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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka hur dirigenter för symfoniorkester och storband använder 
olika tecken i sin kommunikation samt att se om det fanns tydliga likheter och skillnader 
mellan de olika orkesterformerna. I studien har ett socialsemiotiskt och multimodalt 
perspektiv använts. Dirigenterna har analyserats utifrån bland annat vilka teckensystem de 
använder i sin kommunikation med musikerna. Videoobservation har använts som metod och 
materialet har tagits från siten www.youtube.com Urvalet har bestått i inspelningar av 
världskända professionella dirigenter som dirigerar professionella orkestrar, några av de bästa 
inom sitt fält. Resultatet påvisar att dirigenterna ofta använder många teckensystem simultant. 
Dirigenterna använder en del gemensamma tecken men även många personliga tecken för sin 
kommunikation. Det framkom vissa skillnader mellan genrerna men då resultaten även skiljde 
sig mellan dirigenterna inom samma genre krävs mer studier för att ge ett slutgiltigt resultat. 
Överlag behövs fler studier på dirigering inom storbandsorkester.  

Nyckelord: symfoniorkester, storband, dirigent, multimodal analys, socialsemiotik, 
videoanalys 

 

Abstract  
The aim of this study was to investigate how conductors representing two different orchestral 
traditions - the symphony orchestra and big band- use different signs for communication and 
to explore whether there are any clear differences and similarities between them. Throughout 
the analysis,  a social semiotic and multimodal perspective was applied. The conductors have 
been analysed by which signs they use when communicating with the musicians. Video 
observation was used as a method and the material has been retrieved from 
www.youtube.com. The selection contains recordings of professional and world-famous 
conductors, working with world renowned orchestras. The result of the study seems to reveal 
that the conductors utilize and communicate with many sign systems simultaneously and that 
they use mutual signs as well as personal signs when communicating. There were differences 
between the two genres but also between conductors within the same genre so further studies 
are needed to establish a more thorough conclusion. Overall, there is a need for further and 
larger studies regarding big band orchestras. 

Keywords: symphony orchestra, big band, conductor, multimodal analysis, social semiotics, 
video analysis  
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1 Inledning och bakgrund 
Under mina år av studier i musik har ämnet ensembleledning alltid funnits med som ett 
obligatoriskt moment. Men jag har aldrig upplevt att ämnet tillåtits nå någon högre 
svårighetgrad. Ämnet har aldrig lyfts till någon högre nivå än att jobba basalt med slagteknik, 
in- och avslag och i viss mån dynamik. Det har aldrig vad jag kan minnas, talats om 
exempelvis repetitionsteknik, energi, styckets känsloläge, vikten av repetitionsplanering, hur 
man djupstuderar partitur eller vilket mål man som dirigent har med ett stycke. 

Sedan något år tillbaka har jag lett storband på både god amatörnivå och i professionella 
orkestrar och det som slagit mig är att det vi gjort under min utbildningstid till stor del inte 
fungerat i dessa sammanhang. Då jag har haft ett behov av att utveckla min egen dirigering- 
och repetitionsteknik så har detta lett till ett intresse av att lära mig mer inom ämnet. Vidare 
har jag letat efter material inom storbandsdirigering men jag har inte hittat någon litteratur 
eller forskning som känts riktigt relevant eller inriktat mot en högre, professionell nivå. Då 
litteraturen och forskningen som finns lutar sig mot den klassiska traditionen, det vill säga den 
tradition som jag delvis känt som en begränsning i mitt eget arbete, har den endast hjälpt mig 
lite med min egen utveckling.   

Mot denna bakgrund och med antagandet att fler har samma erfarenheter har jag valt att 
studera professionella dirigenter från två olika genrer samt orkesterformer; storband och 
symfoniorkester. Valet av dirigenter från två olika genrer grundar sig i att jag i samband med 
min uppsats vill lära mig mer om dirigering från några av de absolut bästa. Via dessa studier 
har jag försökt att finna skillnader och likheter mellan dirigenterna och samtidigt försökt att 
ge mig själv incitament för min personlig utveckling.  

1.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om dirigering finns främst på engelska och då från engelsktalande länder 
främst USA. Det har visat sig mycket svårt att finna forskning som behandlar ämnet 
dirigering utifrån ett icke-klassiskt perspektiv. Kanske kan det bero på att dirigering inom 
jazzen och andra populärmusikaliska genrer ännu inte till fullo har tagit sig in i den 
akademiska världen?  

De diskussioner inom dirigering som förs är främst riktade mot gestik och hur man använder 
sina händer för att kommunicera med orkestern. Det har visat sig att det visuella, dirigentens 
gestik, har en stor påverkan på hur vi upplever och tolkar musikalisk intention och ett 
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framförandes uttryck och det verkar som att det visuella blir en integrerad del av det 
musikaliska framförandet (Morrison, Price, Smedley, & Meals (2014). Vår förmåga att se får 
oss alltså att tolka in att fysiska rörelser också är en del av det klingande, det musikaliska 
uttrycket. De dirigenter som har mycket uttryck i sin gestik påverkar ensemblens framförande 
så att den blir betydligt mer exakt (Sidoti 1990). Deltagande musiker värderar också en 
expressiv dirigent högre och tycker att slutresultatet blir bättre (House 1998, Napoles 2013, 
Silvey 2013) även när det klingande slutresultatet var exakt likadant, det vill säga alla 
informanter fick lyssna på samma ljudinspelning (Schutz & Lipscombe 2007). En dirigent 
med mycket uttryck i sin gestik åtnjuter även en större respekt från musikerna (House 1998) 
än en dirigent med mer strikta rörelser. House (1998) visade även att musikerna i en 
studentorkester presterade bättre när dirigenten var uttrycksfull i sin gestik.  

Det förekommer även analyser av hur andra kommunikationsmetoder som exempelvis 
ansiktsuttryck och verbalisering påverkar resultatet med en orkester. Mayne (1992) kom fram 
till att ansiktsuttryck inte bidrog till en högre förståelse av dirigentens gestik medan Silvey 
(2013) påvisar motsatt effekt. Silvey (2013) påvisade ett tydligt samband mellan dirigentens 
ansiktsuttryck och ensemblens uttrycksgrad, samt att ett ansiktsuttryck, oavsett om det var 
bifallande eller ogillande, påverkade ensemblen mer än vad ett neutralt ansiktsuttryck gjorde. 
Inom detta fält verkar det finnas olika resultat och det krävs mer forskning för att vi ska veta 
mer om hur ansiktsuttryck påverkar ensemblemusiker och upplevelsen av den klingande 
musiken.   

Sousa (1988) baserar sin undersökning på begreppet emblems (eng., fortsättningsvis emblem). 
Ett emblem innebär exempelvis att en ickeverbal kommunikation kan verbaliseras till ett eller 
två vanliga ord eller en mening. Denna mening i sin tur är fullt förståelig för de flesta av de i 
en speciell grupp, klass, diskurs eller subkultur och föder ytterligare teser runt emblemet. 
Emblem kan direkt översättas till dirigering där dirigenten använder sig av musikaliska 
emblem. Dirigentens rörelser, emblem, har specifika betydelser och syftet är att förmedla 
interpretatorisk tydlighet. Att förståelsen för emblemet avgörs av den sociala kontexten är 
också intressant att koppla ihop med uppsatsens vetenskapliga teori, socialsemiotiken som 
hävdar att vi kommunicerar på olika sätt beroende på i vilket socialt sammanhang vi befinner 
oss i. Dessa emblem översatte Sousa till drygt 50 stycken gester som en dirigent fick spela in 
på video. Filmerna bedömdes senare och kategoriserade utifrån olika kriterier som exempelvis 
fermat, in- och avslag, stilar, tempobyten etcetera. Sousa kom i sin studie fram till att 
dirigentens rörelser automatisk inte är något som förstås av alla utan måste läras in och 
förståelsen och igenkänningen ökar ju mer erfarenhet mottagaren har.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att tydliggöra vilka möjligheter till olika uttrycksmedel dirigering kan 
erbjuda samt att analysera om det mellan orkestertraditionerna symfoniorkester och storband  
finns gemensamma nämnare och om det är något som skiljer sig åt. För att konkretisera och 
uppfylla syftet har två övergripande forskningsfrågor utarbetats:   

• Hur använder dirigenter olika tecken i sitt arbete? 
• Vilka gemensamma nämnare och vilka skillnader finns mellan ett mindre urval 

dirigenter inom de olika orkestertraditionerna symfoniorkester och storband?  

