterna upplever
trots allt sig själva och sitt instrument som viktiga för helheten, vilket har stor betydelse för
individens självbild och självkänsla. Gruppens betydelse för individens personlighetsutveckling går
inte att underskatta och inom musiken finns utrymme att ge uppmuntran och bekräftelse, utan att för
den skull förminska sin egen betydelse. 

Ämnesord: ensemble, roller, identitet, instrument, förväntningar
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INLEDNING
Jag är basist och van ensemblemusiker och har alltid varit intresserad och fascinerad av hur ofta
man stöter på vedertagna åsikter och förväntningar om hur man ska vara som person när man spelar
ett visst instrument. 

I början av min musikaliska bana kunde jag roa mig med att, mer eller mindre självmedvetet,
kartlägga och koppla samman olika personlighetsdrag med respektive instrument, baserat på vem
som spelade vad. Fördomar i stil med ”den långsamma basisten”, ”energiska trummisen” och
”sångaren som vill ha uppmärksamhet” såg jag länge som något i första hand underhållande och
komiskt. Med mer erfarenhet väcktes dock djupare tankar kring orsakerna bakom dessa fördomar.
Finns det någon sanning bakom den förenklade, lite banala verklighetsbeskrivningen? Om inte, hur
kommer det sig då att fördomarna och schablonbilderna av olika typer av instrumentalister finns?
Hur påverkar dessa mig själv, mitt musicerande och min självbild? 

Det var först långt senare, inom ramen för den pedagogiska utbildningen, som jag stötte på begrepp
som ”identitetsskapande” och frågeställningar som handlade om varför en individ väljer ett visst
instrument. Eller omvänt; hur individen formas av att välja just det specifika instrumentet. Kan
tidigare nämnda förenklingar av en individs personlighet bero på att musik är ett personligt uttryck,
så nära förbundet med identitetsskapande att det i stort sett uppmuntrar till kopplingar mellan
instrument och person?

Ytterligare en intressant aspekt i sammanhanget är hur instrument och identitet påverkas av det
musikaliska och sociala samspelet i en grupp/ensemble. Är det kanske i samspel med gruppen en
individs personliga egenskaper formas som mest?
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BAKGRUND
Det finns tämligen mycket forskning kring identitetsbegreppet inom musikområdet, men också mer
tvärvetenskapligt. Även forskning kring grupper, gruppstrukturer och rollfördelning är breda
forskningsfält. Inledningsvis presenteras begreppet senmodernitet och dess syn på identitet, som en
grund att utgå ifrån. Därefter presenteras en övergripande idébildning kring gruppsykologi, för att
sedan återgå till tidigare forskning rörande identitet kopplat mer specifikt till musik- och
ensemblesammanhang. 

Identitetsbegreppet i det senmoderna samhället 

Begreppet senmodernitet har enligt Ove Sernhede (1995) introducerats och utvecklats som ett
resultat av samhällets omfattande moderniseringsprocess, där teoribildningen inom framför allt
samhällsvetenskap och humaniora intresserat sig för den kulturella moderniseringens påverkan och
konsekvenser för människan. Sernhede menar att framväxten av media- och informationssamhället
fundamentalt omformar människors vardagsliv och omskapar dess samhälleliga villkor. Begreppet
senmodernitet fastslår och beskriver en ofullbordad utvecklingsprocess där modernitetens särdrag
har tillspetsats, fördjupats och antagit mer radikala drag. Detta till skillnad mot att tala om
postmodernitet, som Sernhede menar implicerar att processen har avslutats och övergått till en ny
fas.

Den senmoderna utvecklingen beskriver Johan Fornäs (1990) genom att dela upp den i fyra
kategorier. Dessa benämner han: 

• Den sociala nivån

• Den objektiva nivån

• Den kulturella nivån

• Den subjektiva nivån

Den sociala nivån behandlar grupper, relationer och normer. Fornäs (1990) menar att den ökade
mångfalden av grupper i samhället också leder till större skillnader mellan dessa grupper. Detta
gäller både normer och traditioner. Det bidrar också till en större skillnad mellan individerna inom
respektive delkultur. 

Den objektiva nivån beskriver den tekniska utvecklingen och dess inverkan. Det handlar om större
skeenden som till exempel den ekonomiska och politiska moderniseringen i samhället. Medan den
kulturella nivån handlar om en ökad självständighet, som bland annat kommer sig av att stilar och
symboler, i mycket större utsträckning än tidigare, är föränderliga och därmed inte heller en lika
orubblig del av gruppens traditioner. 

Den subjektiva nivån handlar om förändringar i individens behovs-, motiv- och identitetsstrukturer.
Fornäs (1990) menar att identiteter formas genom social interaktion, men konstaterar också att
senmodernitetens identitetsskapande blivit mer osäker och kräver en ständig omprövning av
individen. 

Detta är något som den tyske pedagogen och socialfilosofen Thomas Ziehe (1989) också behandlar.
Han skriver om hur gamla traditioner och normer, gällande till exempel arbete, familjebildning och
identitet, allt snabbare urholkas. Det handlar om gemensamma kulturella föreställningar som
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tidigare i större utsträckning styrde den enskilde individens beslut. Detta har i viss mån haft en
avlastande funktion för individen, men idag ifrågasätts dessa föreställningar och de betraktas inte
längre som självklara. Urholkningen av dessa traditionella livsvärlden kallar Ziehe för kulturell
friställning. En friställning som han menar öppnar för förändring och ökade möjligheter till
självförverkligande, men som samtidigt bidrar med ökad osäkerhet och press på individen. Han
konstaterar också att identitet idag inte är något man tillägnar sig en gång för alla, utan något man
formar själv. 

De nya möjligheter till självreferens som senmoderniteten innebär, har enligt Sernhede (1995)
utvecklat vår kapacitet att iaktta, förstå och förhålla oss, både till oss själva och andra. Han skriver
om hur detta lett fram till en ny form av vaksamhet och själviakttagelseförmåga, som även den
påverkar konstruktionen av den egna identiteten. Denna reflexivitet, vilket är termen Sernhede
använder, menar han är kännetecknande för senmoderniteten. 

Identiteter

Börje Stålhammar (2004) problematiserar identitetsbegreppet ytterligare och använder begreppet
kulturell identitet när han närmar sig förhållandet mellan musik och identitet. Han konstaterar att en
individ inte längre består av en enda identitet. Istället ses identitet som något mer fragmentariskt,
som visas upp för, och tolkas av, andra människor. Han menar att individen egentligen består av
flertalet identiteter som avlöser eller konkurrerar mot varandra. 

Det senare har även Mats Lindgren, Bernhard Lüthi och Thomas Fürth (2005) kommit fram till. De
skriver specifikt om skandinaviska ungdomar födda på 80-talet och benämner dessa som the MeWe
generation. Ett av särdragen för dessa MeWe's är att de har en hel uppsättning med olika JAG, eller
multiple me som författarna kallar det. The MeWe's vill inte öppet tillhöra en grupp, placeras i fack
eller klassificeras, utan använder och anpassar istället sina olika ”jag” efter situationen de befinner
sig i och kan därmed också tillhöra flera olika grupper samtidigt. 

Stålhammar (2006) påpekar i sin tur att det är stor skillnad mellan identitet och det vi uppfattar som
jaget. Han menar att identitetsbegreppet inte är begränsat till hur vi uppfattar oss själva, utan att det
i stor utsträckning är socialt konstruerat. Till skillnad mot jaget är alltså identitetsbegreppet en
kombination av självuppfattning och hur andra uppfattar en. Vidare använder Stålhammar en
tankestruktur som vanligtvis brukar användas för att förklara begreppet sociokulturellt perspektiv.
Denna struktur går ut på att man tillhör olika sfärer samtidigt, man är sammansatt. Han menar också
att det är omöjligt att tolka sin omgivning utan att samtidigt påverkas av sin egen identitetsstruktur,
erfarenhet och bakgrund. Eller som Estelle R. Jorgensen skriver: 

Since one´s position in a social-musical group impacts what one knows of self and others, and musical
structures, functions, and delineations are likwise, at least partly, socially construed, it is likely that one´s
interpretation of music is also a function of one´s position in the group (Jorgensen 2006, s 33). 

Jorgensen lyfter fram att individens positon i en ensemble påverkar personens förförståelse, både i
förhållande till sig själv och sin omgivning, vilket troligen också får betydelse för individens
tolkning av musiken. Innebörden av detta är att man inte bara tolkar musik olika beroende på vilket
instrument man spelar, utan att man också uppfattar ensemblen i stort annorlunda, även det baserat
på instrument och position i gruppen. 
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Grupper

Den del av vår identitet som vi får via medlemskapet i en grupp kallar Björn Nilsson (2005) för
social identitet. Han skriver att vi föredrar att tillhöra grupper som stärker vår personliga identitet
och vi dras till grupper som uppskattar oss och tycker att vi är viktiga. Han menar också att vi då
identifierar oss mer med själva gruppen, än med de enskilda individerna. 

