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Sammanfattning 
 

Jag har alltid upplevt att den största genren inom fiolspelet är den klassiska musiken 
och när man börjar spela fiol börjar man också i stor utsträckning att spela klassisk 
musik, kanske i många fall oavsett om man vill det eller ej. När jag själv varit ute och 
spelat elfiol har jag upplevt att det finns ett behov av elviolinister. Men på 
kulturskolorna i Sverige har jag fått uppfattningen att undervisningen på fiol 
huvudsakligen bedrivs på akustiska instrument.  
  
Den här uppsatsen är därför inriktad på elfioler och jag har undersökt huruvida det 
finns något utrymme för undervisning på elfioler i dagens kulturskolor. Genom en 
enkätundersökning har jag tagit reda på om det finns något intresse för elfiolspel hos 
elever på kulturskolor och i intervjuer med två personer undersökt hur man kan gå till 
väga med instrumentet och vilka effekter som passar. Jag har också besökt en 
kulturskola i Norrköping och observerat hur de använder sig av elfioler i 
undervisningen.   
  
Det finns intresse hos eleverna för elfiolspel, men ingen tradition eller utarbetad 
metodik. Det saknas också didaktisk beredskap hos lärarna vad gäller teknik.   
  
  
  
  
  
Sökord: violin, elektrisk fiol, instrumentalpedagogik, effektpedaler 
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1. Inledning 
 

När jag var 14 år ville jag ha en elfiol. Eftersom jag spelat fiol sedan fem års ålder och 
gått den klassiska skolan ville jag nu spela i band och utforska andra genrer. Jag började 
titta runt på olika modeller men det var svårt att hitta någon som visste mer än hur man 
pluggar in elfiolen i en förstärkare. Jag var fortfarande väldigt intresserad men min 
motivation och inspiration började sakta svikta när jag inte fann någon som kunde 
hjälpa mig vidare. Kulturskolan jag gick på hade köpt in elfioler som jag fick prova, 
men även här fanns det ingen lärare som riktigt förstod sig på instrumentet och 
utrustningen runtomkring och själv fick jag inte fiolen att låta speciellt bra. Jag började 
sakta men säkert inse att det nog inte fanns något forum eller utrymme för mig att börja 
spela elfiol, ingen visste rent praktiskt hur detta skulle gå till.  
  
Intresset försvann dock aldrig utan för två år sedan köpte jag en elfiol och håller nu på 
att utforska alla dess möjligheter. Jag hade dock önskat att förutsättningarna såg 
annorlunda ut när jag gick på kulturskolan så att denna process hade kunnat börja 
mycket tidigare. Jag upplever att det än idag finns liknande tendenser inom 
kulturskolorna. Min erfarenhet är att elfiolen fortfarande känns främmande för många 
lärare, det finns ingen didaktisk beredskap. Detta leder till att elevernas intresse dämpas 
istället för uppmuntras. I stort sätt alla kulturskolor har elfioler men de verkar sällan 
användas.   
  
Elfiolen kan vara en metod för att ge eleverna möjlighet att spela mer ensemblespel 
inom andra genrer än den klassiska. Eleverna får därigenom utveckla sin egen 
musikalitet och kreativitet på flera sätt. Jag tror också att man kan fånga många fler 
elevers intresse och nå ut till nya målgrupper, samtidigt som intresset kan hållas kvar 
hos de elever som vill sluta.  
  
Jag har observerat att de personer som har elfioler ofta använder dem som “vanliga” 
fioler, alltså spelar med ett förstärkt fiolljud. Jag har också märkt att det förstärkta 
fiolljudet kan vara svårt att få att låta som man vill. Det låter ofta väldigt skränigt, gällt 
och syntaktigt. Jag har själv valt vid tillfällen att i stället för att ta min elfiol förstärka 
min akustiska fiol med vanlig mikrofon för att få ett bra fiolljud.   
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2. Bakgrund och teorier 
 

2.1 Fakta om elfiolen 
 
En elfiol (elektrisk fiol) är en fiol utrustad med en elektronisk utgång (signalutgång) för 
ljudet. En elfiol syftar oftast på en specialgjord fiol med en inbyggd mikrofon i en fast 
kropp. Den saknar resonanslåda och har därmed inget akustiskt ljud. (Wikipedia: artikel 
om elfiolen) 
 
Elfiolen kan delas in i två grupper, vanliga elfioler och “silent violins”. En “silent 
violin” är främst anpassad för övning på platser där man inte kan spela på hög ljudnivå, 
till exempel i lägenheter eller på hotellrum. Den har ett uttag för hörlurar så att du kan 
få ljudet direkt in i lurarna. Dessa "övningsfioler" är oftast billigare än de mer 
sceninriktade instrumenten som de vanliga elfiolerna. Den vanliga elfiolen har inte 
något uttag för hörlurar utan måste kopplas in i någon slags förstärkare eller 
sånganläggning (PA). Huvudsyftet med elfioler är att förstärka fiolljudet då det är ett 
väldigt ljudsvagt instrument som är svårt att få fram i olika ensembleformer, som 
jazzband. (Wikipedia: artikel om elfiolen) 
 
Elfiolen har inte samma utseende som den vanliga akustiska violinen utan de kan se 
väldigt olika ut, alltifrån elfioler med en väldigt minimalistisk kropp till elfioler som 
liknar mer vanliga fioler. Eftersom den inte har något akustiskt ljud skulle dock en solid 
kropp i violinmått bli alldeles för tung. Det finns väldigt många varianter med olika 
design, allt ifrån elgitarrliknande elfioler till fioler som i princip bara har en greppbräda. 
Den senare sorten med bara en greppbräda gör det teoretiskt lättare att spela i höga 
lägen samtidigt som det blir svårare att orientera sig på greppbrädan utan det landmärke 
som fiolens kropp utgör. (Wikipedia: artikel om elfiolen) 
 