Studien implementeras genom analys av data från videoobservationer. De frågor som 
studerats i videoanalysen är: hur hanterar och gestaltar de olika dirigenterna gemensamma 
musikaliska faktorer som tempo, gestik, inslag, avslag, dynamik och ickeverbal 
kommunikation? 

2 Socialsemiotik och multimodal teori  
I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga teorin som tillämpas i studien.  

 Socialsemiotik och multimodalitet 

Delar man upp ordet socialsemiotik så är det uppbyggt kring orden social och semiotik. 
Sammansättningen av ordet handlar om kommunikation mellan människor (social) och hur vi 
skapar betydelse av denna kommunikation (semiotik). Grundtanken inom socialsemiotiken är 
att människor kommunicerar på olika sätt. Med grund från lingvistiken så formar Halliday 
(1978) sin tes att vi människor skapar förståelse och betydelse genom vilka ord och vilken 
grammatik vi väljer att använda som kommunikationsmedel. Detta i sin tur skapar olika slags 
former av betydelser. Socialsemiotiken utvecklas över tid till att inte bara fokusera på ord och 
grammatik utan att även inkludera annan kommunikation. Som exempel kan ges exempelvis 
tonfall, gester och bilder men även sådant som kan kopplas ihop med en kulturell eller en 
social kontext. Enligt Selander och Kress (2010) så är, dessa av människan utvecklade 
teckenvärldar, ett led i att skapa mening i mänsklig kommunikation. De olika teckenvärldarna 
kallas inom socialsemiotiken för mode eller modes. Enligt Wingstedt (2012) så benämns 
begreppet mode med svenska termer bland annat som: teckensystem, resurs för representation, 
semiotisk modalitet och gestaltningsform. Jag har valt att använda begreppet teckensystem i 
denna uppsats. Jag valde socialsemiotiken som teoretiskt perspektiv för att den är verktyg som 
passar bra vid analys av typiska musikaliska förlopp som inte är grundade i verbala 
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instruktioner, utan i teckensystem anpassade för den musikaliska kommunikationen mellan 
människor.  

Hur vi läser av och tolkar kommunikation från en annan människa påverkas också av andra 
faktorer som exempelvis vem avsändaren är och vad hen har för kön och ålder. Är vi flera 
stycken som kommunicerar samtidigt så påverkar även det, samt i vilket rum vi befinner oss i; 
om vi är på en allmän plats eller om vi sitter hemma i vår bostad och chattar på Internet 
(Wingstedt, 2012). Dess situationer benämns enligt Wingstedt som personliga, sociala och 
situationella kontexter.  

Inom socialsemiotiken förekommer även begreppet: modalitet. Modalitet är kombinationer av 
olika slags former av teckensystem som exempelvis tal, bild och ljud. I de sammanhang man 
använder flera olika kommunikativa resurser samtidigt så benämns dessa som multimodala 
eller multimodalitet.  

Tänk dig att du lyssnar på favoritmusik. Du blundar och är inne i musiken som flödar genom 
din kropp och musiken framkallar olika känslor i dig. I lyssnandet påverkas du av vilken slags 
musik du lyssnar på (en pianotrio eller utomeuropeisk folkmusik) och om du öppnar ögonen 
påverkas din upplevelse ytterligare av var du befinner dig (i en konsertsal eller på en buss i 
Mumbai) eller om du lyssnar ensam eller faktiskt själv spelar musiken tillsammans med andra 
människor. Musiken självt uttrycker ett teckensystem, i vilket rum du befinner dig ett annat 
och om du lyssnar ensam eller tillsammans med andra ytterligare ett teckensystem. Ett 
teckensystem är en byggsten som kombineras med fler teckensystem och organiserat används 
för att skapa mening och betydelse i kommunikationen (Wingstedt 2012, Björkvall 2009).  

Beroende på i vilket sammanhang vi människor befinner oss, så anpassar vi vårt val av 
kommunikativa resurser. Vi väljer mellan en mängd olika resurser för att kommunicera och 
som hjälpmedel för att skapa betydelse. Samtidigt behövs poängtera att sociala konventioner 
och kulturellt betingade företeelser begränsar betydelsen av olika resurser. Detta innebär 
också att resurserna är i konstant utveckling då vårt samhälle och människorna i det alltid 
befinner sig i utveckling (Björkvall, 2009). 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt den vetenskapliga  
metoden; socialsemiotisk multimodal teori. Här redogörs också för urvalet av dirigenter och 
repertoar samt studiens genomförande.  



5 

 

 

3.1 Videoobservation  
Att observera något är enligt Bjørndal (2005) ett sätt att undersöka och iakttag något på ett 
intensivt, detaljerat sätt. Observationen ska ske med syfte att observera en speciell företeelse. 
Observatören kommer i sin observation påverkas av sina tidigare ämneskunskaper och sina 
egna personliga förutsättningar. Bjørndal anser att det finns fyra viktiga steg för att få en väl 
fungerande observation:   

1. Vad det är som ska iakttas? (Olika dirigenter som dirigerar en orkester) 

2. Observationen ska handla om det som händer (Dirigenten slår in, rör sig, blundar etcetera) 

3. Observatörens tolkning av materialet (Resultat och Analys)  

4. Observatörens bedömning och analys av materialet (Diskussion)  

I och med att videoformatet möjliggör för observatören att instudera materialet flera gånger 
kan observationen fördjupas då fler nyanser i materialet och simultana teckensystem kan 
upptäckas. Bjørndal (2005) anser dock att videoformatet redan är begränsat då kameran och 
mikrofoner redan är utplacerade. På så sätt är videoformatet endast en representation av en 
möjlig verklighet.  

3.2 Videoanalys 
När jag skulle starta min analys började jag först med att skapa ett dokument med de 
teckensystem som jag hade beslutat mig för att studera: tempoangivelse/inräkning, inslag, 
avslag, slagfigur, cues, gestik, dynamik, intensitet och artikulation. Jag märkte direkt att detta 
inte skulle fungera optimalt och övergick till att notera händelser på ett vanligt papper 
tillsammans med en exakt tidsangivelse. När jag började studera videorna så beslöt jag mig 
för att lägga till begreppen kroppen och ögonen som instrument (vad gör resten av kroppen), 
och var i förhållande till kroppen befinner sig dirigentens händer i höjdled (höfter, mage, 
bröst, huvud, ovanför huvudet) och sidled (långt ifrån eller nära kroppen).  

Jag fokuserade på att skriva korta, koncisa förklaringar som max skulle vara en rad. 
Exempelvis: 

0´26 Accent, Rakt ut t höger med höger hand + kropp 

0´27 Accent, Nerifrån och upp, höger hand, stor rörelse  
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B1a 

0´28 Rynkar ögonbryn. Mungipor nedåt. 

 

B1 

 

0´29 Slagfigur 

 Jag märkte ganska snabbt en begränsning i att bara använda skriftspråk och övergick ibland 
till att teckna små enkla figurer av exempelvis slagfigurer. Exempel:  

 

På så sätt var det lättare att förstå riktningar och omfattningar av olika rörelser. Under de 
första genomtittningarna valde jag att fokusera på inslag, avslag, slagfigur, viss gestik och 
andra väldigt tydliga företeelser för att sedan fortsättningsvis fokusera på ansiktsuttryck, 
ögonkontakt och kroppen som instrument. Detta antecknades på ett parallellt A4-papper som 
klistrades ihop med de första arken för att bibehålla en tidslinje. A4-papperen dokumenterades 
som B1, B2, B3 etcetera. (Bernstein sida 1, 2, 3 etcetera) och de kompletterande betecknades 
som B1a, B1b, B1c etcetera.   