Mark Tarrant, Adrian C. North och David J. Hargreaves (2002) skriver om social identitet (Social
Identity Theory), en teori de hämtat från socialpsykologen Henri Tajfel. De menar att att en av
utgångspunkterna är att alla människor är medlemmar i någon form av social grupp och att
innanförskapet i en sådan grupp är något individen måste förtjäna. Oavsett hur, om och på vilket
sätt vi blir bekräftade av vår omgivning så har gruppen stor betydelse för hur vår identitet kommer
formas. En stark identitet kan vidare ge mer självförtroende i en gruppsituation och få oss att ta en
framträdande position och därigenom styra andra människor (Nilsson 2005).

Kommunikation med andra är grunden för alla uppfattningar om den egna identiteten. Det sociala
sammanhanget och utbytet med andra människor fungerar som ”resonansbotten” och bidrar till att
forma både ens självbild och självkänsla (ibid).

Normer 

Leif Johansson (2005) skriver att alla typer av grupper och ensembler behöver och utvecklar
normer, som deltagarna sedan får förhålla sig till på olika sätt. Dessa normer kan vara både uttalade
och underförstådda. De är dock inte några regler som ledaren eller någon annan i gruppen har
bestämt, utan normerna formas utifrån gruppmedlemarnas personligheter och sätt att vara. 

I boken Praktisk gruppsykologi skriver Carin Mathiasson (1994) om hur en individs beteende inte
är identiskt i alla sammanhang, utan hur det påverkas av den givna situationen och vilken grupp
personen befinner sig i. En aspekt som påverkar en individs beteende är de olika normer som gäller
inom gruppen. Dessa normer fungerar som oskrivna beteenderegler. Problemet är dock att normerna
endast synliggörs när de inte följs. 

Sociala relationer handlar inte enbart om människors välbefinnande eller bekräftelse, menar Roger
Säljö (2000), utan individens världsbild formas även genom social interaktion. Han menar alltså att
individens lärande och utveckling sker i den sociokulturella sfären. Det räcker inte att enbart
behärska de motoriska färdigheterna som krävs för att spela ett instrument, man måste också känna
till vilka regler och normer som gäller för det sociala sammanhanget. Annars kommer man inte
kunna samspela med de andra i gruppen (Säljö 2000).

Roller inom gruppen

Nilsson (2005) delar in gruppens roller i två kategorier, samspelsroller och uppgiftsroller.
Samspelsrollerna handlar om de sociala aspekterna inom gruppen, till exempel relationer, medan
uppgiftsrollerna är att betrakta som måluppfyllande, funktionella roller. Mathiasson (1994) delar
istället in de sociala rollerna i formella och informella roller, där de formella rollerna är snarlika
Nilssons uppgiftsroller. De är nära sammankopplade med våra yrkesroller, vilket gör dem mycket
arbets- och funktionscentrerade, medan de informella rollerna snarare säger något om vem man är
som person och människa, samt hur man skiljer sig från andra. Mathiasson skriver också att en
grupps förväntningar och individens egna förutsättningar blir avgörande för den informella roll
individen får i gruppen. 
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I boken Ensembleledning - Ledarskap i mindre musikgrupper konstaterar Johansson (2005) att det
finns hierarkier i alla grupper, men att dessa ibland kan vara svåra att urskilja. Däremot menar han
att rollen en individ får inte är statisk, varken i den specifika gruppen eller i livet som helhet. Roller
är föränderliga och beroende av vilken gruppsituation individen befinner sig i. Däremot kan man
ana att vissa karaktärsdrag kan bidra till att man lättare och oftare får en viss roll (ibid). 

Nilsson (2005) skriver i sin tur om olika rollers skiftande status och menar att detta bland annat
styrs av hur viktig en person anses vara för gruppens mål eller samarbete. Vidare menar Nilsson att
rollerna fyller flera funktioner i en grupp. Bland annat skapar de struktur, arbetsfördelning och
förutsägbarhet, samtidigt som de bidrar till den gruppidentitet individen får som medlem i gruppen. 

Att rollerna bidrar till att göra skeendena i gruppen förutsägbara och stabila beror på att en roll
innebär ett upprepat beteende, som de andra i gruppen känner igen och i förlängningen även
förväntar sig. Det ger en trygghet i gruppen, men skapar också ett tryck på att man ska bete sig på
ett ”normalt” sätt (Nilsson 2005).

Till olika roller hör alltså en rad förväntningar på vad som passar sig och vad man kan räkna med.
De blir ett slags etiketter, som vi sätter både på oss själva och andra, menar Nilsson (2005). Detta
för att kunna sätta ord på våra handlingar och vårt beteende. De ger också en förklaring till vad som
hänt och en förutsägelse om vad som kommer att hända. Risken med dessa etiketter är att man kan
medverka till att befästa roller och bidra till att en individ fastnar i sin tillskrivna roll, trots att det
egentligen bara är en fråga om generaliseringar. Förväntningarna på att den som har en blyg roll i
gruppen också ska vara blyg som person, eller att en aktiv person är pratsam och utåtriktad, kan bli
en självuppfyllande profetia (ibid).

Det är inte så att vår identitet endast består av roller och att man bara är en marionett i det sociala
spelet, men inte desto mindre är vissa roller viktigare för ens identitet än andra. Dessa präglar en då
starkare än vad mer ytliga roller gör. Men det är en dubbelriktad process – vissa roller präglar ens
personlighet, men ens personlighet kan också göra att man utför en del roller särskilt bra (Nilsson
2005).

Musik och identitet 

När Even Ruud (2006) skriver om musikens inverkan på ens identitet tar han fasta på några viktiga
utvecklingsuppgifter som man ställs inför genom livet. Bland annan menar han att musiken kan
hjälpa individen att hantera känslor och stämningar, genom att skapa stabilitet mellan dessa.
Musiken kan också vara ett verktyg för ungdomar som söker efter individualitet. Där musiken kan
bidra till formning och utveckling av jaget. 

Musik är alltså viktigt på flera sätt, men kanske framförallt för den del av människors
identitetsskapande som är kopplat till jaget. I musikvärlden är sambandet mellan musiksmak och
hur folk framställer sig själva än mer påtagligt. För musiker är musiken ofta så starkt förknippad
med hur de ser på sig själva, att det är svårt att föreställa sig deras identitet fristående från musik.
Detta blir extra tydligt när musiker beskriver att själva livet skulle vara otänkbart utan musik (Ruud
1997).
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PROBLEMFORMULERING
Med utgångspunkt i tidigare forskning kan man konstatera att det finns olika roller inom en grupp
och att dessa har betydelse för vilka förväntningar gruppen har på individen som besitter respektive
roll, samt därmed också på individen själv. Dessutom är varken roller och identiteter konstanta, utan
påverkas och förändras beroende på sammanhang, vilket gör det intressant att undersöka hur
ensemblemusikerna själva upplever sina egna och varandras roller i en jazzensemble och se om det
finns några skillnader och/eller likheter mellan dessa upplevelser, baserat på vilket instrument
respektive individ spelar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om en ensemble påverkar instrumentalisters
identitetsskapande och om instrumentets funktion i musiken då har någon betydelse.

• Hur ser instrumentalister på sin identitet i förhållande till sitt instrument och dess funktion i
ensemblen? 

• Hur upplever instrumentalister att respektive instruments funktion i musiken påverkar de
sociala rollerna i ensemblen?

• Hur uppfattar instrumentalister att ensemblens förväntningar, baserat på respektive instrument,
påverkar individens personliga egenskaper?

Definitioner och avgränsningar

Individ Jag använder ordet individ när jag syftar på en person, eller en 
enskild musiker. 

Personliga egenskaper Personlighetsdrag, karakteristiska egenskaper som är unika för 
individen. 

Grupp En samling individer i ett socialt sammanhang. Inte nödvändigtvis 
ett musikaliskt sådant. 

Ensemble En grupp, i ett musikaliskt sammanhang. 

Funktion Syftar här mer specifikt på ett instruments 
praktiska/hantverksmässiga plats i en ensemble. Eller en individs 
administrativa/praktiska plats i en grupp. 

Roll Syftar här på en individs sociala plats i gruppen, alltså oberoende
av instrument. 

Melodiinstrument, 
kompinstrument och 
ackordsinstrument 

Detta är den indelning av instrumentgrupper som tillämpas i 
uppsatsen. Med melodiinstrument avses de instrument vars 
vanligaste funktion är att spela melodi. Till exempel trumpet, 
saxofon och sång. Kompinstrument syftar på instrument som 
ackompanjerar melodin, det vill säga trummor, bas och piano, 
medan ackordsinstrument är en specificering av kompinstrumenten 
och syftar på de instrument som vanligen spelar ackord. Till 
exempel piano eller gitarr. 
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Fri- Nämns exempelvis i genrebestämningen frijazz och syftar till att
instrument och musik inte följer de gängse reglerna vad gäller till
exempel harmoni, form och instrumentens funktioner. Därmed inte
sagt att genren saknar normer eller outtalade regler. 