En vanlig akustisk violin har fyra strängar. Skulle den ha fler uppstår problem med 
antingen den högsta eller den lägsta strängen då klanglådan är anpassad för antingen 
höga eller låga toner. Elfiolen har inte detta problem eftersom de inte har någon 
akustisk kropp. Det är därför inte ovanligt med elfioler som har fem strängar, sex 
strängar eller till och med sju strängar. Den sträng som tillkommer är oftast en lägre 
sträng, C på en fem-strängad, F på en sex-strängad och Bb på en sju-strängad. Det 
finna även sällsynta varianter med en högre B-sträng. (Wikipedia: artikel om elfiolen) 
 
Elfiolen har funnits ute på marknaden länge och har utvecklats till ett ganska avancerat 
musikaliskt verktyg. Men utvecklingen har tagit mycket längre tid än om man jämför 
med elgitarren som började användas ungefär samtidigt. (Garrick, 2009)  
 
Elfioler har använts i en eller annan form sedan 1920-talet. Jag har hittat olika uppgifter 
om vem som var först att elektifiera fiolen. Augustus Stroh använde på 20-talet ett 
metallhornför att förstärka fiolljudet. (Garrick, 2009). Jazz och bluesartisten Stuff Smith 
anses vara en av de första att börja elektrifiera fiolen. (Wikipedia: artikel om elfiolen). 
Företag som Electro Stringed Instruments Corporation, National Valco och Vega försökte sälja 
elfioler på 30- och 40-talet. Fender tillverkade en liten mängd elfioler på 1950-talet. 
Större tillvärkning av elfioler skedde inte förrän på sent 1990-tal. (Wikipedia: artikel om 
elfiolen) 
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En av anledningarna till att det finns så många olika varianter på elfioler tror jag är att 
det fortfarande håller på att experimenteras mycket kring instrumentet, till exempel 
fioler med fler strängar och band på greppbrädan (som en gitarr). I och med nya idéer 
och influenser finns inte någon etablerad standardmodell, utan väldigt många olika 
modeller.  
 
Det har varit svårt att på bibliotek som Stockholms stadsbibliotek, Statens 
musikbibliotek och Kungliga musikhögskolans bibliotek hitta utgivet material om 
elfioler. Då jag använt flera sökord som elfiol, elektrisk fiol och electric violin kommer 
oftast ”silent violin” upp eller ingenting. Jag har därför sökt mycket information på 
internet. 
 

  

 2.2 Elviolinister 
 

Jag vill också i detta sammanhang nämna några musiker eftersom de haft stor betydelse 
för elfiolens utveckling. Detta gäller framför allt inom instrumentets musikaliska 
uttrycksmöjligheter.  
 
Det jag tycker är intressant är att de violinister jag nämner är skolade inom den klassiska 
genren från början. Inte förrän senare har de sökt sig till andra genrer och funnit nya 
områden där det passat bättre att använda sig av en elektrisk fiol och när det gäller det 
specifika i elfiolen verkar alla vara självlärda. 
 
Jag är intresserad av att se hur deras musikaliska bana utvecklats och genom detta 
undersöka hur eventuella tillvägagångssätt och metoder för undervisning på elfioler i 
kulturskolan skulle kunna se ut. 
 

Stuff Smith 

  
Stuff Smith (1909–1967) föddes i Portsmouth, Ohio och studerade fiol för sin far. 
Louis Armstrong var en av hans största förebild och liksom honom var Smith inte bara 
instrumentalist utan också vokalist. Smith är tillsammans med Stéphen Grappelli och 
Joe Venuti en av de största jazzviolinisterna inom swingepoken. (wikipedia: artikel om 
stuff smith)  
  
År 1936 flyttade han till New York och spelade regelbundet med sin sextett på ‘the 
Onyx Club’. (Glaser, 1988). Han var en stilbildare på violin och gjorde under 50-talet 
många inspelningar med till exempel Dizzy Gillespie och Ella Fitzgerald. År 1965 
flyttade han till Köpenhamn och dog sen 1967 i Munich. (Nationalencyklopedin, 1995) 
  
Stuff Smith kan inte räknas in i att vara elviolinist då han inte själv spelade på elfioler, 
men han anses vara en av de första att använda sig av elförstärkta fioler. 
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Jean‐Luc Ponty 

  
Ponty föddes 1942 i Avranches i Frankrike och växte upp i en musikerfamilj där hans 
far undervisade på fiol och hans mamma på piano. Han fick sin första fiol vid tre års 
ålder och började få lektioner av sin far två år senare. När han var 16 år blev han 
antagen vid Conservatoire National Supérieur de Musique i Paris och redan vid 17 års 
ålder fick han institutionens högsta pris, Premier Prix. (Pieters, 1996) 
 
Vid sidan av studierna började Ponty med ett litet sidoprojekt, han började spela 
klarinett (som han lärt sig av sin far) i ett college jazz band som uppträdde regelbundet 
vid olika lokala tillställningar. Detta blev Pontys livs vändpunkt och intresset för jazz 
började växa genom inspiration från Miles Davis och John Coltrane och Ponty började 
också med tenorsaxofon. Men det dröjde inte länge förrän han kände att han ville börja 
utrycka sin jazzröst genom sitt huvudinstrument, fiolen. (Wikipedia: artikel om Jean-
Luc Ponty) 
 