 

 

  

 

Vid sammanställningen av materialet valde jag att fokusera på de enskilda teckensystemen 
hos varje enskild dirigent. Utifrån det jämförde jag dirigenternas teckensystem genom att dels 
försöka se hur de gjorde samt jämföra skillnader och likheter mellan de valda tecknen. Jag 
gick då tillbaka flera gånger i videorna och tittade igen och jämförde min anteckningar med 
skeendet på skärmen. Jag valde oftast att titta utan ljud för att kunna fokusera fullt ut på 
dirigentens rörelser.   

Tyvärr visade videon med Brookmeyer inte hans ansikte framifrån så där föll möjligheten till 
viss analys av ansiktsuttryck bort. Vid vissa vinklar ser man hans ansikte i profil och man får 
ändå en förståelse för någon slags form av känsloförmedling men det gav ändå inte tillräckligt 
med underlag för att kunna dra slutsatser angående ansiktsuttryck och mimik.  

3.3 Etiska ställningstaganden   
Då videorna ligger öppna för vem som helst med en Internetuppkoppling så har jag inte valt 
att anonymisera mitt val av dirigenter. Videorna är publicerade av olika institutioner som en 
förmodad redovisning av sin verksamhet och har därmed rimligtvis redan kommit överens  
med de publicerade dirigenterna om eventuella juridiska spörsmål. När detta skrivs är två av 
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dirigenterna avlidna. Jag har i mitt etiska ställningstagande inte funnit att individen 
(dirigenten i det här fallet) har kunnat åsamkats någon skada eller kränkning vilket 
överensstämmer med individskyddskravet i Vetenskapsrådets (1990) Forskningsetiska 
principer.  

Den forskning jag har bedrivit har bland annat haft som syfte att se vilka metoder och 
teckensystem som är användbara vid dirigering inom olika genrer samt att belysa behovet av 
mer studier inom storbandsdirigering. Detta går i linje med Vetenskapsrådets (1990) 
forskningskrav om att:  

Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Vetenskapsrådet (1990, s.5) 

3.4 Urval 
Utgångspunkten i ett tidigt skede var att studien skulle studera världskända och väl etablerade  
dirigenter som dirigerar en professionell orkester. Dels för att jag personligen ville lära mig 
mer om dirigering (vad är väl då bättre än att lära sig från de bästa?) och dels för att dessa 
dirigenter med solida karriärer och mycket god renommé rimligtvis borde besitta mängder av 
kunskap samt att de är goda representanter för sina respektive genrer. Detta val ledde till att 
materialet som skulle undersökas behövde vara lätt tillgängligt och då som en följd av detta;  
till videoinspelningar på YouTube.com. För att få ett så brett urval som möjligt användes i 
YouTubes sökformulär engelska söktermer såsom ”bernstein conducting”, ”maria schneider 
rehearsal” etcetera. Då dirigenterna är så framstående och välkända hittades relevant material 
först långt ner i söklistorna.   

Initialt hade filmat material från repetitioner tänks att användas men det visade sig vara 
väldigt svårt att hitta material som var någorlunda likvärdigt. Därför föll till slut valet på att 
studera två filmer från konserter och en film från en repetition där ett stycke genomspelas från 
start till slut. Det önskvärda scenariot hade varit videor med en fast videokamera men detta 
blev tvunget att frångås det då det knappt fanns några sådana filmer att finna. De utvalda 
dirigenterna är så meriterade att det oftast inte fanns några enklare videor. De videor som 
finns är till stor del från konserter och de är dessutom klippta mellan olika kameravinklar, 
förmodligen för att göra det visuellt intressant för tittaren. Som ett exempel kan ges att: först 
vilar kameran på dirigenten som klipps bort till förmån för en kamera på oboisten som spelar 
en solomelodi. 

Generellt visar urvalet av YouTube-sökningarnas filmer också på skillnad mellan videor på 
symfoniorkester och storband. Symfoniorkestern har oftare mer avancerade videor än 
storbanden, och man kan ponera att det handlar om att stora konserthus och kända orkestrar 
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har ett annat ekonomiskt utgångsläge än storbanden som sällan, eller aldrig, tillhör en fast 
kulturinstitution. Detta överensstämmer med det Stewart (2004) skriver om 
symfoniorkestermusikernas bättre ekonomiska villkor, förmåner och bättre arbetsvillkor 
medan jazzmusikerna tjänar betydligt sämre och att deras motivation till att spela med ett 
storband i större grad drivs av konstnärlig och personlig utveckling.  

Då valet föll på videor som visar en konsertsituation så har några nackdelar i form av dålig 
upplösning och att de är filmade från ett relativt långt avstånd. Man ser dessutom i en video 
för det mesta, dirigenten bakifrån eller snett från sidan. Det filmade materialet har en 
spännvidd på ca 25 år och gemensamt är att dirigenterna dirigerar sina egna verk. Bernstein 
och Schneider dirigerar utantill medan Brookmeyer använder partitur. Brookmeyer och 
Schneider dirigerar bara med händerna medan Bernstein använder en så kallad taktstock 
(taktpinne, dirigentpinne): Det vill säga en pinne som i ena änden är fäst i ett handtag oftast 
gjort av kork. Taktstocken är ämnad att förstärka dirigentens gestik. Då någon annan redan 
filmat och gjort urval av exempelvis kameravinklar samt vad som ska filmas är urvalet redan i 
förväg begränsat och går i linje med Bjørndal (2005) och dennes resonemang om att en 
videoinspelning inte är en kopia utan en tolkning av verkligheten.   

3.5 Dirigenter 
Här kommer en kort presentation av de dirigenter som jag har valt att studera. Gemensamt för 
de tre är att de är både tonsättare och dirigenter, de är amerikaner, samt att alla tre har arbetat 
genreöverskridande. De är alla representativa för sina respektive genrer då det är 
framgångsrika och har bidragit starkt till sitt musikaliska fält både som kompositörer och 
dirigenter. Jag valde tre amerikaner då det är i USA storbandsjazzen har haft sin födelse, 
största utveckling och genomslag. Bernstein valde jag för att jag anser honom vara en stor 
musiker och kompositör som berikat världen väldigt mycket med sin musik och sin 
kompetens.  

 Leonard Bernstein (1918-1990) 

Amerikansk dirigent och tonsättare. En av världens mest framstående dirigenter och 
kompositörer under 1900-talet. Bernstein rörde sig hemtamt mellan olika musikstilar och var 
mångskiftande både som dirigent och kompositör.  

Bernstein har en väl dokumenterad öppenhet kring olika slags musikstilar som han gärna 
också undervisade om. På YouTube.com finns klipp från tv-program (Omnibus, Young 
People's Concerts) där Bernstein talar och undervisar i allt från Beethoven till jazz med en 
välgrundad, gedigen kunskap om det han talar om.  
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Mass (1971) är ett exempel på Bernsteins stilistiska bredd. Mass texter baseras på den romers-
katolska mässan och innehåller enligt Grove Music Online en folklighet som består bland 
annat av jazzrytmer, jazzharmonik och blue notes men även av mer komplexa 
kompositionstekniker såsom trestämmighet med ackordfärgningar, bitonalitet, växlande 
taktarter, polyrytmik, polymetrik, starka dissonanser och tolvtonsserier. Bernsteins stilistiska 
val återfinns i både hans Broadway-musik samt i hans konsertmusik.		

Both moving and perplexing, it (Mass, red. anm.) appears to be as close to 
Bernstein’s spirit as any piece that he ever wrote.” (Grove Music Online 2012)   

 Bob Brookmeyer (1929-2011)  

Amerikansk kompositör, dirigent och musiker (ventilbasun) som i princip har spelat med 
”alla” kända jazzmusiker som exempelvis Gerry Mulligan, Stan Getz, Jim Hall, Thad Jones, 
Ray Charles, Bill Evans och Count Basie. Brookmeyer var en av grundaren av det 
legendariska storbandet Thad Jones–Mel Lewis Orchestra som gjort ett stort avtryck i 
storbands-historien och han skrev även flertalet enastående arrangemang för den orkestern 
(Myers 2009, Grove Music Online).  