Mina egna erfarenheter av sammanhanget är som basist och undersökningen kommer i första hand
fokusera på kompmusiker och deras upplevelser. Andra instrument finns också representerade i
studien. De är dock inte lika många, utan syftar till att ge en kompletterande bild. 
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METOD
I detta avsnitt behandlas valet av metod, utgångspunkterna för själva urvalet och en presentation av
respektive ensemble som medverkat. Därefter följer en redogörelse av genomförandet, som berör
forskningsetiska aspekter, intervjuernas upplägg, dokumentation och resultatbearbetning. 

Syftet med en kvalitativ intervju är, enligt Runa Patel och Bo Davidsson, att ”upptäcka och
identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller
uppfattningar om något fenomen” (2003, s 78). Därför har jag valt att göra en kvalitativ
intervjustudie. 

Intervjufrågorna är öppet hållna, med en låg grad av standardisering, vilket ger informanterna
utrymme att resonera förutsättningslöst och berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter
(ibid). De huvudsakliga frågeställningarna har formulerats i förväg och ställs till samtliga
intervjugrupper. Även vissa av följdfrågorna är förberedda innan, men några av dem ställs i
stunden.  Ordningsföljden på frågorna anpassas efter hur samtalet fortlöper, så intervjun genomförs
alltså med vad Patel och Davidsson (2003) benämner som en låg grad av strukturering. Detta är
något som även Pål Repstad (2007) förespråkar. Han skriver att meningen med ett frågeschema i
första hand är att fungera som en minneslista för intervjuaren och för att försäkra en om att
ämnesområdet täcks. Det är således inget som bör följas slaviskt vid en kvalitativ intervju (Repstad
2007).

Jag har valt att dela upp intervjuerna i två moment. Först en gruppintervju, då jag ställer mer
allmänna frågor om gruppens samspel, och därefter individuella intervjuer, där jag ställer mer
konkreta frågor kring individens egna upplevelser. Detta av följande anledningar:

• För att undersöka om bilden som ges av gruppens stämmer överens med, eller skiljer sig mot,
det individen säger under den individuella intervjun. 

• Möjligheten att observera hur gruppen samverkar under intervjun kan ge mig tillfälle att se
outtalade tendenser som antingen förstärker eller motsäger det de själva säger. 

• Det ger möjligheten att värma upp informanterna med mer allmänna frågor och få dem att
börja fundera över ämnesområdet i stort. Detta i enlighet med den trattprincip som både
Repstad (2007) och Patel & Davidsson (2003) förordar. 

Repstad (2007) menar dessutom att informanterna i vissa fall kan känna sig tryggare i gruppen än i
individuella intervjuer och att samtalen kan få en egen dynamik, vilket gör att intervjuaren kan ta ett
steg tillbaka och enbart hålla samtalet igång. Han konstaterar också att gruppintervjuer kan vara en
lämplig metod om man undersöker en kollektiv praxis. Man kan då studera gruppmedlemmarnas
inbördes samspel (ibid).

Urval

Grupperna som ingår i studien har det gemensamt att samtliga är jazzensembler. Detta beror på den
bakomliggande tanken att jazz är en genre som i större utsträckning, än till exempel rock eller pop,
tillåter instrumenten att frångå sina traditionella funktioner i musiken. Detta tack vare de
improviserade inslagen, som ger utrymme att ta musiken åt oväntade håll, att använda instrumenten
på okonventionella sätt och på så sätt luckra upp instrumentens förväntade funktion. Därmed inte
sagt att musiken är mer ”fri”, i bemärkelsen ”fri från regler och traditioner”, än någon annan genre. 
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I urvalet av informanter eftersträvades att hitta ensembler med liknande sammansättningar. Samtliga
ensembler består av piano, bas och trummor i kompet, plus ett eller flera melodiinstrument. I
studien betraktas sång som ett melodiinstrument.

En annan likhet mellan ensemblerna i studien är det faktum att samtliga informanter har likartad
musikalisk bakgrund, de har alla en musikutbildning som innefattar antingen folkhögskola och/eller
musikhögskola. Detta var dock inte ett krav från min sida. 

Här följer en kort presentation av respektive grupp.

Grupp A är en ensemble som spelar professionellt, både som trio i egen kraft och som kompsektion
till gästande musiker. Detta gör att de rör sig mellan flera olika former av jazz. Ensemblen består av
piano, bas och trummor. 

Grupp B är en ensemble på en musikhögskola, som kommit till i relation till en
undervisningssituation, vilket betyder att medlemmarna inte själva valt vilka de ska spela med. De
är alltså musikstudenter som går en kurs i ensemblespel. Enligt deras egen utsago är även musiken
de spelar en kompromiss deltagarna emellan. Huvudfokuset ligger dock på en modernare, mer beat-
orienterad, typ av jazz än den traditionella swingmusiken. Ensemblen har sättningen piano, bas och
trummor, samt saxofon och trumpet. Saxofonisten spelar trummor som ett andra huvudinstrument,
så det finns två individer i Grupp B som kommer refereras till som trummisar i studien. 

Grupp C består av piano, bas, trummor och saxofon. De är en amatörgrupp som träffas sporadiskt
och spelar tillsammans för att det är kul, utan några ambitioner att ha konserter. Alla i gruppen har
dock någon form av musikalisk utbildning i bagaget och de flesta jobbar även med musik i viss
utsträckning, men då i andra sammanhang. De spelar traditionell, swingbaserad jazz. 

Grupp D är en ensemble som placerar sig i brytpunkten mellan studier och arbete. Det är en
”kompisensemble” bestående av piano, bas, trummor, sång och saxofon. De spelar musik som
närmar sig friformsjazz. Alla har gått på folkhögskola och några har även studerat vidare på
musikhögskola, men ingen spelar professionellt vid tillfället för studiens genomförande. 

Genomförande

Kontakten med dessa ensembler togs via telefon. Grupp D och Grupp A kände jag till sedan 
tidigare, så jag ringde helt enkelt och frågade om de skulle vara intresserade av att medverka. Grupp
B och Grupp C däremot fick jag tips om genom att först ringa några för mig bekanta musiker och 
fråga om de kände till några aktiva ensemblekonstellationer som skulle passa studien, både vad 
gäller genre och instrument. 

Samtliga informanter i studien är över 18 år och när jag förde konfidentialitet på tal var det flera av
grupperna som spontant gav uttryck för att det inte har någon betydelse för deras del . Informanterna
behandlas ändå konfidentiellt, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav. Då
hänvisning till specifik person görs i studien kommer instrument och vilken grupp personen tillhör
att anges, till exempel: Piano A. 

Frågorna till grupperna handlar mer allmänt om hur de upplever samarbetet inom gruppen och om
de har noterat någon form av rollfördelning medlemmarna emellan. De får även frågor om
musikalisk ansvarsfördelning och hur de ser på sina respektive instrument och dess olika
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förutsättningar. De individuella frågorna är istället mer specifika och inriktade på individens
personliga upplevelser; det egna förhållandet till instrumentet, om de tror att deras instrument kan
påverka deras personliga egenskaper och vad de ser för styrkor respektive svagheter med sitt
instrument. Syftet med frågorna är att få informanterna att reflektera över både sin musikaliska och
personliga roll i gruppen, samt om de upplever att dessa roller påverkas av vilket instrument de
spelar (Se Bilaga 1). Informanterna har vid intervjutillfället endast fått information om
undersökningens generella syfte och upplägg, samt att deras medverkan är frivillig och gäller ett
examensarbete vid Musikhögskolan i Örebro. De har dock inte fått någon specifik information om
undersökningens frågeställning eller problemområde. Detta utifrån det Steinar Kvale (1997) skriver
om det han benämner som ”informerat samtycke”. Syftet är att få informanterna att svara
förutsättningslöst och inte riskera att styra dem till specifika svar.

Intervjuerna är indelade i två delmoment, först en gruppintervju och sedan de individuella
intervjuerna. Tanken var att de också skulle utföras i den ordningen, direkt efter varandra. Tyvärr
var jag tvungen att frångå det upplägget redan vid min första intervju, då det inte gick att hitta ett
tillfälle då hela Grupp A kunde medverka samtidigt. Jag gjorde dock bedömningen att det var mer
värt för studien att ha en professionell ensemble representerad än att stirra sig blind på turordningen
av det tänkta upplägget. Därför bestämde jag mig för att träffa Bas A och Trummor A, för att
åtminstone få tillfälle att ställa gruppfrågorna till dem. Den individuella intervjudelen fick Piano A
göra via en telefonintervju. 

Ytterligare en skillnad mellan Grupp A och övriga ensembler är avsaknaden av ett soloinstrument.
Eftersom Grupp A enbart består av piano, bas och trummor, men istället har mycket erfarenhet av
att spela med alla möjliga typer av solister, passade jag på att fråga dem hur de upplever att dessa
olika solister påverkar musiken och gruppen. Man bör dock vara medveten om att det inte fanns
någon solist närvarande som kunde nyansera bilden. 

