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Inledning 

Det är nog få yrken som är, och har varit, så tydligt förknippade med ledarskap som 
dirigentyrket. Den moderna framställningen av dirigenten i film och tv har varit näst intill ett 
förkroppsligande av ledarskap; en person med stor auktoritet som på ett mycket handfast sätt 
leder musiken. Till och med den rumsliga positionen – upphöjd, längst fram på scenen, i 
orkesterhalvcirkelns mittpunkt – bekräftar ledarpositionen rent fysiskt. Dirigentyrket är ett 
relativt ungt yrke och fram till och med 1700-talet ledde man musiken från förstaviolinen eller  
som kapellmästare vid cembalo eller orgel. Framför allt i Frankrike fanns ofta en takthållare som 
slog takten ljudligt med en trästav. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet började 
konsertmästare och kapellmästare dirigera mer och spela mindre själva. I det här arbetet 
begränsar jag mig till den dirigentroll som vi känner till idag och som dominerat från slutet av 
1800-talet och framåt.  1

En av de mest uppenbara arbetsmomenten för en dirigent är att leda repetitioner och 
konserter. Det ingår i arbetsbeskrivningen och förväntas av alla omkring. Då avses det 
musikaliska ledarskapet där dirigentens hantverk är i fokus. Gestiken är ett väldigt greppbart 
exempel på ledarskap, eftersom det är visuellt. Kommunikationen med musikerna sker genom 
gester, hållning, ansiktsuttryck, förberedande rörelser och likande som ska förmedla timing, 
karaktär, dynamik och frasering. På podiet kommer andra kvaliteter som gehör, kunskap om 
genren, tolkning och inspirationsförmåga också att påverka hur repetitionsarbetet kan 
genomföras. 

Det finns dock fler ledarskapssituationer som en dirigent möter utöver det rent 
musikaliska, framför allt om positionen som konstnärlig ledare avses. Det gäller kanske i större 
utsträckning i amatörsammanhang då den professionella världen ofta innefattar en 
ledningsgrupp som tar hand om vissa frågor. Dirigenten är ofta med i samma processer men får 
ta olika stor del av ansvaret och arbetet. Det kan handla om långsiktig vision för verksamheten, 
planering, intagningar och programläggning till mer administrativa uppgifter såsom budget, 
anslagsansökningar och personalfrågor. 

Förväntningarna på en dirigent kan skilja sig åt på olika platser. Det kan vara mellan olika 
länder men även mellan olika verksamheter. Det är inte exakt samma kvaliteter som efterfrågas 
exempelvis i konserthus och operahus. Det kan röra sig om små skillnader i gestiken, men som 
ändå gör stor skillnad för musikerna. På de flesta håll var dirigentrollen tidigare mer auktoritär 
och undervisande – maestron gjorde skäl för namnet. I takt med att tiderna och kvaliteten på 
orkestrarna förändras är det en helt annan dirigentroll som behövs, krävs och accepteras. 

Jag har själv gått en del utbildningar och kurser i ledarskap. En med fokus på 
köradministration och de övriga med fokus på allmänt ledarskap och ledning inom vården. Min 

 Koury. Orchestral Performance Practices in the Nineteenth Century: Size, Proportions, and Seating, s. 51-83.1
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bakgrund som läkare är i vissa avseenden inte olik dirigentrollen. Båda yrkena utgör en 
automatisk ledarroll och i egenskap av dirigent eller läkare blir man teamledare baserat på sin 
utbildning och kompetens. Det finns även analogier mellan de båda i form av samarbetet med 
flera andra yrkeskategorier som har gedigen kunskap och erfarenhet. 

Under utbildningen i orkesterdirigering har många situationer uppstått där vi har 
diskuterat ämnen som berör ledarskap, men på ett praktiskt och situationsspecifikt sätt. Det har 
till exempel handlat om hur man kan göra i olika situationer som uppstår under en orkester-
repetition. Under två månader under hösten 2019 var jag assisterande dirigent på 
Norrlandsoperans uppsättning av Hans och Greta  och fick en god inblick i hur de arbetade 2

under produktionen. Under delar av arbetet kunde det märkas hur skilda fokus olika personer 
kunde ha och att det inte är lätt att få alla intressen att gå ihop. Både från Norrlandsoperan och 
utbildningen i övrigt har jag känt igen en del situationer från de generella saker jag tidigare har 
lärt mig om ledarskap. Jag vill därför ägna mitt examensarbete åt musikaliskt ledarskap och hur 
det kan höra ihop med allmänt ledarskap. Finns det situationer där kunskap om ledarskap kan 
hjälpa dirigenten i sin yrkesutövning? Jag vill lyfta fram vissa situationer och processer där 
ledarskap finns med i bilden och, om det är möjligt, kanske också komma med specifika råd. 

 Humperdinck. Hänsel und Gretel - Märchenspiel in drei Bildern.2
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Metod 

Jag har valt att utgå från arbetet i ett operahus. Det är förvisso en bred inriktning som innefattar 
både instrumentalmusik, sång och scenisk gestaltning, men det kan också tydliggöra de roller 
och processer som samverkar i den gemensamma framställningen av ett verk. Även de andra 
yrkeskategorierna i ett operahus är intressanta eftersom samarbetet påverkar dirigentens 
ledarskap och konstnärliga frihet på olika sätt. I mitt arbete får operan fungera som exempel, 
men det mesta som tas upp avseende ledarskap är generellt och gäller alla former av dirigering; 
kör såväl som orkester och oberoende av genre. 

Arbetet baseras på intervjuer med svenska operadirigenter och repetitörer med olika 
karriärvägar. Just repetitörer kan i det här fallet bidra med mycket värdefull information 
eftersom de till viss del har en annan infallsvinkel än dirigenterna. De har både erfarenhet från 
samarbetet med många olika dirigenter och fördelen att ofta iaktta dirigentens interaktion med 
andra utan att vara direkt involverade, vilket kan ge en mer objektiv uppfattning. Jag har 
intervjuat: 

• Johan Arnell (JA). Dirigent med kompositions- och dirigentutbildning från Wien. 
Assisterade Herbert von Karajan under sju år och har haft en lång karriär, framför 
allt från operahus i Tyskland. 

• Marit Strindlund (MS). Dirigent som utbildade sig i Sverige och Storbritannien 
och som har arbetat inom opera och balett där såväl som i Belgien, Frankrike, och 
Tyskland. Musikalisk ledare och chefdirigent på Folkoperan sedan 2013. 

• Joakim Unander (JU). Dirigent med kompositions- och dirigentutbildning som har 
dirigerat i många av de svenska operahusen samt i Tyskland. 

• Joakim Kallhed (JK). Repetitör på Göteborgsoperan med över 30 års erfarenhet 
som även har varit kapellmästare i olika produktioner. 

• Mattias Böhm (MB). Repetitör som har studerat i Stockholm och Salzburg och 
arbetat som både repetitör och dirigent i Sverige. 

Frågorna som jag använde vid intervjuerna utgick från de områden som jag själv reflekterade 
över under min tid på Norrlandsoperan. Jag ställde följande grundfrågor: 

1) Vad utmärker en bra dirigent? 
2) Vad utmärker en dålig dirigent? 

Till dirigenterna ställde jag även följande frågor: 
3) Hur skiljer sig arbetet mellan olika länder? 
4) Vilka attityder har du mött från sångare, repetitörer, regissörer, inspicienter, m.fl. och 
hur har samarbetet med dem fungerat? 
5) Har du märkt av olika orkesterkulturer som har påverkat ditt samarbete med orkestern? 
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6) Har du stött på förutfattade meningar som har märkts i andras bemötande? 
7) Vad eller vem har påverkat dina konstnärliga val mest? 
8) Har det funnits situationer då du har behövt göra avkall på din egen konstnärliga 
övertygelse? 

Till repetitörerna ställde jag även frågorna: 
3) Hur ser du på repetitörsrollen i operahuset? 
4) Hur kan samarbetet med olika dirigenter se ut? 
5) Är det skillnad på dirigenter från Sverige, Europa eller resten av världen? 
6) Vilka attityder har du mött eller sett från dirigenter, sångare, regissörer, inspicienter, 
m.fl. och hur har samarbetet med och mellan dem fungerat? 
7) Har du stött på eller sett förutfattade meningar som har märkts i andras beteende, såväl 
från dirigenter som från ensemblen och orkestern? 
8) Har det funnits situationer då du har behövt göra avkall på din egen konstnärliga 
övertygelse? 

Svaren från intervjuerna sammanfattas i svarsdelen. Där presenteras enbart informanternas 
åsikter och erfarenheter utan tillägg från mig eller litteraturen. I den efterföljande diskussionen 
vill jag jämföra svaren med litteratur om musikaliskt ledarskap och mina egna ledarskaps-
erfarenheter för att se om jag kan närma mig svaret på min frågeställning. 
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Intervjusvar 

Vad utmärker en bra dirigent? 

Övertygelsens konst 
Ett svar jag fick var att dirigering är övertygelsens konst. Musiker är till mångt och mycket 
individualister och det handlar om att övertyga andra som har hög expertis inom sitt område och 
därtill ofta en stark uppfattning. Det finns flera vägar dit, men grunden är att verkligen behärska 
partituret. Är man förankrad i verket och tolkningen kan man vara sig själv, och vara trygg i sig 
själv. Det ger förtroende från ensemblen och arbetsro att göra resten på ett bra sätt. 

Ge och ta 
Många svar handlade om att en bra dirigent utnyttjar den samlade kunskap som finns. Att man 
ser vad man får tillbaka och väljer var man kan backa och var man bör styra – på sätt och vis att 
se sig själv som kammarmusiker. Genom att vara öppen för de andra musikernas bidrag får man 
dem med sig samtidigt som man fortfarande bevakar att helheten blir som man har tänkt sig. När 
man släpper styrningen lite kan man också fokusera mer på ett organiskt musicerande. Det ger 
musiker mer frihet att bidra. MS sade att agerandet också beror på ensemblens storlek och tiden. 
Om man har kort tid och stor ensemble måste man vara mer sparsmakad med ökad tydlighet och 
mindre personlighet. Längre produktioner med färre musiker tillåter en mer personlig och 
inbjudande hållning. JA liknade det perfekta samspelet vid en stor flock fåglar. De flyger tätt 
tillsammans och hela flocken ändrar riktning, men man kan inte se vilken fågel som började. På 
samma sätt blir de perfekta passagerna med orkestern; tempoförändringar sker så gemensamt att 
det är svårt att veta om det var orkestern eller dirigenten som styrde. 