När han tagit examen blev han anställd av en av de större symfoniorkestrarna, Concerts 
Lamoureux, där han spelade i tre år. Under tiden han arbetade i orkestern slets han 
mellan två världar, den ena att repa och spela konserter med Concerts Lamoureux och 
den andra att spela jazz på olika klubbar i Paris till sent in på morgontimmarna. Han 
blev anställd på Blue Note, en av Paris stora jazzklubbar och detta ledde till att Ponty till 
slut var tvungen att välja orkestern eller jazzen. Det var inget självklart val för Ponty då 
jazzen hade börjat utvecklas mer åt bebop. Storhetstiden med Grapelli och hans band 
Hot Club of France hade passerat och publiken ansåg jazzen vara mer och mer passé. 
Ponty valde ändå jazzen då han år 1961 slog igenom internationellt vid Antibes 
jazzfestival. (Pieters, 1996)  
 
Till en början var fiolen mer ett handikapp inom jazzvärlden då många ansåg att 
instrumentet inte hade någon plats inom genren. Men det dröjde inte länge förrän han 
vann publiken med ett kraftfullt spel som undvek vibrato och med sin slagkraftiga stil 
efterliknade han mer hornljudet än fiol. Kritiker sa att han var den första jazzviolinisten 
som var lika spännande som en saxofonist. Ponty har nått stora framgångar och spelade 
med andra stora jazzviolinister som Svend Asmussen, Stéphen Grappelli och Stuff 
Smith. (Wikipedia: artikel om Jean-Luc Ponty) 
 
Det var intresset för jazz som ledde Ponty till elfiolen och han har använt sig av en 
elfiol med fem strängar (en lägre c-sträng) sen 1977. (Glaser, 1988). Han har också 
använt sig av en elfiol med sex strängar som kallas Violectra, den har en lägre C-sträng 
och F-sträng. (Nationalencyklopedin, 1995). Denna ska dock inte blandas ihop med 
den violectra han använde sig av på 60-talet som hade fyra strängar men var stämd en 
oktav lägre än den vanliga oktaven för en fiol. (Wikipedia: artikel om Jean-Luc Ponty) 
 
Ponty var bland de första att kombinera fiolspelet med MIDI, dist-pedaler, phase-
pedaler och wah-wah pedaler. Detta resulterade i något slags syntliknande ljud.  År 
1991 släpptes skivan Tchokola, inspirerad av västafrikansk musik, där Ponty kombinerar 
det akustiska fiolljudet med elfiolen. (Wikipedia: artikel om Jean-Luc Ponty) 
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Laurie Anderson 

  
Laurie Anderson är född 1947 i Glen Ellyn, Illinois. Laurie är en experimentell 
performance artist som spelar fiol, keyboard och sjunger. För att ett framträdande ska 
kunna kallas “performance art” krävs fyra baselement, tid, rum, artistens närvaro och 
samspel mellan artist och publik.  Anderson gjorde sitt första performance-art stycke i 
slutet på 60-talet. Och gjorde efter det en mängd framträdanden under 70-talet. 
(Wikipdeia: artikel om Laurie Anderson) 
 
Anderson blev känd utanför art performance världen då hon släppte sin singel “O 
Superman” som hamnade som nummer två på poptopplistorna i England.  Hon har 
också släppt flera album där hon använder sig av sina experimentella uppfinningar. 
(Wikipdeia: artikel om Laurie Anderson) 
 
En av hennes experimentella uppfinningar är något som kallas “tape-bow violin”. Det 
är ett instrument hon utvecklat själv där hon tagit bort hästsvansen på stråken och i 
stället satt dit inspelade magnetiska band (som i kassettband). 
 

The tape‐bow violin is an instrument created by Laurie Anderson in 1977. It uses 
recorded magnetic tape in place of the traditional horsehair in the bow, and a 
magnetic tape head in the bridge…. ….This version of the violin discarded 
magnetic tape and actually used MIDI‐based audio samples, triggered by contact 
with the bow. (Wikipedia: artikel om Lauri Anderson) 

En annan uppfinning är “Talking stick” som inte är någon fiol men hon experimenterar 
här med MIDI, precis som med hennes tape-bow violin. 
 
Jag fördjupar mig inte inom hennes uppfinningar men vill ändå nämna dem för att få 
en bild av på vilket sätt hon jobbat med sin musik och konst då Anderson har väckt 
stor uppmärksamhet med sin experimentella musik och är en viktig länk mellan 
avantgardekonst och rock. (Nationalencyklopedin, 1989) 
 

 

Mark Wood 

  
Mark Wood är född 1957 och började sin karriär på Juilliard School i New York där 
han studerade för Maestro Leonard Bernstein. År 2002 fick han sin första Emmy 
Award för musiken han komponerat till cykeltävlingen Tour de France. Efter detta har 
han fått ytterligare tre nomineringar. Han spelar i orkestern Trans-Siberian Orchestra 
och har spelat med stora artister som Céline Dion, Billy Joel och Lenny Kravitz. 
(Wikipedia: artikel om Mark Wood) 
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Mark Wood äger företaget Wood Violins som bygger specialbeställda handbyggda 
elfioler, elviolas och elcelli. Den speciella designen har de tagit patent på, elfiolen har 
inget hakstöd utan hålls uppe med hjälp av ett axelband, detta gör att elfiolen nästan får 
ett mer gitarrutseende. Deras slogan är “Finally it’s cool to play the Violin”, men med 
det menar de inte att det inte är coolt att spela vanlig fiol också. Syftet är att höja 
fiolspelet till något större än det redan är och få fiolspelet att passa in i andra musikstilar 
och på så sätt växa sig större. Alla instrumenten spelas med stråke då Mark Wood är 
violinist och inte gitarrist, så instrumenten är till för vanligt tekniskt fiolspel. (Hemsida: 
electrifyyourstrings.com) 
 

 

Boyd Tinsley 

  
Boyd Tinsley föddes 1958 i Charlottesvile, Virginia och är uppvuxen i en musikerfamilj. 
Han växte upp i samma samhälle som den senare trummisen i Dave Matthews Band, 
Carter Beauford, och saxofonisten LeRoi Moore.  Tinsley var ingen entusiastisk 
musikälskare utan började spela fiol av en ren slump då han på högstadiet anmälde sig 
till en orkesterklass istället för gitarrklass. Fiolspelet var dock tillräckligt intressant för 
att han skulle fortsätta. 
 