Grupp D var ursprungligen en av de första ensembler jag ville ha med i studien, då musiken de
spelar utmanar gängse instrumentroller. Dessutom är det en ensemble där medlemmarna känner
varandra väl och där de själva valt att spela tillsammans. De skulle också bli ett utmärkt mellanting
mellan en skolensemble och en professionell ensemble. Tyvärr visade det sig mycket svårt att hitta
ett intervjutillfälle då alla kunde. Jag genomförde intervjuerna med övriga grupper i hopp om att det
skulle gå att hitta en tid med Grupp D längre fram i tiden. Tillslut kom jag till en punkt där det inte
gick att vänta längre, så jag beslutade att kasta om ordningen på intervjumomenten och ändå
påbörja de individuella intervjuerna med dem. Ensemblen var mitt uppe i en stökig period med stora
förändringar, så det visade sig svårt att hitta ett gemensamt tillfälle även senare. Jag bestämde mig
därför slutligen för att inte genomföra samtliga intervjuer med Grupp D, utan istället använda de
individuella intervjuer jag redan gjort som ett komplement till den övriga studien. 

Intervjuerna med Grupp B och C gick däremot helt enligt det planerade upplägget. Den slutliga
studien består alltså av grupperna A, B och C, som sedan kompletterats med ett par individuella
intervjuer från Grupp D. 

Samtliga intervjuer spelades in, vilket är det vanligaste sättet att dokumentera kvalitativa intervjuer,
enligt både Repstad (2007) och Kvale (1997). Det medför att intervjuaren inte behöver anteckna
under intervjun, utan kan koncentrera sig på samtalet och följa upp saker som sägs med relevanta
följdfrågor. En inspelning har också fördelen att man i efterhand kan återge informanternas svar
mycket detaljerat och man kan även registrera icke-verbala aspekter, som en lång paus eller ett visst
tonfall (Repstad 2007). Allt material som skulle kunna härleda till informanternas identitet har dock
raderats efter uppsatsens slutförande.
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Intervjuerna har transkriberats ordagrant, inklusive upprepningar, men när citat används i studien
har dessa bearbetats språkligt för att underlätta läsning och undvika att informanternas svar framstår
som osammanhängande. Vissa delar av intervjuerna har jag uppfattat som ointressanta för studien
och dessa har endast sammanfattats i korthet. 

De transkiberade intervjuerna har sedan analyserats i flera omgångar. Vid en första genomläsning av
intervjumaterialet var utgångspunkten endast att sammanställa svaren på de olika intervjufrågorna,
men vid en andra genomgång framträdde delvis nya teman och jag fick anledning att lyssna på
intervjuerna igen. På detta sätt har materialet bearbetats och finputsats ett flertal gånger, aktuella
teman reviderats och slutatser omprövats. För översiktens skull har jag arbetat med färgkodningar
av de transkiberade intervjuerna, detta utifrån de olika teman som framkommit under arbetets gång.
Slutligen sammanställdes de tankar och resonemang som var intressanta för studien i två
kategoreier; den ena baserades på gruppeintervjuerna och utgick från hur de olika grupperna hade
resonerat, medan den andra baserades på de individuella intervjuerna och samanställdes utifrån
skillnader/likheter instrumenten emellan. Analysen är alltså vad Repstad (2007) kallar en
temabaserad analys, eftersom tolkningarna av undersökningen baseras på de teman som
framkommit under analysen.  

11



RESULTATPRESENTATION
Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna. Gruppintervjuerna redovisas var för sig, medan de
individuella intervjuerna för bas, piano och trummor kommer presenteras instrumentvis. Detta för
att lättare kunna se eventuella skillnader och likheter mellan såväl grupper som instrument.
Intervjuerna med melodiinstrumentalisterna presenteras var för sig, men under en gemensam rubrik.

Gruppintervjuer

Grupp A talar till en början om de rent praktiska aspekterna av att jobba ihop som en grupp. De
resonerar om sitt uppdrag och hur deras förutsättningar skiljer sig från andra ensembler, samt hur
det påverkar deras arbete. De konstaterar bland annat att de inte är beroende av betalning, eftersom
de redan har en fast lön, därmed kan de välja sina uppdrag och fokusera på uttrycket i musiken. När
de sedan kommer in på hur deras personligheter samverkar i gruppen kretsar tankarna även här
mycket kring det praktiska, men de resonerar också kring de musikaliska rollerna och hur de är
kopplade till sina respektive instrument. De slår till exempel fast att den som spelar mest melodier
och ofta uppfattas som frontfigur i en pianotrio är pianisten, medan trummisen kanske är den som
har bäst koll på rytmiken. Ändå menar de att det i slutändan handlar om att berika varandras idéer.
Trummor A säger:

Det som jag upplever, och som många poängterar, är just att vi är så olika som personer, men tillsammans
så har vi någonting som vi trivs i. Att man kompletterar varandra väldigt bra på det personliga planet,
men också spelmässigt och idémässigt. Det är väldigt berikande, tror jag.

De känner varandra väl, har jobbat tillsammans länge och talar om det sociala samspelet som en
familjerelation där de kan vara raka och ärliga. Det musikaliska arbetet i gruppen är helt
demokratiskt, även om en av dem har rollen som kapellmästare rent administrativt. Detta innebär,
enligt Grupp A, att det blir viktigt att kompromissa. Det får inte bli någon egotripp, utan de vill hitta
en linje som alla känner sig bekväma med. Samtidigt konstaterar de att ”man tillför ju det man vill,
som person”. 

När jag frågar hur det är att som kompgrupp jobba tillfälligt med diverse olika solister handlar
samtalet åter mest om instrumentens funktioner i musiken. De resonerar om det musikaliska
utrymmet och hur det krymper, vilket kan innebära en begränsning för respektive instrument, samt
att de musikaliska rollerna i vissa fall behöver fördelas tydligare och mer medvetet för att
instrumenten lättare ska kunna samverka. Om solisten de samarbetar med till exempel spelar ett
ackord-, bas-, eller rytminstrument som redan finns representerat i deras grupp, ställer det större
krav på samspelet. Lättast är det, enligt de själva, med blåsare eller vokalister, då dessa har något
som de själva saknar. Men de konstaterar även att det är mycket som beror på hur den potentiella
solisten är som person. När det gäller helheten eller slutprodukten talar de om den personliga
prägeln och att de visserligen jobbar ihop som en grupp, men samtidigt är de också enskilda
individer. De säger att man helt enkelt vill spela som man själv vill och sätta sin egen prägel på
musiken. 

Grupp B berättar att de är ganska nya för varandra och att de fortfarande är i ”förälskelsefasen”,
vilket innebär att det sociala samspelet är lite trevande och försiktig, men de upplever samtidigt att
det är en öppen och avspänd stämning i gruppen. De talar om att hjälpas åt att nå målen och att få
”bästa möjliga resultat”. De konstaterar också att alla i gruppen verkar ha samma ideal och att de
drar åt samma håll. 
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När det gäller ansvarsfördelning och roller i gruppen säger de att ingen har hunnit få någon
ledarroll, utan alla följer varandra. Däremot nämner de att Piano B, som enda ackordsinstrument i
gruppen, blir den som tar ut ackord på låtarna de spelar. Något de beskriver som naturligt. De säger
också att basisten kanske inte är den som först kliver fram när det är dags för solo, utan att det är
mer naturligt för trumpetaren att ta den rollen. 

På frågorna som handlar om olika förutsättningar mellan instrumenten och eventuella ojämlikheter
dem emellan ser Grupp B mest frågande ut. De kan visserligen ge flera exempel på både
musikaliska och tekniska skillnader mellan instrumenten, men ger inget uttryck för att det skulle
påverka deras musikutövande nämnvärt. Det gruppen ändå tar upp, som ett gemensamt problem, är
skillnaderna i ljudvolym mellan instrumenten. Där trummor ges som exempel på ett ljudstarkt
instrument, som lätt dränker de andra i ljudvolym. Och bas (de syftar då på kontrabas) som ett
ljudsvagt instrument, som i motsats till trummorna kan få svårt tränga genom ljudbilden. 

Vidare talar Grupp B om att hjälpas åt med att bygga upp ett solo, byta impulser och samverka för
att gruppen ska låta så bra som möjligt, men att det även handlar om att ”uttrycka sitt eget”. När jag
frågar om skillnaden mellan att vara solist respektive kompmusiker konstaterar de att det innebär
två olika roller och att den största skillnaden ligger i ansvaret för det melodiska och att man som
solist också har ansvar för att leda själva solot. De resonerar även kring huruvida personlighet
påverkar vad man föredrar. Till exempel säger Bas B att han inte har valt att spela bas för att han
tycker om att stå i centrum och synas. ”Det är inte det jag vill med mitt basspel, det är inte det jag
vill uttrycka”. Han menar också att om han känt annorlunda hade han kanske valt ett annat
instrument. Samtidigt säger de att man färgas (påverkas) av det man gör och att det blir roligare och
roligare att göra något, om man gör det mycket. 