Samtidigt som öppenheten betonas säger även många att viss auktoritet ändå måste 
finnas. Ibland måste det finnas en person som är chef. En dirigent får mycket respekt från 
musikerna om vederbörande vågar säga att det som är dåligt är dåligt och sedan tar tag i 
problemen. Att insistera på kvaliteten, dynamiken och sin version. Man ska kunna vara sträng – 
men snäll och det är viktigt att kunna säga ifrån utan att det förstör de personliga relationerna. 
En av repetitörerna sade att orkestern till och med spelar bättre om dirigenten har viss distans 
och integritet. Blir dirigenten för mycket kompis med alla har han upplevt att musikerna inte 
anstränger sig lika mycket. 

Gestik 
Gestiken är en grundbult. JK sade att en naturlig teknik med tydlig botten i slagen ger ett lugn 
för musikerna. Att hålla sig till slagschemat är extra viktigt inom operan, då så många saker ska 
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samordnas, ofta utan repetition före. Även andningen återkommer i många svar. Att vara där, 
andas med sångarna och musikerna samt att vara avslappnad. Det ger även positiva effekter vid 
rena orkesterpartier. 

Många svar berörde också kommunikation och hur man tar kontakt. Det handlar mycket 
om kropp, energi, stämning, ansiktsuttryck och röst. Att förbereda tempoförändringar genom 
ökad kontakt gör att musikerna hinner läsa av dirigenten. Specifika saker som påverkar energin 
och stämningen är svåra att ta fram, men JU sade att ”musikerna vill se och känna din vilja – de 
läser hela dig”. JK sade att det även är en fördel att ha ett teateröga och ta med sig vad som 
händer sceniskt in i musiken. Det upplevs av repetitörerna vara relativt få dirigenter som 
verkligen hör vad som händer uppe på scenen hela tiden. Att ha varit med under 
sångarprocessen kan vara till stor hjälp. 

Inte repetera för mycket 
Genom att inte prata eller repetera för mycket och att inte dirigera för detaljerat visar man 
förtroende för musikerna. Det gör också att koncentrationen och närvaron höjs. JU uttryckte det 
som ”det får inte vara för perfekt”, annars försvinner nerven och känslan av att ligga på gränsen 
i uttrycket. MS sade att särskilt vid föreställningar gäller det att var nära sina musiker, intensivt 
närvarande och uttrycksfull, men samtidigt hålla kvar sin teknik och visa att man kan slappna av 
och njuta av musiken själv. Att variera gestiken, låta saker hända i ögonblicket och våga vara lite 
påhittig ger också ökad uppmärksamhet och närvaro hos musikerna. Det blir extra viktigt när 
man gör många föreställningar, så att musiken lever varje gång och inte bara blir en reprisering. 

Vad utmärker en dålig dirigent? 
Detta kan till viss del sammanfattas av motsatserna till vad en bra dirigent gör, men några 
specifika punkter kom ändå upp. Till exempel att vara för styrande så att musikerna inte får 
spela ut och att inte kunna anpassa sig till olika sorters röster. Vad som helst som stör flödet på 
repetitionen gör också att man tappar gruppen. Det kan vara att prata för mycket eller säga saker 
på fel sätt eller med fel tonläge så att musikerna känner sig ansatta. Att slå av musiken är som att 
avbryta när någon pratar, så man ska välja sina ställen noga. Att vara på hugget är bra, men att 
vara krävande går bara om man har sätt att lösa problemen. Om man påtalar problem som man 
sedan inte kan lösa skapar man bara dålig stämning. 

Andra svar handlade om dirigenter med för mycket symfoniskt fokus. Att inte ha 
tillräcklig vana av att jobba med sångare eller att inte ta hänsyn till det sceniska blir förstås en 
nackdel inom en sådan sammansatt konstform som opera. Det kan visa sig genom att man 
misslyckas med att stödja en sångare som behöver extra hjälp en kväll, just för att man inte hör 
det. På föreställningarna krävs även den extra tändningen och avsaknaden därav blir väldigt 
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oinspirerande. Om en professionell dirigent är dålig tekniskt beror det oftast på att vederbörande 
inte har hunnit lära sig verket tillräckligt. Om grundgestiken är problemet brukar det visa sig 
långt tidigare i karriären. Just att inte kunna verket tillräckligt bra kom även upp i samtal med 
repetitörerna som något som kanske sker något oftare nu än förr, och som ger en mycket 
ofördelaktig arbetsprocess när andra i ensemblen är bättre pålästa. 

Repetitörsrollen och samarbetet med dirigenten 
Rollen som repetitör är mångfacetterad och långt ifrån enbart den pianistroll som de flesta 
kanske tänker på först och främst. Förvisso ligger pianokunskaperna till grund för arbetet liksom 
förmågan att spela som både ackompanjatör och orkestermusiker. Men samarbetet med sångarna 
som sångcoach under instuderingen kräver mycket psykologi, och det är kanske till och med den 
viktigaste aspekten efter färdigheten vid pianot, sade MB. Rösten är väldigt personlig och 
sångarna har instrumentet inom sig. Allt som påverkar dem, fysiskt såväl som psykiskt, hörs i 
rösten så sångare blir på det viset relativt sköra. Det är inte riktigt på samma sätt med 
instrumentalister. Repetitören jobbar ofta själv med en sångare under lång tid vid 
instuderingsperioden, som ibland kan vara ett helt år, och då krävs att man etablerar en bra 
kontakt. Det blir som en frizon, för det måste kunna tillåtas att låta fult först, för att uttrycket ska 
bli bra senare. Att bara sjunga rätt blir inte intressant. Repetitörens roll kan även se olika ut i 
olika produktioner beroende på hur sångarna, dirigenten och regissören arbetar. JK menar att det 
gäller att vara lyhörd för vad som behövs för stunden. 

Det upplevs som mycket bra när repetitör och dirigent har kontakt tidigt under processen, 
ibland före instuderingen med sångarna. Utgångspunkten är att repetitören fogar sig efter 
dirigentens vilja, men med erfarenhet har båda repetitörerna tagit mer plats och kunnat påverka 
mer när saker inte fungerar. Med en god relation med dirigenten kommer en ömsesidig respekt 
för varandras kunskaper och en öppenhet för diskussion om olika musikaliska versioner. Yngre 
dirigenterna uppfattas ofta som mycket ödmjuka. Om det är en ny dirigent vid en åter-
uppsättning kan det bli problem om dirigenten inte tar tillräcklig hänsyn till exempelvis tempo i 
förhållande till sceneri. Det togs även upp att det inte nödvändigtvis är dåligt om dirigenten inte 
är med under de första sceniska repetitionerna. Om man är med handlar det mest om att ha 
känsla för hur mycket och när man ska gå in i processen. 

Internationella aspekter 
Dirigenterna upplevde att dirigering utomlands ändrar arbetssituationen lite. Alla inblandade 
delar inte samma språk utan det blir ett annat typ av fokus med exempelvis mer lyssnande. I 
främmande kulturer där alla kanske inte förstår vad dirigenten säger kan det till och med bli en 
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nästan magisk känsla eftersom koncentrationen höjs maximalt. Mängden repetitionstid varierar 
också och därmed också förväntningarna på musikerna avseende a vista-läsning och på 
dirigenten att klara av jobbet på kortare tid. Även strukturer omkring, med exempelvis 
finansiering ser annorlunda ut. Utomlands är det vanligt att mindre kompanier sätter upp en 
opera och säljer sin produktion till festivalerna. 

Alla dirigenter hade positiva upplevelser från de tyska operahusen och någon gav uttryck 
för att musikerna där ger järnet hela tiden medan man i Sverige måste ge mer som dirigent för 
att få samma resultat. Det har även upplevts att det förekommer mer intriger omkring 
produktionerna i Sverige. Stämningen på till exempel Staatsoper Berlin beskrevs av MS som 
mycket avslappnad samtidigt som det fanns en väldigt stor hängivenhet och stolthet bland 
musikerna.  

Upplevelsen bland repetitörerna var att svenska dirigenter ofta är bra tekniskt, men att de 
ibland missar delar av inlyssnadet, psykologin och förståelsen för operan. Det sades också att 
det generellt saknas svenska dirigenter som får möjlighet att dirigera i de svenska operahusen. 
Det finns några, men de används inte i så stor utsträckning. Bland utländska dirigenter finns det 
lite mer variation avseende teknik, men mer känsla. Tyska dirigenter upplevdes tidigare mycket 
auktoritära, men är numera betydligt mjukare – någon till och med kanske lite för demokratisk. 

Arbetet i operahuset 

Samarbete 
De flesta betonade att det är en styrka att kunna samarbeta i operahuset och att det till stor del 
handlar om kommunikation. Scenografen gör det mesta av sitt jobb tidigt i planeringen och den 
tilltänkta dirigenten är inte alltid med då, utan det kan exempelvis vara operans konstnärliga 
ledare. Nackdelen med att, som dirigent, inte ha varit med vid den tidpunkten är att det kan 
uppstå scenografiska lösningar som ger mycket svåra förutsättningar för sångarna – och det ofta 
är för sent att ändra under repetitionsperioden. 

En bra kontakt med repetitören är viktigt eftersom det är den vitala tredje parten i 
samarbetet med sångarna. Har man ett bra samarbete så att repetitören förstår dirigentens vision 
när det gäller stil, uttryck, klangideal, tempi, med mera kan repetitören fortsätta driva arbetet 
med sångarna under repetitionsperioden, och dessutom bidra med specifik kunskap såsom 
fördjupad språkkännedom, erfarenhet av de specifika solisterna och hur det här operahuset 
arbetar. Ofta ligger de före i tanken så att repetitionen flyter på ett bra sätt och det uppskattas 
också när de spelar som operan låter och inte bara klaverutdraget. Det hjälper sångarna mycket 
när omställningen till orkesterljudet inte blir lika överraskande. 

MS sade att hon som ung dirigent trodde att det skulle vara svårt att arbeta tillsammans 
med äldre, erfarna sångare, något som visade sig inte stämma. Har dirigenten en känslomässig 
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förankring i sin tolkning och har satt sig in i hur karaktären känner och agerar ger det ofta en bra 
kommunikation med sångarna eftersom de tänker i samma banor. I samarbetet med sångarna 
sade JA att det har varit en stor fördel att kunna text och insatser utantill så att man kan se hur 
sångarna andas och artikulerar för att kunna identifiera möjliga problem. 