Brookmeyer började redan som fjortonåring att skriva arrangemang professionellt och i slutet 
av 50-talet var han en eftersökt orkesterarrangör för sin uppfinningsrikedom, linjäritet och sitt 
sväng. I slutet av 70-talet återupptog han arrangerandet och komponerandet och under 80-
talet, enligt både Stewart (2004) och Myers (2009) började han söka sig mer mot klassisk 
konstmusik och ett sökande efter nya kompositionstekniker och klanger. I en intervju med 
Myers (2009) berättar Brookmeyer att hans ändrade inriktning mot klassisk konstmusik även 
ledde till ett behov av att utveckla sin dirigeringsteknik. Det gjorde att han började ta   
dirigeringslektioner och studerade DVD-filmer med kända dirigenter.   

 Maria Schneider (f. 1960-)  

Amerikansk kompositör och dirigent. En av de få amerikanska kompositörer som vunnit 
Grammy inom båda genrerna klassiskt och jazz (Grammy Awards, 2019).  

Schneider har en gedigen meritlista med studier för bland annat Gil Evans samt ovan nämnde 
Brookmeyer. Hennes kontakter med Brookmeyer ledde till att hon fick kontakt med Mel 
Lewis och möjligheten att skriva för The Vanguard Jazz Orchestra. Schneider formar sitt eget 
band i början av 90-talet och det är i skrivande stund ett av världens främsta storband som 
bara spelar hennes kompositioner (Grove Music Online). 

Utöver arbetet med sitt eget storband komponerar hon även musik för klassiska ensembler. 
Som exempel på andra samarbeten kan nämnas sopranen, Dawn Upshaw och Australian 
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Chamber Orchestra samt The Saint Paul Chamber Orchestra. Dessa samarbeten ledde till 
albumet The Thompson Fields som belönades med tre Grammys för; “Best Contemporary 
Classical Composition”, “Best Classical Vocal Solo”, “Best Engineered Album, Classical" 
(ArtistShare, 2016)  

Bildandet av Maria Schneider Jazz Orchestra har, enligt henne själv, varit den faktor som 
påverkat hennes musik mest. I Schneiders arbete kan man se influenser från Brookmeyer. 
Bland annat i 39-tonerstonföljden i hennes komposition ”Wyrgly” och även med användandet 
av minus nio-intervall (Stewart, 2004). 

3.5.3.1    Symfoniska danser ur West Side Story – Leonard Bernstein   

Bernstein avled 1990 och jag valde att studera en så sen inspelning som möjligt av hans 
Prolog ur Symfoniska danser från West Side Story (1985). West Side Story är en välkänd 
musikal och de Symfoniska danserna är instrumentala ombearbetningar av några stycken ut 
musikalen. Danserna spelas av en symfoniorkester med stråk, träblås, brass, slagverk och 
piano och musiken karaktäriseras av att vara svängig och rytmisk med en tydlig koppling till 
den amerikanska musikhistorien (Grove Music Online).   

3.5.3.2 Suite for Three, del 1 - Bob Brookmeyer  

Suite for Three är ett beställningsverk för storbandet The Vanguard Jazz Orchestra och 
premiären skedde 2009. Sviten består av tre delar och varje del är tillägnad en speciell solist i 
orkestern. Liksom vid valet av Bernsteins Prolog så valde jag även här att använda en sen 
inspelning. Brookmeyer avled 2011.  

3.5.3.3 Allégresse – Maria Schneider  

Allégresse är titeln på Schneiders tredje studioalbum för sitt eget storband från 2000 men även 
spår nummer tre på albumet. Valet av detta stycket skiljer sig från de övriga genom att det var 
videon som var avgörande. Detta var den tydligaste videon på Schneiders dirigering jag kunde 
hitta.  

 

4 Att leda en orkester 
I detta kapitel beskrivs vad dirigentens arbete är, några olika dirigeringstekniker samt 
orkestrarnas uppbyggnad.   
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4.1 Vad gör en dirigent egentligen?  
Att som dirigent leda en orkester innebär att man har olika funktioner bland annat som ledare, 
inspiratör och konstnärligt ansvarig. Från repetition fram till konsert ansvarar dirigenten för 
repetitionsinnehåll, själva repetitionen samt att estetiskt gestalta den klingande musiken och 
kommunicera sin musikaliska intention via gestik, fysiska rörelser samt via verbala 
instruktioner. Att stå framför en orkester och dirigera innebär ett arbete i realtid där många 
olika funktioner förväntas samverka. Här nedan går jag igenom några av dirigentens 
vanligaste teckensystem för att gestalta musikalisk intention och kunna leda en orkester.  

 

 Inslag och avslag 

En av dirigentens huvudroller är att få alla i orkestern att spela tillsammans och då är inslag 
och avslag centrala. Det vill säga när ska musikerna börja spela, sluta spela och i vilket 
gemensamt tempo? Inslag och avslag är exempel på hur dirigenten får igång och tyst på 
orkestern? 

 Slagfigur 

Av tradition så för dirigenten armarna (med fokus på höger hand och arm) i speciella 
vedertagna gestiska mönster för att visa grupperingar av tid, det vill säga så kallade taktarter. 
Detta kallas för slagfigurer och är centralt när man övar dirigering eller läser litteratur om 
dirigering och det finns många olika traditioner för exakt hur en slagfigur ska utföras. 
Taktettan ligger alltid längst ned i mönstret och den sista taktdelen ligger högt upp.  

Bilderna nedan visar slagfigurerna för två-, tre- och fyrtakt.  

                                        

 

Dirigenten förväntas ha en tydlig s.k. fokuspunkt i handen i det gestiska mönstret. Andersson 
(2013) förordar en lätt sluten hand med tummen lätt sluten mot pekfingret för att tydliggöra 
rörelsens slagkärnor.  
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 Cues 

En cue (engelska) är en signal till musikerna att en speciell funktion kommer att inträffa. Det 
kan vara partier inom storbandsjazz där man befunnit sig i ett längre soloparti som sedan ska 
gå vidare tillbaka till den noterade formen eller det kan vara att en solomelodi ska spelas och 
lyftas fram. Ett improviserat jazzsolo rör sig oftast över en begränsad ackordföljd och över ett 
begränsat antal takter som man tar valfri mängd repriser på. Valfri mängd repriser har termen 
open. Detta innebär att ett solo alltid är olika långt och att orkestern behöver få veta när solot 
är slut och övriga musiker ska börja spela.   

En cue ges oftast av dirigenten med vänster hand samtidigt som man söker ögonkontakt.  

 Gestik, dynamik, artikulation och intensitet 

Gestik hjälper musikerna att förstå hur dirigenten vill att de ska spela. Andersson (2013) 
skriver i sin bok Orkesterdirigering: 

gestiken är de inlärda dirigeringsspecifika rörelsemönstren som musikerna genom 
erfarenhet lär sig förstå som ett tillskott till kroppsspråket (Andersson 2013).   

Dirigentens vänstra hand brukar inom klassiskt tradition vanligen ha fler funktioner än att visa 
slagfiguren, som traditionellt till störst del genomförs av höger hand. Den vänstra handen kan 
även visa musikens karaktär, om dynamiken (ljudstyrkan) ska öka eller minska eller om vissa 
toner ska vara markerade, korta eller extra täta (artikulation). Dirigenten kan även styra 
musikens intensitet det vill säga om musiken ska låta lätt, mycket uttrycksfull eller aggressiv.  

 Händernas rumsliga placering 

Förutom slagfigurer så har dirigenten även möjlighet att utnyttja händernas positioner på olika 
platser i rummet. Hen kan välja att hålla händerna nära eller långt ifrån kroppen, högt upp 
eller långt ner. Den rumsligt placeringen är något som kan utnyttjas för att illustrera 
exempelvis lätt känsla med händerna placerade högt upp eller långt ner för att illustrera tyngd 
(Anderson s. 16).   

 Kropp, ansiktsuttryck och ögonkontakt  

I dirigeringsböcker uppmanas dirigenter att ha en god upprätt kroppshållning och att undvika 
korsning av händerna framför kroppen. För att skapa tydliga gester uppmanas att händerna 
flyttas ut en aning från armbågarna. Man ska helst undvika att gå omkring framför orkestern 
för mycket. Dirigenten använder även kroppen genom att rikta den och som ordlös 
kommunikation gentemot solister eller sektioner. Andersson (2013) påpekar att ansiktsuttryck 
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ger möjlighet att förstärka och visa dirigentens intentioner och att ett flackande med blicken 
lätt ger ett nervöst intryck.  