Grupp C talar om traditionen och koderna inom den typ av jazz de spelar. De är relativt nya för
varandra och vill inte kännas vid att de har några roller, mer än vad som kommer sig av att de är
olika instrumentalister. (De syftar då i första hand på de funktioner respektive instrument har i
musiken). De menar att de träffas och spelar förutsättningslöst, även om det i någon bemärkelse är
underförstått att alla kan koderna inom genren och mer eller mindre håller sig till dem. När
skillnaden mellan kompinstrument och melodiinstrument kommer på tal är de däremot helt överens
om att det är stor skillnad mellan dessa och att man får olika roller beroende på instrument. 

Trummor C menar att det finns utrymme att ta mer plats i musiken, även utanför den givna rollen,
men att det då handlar om att ta för sig. Han talar om att ”interagera och förstärka”, för att använda
hans egna ord. Både trummisen och basisten i Grupp C upplever att det finns utrymme för dem att
göra mer. 

Individuella intervjuer

Piano

Gemensamt för pianisterna är att samtliga talar om instrumentets klang. De talar om en romatisk,
glasklar övertonsserie och vilken häftig upplevelse det är att spela på en nystämd flygel. De talar
också om att instrumentet har ett stort tonmässigt omfång, från hög diskant till låg bas, och hur det
ger stora uttrycksmöjligheter. En av dem konstaterar att pianot är det enda instrumentet i en
pianotrio som kan stå för sig själv, men anser inte för det att pianot är det viktigaste instrumentet.
De upplever särskilt ett ansvar för harmoniken i musiken och Piano B menar att man genom att
lägga den harmoniska grunden känner sig behövd, vilket han tycker är skönt. 
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Piano C ser pianisten som femte hjulet under vagnen och ”slav” bakom basisten, trummisen och
solisten. Han menar att pianisten visserligen kan anta många olika roller, men att man i slutändan
måste följa de andra. Framförallt säger han att: ”Det är solisten som är ledaren i gruppen!”. 

Ingen av pianisterna identifierar sig nämnvärt med sitt instrument. Piano A konstaterar att
instrumentet i hans fall är starkt kopplat till hans yrkesroll som musiker. En roll som han menar är
mycket mer en fråga om livsstil, än själva instrumentet.

[...] om jag träffar någon som inte känner mig, inte vet vem jag är och vi ska börja prata om livet, då är
det inte så viktigt att jag spelar piano. 

En tankegång som även märks hos de andra. Piano B talar till exempel om pianot mer som ett
verktyg att uttrycka sig med. Han menar att pianot ger friheten att ”välja harmonik och melodik
själv, som man vill ha det” och konstaterar att det passar honom bra. Han beskriver sig själv som
lite slarvig och inte så noggrann och konstaterar att han inom jazzen får lägga ackorden som han
vill. ”Det passar mig, med min personlighet, skulle jag tro”.

Bas

Basisterna verkar i större utsträckning förknippa sig själva med instrumentet, de ser sig själva som
basister i första hand och musiker i andra. De talar om att de personliga egenskaperna förstärks
genom åren och att man lär sig vilken roll man har. Bas A resonerar även kring andra personers
förväntningar och föreställningar om hur en basist ska vara. Han säger att man lär sig vad folk gillar
och att man växer in i rollen. Han talar då i första hand om det musikaliska sammanhanget, men ger
också exempel som har med personlighet i största allmänhet att göra; som att basister förväntas vara
”trygga, med bägge fötterna på jorden”. Bas C säger:
 

Jag tror att personliga egenskaper blir förstärkta genom åren, om man är van att vara i bakgrunden, att
stötta folk, så tror jag att man kanske formas lite så som människa också.

Faktum är att just tankar om att ”jobba i bakgrunden” och att ”inte behöva stå i rampljuset” är något
som återkommer i alla individuella intervjuer med basisterna. Detta uttrycks övergripande som
något positivt, men framställs också som något som kommer med rollen som kompmusiker. 

Något annat som alla nämner och är överens om är basens makt i musiken, möjligheten att påverka
både rytmen och det harmoniska flödet. De menar att basen är fundamentet i musiken och att de
därför har större möjligheter att påverka det musikaliska skeendet än något annat instrument. De
säger att basen med små medel kan lyfta en hel låt. ”Så även om man är i bakgrunden... Man är en
dold makthavare”, säger Bas C.  

Trummor

Trummor B2 upplever att trumspelet har utvecklat hans självförtroende och gjort honom mer
självsäker. Trummor A säger att trummorna har hjälpt honom att bli en mjukare person. Trummor D
i sin tur menar att trummorna är bra för själen. 

Det sätter igång något i en, just rytmer. Det kan vara... I vissa sammanhang kan man spela sig helt
euforisk. Man slår och använder hela kroppen. Det sätter igång något i en. Det är bra terapi.

I övrigt skiljer sig trummisarna åt något. Trummor A beskriver till exempel trumspelet som ett
viktigt uttrycksmedel och en stor passion. Medan Trummor B1 mest tycker att det är en kul grej och
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inte något inre behov. Samtidigt säger han också att han ”älskar att spela trummor”, men påpekar att
han känner sig mer som en person än en trummis. Han säger också att han tror att de personliga
rollerna man har i gruppen påverkar mer än vilket instrument man spelar. 

Även trummisarna lyfter fram deras möjligheter att påverka gruppen musikaliskt som en av de stora
fördelarna med instrumentet. De menar att man via trummorna kan styra dynamik, typ av sound,
groove, time, tempo. ”Du styr allt egentligen”, säger Trummor A. Trummor B1 menar att det helt
enkelt är ett ganska viktigt instrument. De resonerar också en hel del om hur man hjälper varandra i
musiken och menar att trummorna är ett tacksamt instrument även ur det perspektivet. 

Trummornas ljudvolym nämndes i gruppintervjuerna, vilket flera spann vidare på även under de
individuella intervjuerna. Det är något som uppfattas som både bra och dåligt, men kanske ändå
mest som något negativt. Flera av informanterna konstaterar att trummorna lätt tar över och riskerar
att dränka de andra instrumenten. Även trummisarna upplever det som ett problem. De beskriver att
de tvingas ”hålla igen” sitt spel på grund av volymen.

Det trummisarna verkar uppleva som den största nackdelen med instrumentet verkar dock vara de
begränsade möjligheterna att uttrycka sig harmoniskt och melodiskt. Trummor A konstaterar
visserligen att man kan jobba mycket med klangfärger, men tycker ändå att det är en irriterande
begränsning. Något som både Trummor B1 och B2 också nämner. Trummor D beskriver att han
som trummis hamnar i en speciell roll, där han ibland får slåss lite för att inte hamna utanför det
musikaliska i gruppen. Trummor C säger att många anser att det är lättare att spela trummor,
eftersom man slipper melodi och notläsning. Något han inte håller med om. 

Saxofon, trumpet och sång

Saxofon C jämför sitt instrument med ett förhållande och säger ”Ju mer tid man spenderar
tillsammans, desto bättre blir det. Och om man i en period spenderat mindre tid, finns risken att
glöden falnar lite”. Vidare talar han om att man hänger upp för mycket av sig själv på sitt
musicerande och att man påverkas av sin prestation. Har man en dålig speldag och spelar sämre blir
man på dåligt humör, ”man får en dålig känsla i kroppen”, vilket han menar påverkar både en själv
och omgivningen. 

Saxofon C beskriver sitt instrument som ett ”fantastiskt uttrycksfullt instrument”. Han säger att
ljudet kommer från ens andning och att man därmed får mycket att spela på i form av frasering och
klangfärger. Nackdelen, tycker han, är att rörbladet kan gå sönder, eller bara vara dåligt i största
allmänhet. När det gäller hur instrumentet påverkar hans roll i gruppen konstaterar Saxofon C att
”eftersom jag är melodibärande, så får jag en ledarroll”.

Trumpet B berättar att instrumentet påverkar honom mer och mer. Han beskriver sig själv som en
person som inte tar så mycket plats, men att han tvingas göra det rent musikaliskt, vilket influerar
honom som person även utanför musiken. Han talar också om det musikaliska ansvaret som
kommer av att man spelar ett melodiinstrument och för det mesta är den som presenterar temat,
vilket han menar sätter karaktären på låten och oftast även leder till att man blir någon slags ledare.
Instrumentet beskriver han som ett karaktärsfullt instrument, med stor dynamisk kapacitet. Det han
däremot upplever som en klar nackdel är att man bara har tre ”knappar” och i övrigt får jobba med
övertonsserien, vilket i sin tur gör att det blir svårt att spela snabba löpningar över stora intervaller.
”Man kan inte dra en räka över tre oktaver jättesnabbt, som på ett piano eller på en saxofon”.