Regissören 
Regissören är arbetsledare under repetitionsarbetet och därmed den person som de flesta tar upp 
spontant när det gäller samarbetet inom operahuset. Runt regissörens schema lägger dirigenten 
och repetitören det musikaliska schemat om det behövs extra tid efter de sceniska repetitionerna 
har börjat. Samarbetet blir tydligast när det gäller utformningen av scenerna där intressekrockar 
mellan regi och musik alltid finns. Jämfört med dirigenten har regissörens process oftast börjat 
långt tidigare och regissören styr mycket i början. Dirigenten får mer inflytande på slutet och till 
sist är det upp till dirigenten att få föreställningen att fungera. En bra relation ger dirigenten 
bättre möjlighet att påverka regin för musikaliska ändamål och vice versa. 

Samarbetet blir extra viktigt då dirigent och regissör ofta inte hinner prata så mycket före 
repetitionsperioden. Ett bra samarbete utgår från en ömsesidig respekt och förståelse samt 
öppenhet. Om det inte finns är det viktigt för de båda att hålla den konflikten mellan sig själva 
och att inte använda sångarna som spelpjäser. Som dirigent kan det vara väldigt svårt att 
samarbeta med en musikalisk regissör, precis som det finns dirigenter som vill regissera. Många 
menar att musiken ändå kommer först i operan, och JA sade att ”gör man det med hjärta och 
värme bakom så får man gehör”. Regivarianter är det normala numera, men det är viktigt att 
regin inte gör att musiken eller relationerna på scenen inte fungerar. MS uttryckte det: ”det blir 
alltid kompromisser mellan regi och musik, men att helheten är det viktiga”. Enligt repetitörerna 
har de flesta regissörer respekt för det musikaliska, men även där finns det undantag. För 
ungefär 10 år sedan uppfattades regissören i princip alltid som överordnad i Sverige och 
dirigenten fick ge sig om de båda inte var överens, vilket var mycket frustrerande som åskådare. 
Nu har det blivit lite mer balanserat. 

När det gäller olika attityder mellan operahusets olika roller så har både JK och MB varit 
med om det mesta. Genom tiderna har det funnits både dirigenter och regissörer som har ogillat 
varandra öppet eller har varit otrevliga och behandlat de andra yrkeskategorierna som 
servicepersonal och exempelvis inte hälsat på alla. Andra har betett sig olika mot olika grupper 
av anställda. Arbetet i operahuset bygger förvisso på ett hierarkiskt system, men kulturskillnader 
verkade också spela viss roll. Liksom de flesta andra arbetsplatser har operahusen numera 
policydokument angående uppträdande och kränkande särbehandling, och sedan det infördes har 
situationen blivit mycket bättre. Tilltalet är nu mycket mer respektfullt och det har skapats ett 
rykte att man inte kan bete sig hur som helst i de svenska operahusen, särskilt efter att en 
gästande dirigent fick sluta efter att policyn inte följdes. 
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Orkesterkultur och förutfattade meningar 
De flesta av dirigenterna ser orkesterkulturer som något man får förhålla sig till, men som inte 
brukar vara ett stort hinder. JU tyckte att det är intressant att iaktta vad som finns i rummet och 
se vad i en stark tradition som han kan ändra på. Finns det något som skulle kunna överraska? 
Om man är väl förberedd samt har förmåga att ta in rummet och att vara genuin får man 
generellt de flesta med sig. Både orkestern och dirigenten behöver varandra och om det fungerar 
tekniskt så köper de flesta dirigentens version. Men man måste inse att alla inte kommer att 
tycka om en hela tiden. 

Förväntningarna kan vara olika beroende på hur utvecklad och kräsen en ensemble är. Om 
man inte motsvarar deras förväntningar kan man känna att de inte vill följa. Det kan märkas på 
koncentrationen, temperaturen i rummet, stråkföringen, suckar eller liknande. Ibland bör man 
inte känna av för mycket. Om man är väl förberedd och har en tydlig vision är man säker på sin 
egen del. Om det ändå inte är vad ensemblen behöver så är det inte dina kunskapers fel. Om 
man däremot är oförberedd så kommer musikerna att märka det och reagera med all rätt. Det 
händer ibland att musiker utmanar eller ifrågasätter dirigenten. Det kan vara frågor som: ”menar 
du verkligen att…?” eller ”är det här det tempo du vill ha?” JU menade att ett sätt att bemöta 
den typen av frågor är att bekräfta deras känsla men fortsätta att motivera: ”jag vet att det är 
snabbt, men jag vet att det blir bra om vi fraserar såhär…”  

Flera dirigenter har någon gång upplevt en negativ inställning från ledningen inom något 
operahus, men inte från musikerna. Tvärtom handlade de flesta förväntningar från musiker om 
något positivt. Flera upplevde att man har mycket tillgodo om man har haft ett bra tidigare möte. 
Det är dock den aktuella repetitionen som gäller, men toleransen kan vara lite högre om man har 
en god relation sedan innan. JU upplevde att ”jag blev bättre för att de ville jobba med mig” – 
att en självklar plattform gav honom arbetsutrymme. Även att ha dirigerat utomlands har 
upplevts öka de positiva förväntningarna hos musikerna. Hos sångarna kan det absolut finnas 
starka personligheter, men MB menar att de flesta är ganska öppna i samarbetet och att varje 
produktion är ett nytt kapitel. 

Konstnärliga val och egen övertygelse 
När det gäller val av projekt gäller det att först att bli etablerad på arbetsmarknaden. På vägen 
dit behöver de flesta dirigenter göra merparten av projekten de blir erbjudna. Inom en 
produktion, under repetitionsperioden, brukar det handla om mindre detaljer som förändras men 
i stort brukar det mesta bli som dirigenterna har tänkt sig. Det har dock hänt att det inte alls är 
möjligt att följa sin konstnärliga övertygelse, till exempel om sångaren och dirigenten står så 
långt från varandra gällande uppförandepraxis att stycket blir näst intill omöjligt att genomföra. 
Det har även hänt att sångare har fått roller som deras röster egentligen inte passar till, vilket kan 
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medföra att tempoförändringar eller andra anpassningar behövs för att arian ska gå att sjunga. 
Vissa verk kan vara långt från dirigentens egen övertygelse, rent musikaliskt. Exempelvis 
kanske man inte delar samma estetiska smak som kompositören och det gör arbetet mycket 
tyngre. Det måste man dock lära sig att hantera och göra verket så bra det går, oavsett sin egen 
åsikt. 

Att behöva göra avkall på sin konstnärliga övertygelse har båda repetitörerna varit med 
om. I de fall det handlar om en dirigents musikaliska tolkning och vederbörande inte vill 
kompromissa så är arbetsbeskrivningen tydlig och repetitören får agera pragmatiskt. De gör som 
dirigenten vill och får stå ut de veckor som är kvar. Med erfarenhet bryr man sig inte lika 
mycket om det heller. Det har hänt att utländska sångare kommer till operahuset med mycket 
bestämda åsikter som repetitören vet inte kommer att fungera här. I ytterst ovanliga fall har 
sångaren och repetitören inte alls kunnat enas och då får man avbryta samarbetet eftersom 
givande repetitioner inte är möjliga. JK beskrev även hur vissa dirigenter på ett snyggt sätt gör 
avvägningen mellan att gå in i konflikter eller gå med motparten i frågor som inte är lika viktiga. 
Det gäller att välja sina strider. 

Vid programläggning finns ofta vissa ramar, men stor frihet i övrigt – ibland bara 
orkesterns eller solisternas begränsningar. I arbetet som konstnärlig ledare handlar förstås 
mycket om begränsade medel och budget. Det blir en prioritering av vad man kan få ut 
konstnärligt av vissa givna resurser. JA menar att det dock är viktigt att få mandat att göra den 
uppgift man har blivit tilldelad, exempelvis att förfoga över en given budget. Prioriteringarna 
gör att man måste bygga upp en stresstålighet – att våga stå kvar i situationer som blir jobbiga 
och ibland vänta en stund innan man svarar på ett nytt förslag för att inte gå för mycket i försvar. 
MS sade att behovskonflikter alltid finns och det handlar om att orka bära sin övertygelse genom 
det och veta var man kan kompromissa. Om man inte gör det blir man också ointressant som 
konstnär. Hon tycker att det har varit väldigt utvecklande att tvingas ut på okända vatten där hon 
inte skulle hamna annars – både produktions- och regimässigt. 
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Diskussion 

Den demokratiske auktoritäre dirigenten 
En klassisk kategorisering av ledarstilar är indelningen i auktoritärt ledarskap, demokratiskt 
ledarskap och laissez-faire-ledarskap. Den auktoritära ledaren styr med envägskommunikation; 
order och direktiv som gruppen ska utföra. Gruppen har inget inflytande över arbetssätt eller 
beslut. Den demokratiske ledaren låter alla i gruppen bidra och komma till tals. Kreativa idéer 
välkomnas och ledaren ser till att förutsättningar för arbetet finns tillgodosedda. Laissez-faire 
eller låt-gå-ledaren låter gruppen jobba som den vill och ger inte strukturer eller regler för 
arbetet. I princip är det samma sak som att inte ha en ledare.  3

Dirigentyrket har till största delen varit ett auktoritärt ledarskap. Patrik Andersson menar 
att det framför allt är auktoritärt ledarskap som utövas när dirigenten leder orkestern på podiet, 
”inte minst vid själva konserten då enbart gestisk kommunikation används”. Från intervjuerna 
framgår att det, fram till ett tiotal år tillbaka i tiden, fanns en utbredd auktoritär stil även utanför 
den rena dirigeringen. Det fanns säkert många orsaker till detta, exempelvis ett större hierarkiskt 
inslag i hela samhället som rättfärdigade den typen av beteenden inom fler branscher än bara 
musiken. Jag menar att den tydliga hierarkin, selektiv behandling av olika personer och 
nedlåtande tilltal inte står i direkt relation till ett auktoritärt ledarskap, men möjligen till 
människosynen som det baseras på. Grundinställningen i ett auktoritärt ledarskap är att 
människor inte vill arbeta eller inte vet hur. Då behöver de order och förevisning för att gruppen 
ska kunna utföra sin uppgift. Den demokratiska ledarstilen bygger på tron att människan i 
grunden vill arbeta, kan ta ansvar och vara kreativ när rätt förutsättningar finns och arbetet 
uppmuntras av ledaren.  4