4.2 Symfoniorkestern 
Enligt Andersson (2013) så delas en symfoniorkester in i olika sektioner utifrån 
instrumentgrupperna: stråksektionen, träblåssektionen, brassektionen och slagverkssektionen. 
Då en symfoniorkester har olika många musiker beroende på vilken repertoar som spelas är 
det svårt att ge ett exakt antal personer som är med. Ett orkesterverk från sent 1800-tal har 
med stor säkerhet betydligt fler instrument inskrivna i partituret än ett stycke från 1600-talet.  

Stråksektionen i en professionell institutionsorkester består i regel av 16 violin 1, 14 violin 2, 
12 viola, 10 violoncell och 8 kontrabasar. Den moderna träblåssektionen består ofta av 
tvärflöjt och piccolaflöjt, oboe och engelskt horn, klarinetter i olika stämningar och 
basklarinett, fagott och kontrafagott. Dessa instrument besätts oftast av två personer per 
instrument där varje musiker även kan dubblera på ett annat; exempelvis tvärflöjt och 
piccolaflöjt. Den standardiserade brassektionen består av fyra valthorn, två till tre trumpeter 
(olika stämningar), tre tenortrombon och bastrombon, en tuba (olika stämningar). Inom 
slagverkssektionen ryms ett stort antal instrument men vanliga symfoniorkesterinstrument är 
pukor, virveltrumma, cymbaler och bastrumma (Andersson, 2013).  

4.3 Storband   
I denna uppsats refereras till begreppet storband med betydelsen av en speciell 
orkestersammansättning. Ett storband är en jazzorkester med oftast 16-17 medlemmar indelad 
i fyra olika sektioner med en idag standardiserad sättning om fem saxofoner, fyra trumpeter, 
fyra tromboner och en rytmsektion. Sektionerna har i princip varit standardiserade sedan 
1920-talet men med ett varierat antal instrument (Grove Music Online, 2002). 

• I saxofonsektionen ingår; två altsaxofoner, två tenorsaxofoner, en barytonsaxofon. 

• I trumpetsektionen ingår; fyra trumpeter. 

• I trombonsektionen ingår; tre tenortromboner, en bastrombon. 

• I rytmsektionen ingår: piano, gitarr, bas och trummor. 

Många tänker nog på äldre dansmusik som exempelvis Count Basie och Duke Ellington när 
man nämner storbandsjazz. Faktum är att genren haft en stor kompositionsmässig utveckling 
under 1900-talet, där stycken av idag kan få i det närmaste symfoniska proportioner. Dagens 
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storband brukar därför ibland omnämnas som jazzens symfoniorkester och ses av många som 
en specifik genre inom jazzen.  

I och med storbandsgenrens utveckling förväntas idag musikerna kunna spela på fler 
instrument - så kallade dubbleringar. För saxofonerna innebär det att förutom att kunna spela 
på instrumenten inom sin instrumentfamilj (vanligen sopransax, altsax, tenorsax, barytonsax) 
förväntas man nu också kunna spela tvärflöjt (sopran- och altflöjt) och klarinetter (Bb- och 
basklarinett). För en saxofonist (träblåsare) innebär det att du kan tvingas byta instrument 
flera gånger under samma komposition för att kompositören efterfrågar olika klangliga 
möjligheter i sin instrumentation. 

För brassinstrumentet trumpet, dubblerar man numera på flygelhorn som i princip är en 
trumpet men med en mjukare klang. Trombonerna byter nästan aldrig instrument men ibland 
får bastrombonisten byta till tuba. Både trumpetens och trombonens klang kan påverkas med 
s.k. sordiner. Sordiner trycks in i den så kallade klockan i instrumentet och påverkar klangen 
på olika sätt. Det finns många olika sordiner men de vanligaste är cup, straight mute och 
bucket. 

Rytmsektionen som även kallas för komp, påverkas också av de ökade möjligheter klangbyten 
ger för en kompositör. En pianist kan numera förväntas hantera keyboards, syntar eller annan 
elektronisk klaviatur. En basist bör kunna spela både kontrabas och elbas. Trummisen klarar 
sig generellt från att byta instrument men förväntas ha med sig olika trumstockar och klubbor 
(mallets) för att kunna ge fler klangdimensioner på sitt instrument. Även tamburin och shaker 
kan förekomma.     

5 Resultat och analys  
I detta kapitel beskrivs resultaten av videoanalysen utifrån de valda parametrarna. Inom varje 
enskild rubrik görs en kort sammanfattning och jämförelse mellan de olika dirigenterna.      

5.1 Innehållet i videorna 
I det här avsnittet presenteras videornas innehåll utifrån dirigenternas val av tecken och 
teckensystem för att kommunicera tempo och inräkning, inslag och avslag, slagfigur, cue, 
gestik, dynamik, intensitet, artikulation samt kroppen och ögonen som instrument. Dessa 
kommer och går, tonar in och ur varandra under musikens förlopp och ibland pågår flera olika 
teckensystem samtidigt. De utvalda teckensystemen är ett sätt att synliggöra och avgränsa 
mängden information som finns kontinuerligt under det musikaliska förloppet. Jag har valt att 
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inom varje rubrik presentera och jämföra de tecken som dirigenterna använder för att 
kommunicera med musikerna.  

 Tempo och inräkning  

Bernstein startar genom att gå upp på pulten och stå still. Han ser ut över musikerna och ger 
ett intryck av trygghet och stabilitet, rycker på ögonbrynen, sträcker ut tungan snabbt, ler lite 
spjuveraktigt och signalerar även att ”nu ska vi ha kul”. Detta övergår blixtsnabbt i ett allvar, 
ett ”pass på”; han lyfter händerna och skjuter fram huvudet, som för att gå till attack och 
spänner ögonen i orkestern. Sedan gör han sina förberedelseslag (ner, upp) med snärt och med 
tydlig betoning på det andra slaget. Denna tydlighet i rörelserna, förberedelseslagen 
kommunicerar samtidigt musikens tempo och karaktär. 

Brookmeyer går in på scenen och presenterar verket i en mikrofon. Han sätter sig sedan på en 
hög stol och rättar till sitt partitur som ligger på notstället. Sedan håller han upp händerna som 
en tratt framför munnen och ropar något till trummisen. Efter det tittar han självsäkert och 
auktoritärt ut över orkestern och ger samtidigt ett tryggt och stabilt intryck. Hans kroppsspråk 
är neutralt och berättar inte om någon speciell förväntad musikalisk karaktär. Han knäpper lite 
med höger hands fingrar, och räknar med munnen och trummisen börjar spela. Jag uppfattar 
inte någon tydlig inräkning, men det kan bero på att kamera är placerad snett bakifrån, från 
sidan.  

I Schneiders video är starten bortklippt så den går inte att bedöma.  

Gemensamt för både Bernstein och Brookmeyer är att de intar en tydlig auktoritär 
ledarposition. Själva tekniken för inräkning är olika. vilka är resultat av olika 
orkestertraditioner, men de får båda uppenbarligen igång sina respektive orkestrar trots olika 
tillvägagångssätt. Båda har något i sitt kroppsspråk som talar om att ”nu är jag här och det är 
jag som bestämmer”. Det är svårt att sätta fingret exakt vad det är som signalerar detta. 
Kanske är det en starkt bidragande orsak att publikens applåder hjälper till att sätta fokus på 
personan samt musikernas blixtsnabba återkoppling till dirigenten när han slår in. I Bernsteins 
fall kan även den formella klädkoden frack bidra till en auktoritär tolkning.  

 Inslag och insatser  

Genomgående för alla tre dirigenter är att de oftast använder flera simultana teckensystem för 
att kommunicera inslag och insatser. Kropp, ansikte och ögonkontakt riktas mot den eller dem 
som ska slås in. Detta förtydligas med hjälp av armar och händer som gör förberedelseslag 
eller pekar med ett finger eller hela handen mot den det gäller. Ibland används bägge 
händerna och ibland bara en hand. Signifikant för Brookmeyer är att han i mindre 
utsträckning kommunicerar med kropp och ansikte utan kommunikation sker främst via arm 
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och handrörelser. Detta kan förklaras med att han är den enda som läser partitur av de 
studerade dirigenterna. Bernstein och Schneider dirigerar båda utantill. Alla dirigenterna 
använder även huvudet som en extra resurs vid inslag genom att de ”nickar” in insatser.  