Sång D tycker inte att det känns som att hon har en annan roll än de andra i musiken. Hon tycker att
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alla i ensemblen kommer fram bra och har starka röster, men konstaterar också att sången kanske
ändå är det första man lyssnar på när man hör ett band. Hon ser dock på sången som ett instrument,
vilket som helst, även om hon menar att den kan vara lite svårdefinierad. Ibland tycker hon att
sången fungerar mer som en berättarröst, som berättar en historia. Med ord, vilket hon menar är en
stor skillnad mot andra instrument. 

Sång D säger att en annan sak som gör instrumentet lite speciellt är att man använder det hela tiden
och jämt har det med sig. Samtidigt är det inte alla som använder rösten just som ett instrument,
även om de sjävklart HAR en röst. På det sättet är det ändå inte självklart för alla, menar hon. Själv
ser hon sig som musiker i första hand, men framförallt är det viktigt för Sång D att uttrycka sig som
person i musiken och där upplever hon trots allt orden som den största styrkan med sång som
instrument. 

16



RESULTATANALYS
Intervjuerna i studien kommer nu analyseras och presenteras tematiskt i tre avsnitt. Det inledande
avsnittet behandlar det faktum att de flesta informanterna anser sig spela instrumentet med den
viktigaste funktionen i musiken, samt uppfattar att just deras instrument har störst möjlighet att
påverka den övriga ensemblen musikaliskt. Sedan följer ett avsnitt som i första hand kretsar kring
gruppens påverkan. Det handlar om hur normer, förväntningar och olika roller påverkar individen
och dess identitet. Den avslutande delen behandlar olika aspekter som tycks påverka individens
identitet, utan att individen nödvändigtvis är medveten om detta. 

Ledarroll, status och hierarki 

En av sakerna som framkommer i denna undersökning är att de flesta informanterna motiverar
betydelsen av sitt instrument med att just det instrumentet har stora möjligheter att påverka det
musikaliska skeendet och på så sätt också styra de övriga i ensemblen. Detta sägs dock inte inför
hela gruppen, utan i de individuella intervjuerna. Flera av informanterna utnämner också sitt
instrument till det viktigaste instrumentet, samt motiverar detta med den musikaliska funktion
instrumentet har. Basisterna säger att de är fundamentet i musiken, det är de som bestämmer
grundton. Trummisarna säger att de ansvarar för det rytmiska; tempo och groove. Saxofon, trumpet
och sång står för melodin. De flesta menar att just deras instrument har den viktigaste funktionen i
musiken. De mest ödmjuka i studien är pianisterna. De upplever visserligen att de har det
harmoniska ansvaret och dessutom har möjligheten att fylla alla funktioner ensam, men de
konstaterar samtidigt att även om pianot kan anta många roller måste man ändå i slutändan följa de
andra. 

Jag tolkar detta som att informanterna, oberoende av instrument, känner sig viktiga i musiken och
därmed också för ensemblen. Liksom Björn Nilsson (2005) skriver får detta stor betydelse, då man
dras till grupper som uppskattar en och tycker att man är viktig. Extra stor betydelse får det om man
dessutom upplever sig själv som betydelsefull för helheten. En sådan grupp får en stark påverkan på
ens personliga identitet, eftersom gruppens bekräftelse i sin tur påverkar självbilden och stärker ens
självförtroende. Det får också betydelse för ens sociala identitet, eftersom man även kommer
identifiera sig med gruppen som helhet. 

Något som förvånar är att informanterna, trots denna tilltro gentemot det egna instrumentet och dess
förmåga att styra gruppen, ändå förknippar ledarrollen med det instrument som innehar
melodirollen eller solistrollen. Trumpet B upplever att melodirollen ofta per automatik leder till att
man blir någon slags ledare. Saxofon C går steget längre och sätter likhetstecken mellan dessa båda
roller. Han säger: ”eftersom jag är melodibärande, så får jag en ledarroll”. Som Johansson (2005)
skriver är dock inga roller statiska, inte ens inom gruppen. Detta ser man till exempel genom att den
musikaliska ledarrollen flyter mellan individerna i ensemblerna, beroende på vem eller vilket
instrument som för tillfället har vilken musikalisk funktion. 

Även om ingen av grupperna vill kännas vid några hierarkier kan man ändå konstatera att det finns
underliggande värderingar av både roller och funktioner, som skapar någon form av rangordning.
Ledarskapsrollen är till exempel viktig både för ensemblens mål och samarbete, något som Nilsson
(2005) påpekar har betydelse för vilken status rollen tillmäts. 

Ett annat exempel på status och hierarki är det utanförskap trummisarna beskriver när de talar om
instrumentets förutsättningar. De säger att trummorna visserligen kan jobba med klanger och sound,
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men konstaterar ändå att de inte har samma möjligheter som andra instrument att spela tonhöjder.
Något som gör att de ibland upplever att de hamnar utanför den del av det musikaliska arbetet som
handlar om melodi och harmonik. Trummor D beskriver att han hamnar i en speciell roll, där han
ibland får kämpa lite för att inte hamna utanför. Detta visar på samma typ av outtalade hierarkier
och statusskillnader som nämns ovan och som Johansson (2005) menar finns i alla ensembler. 

Roller, normer och förväntningar

I gruppintervjuerna talar alla tre grupper om samspelet och om att ”dra åt samma håll”, men i lite
olika bemärkelse. 

I och med att Grupp A är en professionell ensemble har dess medlemmar givna administrativa roller.
Trots detta talar de om hur de samspelar och kompletterar varandra på det personliga planet, vilket
tyder på att det råder balans i gruppen mellan det Nilsson (2005) kallar samspelsroller och
uppgiftsroller, trots deras fokus på praktiska aspekter. Vidare talar de om det demokratiska arbetet,
att berika varandras idéer och att stötta varandra musikaliskt. De framstår som en sammansvetsad
ensemble som verkligen ”drar åt samma håll” i både praktisk, musikalisk och social bemärkelse,
vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att de har jobbat och spelat ihop i många år. 

Grupp B däremot är en ensemble som kommit till inom ramen för en undervisningssituation på
musikhögskolan, där medlemmarna dessutom är nya för varandra. Därför är det nära till hands att
utgå från att fokus i gruppen ligger på det Nilsson (2005) kallar för uppgiftsroller. Det är roller som
är måluppfyllande och funktionella. Enligt Mathiasson (1994) är det också den typ av roller som
ofta får störst fokus i nya grupper. De använder ordet ”ideal” och talar om att uppnå ”bästa möjliga
resultat”. Jag uppfattar detta som menat i musikalisk bemärkelse. Alla i ensemblen vill att det ska
låta så bra som möjligt och eftersom de har samma musikaliska ”ideal” är de överens om vad BRA
innebär och kan därmed ”dra åt samma håll”. Men de ska också klara kursen i ensemblespel, så det
är underförstått att de jobbar mot ett gemensamt mål och vill uppnå resultat som inte enbart är
musikaliska. 

Grupp C träffas enligt egen utsago för att spela förutsättningslöst och har inget uttalat mål att uppnå.
Därmed är samspelet de talar om mer socialt orienterat, även om de delvis också syftar på det
musikaliska samspelet. Grupp C använder inte ordet ideal, utan talar istället om normer, vilka de
menar att alla känner till och är införstådda med. Detta lyfter Säljö (2000) fram som en förutsättning
för att samspelet i en grupp ska fungera. Att ”dra åt samma håll” verkar här handla om att följa den
mer eller mindre uttalade överenskommelsen om att hålla sig till den musikaliska traditionen och
följa normen. Trummor C och Bas C upplever att det finns mer för dem att göra, något jag tolkar
som ett uttryck för att de känner att de kan göra mer än vad som förväntas av dem enligt normen för
deras instrument och instrumentens funktion i musiken. Samtidigt menar de att det kräver att man
tar för sig, vilket kanske inte är helt lätt om man utgår från det Mathiasson (1994) skriver om hur
normer fungerar som oskrivna beteenderegler, vilka blir synliga först när man bryter dem. 

Grupp C vill inte kännas vid någon rollfördelning inom gruppen, men är trots det helt överens om
att det är skillnad mellan kompinstrument och melodiinstrument. De menar att man får olika roller
beroende på vilken typ av instrument man spelar. Det kan verka motsägelsefullt, men jag uppfattar
det som att de talar om ”roller” i två olika bemärkelser. Sociala roller i det första fallet och
musikaliska roller i det andra. Att informanterna upplever att det finns förväntningar på de roller
som är kopplade till respektive instrument och dess funktion är däremot något som märks även i de
andra grupperna. Grupp B beskriver det till exempel som ”naturligt” att pianisten är den som
bestämmer ackord på låtarna. De konstaterar också att det är mer ”naturligt” att trumpetaren kliver
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fram och tar första solot, än att basisten gör detsamma. ”Naturligt” innebär i det här fallet en
förväntning, som i sin tur påverkar normen.  