Längre tillbaka i tiden var det auktoritära förhållningssättet både mer nödvändigt och 
önskat, då färdighetsnivån hos musiker och sångare var lägre. Dirigenten behövde verkligen 
vara maestro som till mångt och mycket undervisade musikerna hur de skulle spela. Idag finns 
en helt annan nivå av kunskap och musikalisk drivkraft i orkestern, varpå det auktoritära 
ledarskapet inte längre är behövligt eller önskvärt. Man kan anta att det även avspeglar hur 
synen på hierarki inom samhället i stort har förändrats under samma tidsperiod. Svaren på 
frågorna om vad en bra respektive dålig dirigent gör visar denna utveckling mycket tydligt. 
Många svar handlar om att inte styra för mycket, känna efter vad som finns i orkestern, låta 
musikerna bidra och att kunna anpassa sig efter olika röster. Det är ett tydligt skifte i vilket 
ledarskap som musikerna efterfrågar. Dirigentrollen blir en samlande funktion för att ena 
uttrycket och samordna allt som händer på scenen och i orkestern tidsmässigt. Trots detta skifte 

 Andersson. Orkesterdirigering: partituranalys, gestik och ledarskap, s. 69-70.3

 Ibid., s. 70.4
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finns det fortfarande kvar ett uttalat behov av den mer auktoritära ledarstilen. Frasering och 
uttryck måste enas och det kan finnas många olika idéer hos musikerna som alla hade kunnat 
fungera bra. Men man måste välja en version och då är det dirigenten som är utsedd att välja. I 
vissa fall då jag själv har suttit som musiker har det varit befriande att musik inte är demokrati. 
Finns det många åsikter om hur något ska göras så är det för resultatets skull mycket bättre att ta 
ett beslut och genomföra det adekvat, även om det inte blev som alla önskade.  5

Jag vill dock invända mot beskrivningen att dirigeringen på podiet framför allt skulle vara 
ett auktoritärt ledarskap. För att förklara det närmre måste vi prata om en annan, mycket central 
del av ledarskap; kommunikation. Syftet med kommunikation är att ett budskap ska nå en 
mottagare och förloppet kan delas upp i flera beståndsdelar.  Avsändaren anpassar budskapet  till 6

någon form av kommunikationsmetod, avsändaren skickar budskapet, budskapet ska nå en 
mottagare, mottagaren tar emot budskapet, mottagaren tolkar budskapet och ger till sist 
eventuell återkoppling. Om man exempelvis säger en instruktion till en orkester så kan redan 
första punkten skapa problem. Budskapet ska formuleras. Från intervjuerna framgick att ingen 
tycker om en dirigent som pratar för mycket. Det gäller alltså att formulera det man vill säga 
kort och koncist. Sedan ska det skickas, d.v.s. sägas, tydligt så att budskapet når fram till alla. 
Jag har själv erfarit att det krävs mer volym än man tror för att alla i en stor symfoniorkester ska 
höra. Då vi normalt inte talar på det sättet kan det kännas överdrivet och forcerat vilket faktiskt 
gör det svårt att varaktigt prata med den volym som krävs om man inte aktivt tänker på det. När 
musikerna har hört instruktionen kommer vi till den viktigaste punkten – tolkningen. Alla 
kommer inte att tolka det du sade på samma sätt, och det finns ingenting som du kan göra åt det. 
Betydelsen av budskapet är bortom din kontroll från den stund du skickade det. Jag minns att 
den insikten blev en stark upplevelse för mig när jag läste en kurs i ledarskap för Carl-Henrik 
Nilsson, tekn. dr. i Industriell Organisation vid Lunds Universitet. Du äger inte ditt budskap. Det 
är alltid mottagaren som äger tolkningen av ditt budskap. 

För att minimera skillnaden mellan ditt avsedda budskap och mottagarnas tolkning finns 
exempelvis fackspråk för att alla ska tolka ett begrepp likartat, men även mer eller mindre 
gemensamma referenser och associationer. Här kommer både den språkliga och kulturella 
aspekten in vid arbetet med internationella orkestrar eller dirigenter. Man kanske inte behärskar 
språket på samma sätt och har inte samma referenser. Exempelvis skulle en viss metafor kunna 
ha helt olika effekt i olika delar av världen. 

Det här resonemanget gäller alla former av kommunikation. Även gestik med alla dess 
delar såsom handrörelser, kroppsspråk, hållning, ansiktsuttryck och blickriktning är 
kommunikation som alla musiker läser av, mer eller mindre medvetet. Det kan uppkomma 
motstridiga intryck om olika delar av kommunikationen säger olika saker, såsom om gestiken 

 Lebrecht. The Maestro Myth: Great Conductors in Pursuit of Power, s. 1-11.5

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 87.6
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inte överensstämmer med den verbala instruktionen eller om det finns karaktärsskillnader 
mellan armrörelser och övrigt kroppsspråk. Det har gjorts flera försök att teoretisera gestik för 
att skapa något form av universellt system, men det har visat sig mycket svårt, om inte omöjligt. 
Vid analyser av gestik med avseende på hastighet, acceleration och rörelsemönster fann man 
skillnader mellan litteratur om gestik och det faktiska utförandet. Det ”antyder att den 
vedertagna innebörden av dirigentens gestik kanske inte är lika självklar som den anses vara.”  7

Jag tror att misslyckandena att teoretiskt beskriva gestik på ett fullgott sätt beror på att det är en 
mångbottnad mellanmänsklig kommunikation. Det innehåller mycket information på många 
olika nivåer och bygger på människans kroppsspråk, emotioner och uppfattning om tyngd, 
motstånd och rörelse. Betydelsen upplevs till stor del genom känslor, snarare än tolkas 
intellektuellt, vilket kräver en människa som mottagare. Ett intressant studie av Luck och Nte 
visade att av de tre studerade faktorerna 1) radie på takteringen, 2) dirigentens erfarenhet och 3) 
musikernas erfarenhet, var det endast det sistnämnda som påverkade samtidigheten hos 
musikerna.  Insikten överensstämmer väl med det tidigare nämnda faktum att 8

kommunikationens innebörd till stor del bestäms av mottagarens tolkning. Det visar även att den 
gestiska kommunikationen som är så svår att tekniskt beskriva, ändå avläses av människor med 
stor precision och att den tolkningen förbättras med erfarenhet. Gestikens innebörd lär sig de 
flesta musiker helt på praktisk väg genom orkesterspel, utan särskilda lektioner. Jag menar att 
gestik på det sättet kan jämföras med ett språk som man lär sig genom att lyssna på andra. Man 
lär sig även språket lite senare i livet, även om det bygger på ett annat språk som man har med 
sig sedan barnsben. Man förstår mer och mer, och det tar lång tid innan man behärskar det lika 
intuitivt som sitt modersmål. 

För att återkomma till situationen på podiet när dirigenten kommunicerar via gestik bör vi 
då komma ihåg att dirigenten använder gestikens många delar för att meddela sig. Orkestern 
läser av, tolkar och tar med dirigentens intention i det musikaliska förloppet. Det kan på ett sätt 
vara den återkoppling som Patrik Andersson nämner i sin framställning , men jag tycker att det 9

är mer än så. Musikerna är i sin roll inte en passiv enhet som bara ger svar på gestik, utan bidrar 
i högsta grad själva. De kommunicerar själva med dirigenten med hjälp av kroppsspråk och 
ögonkontakt men främst genom musiken i sig. Att dirigenten ägnar sig åt gestisk 
kommunikation är alltså inte samma sak som att bara envägskommunikation pågår. Exempelvis 
finns det en kontinuerlig kommunikation mellan två violinister som spelar en duett. Noterna är 
givna men det finns en pågående dialog avseende såväl frasering som dynamik, tempo och 
karaktär. Det är givande och tagande och båda måste anpassa eller på annat sätt förhålla sig till 

 Jansson. Leading Musically, s. 41.7

 Luck och Nte. An Investigation of Conductors’ Temporal Gestures and Conductor— Musician Synchronization, and a First 8

Experiment, s. 81–99.

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 87.9
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varandras initiativ. Samma sak sker mellan orkester och dirigent, men dirigenten spelar inte själv 
utan måste uttrycka sin del av den musikaliska dialogen i form av gestik. En gestisk impuls  
omsätts av orkestern och dirigenten måste sedan förhålla sig till vad som kommer tillbaka i form 
av musik, och agera därefter. Man skulle till och med kunna se det så att att orkestern spelar ett 
stycke och det är dirigentens uppgift att forma uttrycket under tiden. Det sätter orkestern i en 
helt annan position än endast under en auktoritär ledares tvång. Förvisso har dirigenten en 
övergripande beslutsfunktion och tar fler initiativ. Men jag vill definitivt mena att det är en 
tvåvägskommunikation, om än med olika uttryckssätt, som pågår. Det är alltså även på 
konserten ett mer demokratiskt ledarskap som dirigenten utövar, blandat med det auktoritära 
delarna. Ledare och grupp måste hela tiden förhålla sig till varandra och det kräver mycket 
lyssnande, inkänning och hänsyn. Bara då kan den stora fågelflocken ändra riktning utan att man 
vet vilken fågel som styr. 

För att leda andra… 
Det har genom tiderna funnits en mängd infallsvinklar på ledarskap. Egenskapsinriktningen har 
betonat ledarens personliga egenskapers betydelse för att utöva ett framgångsrikt ledarskap. 
Egenskaper såsom intelligens, verbal förmåga, självförtroende, beslutsamhet, trovärdighet, 
pålitlighet samt att vara diplomatisk, vänlig och utåtriktad har lyfts fram som faktorer som ökar 
andra människors förtroende och vilja att ledas av en viss person. Vi känner igen flera av 
egenskaperna från samtalen med dirigenterna och repetitörerna, så det verkar gälla även inom 
musikaliskt ledarskap. Därtill kommer förstås kompetens inom området som ledarskapet ska 
utövas; i dirigentens fall hela det musikaliska kunnandet och den gestiska skickligheten. Där 
uppstår dock en viss definitionsfråga om vad som är personliga egenskaper och vad som är 
inlärda färdigheter.  10

Stilorienteringen riktar uppmärksamheten mot ledarens beteende och aktiva val i 
utövandet av ledarskapet. Vad dirigenten fokuserar på under repetitionerna och hur och när 
instruktioner sägs. Ett tydligt exempel är om dirigenten har uppdrags- eller individfokus. Med 
ett rent uppdragsfokus blir orkestermedlemmarna reducerade till medel för att uppnå den 
konstnärliga visionen. Målet helgar medlen, och det finns ingen gräns för hur ensemblen kan 
behandlas, bara det blir som dirigenten önskar på föreställningen. Individfokus är motsatsen då 
all uppmärksamhet läggs på hur musikerna mår och känner samt på relationerna i gruppen. På 
motsvarande sätt kan då resultatet bli lidande.   Den ideale dirigenten har förstås fokus på 11 12

både och, vilket var tydligt även i intervjusvaren. Man skulle kunna vara ”sträng men snäll”, 

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 13-14.10

 Ibid., s. 15.11
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vilket är uttryck för precis just denna balansgång. Att insistera på sin version men samtidigt veta 
var man kan kompromissa. Den mer auktoritäre dirigenten som framför allt fanns förr var 
följaktligen mer inriktad på resultat än relation. Om man ska tro de gamla historierna om äldre, 
stora stjärndirigenter verkar många ha haft ett extremt resultatfokus och kunde ofta förolämpa 
musikerna under repetitionen eller bytte helt sonika ut dem om de spelade fel. 