Bernstein använder delar av slagfigurer för att slå in exempelvis nerifrån och upp (ett, två), 
eller ut in (tre, fyr). Han varierar mellan att använda bägge händerna eller bara höger hand. 
Han använder även huvud och bål som ett verktyg för att förmedla inslag. Schneider 
förstärker ofta inslagen med vänster arm som sträcks ut och ”bjuder in” och hon lutar ofta 
också sin bål framåt. Ibland är handen öppen med handflatan uppåt och ibland så pekar hon 
med pekfingret. Hon är heller inte lika tydlig när det gäller direkt ögonkontakt utan hon tittar 
mindre rakt på en enskild individ utan snarare på hela instrumentsektionen. 

Gemensamt för alla dirigenter är att de använder olika simultana teckensystem för in- och 
avslag. Brookmeyer använder i huvudsak hand- och armrörelser och mindre kropp. Att två av 
dirigenterna helt har memorerat musiken borde rimligtvis påverka förutsättningarna för  
kommunikationen med orkestern. Att som Brookmeyer läsa partitur samtidigt som han 
dirigerar bör begränsa den fysiska kommunikationen av kropp och ansikte gentemot 
orkestern.  

 Avslag 

Tekniken för att göra avslag varierar hos samtliga dirigenter. Bernstein slår exempelvis av 
med att ha en öppen hand med handflatan mot musikern som han snabbt stänger igen med 
fingrarna, göra en utåtsnurr med en knix med bägge händerna eller startar med öppen hand, 
göra en utåtsnurr som avslutas med en snabb stängning av fingrarna eller bägge handflatorna 
öppna mot orkestern, fingrarna gör en mjuk utåtriktad cirkulär rörelse. Den musik som finns 
på Brookmeyers video har inte så mycket långa toner utan är väldigt rytmisk. Därför finns det 
inte så många tydliga exempel på avslag. Några exempel kan dock vara att han har händerna 
öppna med tummarna uppåt och avslaget sker när han knyter handen eller att han gör en 
utåtriktad rörelse med höger hand som avslutas i en knixande rörelse. Schneider slår av 
stycket med armarna rakt ut böjda i 90 graders vinkel och öppen handflata mot musikerna, 
vänder upp armarna till ögonhöjd ner igen med en lätt cirkulär armrörelse som avslutas med 
att stänga fingrarna. Hon slår av främst genom att stänga fingrarna.  

Dirigenterna använder sig främst av att sluta handen som avslag men det förekommer flera 
olika varianter av avslag hos var och en. I och med att både Schneider och Brookmeyers 
avslag skiljer sig åt går det ej att se att det finns något gemensam avslagsteknik inom 
storbandstraditionen. 
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 Cues 

I princip det första som händer i Brookmeyers video är att han ger en cue i form av en sluten 
näve i starten på stycket. Detta är en signal för orkestern att nu startar formen. Han ger även 
cues i form av 4 fingrar som räknar ner (tre, två, ett) för att musikerna ska veta hur många 
takter det är kvar innan de ska börja spela. I kompositionen finns ett solo (som jag antar är 
skriven som en öppen form med repris) som Brookmeyer cuar vidare med en knuten näven. 
Just i det här fallet är det åtta takter kvar till de går vidare i formen och lägger till 
solobakgrunder.  

Schneider gör bland annat en cue mitt i en slagfigur där hon tittar upp, riktar sig mot den det 
gäller och på vänster hand visar fyra fingrar högt över ögonhöjd – slagfiguren fortsätter 
parallellt i höger hand. Hon gör ytterligare en cue inför ett karaktärsbyte i musiken. Det sker 
på ungefär samma sätt med att vänsterhanden höjs över huvudet och påkallar uppmärksamhet. 
Tyvärr syns det inte vilket tecken hon gör då det är utanför bild. En annan liknande cue 
innefattar vänster pekfinger högt upp i luften.  

Bernstein förmedlar inte cue i likadan utsträckning men kommunicerar hela tiden förändringar 
och möjligheter i musiken.  

Brookmeyer och Schneider kommunicerar tydligt cues till sina musiker. Båda använder 
fingrarna för att indikera hur många takter det är kvar innan det är något som ska hända. De 
använder olika tecken beroende på vilken situationen är och vad de vill kommunicera med 
musikerna och det är tydligt att detta är ett vedertaget sätt att kommunicera cues inom 
storbandstraditionen.  

 Gestik 

Slagfigur, dynamik, intensitet och artikulation grupperas här in som underrubriker till gestik 
(jfr. Andersson, 2013).   

5.1.5.1 Slagfigur  

Genomgående i Schneiders dirigering är att hon ofta slår tydliga slagfigurer med bägge 
händerna. Slagfigurerna är väldigt tydliga och följer de klassiska gestiska mönstren som lärs 
ut i dirigeringsböcker. Hennes slagkärna är mycket tydlig och hon förstärker ofta slaget ”ett” 
genom att peka uppåt med pekfingrarna. Vid varje taktslag gör hon ofta en liten snärt med 
handleden som förstärker slagkärnan i figuren. Figuren ligger oftast placerad i bröst- eller 
ögonhöjd och fingrarna är varierat slutna, halvöppna (tummen och pekfingret bildar ett ”o”) 
och helt öppen, avspänd hand. 
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Brookmeyer och Bernstein använder den klassiska slagfiguren betydligt mer sparsamt och den 
förekommer oftast när de vill vara extra tydliga i samband med exempelvis nya perioder, 
tempo- eller taktartsbyten eller att musiken kommer att byta karaktär. Bernstein markerar 
pulsen i princip hela tiden men då inte i form av en slagfigur utan exempelvis med knutna 
studsande nävar i höfthöjd (upp, ner, upp ner…) eller rullande rörelse i brösthöjd. Han 
använder ofta delar av slagfiguren, exempelvis uppåtslag/förberedelseslag, för att visa på 
taktartsbyten men han använder sällan en slagfigur som går över en hel takt. Det är dock 
tydligt att pulsen hela tiden är närvarande i hans kropp och den syns ofta på andra ställen 
exempelvis i knän, axlar eller bål. Brookmeyer förmedlar inte kontinuerligt en puls till sina 
musiker utan överlåter det till trummisen, vilket är ett exempel på skillnader inom 
orkestertraditionerna. Brookmeyer knäpper ibland på slag två och fyra men då ofta ganska 
långt ner bakom notstället, vilket borde innebära att de flesta musikerna inte kan se det. Dock 
är det ändå för mig tydligt att han har full medvetenhet om pulsen men att han inte alltid 
väljer att vidarebefordra den till musikerna.  

Sammanfattningsvis så använder Schneider slagfiguren som en tydlig och central orientering 
för musikerna medan Brookmeyer och Bernstein använder slagfigurer betydligt mer sparsamt 
och då oftast med en musikalisk händelse som behöver förstärkas. Bland de tre dirigenterna 
verkar det inte finnas någon direkt samstämmighet i hur man ser på att använda slagfigurer.  

5.1.5.2 Dynamik 

Redan vid styckets start illustrerar Schneider önskad dynamik genom en något ihopkrupen, 
knäande kroppsställning. Hon illustrerar även dynamik genom att gå ifrån slagfiguren och 
hålla bägge händerna med handryggen uppåt, plant med armarna, rakt fram en bit ut från 
kroppen och sedan föra händerna upp eller ner för att skapa ett crescendo och nedåt för att 
skapa ett diminuendo. Hon använder även samma rörelse men i ett snabbare förlopp för att 
skapa en ”rullande” rörelse i musiken. Brookmeyer använder en teknik där han har en ganska 
öppen högerhand som han för nedifrån och upp för att skapa ett crescendo.  