Flera av informanterna tar upp en annan aspekt av instrumentens olika förutsättningar som påverkar
hela ensemblen. Det handlar om skillnaderna i volym. Något som bland annat innebär att
trummorna, som det mest ljudstarka instrumentet, lätt blir för starka i förhållande till de andra
instrumenten, vilket ses som en styrka när det gäller förmågan att styra gruppen, men som alla
inblandade ändå upplever som problematiskt. Faktum är att trummisarna själva lyfter fram detta
som en av nackdelarna med instrumentet. Dock inte på grund av att volymen är för stark i sig, utan
för att de tvingas spela svagare än de egentligen vill, något de menar påverkar både spelstil och
teknik. Detta exemplifierar hur stor påverkan ett instruments förutsättningar kan ha på både
individen och gruppen. Det innebär också att gruppen skapar en norm för hur volymbalansen
förväntas vara. Något alla i ensemblen sedan kommer bli tvungna att förhålla sig till. 

Uttrycksmöjlighet och identitet

När det gäller kopplingen mellan identitet och instrument är det svårt att dra några direkta slutsatser,
då aspekterna som påverkar är många. Det finns dock några saker som är värda att lyfta fram. 

I de individuella intervjuerna resonerar basisterna kring omgivningens förväntningar och
konstaterar att det inte enbart handlar om instrumentets funktion i musiken, utan att det också
förekommer en hel del förväntningar på hur de ska vara som personer. Något man även kan se när
andra instrumentalister i denna studie talar om eller beskriver basisten. En vanlig uppfattning, som
basisterna själva ger som exempel, är att de förväntas vara ”trygga, med bägge fötterna på jorden”.
Dessa förväntningar ihop med en vana att vara i bakgrunden och ha en stöttande funktion är något
de menar formar en som person. Det kan vara en bidragande orsak till att basisterna också tenderar
att identifierar sig själva som basister i första hand och musiker i andra. Att vara musiker blir en
fråga om yrkesroll eller en del av den formella rollen, medan rollen som basist förknippas starkare
med individens identitet och självbild. 

Det är inte bara basisterna som upplever att instrumentet påverkar deras identitet. Det skiljer lite på
hur stor betydelse informanterna tillmäter instrumentet, men de flesta menar ändå att deras
personlighet påverkas i någon utsträckning. Dock inte alla. Trummor B1 upplever till exempel inte
att instrumentet påverkar hans personlighet. Han säger att han visserligen älskar att spela trummor,
men ser det mer som en kul grej och inte som något som påverkar på ett djupare plan. Däremot talar
han om att rollerna i gruppen påverkar mer än vilket instrument man spelar. 

Saxofon C däremot ger ett exempel som visar att kopplingen mellan instrument och identitet kan
vara både konkret och fysisk. Han menar att om man har en dålig speldag och spelar sämre än man
brukar, blir man på dåligt humör och ”man får en dålig känsla i kroppen”, vilket i sådana fall
påverkar både en själv och omgivningen. Ruud (1997) skriver att musiken är svår att särskilja från
en musikers identitet. 

För vissa av informanterna i denna studie är instrumentet istället starkt kopplat till deras yrkesroll
som professionella musiker. Piano A menar till exempel att musikerskapet i sig är en viktigare del
av hans identitet och mycket mer en fråga om livsstil än vilket instrument han spelar. Han påpekar
också att betydelsen av detta är olika beroende på sammanhang och konstaterar att det privat inte är
så viktigt att han spelar just piano. Liksom Mathiasson (1994) skriver handlar denna skillnad,
mellan en informell och en formell roll, om olika delar av en persons identitet. I Piano A's fall har 

19



kopplingen till instrumentet större betydelse i förhållande till hans formella roll än vad det påverkar
honom privat. 

En annan faktor som verkar ha betydelse för hur instrument och identitet påverkar varandra är om
man spelar flera instrument. Gör man det blir ett specifikt instrument inte lika viktigt och individen
tenderar att se sig själv mer som musiker i största allmänhet än som en instrumentalist av någon
sort. Eller så är själva faktumet att man spelar flera instrument det man identifierar sig med, snarare
än vilket instrument man spelar.

Trots att alla informanter inte upplever att deras identitet påverkas av instrumentet de spelar, finns
det en aspekt av detta som återkommer i alla instrumentgrupper. Det är tanken på instrumentet som
ett personligt uttryck. Även om det i intervjuerna talas mycket om samarbete och samspel inom
gruppen, framkommer det ändå att det är viktigt för individen att få tillfälle och utrymme att tillföra
”det man själv vill, som person”. Eller som de säger i Grupp B, att ”uttrycka sitt eget”. 

Här finns en koppling till individens identitet, då uttrycket blir en fråga om personlighet som
kanaliseras via instrumentet. Basist B säger att han inte är så intresserad av att stå i centrum och
spela solo. Han talar om att det inte är det han vill uttrycka med sitt spel och att han kanske skulle
valt ett annat instrument om hans uttryck varit annorlunda. Valet av genre tycks också ha betydelse
för uttrycket, då till exempel Piano B konstaterar att friheten inom jazz, att spela ackorden lite som
man själv vill, passar hans personlighet. På det sättet påverkar personligheten hans musikutövande,
även om han inte nödvändigtvis förknippar sig själv mer med sitt instrument för den skull. Det
handlar helt enkelt om en lång rad av omständigheter som alla påverkar varandra. 

20



DISKUSSION
Syftet med denna studie ä r att undersöka om en ensemble påverkar instrumentalisters
identitetsskapande och om instrumentets funktion i musiken då har någon betydelse. Den
teoribildning jag använt kring identitet och identitetsskapande är hämtad från forskning om
senmodernitet. En aspekt av denna teoribildning är att varje individ har en sammansatt personlighet
som inte är statisk, utan ändras och anpassas efter sammanhanget, liksom Ziehe (1989) konstaterar
är identitet idag inte något man en gång för alla tillägnar sig, utan något man får forma själv. Detta
gör ämnet svårgreppbart, men de tendenser som framkommit i undersökningen går att sammanfatta
i följande tre huvuddrag. 

Alla är viktiga för helheten

Ett samband som framkommit i studien är att informanter från varje instrument tenderar att
motivera just sitt instrument utifrån dess funktion och dess betydelse för ensemblen. Samtliga
instrument motiveras vidare med att just det instrumentet har störst möjlighet att påverka gruppen
och det musikaliska skeendet. Det intressanta är att detta bara sägs i de individuella intervjuerna och
att alla informanter verkar omedvetna om att de andra också använder samma typ av argumentation
när det gäller deras respektive instrument. 

Paradoxen är att detta sker samtidigt som informanterna lyfter fram det musikaliska samspelet som
extra viktigt. Att stötta och lyfta varandra. Framförallt bland kompmusikerna framkommer tankar
om att jobba i bakgrunden, följa och backa upp solisten eller den som spelar melodi. Alla tre
ensembler talar på något sätt om gemensamma ideal och att dra åt samma håll. Även om jag tolkar
betydelsen av detta lite olika beroende på ensemble, uppfattar jag det ändå som en strävan/önskan
att gruppen ska samspela, oavsett resultat eller mål.

Utgår man från det Nilsson (2005) skriver, hur alla våra uppfattningar om identitet är grundade på
kommunikation med andra, så innebär det att bekräftelse från gruppen är mycket viktigt för vår
självbild och självkänsla. Vilket i sin tur borde betyda att ett utvecklat självförtroende vad gäller
instrumentets betydelse inte kan vara hämtat ur tomma luften, utan måste ha sitt ursprung i någon
form av uppmuntran från gruppen. Alla verkar helt enkelt, mer eller mindre omedvetet, leva på
bekräftelsen från gruppen. Det finns också utrymme att ge den bekräftelsen, utan att för den skull
förminska betydelsen av sin egen funktion, då musicerande i grupp innebär att man bidrar till en
helhet större än beståndsdelarna var för sig. Alla är helt enkelt betydelsefulla och idéerna kring vem
eller vad som är viktigast blir högst subjektiva. 

Växelverkan mellan instrument och personlighet

En fråga som ställts till alla informanter i studien är ”upplever du att instrumentet påverkar din
personlighet”. Svaren har varit varierade, men även om vissa menar att de inte skulle vara en annan
person om de spelade ett annat instrument, eller inte spelade alls. Så menar de flesta ändå att
instrumentet påverkar deras personlighet i någon utsträckning. Till exempel i form av ett
karaktärsdanande uttrycksmedel, som både kan ge utlopp för inre energier och göra en mer ödmjuk.
Det kan stärka ens självförtroende eller sänka densamma. Prestationen kan ge ”en dålig känsla i
kroppen”, som Saxofon C uttrycker det. Vilket i sin tur påverkar både individen och dess
omgivning. 