Vid sidan av egenskaper och beteende blev situation ett allt viktigare begrepp inom 
ledarskapsforskningen från 1960-talet och framåt. I ett situationsanpassat ledarskap ändrar 
ledaren sitt beteende i olika miljöer och situationer. Det finns en mängd faktorer som påverkar 
vilket ledarskap en ensemble behöver. Orkesterns stolek, sammansättning, kapacitet, 
engagemang och samarbetsvilja är ett par exempel. Musikernas motivation kan variera och det 
aktuella projektets repertoar och tidsram ger helt skilda förutsättningar. Detta blir kanske ännu 
tydligare i amatörorkestrar då radikalt olika ledning behövs vid olika färdighetsnivåer; 
instruerande vid låg färdighetsnivå och mer motiverande och delegerande vid högre nivå. Även 
orkesterns egen inställning till om resultat eller relationer är viktigast påverkar dirigentens 
arbete i hög grad.  Alla som jag intervjuade gav uttryck för situationsanpassat ledarskap i någon 13

form, MS kanske allra tydligast då hon nämnde just ensemblestorlek och tidsram som faktorer 
som påverkade hennes arbetssätt. 

Två väsensskilda delar av ledarskap är uppdelningen i transaktionellt och transformativt 
ledarskap. En dirigent som mest korrigerar fel och arbetar fram rätt dynamik och intonation 
ägnar sig åt transaktionellt ledarskap. Det kan ses som ett utbyte av tjänster mellan dirigenten 
och orkestern. Transformativt ledarskap innebär att dirigenten gradvis förändrar musikernas 
synsätt, inställning och tolkning mer varaktigt genom att beskriva musiken ur andra synvinklar, 
ge historiska perspektiv, inspirera, motivera och skapa engagemang och samhörighet. Den mest 
påtagliga formen av transformativt arbete är troligen det strategiska arbete som orkesterns 
ledning gör för att utveckla eller förändra orkesterns verksamhet. Detta är mycket utbrett 
numera och alla organisationer tar fram egna måldokument och strategier för verksamheten. I de 
fall som dirigenten bidrar till eller leder sådant arbete, exempelvis som nytillträdd chefdirigent, 
blir det mycket förstärkande i ledarskapet då dirigenten kommer att upplevas som en ny 
ledstjärna som leder organisationen vidare.  Man ska komma ihåg att förändringar i arbetssätt, 14

repertoar, och organisation innebär förändringar av musikernas vardag, inställning till och 
identifiering med verksamheten. Sådant tar tid och alltför stora eller snabba förändringar kan 
mötas med allt från förvirring till rent uppror bland musikerna.  Jag har själv upplevt att 15

ledningen ofta har en helt annan bild av sådant förändringsarbete jämfört med musikerna själva. 
Det kan till viss del bero på att arbetet med att ta fram och diskutera strategin ger ledningen just 

 Andersson, Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 16, 90.13

 Ibid., s 17-20, 38-3914
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den tid som behövs för att processa förändringarna. När planen sedan är färdig så förväntar sig 
ledningen ibland att planen bara är att genomföra. Vad man då glömmer är att musikerna är på 
det stadiet ledningen var före strategiarbetet påbörjades och det kommer att ta tid även för 
musikerna att bearbeta förändringarna som presenteras i den nya planen. Jag har även reflekterat 
flera gånger över att exempelvis målformuleringar tenderar att ha olika betydelse för den som 
har varit med under processen att ta fram målen jämfört med den som får målen presenterade för 
sig. 

En särskild form av transformativt ledarskap som ofta förknippas med dirigentrollen är 
det karismatiska ledarskapet. När begreppet introducerades av Bernard Bass 1985 definierade 
han fyra saker som utgjorde grunden i ledarskapet; 1) idealiserat inflytande, 2) inspirerande 
motivation, 3) intellektuell simulation och 4) individuell anpassning. Sedan dess har det 
karismatiska ledarskapet haft en given position i ledarskapsforskningen även om det inte finns 
någon enad bild av exakt vad som ingår. De flesta verkar överens om att en engagerande, 
kompetent, självsäker, krävande, utåtriktad, målinriktad och förebildande ledare med tydliga 
värderingar påverkar sin grupp mycket starkt. Musikerna får ofta stor respekt och förtroende för 
dirigenten samt identifierar sig starkt med densamme. Inte sällan sker en överföring av 
dirigentens åsikter till musikerna utan att de reflekterar över det. Särskilt stor inverkan får en 
karismatisk ledare i tider av kris då exempelvis yttre faktorer hotar verksamheten. Nackdelar 
med en karismatisk dirigentstil kan vara att för mycket fokus läggs på en person och att 
verksamheten därmed står och faller med denne samt att det ofta finns en förväntan på 
karismatiska dirigenter att ständigt fortsätta att imponera. Det kan lätt leda till att dirigenten går 
till överdrifter som inte tjänar musiken utan endast självbilden.   16 17

… måste man leda sig själv 
På senare tid har det autentiska ledarskapet introducerats som den mest ideala ledarstilen av alla. 
Det utövas inte genom att försöka övertyga gruppen till förändring, utan baseras istället på 
ledarens värderingar, erfarenhet och trygghet. Med en stark inre övertygelse och förståelse för 
verksamheten skapas förtroendefulla relationer och konsekventa handlingar. Den autentiska 
ledaren behöver inte framstå som självsäker, krävande och dominant, utan får samma respekt 
genom sitt engagemang och erfarenhet.  Ledarskapet bygger därmed inte lika mycket på att 18

veta och göra som på att vara. Ett begrepp som tas upp i litteraturen är mastery of self. Det är 
den existentiella grund som ledarskapet vilar på, det vill säga dirigentens hela person med all sin 
livserfarenhet, inte bara från det musikaliska området. Öppenhet och ärlighet gentemot sina egna 

 Jansson. Leading Musically, s. 196, 207.16

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 19-2017

 Ibid., s. 22.18
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värderingar och drivkrafter ger den självinsikt och självmedvetenhet som en trygg självkänsla 
kan baseras på. Relaterat till detta finns begreppet self-efficacy som står för dirigentens eget 
förtroende för sin kapacitet att hantera en given situation. Även självreglering blir viktigt då 
dirigentens agerande som sagt kan behöva förändras utefter behov och förväntningar.  I 19

samtalen med dirigenterna och repetitörerna framkom många beskrivningar som överens-
stämmer väl med ett autentiskt ledarskap. Att vara genuin, trygg i sig själv och förankrad i 
tolkningen uttrycker olika aspekter på det personliga grundfundament som är mastery of self. 

Efter intervjuer med framför allt körsångares upplevelser har Dag Jansson dragit 
slutsatsen att mastery of self och det autentiska ledarskapet handlar om graden av engagemang 
hos dirigenten och potentialen i den musikaliska ledningen. Han menar att engagemanget 
bestäms av närvaro, uppriktighet och hängivenhet samt att den musikaliska potentialen kan delas 
in i estetisk vilja och befogenheten att genomföra denna i ensemblen. Med närvaro avses både 
den fysiska närvaron och, än viktigare, kontakten med musikerna. Den ömsesidiga viljan att 
vara där och musicera med den andre, och att klara av utmaningar tillsammans. Det blir vitalt 
för dirigenten att vara i nuet med musiken hela tiden. ”Intensivt närvarande” som MS uttryckte 
det. Det är ledarskap i realtid som både måste ta hänsyn till vad man just hörde och vad 
förväntar sig att höra inom kort. Närvaron blir en försäkran till musikerna att man är beredd att 
reagera, stödja och inte lämna någon i sticket. Precis som JU och MS sade, skriver även Jansson 
att man dessutom måste lägga till det lilla extra på konserten, annars får musikerna lätt en känsla 
av antiklimax när de förväntningar som konserttillfället skapar inte uppfylls.  20

Uppriktighet handlar om vem dirigenten är eller utger sig för att vara. Det är framför allt 
avsaknad av uppriktighet som förstör kontakten med musikerna. Det kan väcka frågor om något 
så grundläggande som varför dirigenten vill arbeta med ensemblen och musik över huvud taget. 
De flesta dirigenter har karriärmål bortom arbetet med den aktuella ensemblen men det kan 
uppstå problem om dessa hamnar i konflikt med projektet eller om dirigenten försöker dölja 
desamma. Även självupptagenhet skapar misstro och underminerar alla andra kvaliteter som 
dirigenten besitter. Att musicera med inlevelse är utlämnande, och det vill man inte göra om man 
inte känner tillit till ledaren. Resultatet blir dålig kontakt och minskat engagemang från 
musikerna och det klingande resultatet blir ytligt och ointressant. Jag har själv varit med i 
sammanhang där dirigenten kunde misstänkas ha en egen karriäragenda med samarbetet med 
ensemblen. I det fallet innebar det inte något problem eftersom det inte fanns några direkta 
intressekonflikter, men det fanns ändå med i bakgrunden i relationen mellan dirigenten och 
ensemblen. Hängivenhet syftar på hur mycket arbetet betyder för dirigenten och den märks i 
dirigentens passion för exempelvis en speciell genre, ett stycke eller en ensemble. Det är mycket 
medryckande att vara nära någon som verkligen brinner för sin sak, särskilt när man involveras i 