Tinsley studerade fiol för Isidor Saslav, konsertmästare för Baltimore symfoniorkester 
och blev av honom erbjuden att flytta till Baltimore för att jobba. När han fick detta 
erbjudande var Tinsley 16 år och tackade nej. (Wikipedia: artikel om Boyd Tinsley) 
 
Som tonåring var han delaktig i att starta Charlottesville-Albermarle Youth Orchestra som 
den framtida basisten i Dave Matthews Band, Stefan Lessard, var med i. Hans intresse 
började gå över från orkestermusik till mer popular musik som rock, blues och jazz. 
(Wikipedia: artikel om Boyd Tinsley) 
 
Han studerade vid University of Virginia och i början av 90-talet startade han bandet, 
Boyd Tinsley Band, som spelade tillsammans ett par år. År 1991 blev han tillfrågad att 
spela fiol på en demo av låten Tripping Billies som Dave Matthews Band höll på att spela 
in. Tinsley har spelat med bandet sen dess, men också släppt ett soloalbum 2003, True 
Reflections. (Wikipedia: artikel om Boyd Tinsley) 
 
Boyd Tinsley spelar på en Zeta Boyd Tinsley Model. (Wikipedia: artikel om Boyd 
Tinsley) 
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Emilie Autumn 

  
Emilie Autumn är född 1979 i Malibu, Kalifornien och är sångerska, låtskriverska och 
violinist. Hon började spela fiol vid fyra års ålder och sex år senare började hon på 
Colburn School of Performing Arts. Där började hon experimentera och improvisera 
med fiolen och hade violinisten Nigel Kennedy som stor förebild. 
 
Vid 15-års ålder fick hon en plats vid den prestigefyllda skolan Indiana University men 
lämnade skolan två år senare på grund av att hon hyste olika åsikter med universitetets 
myndighetspersoner angående hennes oortodoxa musikinstrument och klädstil. Hon 
hade redan då klara och starka hårfärger som senare kommit att bli ett av hennes 
karaktärsdrag. (Wikipedia: artikel om Emilie Autumn) 
 
Autumn har inspirerats mycket av den viktorianska eran. 
 

Den viktorianska tiden var en väldigt strikt och pryd tid då t.ex. män och kvinnor 
inte fick bada i samma badhus. Samtidigt dolde sig bakom denna vackra fasad en 
hemsk och smutsig sanning. Prostitution var till exempel extremt utbrett.  
(Wikipedia: artikel om viktoriansk tid) 

Hon kallar därför hon sin musikstil för Victoriandustrial/Violindustrial och klär sig i en 
speciell stil inspirerad av gammalt viktorianskt mode. 
 
Det var 2003 som Autumn blev upptäckt av sångerskan Courtney Love som erbjöd 
henne att följa med till Frankrike för att vara med på Courtneys solo album, America’s 
Sweetheart (2004). Efter det turnerade de tillsammans och det var genom Courtney 
som Emilie träffade frontmannen i Smashing Pumpkins’, Billy Corgan som hon 
jobbade med fram till våren 2005. (Wikipedia: artikel om Emilie Autumn) 
 
Autumn har släppt flera soloalbum men det var i samband med att hennes icke-
instrumentala studioalbum, Opheliac, kom ut 2006 som hennes stil att förändrades 
kraftigt. Musiken blev tyngre och mycket mörkare med inslag av gotisk burlesk cirkus. 
Autumn använder sig fortfarande flitigt av sin violin, men även elfiol och cembalo. 
(Hemsida: emilieautumn.com) 
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3. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att få ett underlag som belyser olika aspekter av att ha 
undervisning på elfiol i kulturverksamhet för barn och ungdomar. Jag kommer att 
undersöka vilken plats elfiolen har i dagens kulturskoleundervisning. Min förhoppning 
är att få reda på om kulturskolan överhuvudtaget är ett forum för elfiolspel. 
 
 •  Finns det någon utarbetad metodik i form av material och teknik och hur  
  skulle den i så fall se ut?  
 •  Vad krävs det utöver själva fiolspelet?  
 •  Vilken utrustning krävs i undervisningssituationen?  
 

 

4. Metoder 
 

Jag har valt att intervjua två personer som jag tror kan ge mig en inblick inom 
elfiolspelet. Dessa är två personer med olika inriktningar. En av intervjuerna var 
inriktad på undervisning och metodik, och den andra inriktad på elfiolen som 
instrument och hur man kan använda sig av den i konsertsammanhang. Efter 
överenskommelse med de intervjuade spelade jag in våra samtal, då jag hade med mitt 
instrument och ville känna mig fri att inte behöva anteckna ifall praktiska inslag dök 
upp. Det blir också lättare att redigera om det finns möjlighet att återgå och lyssna. 
 
I samband med mina intervjuer åkte jag till Norrköping för att delta i Norrköping 
Suzukiförenings elfioldagar. Där undersökte jag hur undervisningen kan se ut när man 
använder sig av elfioler/elviola/elcelli. Första dagen deltog jag på seminariet för lärarna, 
andra dagen observerade jag arbetet med eleverna. Här hoppades jag få en bild av hur 
undervisning på elinstrument kan gå till i dagens kulturskola. 
 