Gemensamt för dirigenterna är att när det ska vara starkt håller man händerna högt upp och 
när det ska vara svagt håller man längre ned. Starka nyanser är också oftast kopplade till en 
något utsträckt arm medan vid svagare nyanser är armarna närmare kroppen. Hur långt ut från 
sidan armarna befinner sig skiljer sig åt. Detta syns särskilt tydligt hos Bernstein som 
verkligen utnyttjar rumsligheten för att illustrera dynamik. Han gör sällan en lång 
sammanhållen rörelse för att göra exempelvis ett crescendo utan han bygger upp crescendot 
med hjälp av flera olika rörelser som även innehåller rymd och rörelse i knän, bål och huvud.  
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5.1.5.3 Intensitet  

Det är svårt att säga om det går att utläsa någon tolkning av intensitet utifrån dirigentens 
armrörelser men däremot går det att koppla det till ansiktsuttryck och olika ansiktsrörelser. 
Detta sammantaget med kroppens position och rörelser går att tolka som olika musikaliska 
affekter. Bernstein uttrycker genom att lägga huvudet lite på sned, blunda, dra upp 
kindmusklerna samtidigt som han höjer handen till en rörelse som simulerar ”vibrera på 
violinsträngen” att stråkarna ska spela extra uttrycksfullt. Ibland rynkar han även ihop 
ögonbrynen för att få ut lite mer attack och energi ur orkestern. För att få mer kraft ur 
orkestern lutar han sig bak, gör stora armrörelser, skrynklar ihop ansiktet och putar med 
munnen. Schneider använder sin kropp för att förmedla olika slags former av intensitet. Vid 
starten är hon lätt ihopkrupen och förstärker musikens tassande, spännande uttryck. Hon 
använder även sina armar och lägger sitt huvud på sned för att förstärka olika affekter. Man 
ser även henne vid ett tillfälle använda sin andning som ett uttrycksmedel. Då jag inte kunde 
se Brookmeyers ansikte på grund av kamerornas placering så finns främst hans uttryck i hans 
gester. Han förstärker karaktären på det rytmiska genom att sprätta med höger hands fingrar 
och snärta med handleden.  

Bernstein och Schneider förmedlar bägge intensitet men på olika sätt. Bernstein använder sitt 
ansikte betydligt mer och Schneider använder sina armar, sina ben och sin kropp för att 
signalera olika intensitetsnivåer. 

5.1.5.4 Artikulation  

Schneider visar artikulation, i förhållande till hur de ligger i slagfiguren, genom att markera 
olika taktslag med en snärt eller med mer svepande rörelser med händerna. Hon markera även 
kraftigt markerade toner med att hålla armarna böjda i 90 graders vinkel framför kroppen och 
”boxa” med armbågarna ut åt sidorna. Schneider korsar sina händer framför kroppen när hon 
gör detta och det är enligt Andersson (2013) något man bör undvika då det skapar en otydlig 
referenspunkt med händerna. Hon boxar även ibland högre upp i luften men då endast med en 
hand. Brookmeyer visar artikulation med snärtiga rörelse i handleden eller utåtgående 
rullande handledsrörelser som avslutas med en ”knix”. Han visar även olika rytmiskt 
pågående skikt med två händer och målar olika karaktärer med fingrar, hand och handled där 
handen växelvis är stängd respektive öppen och fingrarna befinner sig i olika positioner. När 
det gäller Bernstein har han en hel arsenal med olika uttryckssätt för artikulation; med olika 
slag, olika riktningar, olika rumslighet och starkt kopplat till kroppsliga rörelser i knän, ben, 
bål och huvud.  

Dirigenterna använder artikulation som ett viktigt uttrycks- och kommunikationsmedel inom 
bägge orkestertraditionerna och det märks att här är det möjligt för dem att hjälpa musikerna 
med det musikaliska uttrycket.  
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 Kroppen och ögonen som kommunikation  

Brookmeyer sitter still under hela videon. Det som rörs är hans armar och hans huvud. Bålen 
är till stor del också still. I och med kamerornas placering kunde jag inte se hans ansikte. 
Schneider å sin sida dansar fram, rör sig i rummet, står på tå, sjunger ihop och snurrar 
samtidigt som hon dirigerar med armarna. Hennes ansiktsuttryck är för det mesta neutral med 
lätt öppen mun. Det är sällan hon ändrar ansiktsuttryck. Vid ett tillfälle byter musiken 
karaktär som hon förbereder och illustrerar med en rörelse i knäet, ihopdragna axlar och lätt 
ihopkrupen kropp. Bernstein å andra sidan använder ansiktet som en uttrycksmöjlighet. Han 
har ett neutralt utgångsläge men utnyttjar sina ögonbryn, sin panna, olika lägen med munnen 
etcetera. Bernstein rör sig också ganska mycket på pulten men det är främst placeringen av 
benen; bredbent, höftbrett eller nära men han dansar också och har ibland samma kroppsspråk 
som en rockstjärna. Han använder hela kroppen i sin dirigering och även det rumsliga, det vill 
säga så långt han når, utnyttjar han till max. Ingen av dirigenterna ler ett leende som visar 
tänderna. Både Bernstein och Schneider ler små leenden ibland men det är inte något som 
förekommer ofta.  

Samtliga dirigenter använder olika fokuspunkter i handen där handen ibland är avslappnad, 
knuten, lätt sluten med tummen lagd mot pekfingret och utspärrad. Detta i kombinationer 
mellan att spänna och vara avslappnad ger en mängd olika teckensystem. Kopplar vi även in 
armen, armens rumsliga positioner med mera, så får vi ytterligare kombinationer att använda i 
biblioteket av möjliga teckensystem för kommunikation.  

Alla tre dirigenterna använder ögonen som ett kommunikationsmedel mot de musiker som ska 
göra något exempelvis spela en soloinsats. Det är tydligt att de riktar både ögon och kropp när 
det vill rikta sig mot en enskild musiker eller till en hel sektion oavsett om de sitter i en 
symfoniorkester eller i ett storband.  

6  Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras det insamlade materialet och kontextualiseras i relation till 
tidigare forskning. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur professionella 
dirigenter inom orkestertraditionerna symfoniorkester och storband använder teckensystem 
gentemot sin orkester samt om det finns likheter och skillnader mellan de två olika genrerna. I 
kapitel 5 har olika teckensystem och deras iscensättande undersökts och analyserats och 
resultaten kommer i det här kapitlet att diskuteras.  

Bernstein dirigerar med en hel arsenal av olika uttryck artikulation, gestik, dynamik, kroppen 
som kommunikation, puls, dans, etcetera. Det framgår tydligt av videon att han har många 
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olika uttrycksmedel att välja mellan samt att han är väl tränad rent tekniskt med exempelvis 
att göra olika rörelser med händerna. Han har koordination och kontroll över sina händer och 
armar och utnyttjar rummet åt alla håll. En analytisk reflektion är att detta möjliggörs av att 
han är mycket väl förberedd, har memorerat musiken och är därför inte i behov av partitur 
som begränsar kommunikationen med musikerna.  

Schneider verkar mer begränsa dirigeringen genom att fokusera mycket på slagfiguren och 
hon utgår för det mesta från den när hon vill uttrycka exempelvis artikulation, accenter eller 
dynamik. Hon använder ben och fötter mer än de övriga och rör sig i rummet och förstärker 
musikens karaktär med hjälp av den fysiska förflyttningen.  

Brookmeyer är mest sparsmakad av de tre och gör mest det han behöver för att få musiken att 
fungera. Han har en tydlighet och en rytmisk attack i sina rörelser vilket verkligen hjälper 
musikerna att tolka den rytmiskt komplexa musiken. Brookmeyer sitter i princip helt still med 
sin överkropp och sina ben och det är bara armarna, händerna och huvudet som rör sig.  

Då Bernstein och Schneider har en betydligt mer uttrycksfull, expressiv och aktiv dirigering 
jämfört med Brookmeyer så borde enligt House (1998), Napoles (2013) och Silvey (2013) 
deras orkestrar spela mer exakt och få ett bättre klingande slutresultat. Men kanske är det så 
att min visuella tolkning tar över det faktiskt klingande och då helt i linje med det Schutz & 
Lipscombe (2007) framför i studie när det klingande var likadant och endast det visuella 
skiljde sig åt. Brookmeyer gör betydligt mindre rent visuellt framför orkestern men åtnjuter 
tydligt ändå respekt från sin orkester. Detta står i kontrast till House (1998) som framför att en 
dirigent med mycket uttryck i sin gestik får större respekt av orkestermusikerna.  