 Jansson. Leading Musically, s. 63, 75.19
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det arbetet. Besläktat med hängivenhet är också trofasthet mot såväl ensemblen som sina egna 
värderingar och musikaliska idéer. I intervjuerna framkom detta i form av den respekt som ges 
till en dirigent som vågar insistera på sin version, att göra det med stort hjärta bakom och att 
musikerna ”vill se och känna din vilja”. Simon Oliver, kontrabasist i Philharmonia Orchestra, 
London, gav mig rådet: ”Enjoy the sound of the symphony orchestra and show them your 
passion!” Det är vad hängivenhet handlar om.  21

”Leif: [He] is incredibly genuine. There is nothing fake — he doesn’t have an image of 
himself that he portrays […]. I find that he shows his good sides, and often we also see a lot 

of the bad sides. I think this is very human; [it is] a very attractive feature for me, at least.”  22

Uttalandet, som kommer från en körsångare, sammanfattar väl hur ett autentiskt ledarskap kan 
se ut. Det får mig att även att fundera över hur dåliga sidor kan vändas till något positivt i 
relationen mellan dirigent och musiker. Resonemanget går emot den mer intuitiva inställningen 
att visa sig från sin bästa sida och försöka minimera negativa delar. Jag antar att tillräckligt 
många bra sidor kan göra att någon dålig sida accepteras och att personen till och med kan ses 
som mer mänsklig. Att aktivt visa upp dåliga sidor för att försöka skapa en relation som ska 
framstå som ärlig är nog inte att rekommendera. Historier som dirigenter berättar, framför allt i 
arbetet med barn och unga kan dock vara en annan sak. Att berätta om misstag som dirigenten 
själv har gjort, oavsett om de är sanna eller inte, kan vara ett verktyg för att sätta fokus på en 
viss sak (”jag missade själv den här generalpausen på en konsert en gång…”) men minskar även 
överdriven prestige och skapar en mer tillåtande miljö. 

En arbetsplats som andra? 
I sin yrkesutövning i orkestern är dirigenten alltid chef, det vill säga i en formell ledarposition 
som bestäms av den tilldelade rollen. Man beslutar om repetitionens disposition och leder 
repetitionsarbetet. I litteraturen skiljer man ofta på chefskap och ledarskap. Chefsskapet är 
tilldelat medan ledarskap kan utövas av vem som helst som har inflytande på sin omgivning. 
Alla dirigenter vill självklart inte bara vara chef – när orkestern pliktskyldigt följer instruktioner 
– utan även att gruppen ska vilja följa dirigenten. För att uppnå det krävs tillit. Tillit förtjänas 
över tid genom konsekventa handlingar, kompetens, att vara välförberedd samt kvaliteter som 
diskuterades i samband med mastery of self.  23

 Jansson. Leading Musically, s. 79-84.21

 Jansson. Musical Leadership: the Choral Conductor as Sensemaker and Liberator, s. 280.22

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 25-27, 109.23
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Det finns olika källor till inflytande. De brukar betecknas de fem maktbaserna och 
presenterades i en studie av socialpsykologerna French och Raven 1959.  De fem är 1) 24

belöningsmakt – möjlighet att dela ut belöningar såsom löneökning och befordran, 2) 
tvångsmakt – att kunna tvinga någon att göra något såsom polis eller andra myndigheter eller att 
utdela olika former av straff såsom att ändra position inom stämman eller instrumentgruppen, 3) 
expertmakt som bygger på någons kunskaper inom ett visst område, 4) legitim makt som beror 
på personens position i organisationen eller samhället, och 5) referensmakt som baseras på 
relationen med gruppen eller yttre kontaktnät. Till de fem maktbaserna föreslog forskarna Yukl 
och Falbe i en studie 1991,  tillägg av ytterligare två; 6) informationsmakt som avser 25

informationsflöden såsom vem som får vilken information och när samt 7) ekologisk makt om 
vem som kontrollerar den fysiska arbetsmiljön eller hur arbetet läggs upp. Av de två senare 
maktbaserna beror informationsmakten mest på hur organisationen kring orkestern är utformad. 
Dirigenten kan ha ekologisk makt exempelvis genom hur orkesterdukningen utformas. När det 
gäller de ursprungliga fem maktbaserna kan dirigenten i olika sammanhang ha alla samtidigt. De 
två första om dirigenten också har arbetsgivarroll eller har hela projektansvaret för exempelvis 
en uppsättning av en sommaropera. Expertmakt och legitim makt är de mest uppenbara, den 
första är förutsättningen för anställningen och den andra är en produkt av densamma. 
Referensmakt i form av relationen med gruppen har diskuterats i föregående stycken. Dirigenter 
med stor referensmakt i form av ett stort kontaktnät som kan ordna finansiering, inbjudningar till 
prestigefyllda konsertscener, turnéer och medial exponering får ofta stor respekt och stöd av 
orkestermedlemmarna. Om maktskillnaden mellan ledare och orkestern blir för stor finns dock 
risk att kritik helt avvisas för att gruppen vill behålla ledaren till varje pris.   Det verkar även 26 27

om att för många goda sidor kan bli för mycket. Ann-Sofie Köping som under ett par år 
studerade organisationen i Konserthuset i Stockholm sade i en intervju: 

” - Det finns inom kultursfären en längtan efter frälsaren som ska ställa allt till rätta, lösa 
konflikter, ha svar på alla frågor, fixa pengar och ha de bästa kontakterna. Det är en 
paradox, för samtidigt är man skeptisk till personer som vill och kan allt.”  28

Maktbaserna, eller källorna till inflytande om man så vill, gäller inte bara chefer utan alla 
personer i en grupp. Inflytandet blir ofta generellt, och märks i fler frågor än de som inflytandet 
baseras på. Medlemmar som har stor betydelse för gruppens verksamhet brukar få högt 

 French och Raven. The bases of social power, s. 150-167.24

 Yukl och Falbe. Importance of different power sources in downward and lateral relations, s. 416–423.25

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 25-28, 34-35.26

 Mindelöf. Makt i en kommunal organisation : En kvalitativ studie om hur chefer och medarbetare uppfattar att makt 27

används i organisationen, s. 6-8.

 Thornblad och Sander. Scenkonstens Arbetsmiljö - Arbetsorganisation och ledarskap, s. 50.28
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anseende och status. Det kan vara en särskilt skicklig musiker som många ser upp till eller 
någon som spelar ett ovanligt instrument som orkestern är beroende av (två former av 
expertmakt).  29

Dirigenten fyller ofta funktionen som mellanchef. Det är en delad roll att själv vara 
musiker och beakta orkesterns intressen inför ledningen och i nästa stund representera ledningen 
inför orkestern. Lojaliteten med den ena eller andra gruppen kan lätt ifrågasättas och i vissa fall 
finns ännu fler lojaliteter att beakta såsom gentemot kompositörer och kulturarv. I den rollen är 
det en fördel att klargöra med ledningen exakt vilka ramar som finns, och försäkra sig om att 
man har frihet att verka inom dessa. Det kan gälla mandat att besluta i vissa frågor eller att 
förfoga över en viss budget, vilket även JA gav uttryck för. Det finns också många ställnings-
taganden som chefer i alla organisationer ständigt måste göra, även dirigenter. Det handlar till 
exempel om att välja mellan delegering eller detaljstyrning, att förmedla sig genom visioner 
eller instruktioner, att vara nära sina medarbetare eller hålla distans. Alla dessa kom upp under 
intervjuerna, och utifrån svaren drar jag slutsatsen att inget är svart eller vitt, utan att det alltid är 
en balansgång. Vilken den perfekta balansen är skiljer sig åt i olika sammanhang, vilket för oss 
tillbaka till resonemanget kring att ledarskap behöver anpassas efter situationen.  30

Kulturbärare på flera sätt 
Om man undviker musikaliska termer så kan man säga att orkestern är en grupp av människor 
med rollfördelningar och sociala relationer där alla ska bidra och samarbeta för att uppnå ett 
mål. Därmed uppfylls med råge kraven för att det ska vara en grupp även ur ett grupp-
psykologiskt perspektiv. Människor är flockdjur och gruppen är viktig för våra behov av 
trygghet, kontakt och skapande av vår egna identitet. Det får konsekvenser som kan vara viktiga 
att tänka på när man arbetar med orkestern. En av dem är att grupper skapar normer för åsikter 
och beteenden. Samma maktbaser som nämnts tidigare gäller även för hur gruppens normer 
utformas. Det finns formella ledare såsom stämledare, dirigent och orkesterchef men även 
informella sociala roller som fördelas mer eller mindre medvetet. Inom den stora gruppen finns 
formella undergrupper såsom flöjtstämman och brassektionen. De personliga relationerna inom 
dessa påverkar det musikaliska samarbetet, särskilt i stämmor som bara består av två eller tre 
musiker. Ofta finns även informella undergrupper utanför det musikaliska arbetet som kan 
baseras på andra grupptillhörigheter (småbarnsföräldrarna) eller egenskaper (de tystlåtna). Det 
är inte ovanligt att dessa undergrupper, formella eller informella, umgås även privat. De 
gemensamma sammanhangen utanför repetitionstid, såsom under fikapausen, blir viktiga för att 
forma relationerna i hela orkestern. Grupprelationerna är dock inte statiska, utan förändringar i 

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 49, 59.29
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relationer, maktbalans och roller sker hela tiden och detta brukar beskrivas som gruppdynamik. 
Grupptryck är ett angränsande begrepp som syftar på gruppens handlingar för att få personer 
med avvikande åsikter och beteenden att anpassa sig till gällande värderingar och normer. När 
medlemmar identifierar sig mer med gruppen ökar också orkesterns inflytande på musikern. 
Musikern övertar då orkesterns värderingar och normer som sina egna och lojaliteten med 
gruppen ökar. Detta sker i högre grad om gruppen har hög status och det är tydligt vilka 
värderingar den står för.   31 32