Jag sammanställde också en enkät där jag ville undersöka om det fanns något intresse 
för elfiolspel hos elever på kulturskolor idag. Jag ville undersöka intresset för 
undervisning inom andra genrer som pop, rock och jazz och dessutom intresse för 
improvisation och användning av effektpedaler. Jag skickade ut enkäten till fyra olika 
kulturskolor i Stockholmsområdet. Detta för att få reda på om elfiolundervisning är 
något som borde finnas i kulturskolornas utbud. 
 
Genom att söka information på bibliotek och internet har jag undersökt vad det finns 
för material och metoder för elektriska stråkinstrument. 
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5. Resultat 
 

5.1 Intervjuer 
 
När jag började fundera på vilka personer man skulle kunna intervjua dök Jan 
Johanssons namn upp i mitt minne. Jag träffade honom första gången för ca fyra år 
sedan då han var på musikhögskolan i Stockholm och höll ett seminarium om jazzfiol 
och improvisation. När jag sedan fick reda på att det var han som skulle hålla i 
elfiolseminarierna i Norrköping bestämde jag mig för att åka dit. I Norrköping fann vi 
dock ingen tid att sitta ner och prata eftersom schemat var fullt. Jag åkte i stället vid ett 
senare tillfälle till Karlstad där Jan bor så att vi kunde sitta ner i lite mer lugn och ro. 
  
Jag har också intervjuat en musiker som använder sig av elinstrument i form av 
stråkinstrument. När jag började fundera över vilka artister som använder sig av 
elinstrument i Sverige kom jag att tänka på Fläskkvartetten. Denna är en stråkkvartett 
som spelar på elinstrument och jag skickade iväg ett mail. Sebastian Öberg som är 
cellist i kvartetten svarade och vi bokade in en träff i deras replokal. Anledningen till att 
vi träffades där var att han skulle ha möjlighet att visa deras utrustning så att jag kunde 
se hur det går till när de arbetar.  
 
Efter min sammanställning har de intervjuade läst igenom och godkänt texten. 

 

Jan Johansson 
 
Jan Johansson började spela fiol och gitarr vid nio–tio års ålder. Vilket instrument som 
var först över målsnöret är lite oklart. Han började spela båda instrumenten ungefär 
samtidigt helt på egen hand utan lärare i drygt ett år. Han tyckte det var väldig roligt 
och lärde sig själv ur ett par tre böcker han köpt. 
  
Sedan drog han sig till ABF (Arbetarnas Bildnings Förbund) som stod för 
musikundervisningen eftersom det inte fanns några musikskolor i Karlstadtrakterna, 
detta var strax innan 60-talet. Fiolen hängde hela tiden med vid sidan av gitarrspelet. 
Paganini var en kompositör han lyssnade mycket på men eftersom han inte hade någon 
lärare som kunde lära honom spela Paganini började han ta ut de musikstycken han 
tyckte om på gehör. Ett bra övningsutrymme för detta var trappuppgången i huset där 
han bodde, där han tyckte han fick till ett ‘juste sound’ vilket gjorde att han lätt glömde 
grannarna. Han började spela hemma med en polare i huset och de spelade klassiska 
duos, inte under översikt av någon lärare utan helt på eget bevåg. Det var känslan och 
viljan som var det viktiga. Visst blev fiolspelet lite virrigt utan lärare men han tycker 
ändå att han fått en bra grund att stå på under de första spelåren i slutet av 50-talet. 
 
Intresset för gitarren växte och i 18–19 års ålder började jazzen komma med i bilden då 
en kompis till honom av en tillfällighet spelade upp Barney Kessel. Det var fortfarande 
mycket klassisk musik som gällde men de började så smått blanda in jazz, pop, rock och 
även lite folkmusik med spel till folkdanslag.  
 



  16 

I och med jazzen kom improvisationen med i bilden då Jan insåg att en g-dur penta var 
mycket användbar för improvisation på fiol, utan att han för den skull kände till 
begreppet penta. Han fick också vid den här tiden höra Svend Asmussen och Stuff 
Smith och deras spel och musik tilltalade honom mycket. Jan träffade förövrigt 
Asmussen 1995 och de spelade tillsammans. Samtidigt fanns alla andra genrer 
fortfarande med, klassiskt, pop, rock och dansmusik, allt i en enda stor röra.  
 
På grund av jazzen fick Jan sänkt betyg i musik i sin studentexamen och en kompis till 
honom blev till och med relegerad och avstängd från gymnasiet i Filipstad för att han 
började spela jazz. Jan blev inte avstängd från skolan men var den enda som spelade 
jazz i klassen och anledningen till det sänkta betyget var att han inte spelade på 
morgonbönen och att han börjat spela jazz ute på olika krogar, mest på elgitarr. Det var 
dock inte bara jazz som gällde utan också dansmusik och klassiskt och i början av 60-
talet bildade han med några kompisar ett av Karlstads första rockband. 
 
Från 20 års ålder lade Jan fiolen på hyllan och under en ganska rörig period var det 
gitarren som gällde samtidigt som han jobbade extra inom andra områden och pluggade 
engelska. Men så dök det upp en skola i Göteborg som hade en tvåämneslärarutildning 
och eftersom folk hade tjatat i flera år på att han borde söka bestämde han att det 
kanske var dags. Då han såg reklamen för SÄMUS (särskild ämneslärarutbildning) 
tänkte han att där kunde engelskan komma till nytta samtidigt som han kunde hålla på 
med musiken. I inträdeskraven ingick improvisation vilket ju passade alldeles ypperligt 
och trots att han inte spelat fiol på några år tog han ändå med den och tänkte att några 
extrapoäng skulle väl den kunna ge, vilket den också gjorde. Han var 29 år när han 
sökte och blev antagen på musikhögskolan i Göteborg och det var under den här tiden 
han fick kontakt med många andra jazzmusiker från andra orter än bara Karlstad och 
Värmland.  
 