Det är dock inte instrumentet i sig som i första hand står för påverkan på identiteten, utan snarare
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gruppens förväntningar på personen som spelar ett visst instrument. Man lär sig rollen som en
specifik typ av instrumentalist och man får en roll i ensemblen, som delvis är kopplad till
instrumentets funktion. Flera informanter talar om en påverkan över tid. De menar att man växer in
i rollen man får och lär sig vad gruppen/omgivningen uppskattar och förväntar sig. Det kan däremot
vara bra att vara medveten om att en etikett av det här slaget i grund och botten bara är en fördom.
Som Nilsson (2005) skriver handlar det om en förenklad beskrivning, vars huvudsakliga syfte är att
förstå sin omgivning och skapa förutsägbarhet i gruppen. Dessa etiketter kan också bidra till att
befästa roller och ha en tvingande inverkan på individen, fast det endast rör sig om generaliseringar.
Gruppens förväntningar kan lätt bli en självuppfyllande profetia (ibid).

Ett exempel hämtat från studien är Trumpet B, som upplever att han är ”fel” personlighetstyp i
förhållande till instrumentet han spelar. Han beskriver sig själv som en person som inte tar så
mycket plats, men menar samtidigt att instrumentet tvingar honom att ta plats i musiken. Detta
eftersom trumpet enligt honom är ett kraftfullt melodiinstrument som sätter prägeln på musiken. Det
är också ett instrument som i många situationer betraktas som ett ledarinstrument, något som även
framkommit i studien. Trumpet B tar arbetet i en blåssektion som exempel och menar att det ofta
finns outtalade förväntningar från gruppen på att trumpetaren ska agera ledare. Rollen som ledare
verkar helt enkelt komma på köpet, som en konsekvens av gruppens förväntningar utifrån
instrumentets funktion. Detta är omständigheter som Trumpet B menar påverkar hans personlighet,
då han tvingas träna egenskaper som han inte upplever sig ha naturligt. 

Det är alltså fråga om en växelverkan mellan instrumentet och individens personlighet.
Instrumentet, eller den roll som följer med instrumentets funktion i ensemblen, kan förstärka vissa
egenskaper hos en individ, medan individer som redan har egenskaper som passar ett specifikt
instrument skulle kunna vara mer lämpade, eller i alla fall mer benägna, att ta sig an just det
instrumentet. Eller som Johansson (2005) skriver kan vi ana att vissa karaktärsdrag bidrar till att
man lättare och oftare får en viss roll. 

En annan aspekt som framkommer i undersökningen är att det även verkar finnas en koppling
mellan det personliga musikaliska uttrycket, instrument och individens identitet. Ruud (1997)
konstaterar till exempel att musiken är så djupt sammankopplad med hur musiker ser på sig själva,
att det är svårt att skilja på musik och identitet. När vissa informanter då talar om personligt uttryck,
men inte vill kännas vid att deras personlighet påverkas av instrumentet, får det mig att fundera över
om det verkligen är möjligt att uttrycka något personligt via ett instrument, utan att uttrycket färgas
av instrumentet och dess roll, funktion eller förutsättningar.

Skillnader mellan kompinstrument och melodiinstrument

Jag ser inga direkta skillnader mellan hur melodi- och kompinstrumentalisterna resonerar om sig
själva och sina instrument, eller hur de talar om varandra, respektive ensemblen. De förväntningar
eller fördomar som finns riktade mot respektive instrument tycks vara jämt representerade i
ensemblerna. 

Värt att notera är ändå att de olika funktioner som instrumenten har i ensemblen uppmuntrar olika
typer av personliga egenskaper och därmed finns en tendens att de personlighetstyper som lockas
till ett specifikt instrument skiljer sig åt. Om man generaliserar kan man säga att
melodiinstrumenten tenderar att lyfta fram/förstärka initiativtagande och andra ledaregenskaper,
medan kompinstrumentalisterna generellt har stöttande, mer avvaktande egenskaper. Detta är något
som återspeglas i hur informanterna talar om både sig själva och varandra. Något som därmed även 
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fungerar som exempel på vanliga fördomar och vilken typ av personliga egenskaper ensemblen
förväntar sig från respektive instrumentgrupp. 

En annan olikhet mellan melodi- och kompinstrument är de mer outtalade statusskillnader man kan
utläsa från informanternas tankar kring att den melodibärande rollen per automatik skulle innebära
en ledarroll. Något som i sin tur medför en ökad status, då ledarrollen i en grupp vanligen betraktas
som extra viktig. Detta är en förväntning eller slutledning som uttrycks både av kompmusiker och
melodiinstrumentalister. 

Slutdiskussion 

Denna studie visar att vilka personliga egenskaper som kopplas till ett instrument delvis beror på
vilken funktion instrumentet har i musiken och ensemblen. En viss personlighetstyp tenderar också
att dras till det instrument som bäst överensstämmer med individens personliga egenskaper. Eller så
är det just dessa egenskaper som med tiden och genom gruppens påverkan utvecklas mest. Vissa
personlighetsdrag kanske förstärks ytterligare om individens roll i den sociala gruppen dessutom
överensstämmer med gruppens förutfattade meningar gällande det berörda instrumentet. Ett
instruments fysiska kvaliteter eller kännetecken kan ha en viss påverkan, men framför allt är det
gruppen som har betydelse för vilka normer och förväntningar som förknippas med ett visst
instrument. 

Genre är ytterligare en aspekt som tycks påverka vilka förväntningar det finns på individen som
spelar ett visst instrumentet, samt vilka personliga egenskaper som passar ihop med vilket
instrument. 

Växelverkan mellan individens personliga egenskaper och musikaliska identitet är kärnan i studien.
Det sociala sammanhanget, gruppen eller ensemblen, är det som omsluter helheten och formar
ramverket för hur dessa utvecklas. Instrument och genre är slutligen de omständigheter som
påverkar roller och normer inom gruppen och som genom detta i förlängningen även tycks ha
betydelse för individens identitet och personliga egenskaper. 

Metoddiskussion

Den största utmaningen med utförandet av intervjustudien, förutom att organisera dem rent
praktiskt, var att formulera frågorna så öppet och förutsättningslöst som möjligt. Det var svårt att få
informanterna att tala om det valda ämnesområdet, utan att samtidigt ställa frågorna på ett sådant
sätt att de skulle kunna påverka svaren i endera riktningen. Jag uppfattar dock detta som en generell
svårighet med kvalitativa intervjustudier och upplever inte att denna svårighet har påverkat
resultatet i denna studie. Däremot blev det tydligt att informanterna gärna ville svara på det de
trodde att frågan gällde, samt att nyckelorden i intervjufrågorna tolkades olika, vilket resulterade i
att vissa av intervjuerna pågick ett tag innan informanterna började tala mer fritt om sina egna
känslor och upplevelse. Utifrån denna iakttagelse upplever jag upplägget med gruppintervjuerna
innan de individuella intervjuerna som lyckat, då informanterna på så sätt blev varma i kläderna och
redan hade börjat resonera kring ämnet innan det var dags för de individuella frågorna. Dock är jag
medveten om att denna studie kan vara svår att reproducera exakt eftersom jag vid ett par tillfällen
tvingades frångå upplägget. 
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Framtida forskning

Denna studie har visat att det finns en påverkan mellan en individs personliga egenskaper, identitet
och instrumentutövning. När det gäller framtida forskning finns en aspekt som också framkommer i
studien, som vore intressant att undersöka närmare. Det är tidsaspekten. Några informanter säger
saker som att ”man lär sig rollen och växer in i den”, ”det blir roligare med tiden” och liknande,
vilket antyder att tiden skulle kunna vara en faktor i kopplingen mellan instrument och identitet.
Utifrån detta vore det mycket intressant att göra en liknande studie, men fokusera urvalet på
informanter som börjat spela senare i livet och inte har en musikutbildning som bakgrund. 
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BILAGOR

Intervjufrågor

Gruppintervjuerna
• Kan ni berätta lite om er grupp och hur ni jobbar ihop?
• Har ni olika roller i gruppen? Hur skulle ni beskriva dessa?
• Hur är det musikaliska ansvaret fördelat? 
• Har ni tänkt på några musikaliska ojämlikheter, instrumenten emellan?
• Ni spelar improvisationsbaserad musik. Skulle ni säga att ni, utifrån era instrument, har 

samma förutsättningar att närma er improvisation? 

Extra frågor till Grupp A 
• Hur påverkas musiken och samspelet i gruppen när det tillkommer en solist?
• Ni har ju spelat med många olika solister genom åren. Märker ni någon skillnad mellan olika 

instrumentalisters förhållningssätt till musiken? 

De andra grupperna fick istället frågan
• Hur tänker ni kring skillnaden mellan kompmusiker och solister? 

Individuella intervjuerna
• Vad har du för förhållande till ditt instrument? Hur kommer det sig att du började spela det?
• Hur skulle du beskriva din roll i gruppen? 
• Tror du att ditt instrument kan ha någon inverkan på vilken roll du har i gruppen?
• Tror du att ett instrument kan påverka ens personliga egenskaper?
• Upplever du att ditt instrument har några för- och nackdelar? Styrkor eller svagheter? Fördelar

eller begränsningar?
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