Vad får då detta för konsekvenser i orkestern? Alla ovannämnda gruppsociala krafter 
verkar och  bildar tillsammans orkesterkulturen. Den baseras på orkesterns syn på sin egen plats 
i kulturlivet, sin historia, ambition, seder och värderingar. Även alla undergrupper har sin egen 
kultur vilket gör att symfoniorkestern med många sektioner naturligt får en mer heterogen 
orkesterkultur än en stråkensemble. Musikerna har oftast svårt att beskriva den egna kulturen 
och märker den tydligast själva i mötet med andra orkestrar. Kulturen visar sig i attityder och 
seder, språkbruk och vad som lyfts fram för att beskriva den egna orkestern. Även fysiska 
yttringar i form av konsertlokaler, trycksaker och logotyper är kulturbärare och visar upp vad 
orkestern representerar. Ett tydligt och mycket kännbart resultat av orkesterkulturen är 
exempelvis hur höga prestationskrav det finns från kollegor och graden av självkritik som 
musikerna därmed påförs. Ann-Sofie Köping noterade under sina år i Konserthuset två följder 
av kulturen där; dels att man inte talade om musikaliska prestationer och att det lätt blev en ”vi 
och dem”-stämning mellan musiker och administrationen.   I den biografiska informationen 33 34

på Jukka-Pekka Sarastes hemsida talar han om orkesterkultur: 

”Each orchestra has its own sectional dynamics. The conductor must quickly recognize the 

hierarchy and the authoritative elements in the orchestra.”  35

I en intervju sade dirigenten Cecilia Rydinger att orkesterkulturen även märks på hur vikarier 
blir mottagna, vilket orkesterchefen har stora möjligheter att påverka. Hon menade att 
stämningen i en orkester ofta går att känna av redan under de första minutrarna av repetitionen.  36

Som dirigent ska man vara medveten om att denna stämning kommer att påverka en själv. Både 
gruppen och ledaren påverkar varandra. Musikernas reaktioner ger en mer eller mindre 
medveten anpassning av dirigentens ledarstil och vice versa. En stark orkesterkultur påverkar 

 Thornblad och Sander. Scenkonstens Arbetsmiljö - Arbetsorganisation och ledarskap, s. 20.31
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dirigenten mer och en dirigent med högt anseende har ett större inflytande på orkesterns 
beteende. Mina informanter hade till största delen positiva upplevelser från olika 
orkesterkulturer och att musikerna generellt hade en positiv syn på samarbetet. JU kände även 
att han blev en bättre dirigent som följd av musikernas välvilliga inställning, något som kallas 
för projektiv identifikation. Projektion är när någon agerar mot dig som om du skulle ha vissa 
personlighetsdrag – ofta samma drag som personen själv har. Det kan även vara en förväntan om 
vissa egenskaper som orsakar bemötandet. Den projektiva identifikationen är när detta påverkar 
hur den som blir mål för projektionen agerar och uppfattar sig själv. Det är förstås inga problem 
när projektionerna är av positiv sort, men kan vara viktigt att känna till om de är negativa.  37

Patrik Andersson ger ett illustrativt exempel: (Observera att både situation och namn är fiktiva 
och att exemplet inte har någon koppling till tidigare nämnda dirigenten Cecilia Rydinger.) 

”Cecilia har ett rykte om sig att vara bufflig och stingslig som dirigent. Även om det 
tidigare fanns en viss sanning i detta rykte utövar Cecilia sedan många år ett långt mer 
positivt ledarskap. När Cecilia som gästdirigent skall repetera med den professionella 

stråkorkestern Elegi möts hon av en orkester som är surmulen, tyst och svårpåverkad. 
Musikerna svarar Cecilia kort, med en irriterad ton, vilket efter ett tag börjar påverka 
Cecilias i grunden positiva ledarstil och leder till att Cecilia efterhand börjar tilltala 
musikerna på ett mer irriterat och stingsligt sätt. Cecilia känner inte igen sig men kan inte 

stå emot att hennes ledarstil gradvis ändras. Musikerna nickar instämmande i pausen till 
varandra: ’Det var som vi misstänkte. Hon är en stingslig och bufflig ledare!’”  38

Likt andra gruppkulturer är orkesterkulturen inte heller orubblig. Den kan förändras med nya 
orkestermedlemmar som tar med sig andra värderingar till gruppen, nya lokaler och arbets-
förhållanden eller ny repertoar. Det tar dock tid och kan mötas av ovilja, då grupper oftast vill 
behålla sina strukturer och värderingar och därmed även de individuella musikernas identiteter. 
Dirigenten har en nyckelroll för hur orkesterkulturen förändras i och med det transformativa 
ledarskapet som behandlades tidigare. Vad dirigenten lägger vikt vid i det musikaliska arbetet, 
vilka ideal och värderingar dirigenten har och på vilket sätt dirigenten reagerar på olika 
händelser blir normgivande för orkesterns arbete.  39

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 70-71, 80-81.37
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Från kultur till konflikt 
Samma organisationskultur gäller följaktligen även alla andra grupper i operahuset. Sångare, 
repetitörer, scentekniker, regissören och regiassistenten, operaadministrationen - listan kan göras 
lång - har alla en egen gruppkultur. Eventuella undergrupper inom dessa likaså och sammantaget 
skapar de den övergripande arbetsplatskulturen som råder i operahuset. Det dagliga arbetet 
kommer alltid att innebära konflikter av olika slag. Praktiska konflikter och interpretations-
konflikter brukar vara relativt lätta att hantera. Det kan vara svårare med relationella konflikter 
såsom rollkonflikter, intressekonflikter och personliga konflikter. Konflikthantering är ett stort 
ämne i sig, men generellt kan man säga att det är bättre att lösa problem individuellt än under 
pågående repetition. Att lyssna, försöka förstå, skapa överblick genom andra perspektiv och 
försöka nå konsensus är en vanligt modell. Att vara stresstålig och behålla lugnet har också en 
positiv effekt på situationen. Ju mer man känner till om de övriga personerna, om officiell och 
inofficiell rollfördelning, arbetssätt, attityder och rådande kultur, desto lättare är det att se 
mönster, tolka kommentarer på rätt sätt och på så sätt läsa mellan raderna tidigt i en potentiell 
konflikt. Vissa situationer kan innebära en missuppfattad konflikt, så kallad pseudokonflikt. 
Sådana situationer har vi diskuterat flera gånger vid orkester-samarbeten under studierna.  40

Jag lärde mig akronymen KEPS på en ledarskapsutbildning med Mohv Management. Den 
baseras på resonemanget att våra hjärnor skapar strukturer som vi använder när vi tolkar vår 
omvärld. Våra Kunskaper, Erfarenheter och Personligheter skapar olika Strukturer hos olika 
personer. Detta hänger ihop med hur mottagare kan tolka ett budskap på flera sätt, som vi 
berörde tidigare. Alla har olika ”KEPSar” och kommer därför att relatera till samt uppfatta ord 
och situationer på olika sätt. Det är viktigt att inse detta och inte utgå från att en KEPS är rätt 
och en annan fel. En person kanske tolkar en situation felaktigt, men det var det rätta utifrån den 
personens KEPS just då. Utifrån mina egna erfarenheter på podiet vill jag göra min egen variant 
av akronymen där jag ersätter Strukturer med Situation. Den aktuella situationen för den 
enskilda musikern kan ligga till grund för många missförstånd. Vi vet oftast inte vad som pågår 
vid sidan av repetitionen och personen kan ha alltifrån huvudvärk till en nära släkting som har 
blivit svårt sjuk. Man ska därför akta sig för att tolka allt man ser och hör utifrån sin egen KEPS 
– ”inte känna av för mycket” som vi minns från intervjuerna. 

Det finns en potentiell konfliktsituation när regissören överlämnar huvudansvaret för 
operaföreställningen till dirigenten i slutet av repetitionsperioden. Om dirigenten behöver göra 
för mycket ändringar i det sceniska står vi åter med konflikten mellan musik och regi. Under 
min tid på Norrlandsoperan uppfattade jag dock inte att just den situationen innebar en konflikt, 
för förhållandena hade ändrats. Under de sceniska repetitionerna var det den klassiska 
balansgången mellan musik och regi som utspelade sig, men när tiden var inne för dirigenten att 
leda de sista repetitionerna med orkester så uppfattade jag inte längre en scenisk förändring som 

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 94-96.40
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en ändring av regin. Regissörens arbete med sångarna hade fått dem att internalisera sina 
rollkaraktärer och förståelsen för deras gestaltning, och nu var det upp till sångarna att förvalta 
sina roller. En justering från dirigenten blev därmed utefter hur rollkaraktären skulle ha justerat 
sig och inte att regin förändrades som helhet. 

När stora konflikter uppstår kan ledaren ägna sig åt så kallad sensemaking, d.v.s. 
meningsskapande. Det innebär att, inför gruppen, förklara sin syn på problemet, dess orsaker 
och vilka lösningar som finns, d.v.s. make sense av situationen. Det är ett nyttigt verktyg för att 
bygga upp tillit samt att hela gruppen ska få samma information så att individuella spekulationer 
minskar.  Begreppet sensemaking används även i ett vidare sammanhang som är närmre kärnan 41

av dirigentens ledarskap. I företagssammanhang står det för hur anställda skapar mening och 
sammanhang av deras miljö och arbete – d.v.s. företagets mening och mål. I dirigentyrket finns 
det fyra meningsskapande funktioner. Först förarbetet med partituret och dess klingande 
motsvarighet (sound). Att skapa, eller snarare återskapa, mening från de nedtecknade noterna. 
Här ingår det musiktekniska kunnandet avseende exempelvis intonation, rytm, balans och 
dynamik. Den andra funktionen är interpretationen – att tolka betydelsen av noterna i partituret 
och skapa mening genom hur de framförs. Om den första funktionen är ett musikhantverk 
handlar andra funktionen om konstnärskap där idéer om innebörd och intentioner manifesteras i 
frasering, diktion och tempovariationer. Tredje funktionen handlar om att genomföra musiken så 
att den får ett klingande sammanhang (setting). När, var och med vilken ensemble sätter den 
ursprungliga musiken i olika sammanhang med möjligheter och hinder som påverkar 
genomförandet av de första två funktionerna. Här ingår även det bakomliggande arbetet med 
ensemblen såsom auditions och konsertplanering. Arbetet som konstnärlig ledare ryms till stor 
del inom den här funktionen. Den fjärde och sista funktionen handlar om att skapa mening när 
musikens interpretation och dess fysiska genomförande kombineras, med tanke på den innebörd 
som detta medför textligt, historiskt, geografiskt och politiskt (significance). Här handlar det om 
att ge musiken dess yttersta innebörd genom att ge tolkningen en kontext och mobilisera den 
kapacitet som ensemblen har genom motivation och inspiration. Beroende på i vilket 
sammanhang dirigenten verkar finns det fler personer omkring som är inblandade i framför allt 
tredje, och därmed fjärde, funktionen såsom konstnärlig ledning, regissör och ljustekniker. 
Kedjan sound-setting-significance utgör en tankemodell för hur dirigentens arbete med en 
ensemble ger musiken mening. Jag anser att det arbetet har stor betydelse för den individuella 
musikerns känsla av sammanhang, motivation, engagemang och tillfredställelse. Jansson pekar 
också på den dubbla betydelsen av ordet sense i form av både mening och att känna. Det passar 
väl in på dirigentens arbete där man känner av kulturen och vad ensemblen spelar samtidigt som 
man ger sin tolkning och konstnärliga mening.  42