Den utbildning som skulle passat honom bäst startade oturligt nog precis när han 
slutade. Det var afroutbildningen med mer inriktning på jazz, inte samma 
“korvstoppning” som Jan tyckte SÄMUS utbildningen var. SÄMUS hade mycket som 
såg bra ut på pappret men det fanns inte så mycket tid och utrymme för att spela och 
öva, vilket dock Jan ändå gjorde. 
 
År 1977 efter musikhögskolan fick han ett musiklärarjobb i Värmland (Grums) 
samtidigt som han var i gång och lirade väldigt mycket. I Grums arbetade Jan för att få 
fram stråkar och detta ledde fram till en ungdomsorkester som bara var sju stycken från 
början men som sedan växte och blev en orkester. 1987 ställde han upp med orkestern i 
Musikdirekt och vann under våren -88 sverigefinalen. Detta innebar att orkestern fick 
göra en internationell turné med slutmål unescopalatset i Paris 1989 där världsfinalen av 
musikdirekt gick av stapeln. När orkestern började ta sig kände Jan att visst är det kul 
med klassiskt men Jans nisch är "sväng" och han hade haft i bakhuvudet en längre tid 
att han skulle vilja göra något annat på fiol. Han började fundera på hur det skulle vara 
möjligt att föra över storbandssvänget till stråk. Detta ledde till att han började skriva 
storbandsarrangemang till orkestern, trots att det inte var ett storband med 
blåsinstrument utan en orkester med stråkinstrument. Då ingen annan i Sverige hade 
gjort något liknande projekt åkte Jan runt med orkestern och gjorde konserter på bland 
annat Ingesunds musikhögskola och Stockholms musikhögskola.  
 
Jan började spela med en basist som hette Red Mitchell år 1987 och de spelade in en 
duoplatta. Red Mitchell anses vara en av världens bästa och mest ansedda basister. På 
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90-talet började Jan återigen använda sig av fiolen mer och mer och numera har han 
med den jämt. Anledningen till att han började spela elfiol var helt enkelt att han 
skaffade sig en. 
 
2002–2005 bodde Jan i Stockholm och jobbade som lärare på Brandbergsskolan i 
Haninge. Där har de orkesterklasser/musikklasser och Jan jobbade med 
orkesterklasserna. När han bodde i Stockholm fick han kontakt med musikhögskolan 
och Gunilla Von Bahr som var rektor då. Detta ledde till ett samarbete med violinisten 
och lärare på musikhögskolan, Anna Lindahl som under deras projekt tillsammans 
spelade klassisk musik som Bach och Telemann medan Jan improviserade på sin elfiol. 
Projektet på Kungliga musikhögskolan kallades “impro lab” och bandet kallades 
Råbandet. Nu inleder KMH en serie improvisationsmöten över gränserna under hösten 
2005 och våren 2006. Målet är att låta olika genrer mötas och tillsammans upptäcka och 
utforska ny mark. (Lyran, 2005). I samband med detta höll också Jan seminarier i 
improvisation för eleverna på musikhögskolan. 
 
Karlstad kommunala musikskola bildades i början på 60-talet. Jan började arbeta där 
2005 och undervisar på gitarr. Utöver det håller han i olika seminarier runtom i landet 
då intresset för fiolimprovisation på senare år har vuxit. Han undervisar också en kurs i 
improvisation på fiol på Ingesunds musikhögskola, både enskilt och i grupp. Sen två år 
tillbaks undervisar han även andra instrumentalister och sångare i improvisation på 
kulturskolan. Skolan äger en elfiol men än så länge så har undervisningen i 
improvisation skett på elevernas egna akustiska fioler. Storbandsarrangemangen han 
gjorde med orkestern i Grums kommer han nu göra igen med en orkester på ca 30 
elever, stråk, kompband, sångare och då kommer det bland annat vara med en elev på 
elfiol. 
 
Jan använder sig mest av eget material som han skrivit och har väl egentligen tillräckligt 
för att kunna ge ut en egen improvisationsbok. Han använder sig också av delar ur 
Aebersoldmaterialet, väl valda delar för att inte fastnar i svåra stycken. Det viktigaste är 
ju att bara spela så Aebersoldböckerna med komp-cd tycker han är ett bra komplement 
till hans egna material, med bra förövningar, skalor och så vidare. Några minuter om 
dagen gör stor skillnad, att plöja rakt igenom blir bara tråkigt. 
 
Jan använder sig inte så mycket av effekter när han spelar elfiol men har ändå provat 
lite olika som dist och han har bland annat en gammal pedal, där man kan leka med 
olika intervaller, till exempel kombinera och spela tersstämmor eller oktaver med sig 
själv. Han använde bland annat effekterna av och till när han undervisade i Grums. I 
Grums undervisade han ett band där en av eleverna spelade elfiol och fick prova att 
spela med effekter. Detta band blev bland de fem bästa i finalen av en Musik 
Direkttävlingarna 2000. Annars har han mest använt sig av effekter när han varit ute 
och spelat själv men tycker att det är svårt att få till det bra. Disten låter oftast väldigt 
skräpigt. Men han skulle gärna testa sig fram och skaffa sig mer utrustning som är 
anpassad för elfioler. 
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 Sebastian Öberg 
 
Sebastian Öberg är cellist i Fläskkvartetten och började spela cello när han var 16–17 år. 
Innan dess spelade han mest gitarr, blues och Jimi Hendrixlåtar. Han gick två år på 
Birkagårdens folkhögskola i Stockholm, det fanns två linjer, en med ”Ny musik” och en 
med ”Vanlig musik”. Sebastian gick båda linjerna. När han började spela cello började 
han direkt att spela elektriskt i form av bandeko och han tog några privatlektioner mest 
för att lära sig att hålla i stråken. Detta var i början av 70-talet. Sebastian fick själv välja 
cellolärare när han gick Birkagårdens folkhögskola och eftersom han börjat öva mer 
själv och spela lite klassiskt så valde han Mattias Helden som är en klassisk cellist. Av 
Mattias fick han lära sig en övningsmetod som innehöll skalor och teknikövningar. Då 
Mattias inte spelat så mycket elektriskt och blues fick han lära sig bluestolvor av 
Sebastian och de började jamma en del tillsammans. Det var genom Mattias som 
Sebastian lärde känna de andra medlemmarna i Fläskkvartetten. Sebastian kommer 
alltså från det mer elektriska gitarrhållet medan de andra kommer från den klassiska 
skolan. 
 