Det som tydligt framträtt under studiens gång är en kontinuerligt pågående samverkan mellan 
olika teckensystem. Vid studiet av videorna är det påfallande hur många aspekter som 
sammanfaller och påverkar varandra. Gestiken är sällan en isolerad händelse utan oftast ett 
förlopp av olika skeenden och en konsekvens av det musikaliska förloppet och rörelsen. Detta 
samstämmer med Anderssons Orkesterdirigering, kapitel två (2013) som handlar om gestik. 
De val dirigenten gör är förmodligen både medvetna och omedvetna och detta sker parallellt i 
realtid. Många av dirigentens val av exempelvis gestik; slagfigur eller ej, påverkas också av 
tidigare val. Som exempel kan ges att valet av hur man signalerar en accent beror på var 
någonstans händerna befinner sig i luften; på slag två i en slagfigur, högt över huvudet eller 
nära kroppen. Man skulle kunna ponera att när dirigentens teckensystem inte längre räcker till 
då transplanterar sig en idé, en accent i det här fallet, till andra ”lediga” kroppsdelar som 
exempelvis en höftrörelse eller nickning. Valet av hur exempelvis en accent eller ett 
teckensystem presenteras av dirigenten bedömer jag inte verkar ha någon större påverkan på 
hur musikerna framför accenten. Detta borde då innebära att musikerna i linje med 
multimodal teori, trots de olika teckensystemen, ändå förmår att skapa någon slags form av 
kollektiv mening i sitt musicerande. Kanske är det i sin tur en frukt av musikerns tidigare 
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kunskap om den sociala, kulturella och personliga kontexten och som med erfarenhet används 
och omsätts i en situationell kontext?  

Dirigentens användande av teckensystem bör ha stor påverkan på hur musiken iscensätts, 
tolkas och spelas av musikerna i den aktuella stunden. Då det är rimligt att anta (då 
orkestrarna i studien är några av världens främsta) att musikerna är välutbildade och inte 
autodidakta så kan vi i linje med Sousa (1988) anta att musikerna redan är insatta och tränade 
i att tolka de olika teckensystem som dirigenterna presenterar. Detta i sin tur leder då till att 
dirigentens teckensystem får en omedelbar påverkan och direkt kan sättas in i en musikalisk 
praktik. Musikernas tolkning av dirigenten kan kopplas direkt till multimodalitets-teorierna 
där tolkningen påverkas av den sociala och kulturella kontexten (Björkvall 2009, Wingstedt 
2012). 

Utgår man från den kulturella kontextens innebörd skulle vi kunna anta att de olika 
dirigenterna skulle stöta på svårigheter om de bytte genrer med varandra. De teckensystem 
som fungerar hos en symfoniorkester kommer med stor säkerhet inte kunna fungera i ett 
storband och vice versa. Detta gäller förmodligen inte alla teckensystem. Dock finns det 
säkert några gemensamma teckensystem som skulle fungera, exempelvis dynamik, accenter 
och musikens karaktär. I en sådan fingerad situation finns det kanske underlag att anta att 
dirigenten i linje med Björkvall (2009) skulle skapa nya, egna kommunikativa teckensystem 
för att kunna kommunicera i den nya sociala kontexten.   

En dirigents intensiva studier av slagfigurer och rörelsemönster blir nästan löjliga i skenet av 
denna studie. Detta då både Bernstein och Brookmeyer i princip knappt använder de 
traditionella mönstren. Eller så kan det kanske vara så att det har så gedigen kunskap om slag 
och rörelser att de förmår att ”gå bortom” figurerna och via aktiva val endast använda dem när 
det krävs extra tydlighet.  

Ett av studiens resultat som förvånade var den tydliga kopplingen med hela kroppen. 
Bernstein och Schneider använder hela sin fysik för att dirigera. Kraft tas från knän, fötter, 
höfter och bål för att förmedla musikaliska intentioner till orkestern. De rör sig även mycket 
och står i princip och dansar framför orkestern vilket bidrar till en upplevelse av ”visuellt 
sväng”. Detta står i motsats till exempelvis Andersson (2013) som skriver att en dirigent inte 
bör röra sig i onödan. Men jag anser att denna typ av rörelsemönster är befrämjande för 
musikens karaktär och jag upplever att jag får en starkare upplevelse av den klingande 
musiken. Det stämmer även överens med den forskning som tidigare nämnts. Att Brookmeyer 
inte rörde på sig så mycket kan beror på hans fysiska hälsa som förmodligen var anledningen 
till att han satt på en stol och dirigerade.  
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6.1 Genre 
Det finns vissa genreskillnader men då skillnaderna även är stora mellan dirigenterna inom 
samma genre (Schneider och Brookmeyer ) så går det inte att säga att det är just genren som 
är det som skiljer. Jämför vi till exempel inräkningar så skiljer sig dessa åt mellan Bernstein 
och Brookmeyer. Det är också tydligt att Brookmeyer lämnar över ansvaret på trummisen 
efter att han har gjort sin inräkning vilket är typiskt för storbandsgenren. Bernstein lämnar inte 
över ansvaret till någon enskild musiker i orkestern utan fortsätter att ha ett huvudansvar även 
efter inräkning. En skillnad mellan genre är användandet av cues. Både Brookmeyer och 
Schneider använder sig av klassiska storbandstecken som knuten näve för att markera att en 
form startar eller att hålla upp fyra fingrar för att påvisa att det händer något om fyra takter. 
Bernstein förmedlar inte cues i likadan utsträckning som Schneider och Brookmeyer men han 
kommunicerar hela tiden förändringar och möjligheter i musiken. Detta kan bero på en 
genreskillnad då man inom jazzen ofta arbetar med öppna, ej helt förutbestämda former och 
detta är något som skiljer sig mot den klassiska musiken där formen oftast är förutbestämd.  

6.2 Studiens sammanfattning  
Så kunde studien besvara de initiala frågeställningarna?  

Dirigenterna för en symfoniorkester eller ett storband lyfter i princip fram samma musikaliska 
faktorer och omsätter dessa i olika teckensystem. Mellan dirigenterna finns det också många 
gemensamma nämnare exempelvis slagfigurer, dansen och rörelsen, gestik och rumslig 
placering av armar och händer. Användandet av olika tecken för exempelvis accenter skiljer 
sig signifikant åt individuellt och bidrar till att det är svårt att dra några tydliga samband. 
Bernstein använder sig inte av samma sorts cues som storbandsdirigenterna men 
kommunicerar ändå viktiga skeenden, som exempelvis form. Här kanske det är så att det finns 
en tydlig skillnad mellan genrerna som handlar om skillnader i behandling av musikalisk form 
och att det är resultatet av den kommunikationen som tar sig olika ut i uttryck.   

Denna studie skulle förmodligen ha fått andra resultat om jag valt Arturo Toscanini som 
representant för symfoniorkesterdirigenten eller Thad Jones för storbandsdirigenten. Valet av 
Leonard Bernstein var medvetet med tanke på hans musikaliska bredd och öppenhet mot 
jazzmusiken och vice versa med Maria Schneider och Bob Brookmeyer.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Avslutningsvis så har det under denna studie framkommit att underlaget inom jazz- och 
storbandsdirigering är magert och skulle behöva fyllas på. Ytterligare förslag på forskning 
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skulle kunna vara hur musikerna påverkas av att en dirigent rör sig och ”dansar” på pulten 
jämfört med en som står mer still. Det vore även intressant med en studie som mätte 
eventuella skillnader i olika teckenval för exempelvis accenter och dynamik. En undersökning 
av cues inom olika orkesterformer skulle kunna analyseras noggrannare om man valde att titta 
på klassisk musik med mer icke-traditionell form till exempel minimalistisk musik eller musik 
med grafiska partitur. Dessa kan ge andra förutsättningar för form och tid och det skulle vara 
intressant att se om det finns några kopplingar till storbandsmusiken cues.  
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