 Andersson. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern, s. 94.41

 Jansson. Leading Musically, s. 111-117.42
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Reflektion 

Mellanmänsklighet 
I Robert och Janet Denhardts bok Konsten att leda skriver de om ledarskapskvaliteter från 
konstens värld. De har själva ingen musikalisk bakgrund utan är verksamma inom forskningen 
inom offentlig administration och ledarskap. De försöker närma sig begreppet ledarskapskonst, 
ett förfinat ledarskap, och vill därför lära av konstarterna. De tolkar in lite mer i vissa 
musikaliska begrepp än vad de står för, men parallellerna med ledarskap är ändå slående. Ibland 
är de till och med omöjliga att skilja på. De citerar en introduktionstext i dans som lika gärna 
skulle kunna vara från en handbok i ledarskap. En intressant detalj, beträffande avbildningen av 
den moderne dirigenten som jag nämnde i inledningen, är att författarna har intervjuat dansare 
och koreografer för material till sin bok. På omslaget, under titeln, finns dock något annat i 
bildens fokus – en dirigent.  43

”Historically, what outstanding conductors have had in common is an acute ear, the 
charisma to inspire musicians on first acquaintance, the will to get their own way, high 

organizational ability, physical and mental fitness, relentless ambition, a powerful 
intelligence and a natural sense of order which enables them to cut through thousands of 
scattered notes to the artistic core.”  44

Den här beskrivningen av framstående dirigenter har slående få referenser till rent musikaliskt 
kunnande. Det är en förutsättning, men för att bli så framgångsrik som världsdirigenterna är det 
ledarskapskvaliteterna som gör skillnaden. Vi måste alltså vara bra på både och. Min 
frågeställning var; finns det situationer där kunskap om ledarskap kan hjälpa dirigenten i sin 
yrkesutövning? Under arbetet har jag mer och mer insett att konturerna kring de båda begreppen 
inte är så skarpa. Det är överlappande fält och stora delar smälter ihop till ett. Ledarskap är inte 
en kunskap utan samlad erfarenhet om psykologi på grupp- och individnivå, kommunikation, 
relationer, motivation, självinsikt, retorik och organisation. Listan kan göras längre, men allt 
berör vad som händer inom människor och mellan människor i olika sammanhang. Jag undrar, 
finns det något mer mellanmänskligt än musik? Den skapas genom ett mänskligt uttryck och tas 
emot med samma rika associationer och emotioner. Arbetet omkring musiken är också ett arbete 
med människor, så visst kan man förstå att ledarskapsfältet vill lära från konsten. Här finns ett 
ledarskap i praktiken, och dessutom har alla inblandade någon gång i livet sökt sig hit på grund 
av sin passion för det vi gör. Det är inte många andra områden som har det privilegiet. 

 Denhardt och Denhardt. Konsten att leda: en fråga om timing, rytm och kommunikation, s. 19-20, 56-57.43

 Lebrecht. The Maestro Myth: Great Conductors in Pursuit of Power, s. 6.44
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Under arbetet har jag insett hur mycket ledarskapsinsikter kan hjälpa mig som dirigent. 
Jag har kommit att uppskatta mina gamla kunskaper mer, fått exempel på hur jag kan använda 
dem och självklart fått nya kunskaper på vägen. Jag upplevde det som mycket utmanande att 
läsa om ett ämne som lyfter fram betydelser och bakomliggande sammanhang gällande saker 
som jag till mångt och mycket redan ägnar mig åt. Man tvingas omvärdera sina åsikter och 
reflektera över sina egna styrkor och svagheter. Särskilt begreppet mastery of self gjorde stort 
intryck på mig, eftersom det närmar sig frågan om vem man är. Med många saker att göra och 
projekt som förlöper parallellt är det lätt att glömma bort den sortens reflektion. Med insikten 
om hur det faktiskt påverkar samspelet med ensemblen kommer jag definitivt att tänka på de 
frågorna framöver. Arbetet har också fått mig att närma mig frågor som rör dirigentens arbete 
mer i termer av glidande skalor och mindre som rätt eller fel. Självklart finns fortfarande bra och 
dåliga sätt att agera, men de måste sättas i relation till den aktuella situationen för att kunna 
bedömas. Orkesterns interna relationer är också en punkt som jag kommer att ägna mig mer åt 
framöver. 

Även om intervjuerna hölls utifrån vardagen inom operahuset visade det sig att alla 
ledarskapsämnen jag läste om och tyckte var intressanta i musiksammanhang berördes på något 
sätt. Kanske man inte behöver läsa på om ledarskap utan bara lyssna på de praktiska råd som 
kollegorna ger? Jag hoppas dock att det här arbetet med resonemang och förklaringar från 
litteraturen gör att läsaren får en bättre förståelse för intervjusvarens innebörd och hur de hänger 
ihop. Det går som sagt inte att se ledarskap som ett ämne, men en samlad erfarenhet från de 
ingående delarna ger möjligheter att känna igen situationer och reagera med större medvetenhet. 
Dirigenten kommer att möta alla sorters mellanmänskliga utmaningar och jag är övertygad om 
att en ökad kunskap om vad som händer inom och mellan oss kan göra att vi klarar av arbetet på 
ett bättre sätt. Det handlar inte om att lära sig om ledarskap som om det vore något perifert, utan 
istället som den integrerade del av vår vardag som det faktiskt är. Förhoppningsvis kan det 
minska det fokus som måste läggas på ledarskapsrelaterade problem och göra att vi får mer tid 
till kärnan i vårt yrke – musiken med dess uttryck och den artistiska delen av vårt konstnärskap. 

Sida !  ( ! )28 31



Referenser 

Andersson, Patrik. Orkesterdirigering: partituranalys, gestik och ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur, 2013. 

Andersson, Patrik. Orkesterledning: om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet 
med orkestern. Lund: Lunds Universitet, Odeum, 2015. 

Denhardt, Robert B. Konsten att leda: en fråga om timing, rytm och kommunikation. Lund: 
Studentlitteratur, 2008. 

French, John R. P. och Raven, Bertram. ”The bases of social power”. I Studies in Social Power, 
Cartwright, Dorwin (red.), s. 150-167. Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1959. 

Humperdinck, Engelbert. Hänsel und Gretel - Märchenspiel in drei Bildern. Mainz: B. Schott's 
Söhne, 1894. 

Jansson, Dag. Musical Leadership: The Choral Conductor as Sensemaker and Liberator. Oslo: 
Norges musikkhøgskole, 2013. 

Jansson, Dag. Leading Musically. London: Routledge, 2018. 
Koury, Daniel J. Orchestral Performance Practices in the Nineteenth Century: Size, 

Proportions, and Seating. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2010. 
Lebrecht, Norman. The Maestro Myth: Great Conductors in Pursuit of Power. London: Simon 

& Schuster, 1991. 
Luck, Geoff och Nte, Sol. ”An Investigation of Conductors’ Temporal Gestures and Conductor

— Musician Synchronization, and a First Experiment". Psychology of Music. Vol. 36, nr. 
1, 2008: 81–99. doi: 10.1177/0305735607080832. 

Mindelöf, Viveka. ”Makt i en kommunal organisation : En kvalitativ studie om hur chefer och 
medarbetare uppfattar att makt används i organisationen”. Examensarbete, Stockholms 
universitet, 2017. 

Saraste, Jukka-Pekka och Tarkka, Pekka. Working with an orchestra. Jukka-Pekka Saraste. 
2020-02-08. https://jukkapekkasaraste.com/about/working-with-an-orchestra/ (Hämtad 
2020-04-06) 

Thornblad, Helene och Sander, Peo. Scenkonstens Arbetsmiljö - Arbetsorganisation och 
ledarskap. Stockholm: Prevent, 2005. 

Yukl, Gary och Falbe, Cecilia M. ”Importance of different power sources in downward and 
lateral relations”. Journal of Applied Psychology, Vol. 76, nr. 3, 1991: 416–423, doi: 
10.1037/0021-9010.76.3.416 

Sida !  ( ! )29 31



Sida !  ( ! )30 31



Appendix 

Bilaga 1. Konstnärlig del 
Den konstnärliga delen av arbetet utgörs av den föreställning av Hans och Greta som jag 
dirigerade på Norrlandsoperan.  

Föreställningsuppgifter:  
Hans och Greta av Engelbert Humperdinck.  
Libretto: Adelheid Wette baserad på sagan av bröderna Grimm. 
Svensk text: Mira Bartov i bearbetning av Stina Ancker.  
2019-10-15, Norrlandsoperan, Umeå.  
Durata: 2:15 inkl. 30 min paus.  

Medverkande: 
Hans: Elisabeth Leyser  
Greta: Linnea Sjösvärd  
Mamman: Åsa Jäger  
Pappan: Anton Eriksson  
Häxan: Susanna Levonen  
Sömnmalen och gryningsfen: Johanna Wallroth  
Fjärilar och änglar: Ruth Rebekka Hansen och Andreas Resar  
Norrlandsoperans barnkör 
Norrlandsoperans Symfoniorkester 

Sida !  ( ! )31 31




	Tack
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Metod
	Intervjusvar
	Vad utmärker en bra dirigent?
	Övertygelsens konst
	Ge och ta
	Gestik
	Inte repetera för mycket
	Vad utmärker en dålig dirigent?
	Repetitörsrollen och samarbetet med dirigenten
	Internationella aspekter
	Arbetet i operahuset
	Samarbete
	Regissören
	Orkesterkultur och förutfattade meningar
	Konstnärliga val och egen övertygelse
	Diskussion
	Den demokratiske auktoritäre dirigenten
	För att leda andra…
	… måste man leda sig själv
	En arbetsplats som andra?
	Kulturbärare på flera sätt
	Från kultur till konflikt
	Reflektion
	Mellanmänsklighet
	Referenser
	Appendix
	Bilaga 1. Konstnärlig del