Fläskkvartetten startade någon gång i början på 80-talet och det hela började med att de 
mest satt och jammade i en källare, till exempel Beethovens 5a i reggae form. Sedan 
fixade Sebastian en spelning på Söderhallen och de andra hade spelat lite elektriskt så de 
satte ihop ett set. Det elektriska har alltså funnits med redan från början. De spelar i 
stort sett bara originalmusik, egen repertoar som de improviserar ihop tillsammans eller 
som någon komponerar då de har bra kompositörer i bandet. De gör många 
samarbeten med andra artister, dansare och inom teater och film. De använder sig 
väldigt sällan av akustiska instrument i live-sammanhang, däremot lägger de till 
akustiska instrument när de gör inspelningar.  
 
När jag kom in i Fläskkvartettens replokal möttes jag av ett rum fullt med elektronik 
som förstärkare, effektpedaler och datorer. Det ser väldigt mycket och rörigt ut med 
alla sladdar och jag blir ju nyfiken på vad allt är och används till. Sebastian har kopplat 
upp sin elcello och de effekter han använder sig av mest.  
 
Sebastian spelade och demonstrerade alla pedalerna allteftersom han gick igenom dem 
och det var väldigt intressant att höra vilka skillnader olika pedaler gör och hur många 
olika varianter på ljud man kan få med väldigt liten ansträngning. 
 
Men trots att man spelar på ett elinstrument och lägger på massa effekter hävdar 
Sebastian att det är viktigt att inte glömma bort stråken och tonbildningen, man måste 
ha en bra grund och ska aldrig utgå ifrån något annat än strängen och tonbildningen på 
det instrument man spelar på även om det är ett elektriskt instrument. Ska man spela 
elinstrument måste man ju också öva på elinstrumenten, inte bara se det som ett 
förstärkt akustiskt instrument.   
 
Den viktigaste pedalen tycker Sebastian är volympedalen som han anser är en del av 
instrumentet, med den kan man vrida på ganska hög volym och därmed förstärka 
instrumentets olika svaga ljud, så som ponticello som på ett akustiskt instrument inte 
hörs så mycket. Spelar man vanligt har man inte så mycket volym på men med 
volympedalen kan man experimentera väldigt mycket och till exempel ha stark volym 
och spela svagt så att den svaga nyansen och känslan i tonen blir förstärkt. Det finns 
fler svaga nyanser som man kan förstärka, till exempel övertoner som i sig inte har 
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något med just ett elektriskt instrument att göra men när man förstärker dem kan det få 
en väldigt häftig effekt. Detta måste man öva på och lära sig behärska eftersom man 
använder fötterna till pedalerna. Det blir en speciell teknik då man måste få in ett 
moment till som man inte använder när man spelar på ett akustiskt instrument. 
 
Näst efter volympedalen använder sig Sebastian av distpedalen och med den kan man 
verkligen experimentera med att spela övertoner, sen i kombination med volympedalen 
förstärka detta. Nu är det ju en pedal till som man styr med fötterna och det måste man 
lära sig behärska. 
 
Den tredje pedalen som han använder sig mycket av är delaypedalen där man kan 
experimentera med olika tempo. Dessa tre pedaler är de han använder sig av mest och 
tycker är viktigast. 
 
Utöver dessa tre effekter finns det ju väldigt många andra man kan använda sig av, 
Sebastian visade mig till exempel en gammal phase-pedal från 70-talet. Den senaste 
pedalen han upptäckt är en tremolo-pedal (darrande, upprepande av samma ton med 
största hastighet i stråken) som reagerar på ljudstyrkan, ju starkare man spelar ju 
snabbare blir tremolot. Denna effekt passar till exempel bra för musik till deckare och 
thriller. Nästa effekt han visade var en equalizer, EQ, där man kan höja och sänka olika 
frekvenser. Sebastian använder sig också av en harmonizer med fyra olika stämmor 
som man kan ställa in, till exempel en ters eller kvint stämma. Det Sebastian gör mest 
med den är att han snedställer intonationen lite så att det låter lite skevt vilket gör att 
man får en känsla av att det är fler som spelar. Sådant här menar Sebastian är en apparat 
som är väldigt kul att leka med själv men det kan bli lite rörigt när man är fler. 
 
Sebastians elcello är byggd av en kompis till honom, den har en zetamikrofon men 
också en magnetisk mikrofon, dessa två styr han med olika pedaler. Den magnetiska 
mikrofonen låter lite mer som en elbas och den sitter på de tre lägsta strängarna medan 
zeta mikrofonen låter mer som en cello. Detta gör att han kan använda sig av två ljud, 
bas och till exempel dist och spela med dessa två samtidigt. 
 
Många tror att spela elektriskt bara innebär att slå på strömmen, men Sebastian menar 
att det är ett helt annat instrument som man måste lära sig att behärska, ungefär som att 
köpa en helt ny fiol, det kanske inte låter så bra första gången man spelar på den utan 
man måste spela in sig på instrumentet. Detta är kanske ännu viktigare på ett 
elinstrument eftersom man måste ta hänsyn till förstärkaren också då ljudbilden i de 
flesta förstärkare är färgade. På ett elinstrument är man beroende av vilken förstärkare 
eller högtalare man använder, att byta från en förstärkare till en annan är nästan som att 
byta instrument. Det är därför viktigt att öva och lära känna sitt instrument. 
 
Det Sebastian märkt under åren är att det är väldigt lätt att dra på sig en massa 
utrustning, men man behöver egentligen inte så mycket utan numera strävar han efter 
så lite utrustning som möjligt, som en volympedal, distpedal och delaypedal räcker gott 
och väl. 
 
När Fläskkvartetten startade trodde de att det skulle dyka upp små andra 
Fläskkvartetter med elinstrument men de är fortfarande i stort sett ensamma om det på 
marknaden. Detta tycker Sebastian är lite konstigt eftersom de bara fått positiv respons, 
speciellt från andra klassiska musiker som tycker det de gör är väldigt kul. 
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Sebastian har haft en elev i improvisation men det var länge sedan. De andra i 
Fläskkvartetten har också undervisat, dock klassiskt eftersom de gått musikhögskolan, 
men detta sker inte i så stor utsträckning.  
 

 

5.2 Elfioldagarna i Norrköping 
 
Kulturskolan i Norrköping har köpt in elfioler. Jag åkte dit på en fortbildningshelg som 
de hade anordnat för att se hur man kan jobba med elfioler och få ut instrumenten i 
undervisningen. Jan Johansson var där och höll i seminarierna. 
 

Dag ett, med lärarna 
 
Dag ett var lördagen och då var det fortbildning för stråklärarna under ledning av Jan 
Johansson. Tanken var att gå igenom elfiolerna och se så att de fungerade och sen 
bekanta sig med instrumenten. Vi var sex stycken som medverkade varav tre på fiol, två 
på viola och en på cello. Alla spelade på kulturskolans elinstrument. 
 
Fortbildningsdagarna ägde rum på kulturskola i Norrköping. För att få ljud i alla 
instrument skulle vi använda oss av PA-systemet i rummet. Det visade sig dock inte var 
det lättaste då det inte fanns någon som riktigt förstod sig på PA-systemet. Som lärare 
på ett akustiskt stråkinstrument behöver du i stort sett aldrig använda dig av någon 
teknisk utrustning och behöver därför inte den kunskapen. Då det gick väldig mycket 
tid åt att försöka få igång PA-systemet bestämde vi oss i stället för att hämta in 
förstärkare från andra rum. När alla väl hade kopplat in sin elfiol i en förstärkare och till 
slut fått den att låta hade det gått cirka en timme. Först då kunde vi börja spela och Jan 
Johansson kunde börja instruera oss inom improvisationens värld och också gå igenom 
sitt material och sin repertoar. 
 
Eftersom vi inte hade någon annan utrustning än förstärkarna fick vi enligt mig 
egentligen aldrig instrumenten att låta speciellt bra. Men det verkade inte vara av 
speciellt stort intresse då jag inte lade märke till någon med så höga förväntningar på 
hur det kan låta, utan de verkade tro att det är så här en elfiol ska låta. 
 

Dag två, med eleverna 
 
Dag två kom alla elever och tanken var att alla de äldre eleverna skulle få prova att spela 
på ett elinstrument, eftersom det inte finns mindre modeller för de yngre. Eleverna 
kom klockan nio och vi spelade tillsammans på förmiddagen, sen på eftermiddagen var 
det genrep och soundcheck i konsertsalen där vi hade en konsert klockan tre. 
 
Eftersom alla lärare spelat på instrumenten dagen innan hade vi redan löst den tekniska 
biten. Dock kan mycket hända över en natt, så visst tog den tekniska biten lite tid även 
dagen efter. Men när eleverna kom var instrumenten spelklara och den tid som gick åt 
bestod av elevernas nyfikenhet över allt de elektriska som går att skruva på. 
 
Eleverna fick cirkulera mellan de olika instrumenten under förmiddagen så att alla fick 
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möjlighet att prova på. Vi spelade samma repertoar med eleverna som vi spelat dagen 
innan, en blues och en polska. Jan Johansson ledde, mestadels från gitarren och 
kompade och instruerade eleverna. Alla som ville fick prova att improvisera och vi 
improviserade också allihop samtidigt så att även de som inte vågade spela själva skulle 
få en chans. 
 
Efter lunch tog sig alla till konsertsalen där vi soundcheckade elinstrumenten och körde 
ett genomdrag. Det visade sig även här vara väldigt svårt att få ljud i alla instrument och 
i stort sätt all tid gick åt till att fixa med detta. Men trots allt strul med det tekniska blev 
det till slut en konsert och alla elinstrument lät. 
 
Jag fick uppfattningen av att lärarna i Norrköping hade förväntat sig att få mer kunskap 
kring elinstrumenten, men eftersom de inte hade någon teknisk utrustning utöver PA-
systemet och förstärkarna blev detta väldigt svårt. Det Norrköpings kulturskola 
kommer göra nu för att gå vidare med elinstrumenten är att installera och bygga upp en 
studio med den utrustning som hehövs. Där är det meningen att eleverna själva ska 
kunna prova instrumenten och de har också tillgång till olika effekter så att de kan testa 
olika ljud och bilda sig ett eget sound. 
 
Detta förslag är fortfarande under bearbetning och det ska bli intressant att följa upp 
och se hur det fungerar om det blir av.  
 

 

5.3 Enkätundersökning 
 
För att undersöka om det verkligen finns något intresse för att spela elfiol hos elever 
idag har jag lämnat ut en enkät. Jag lämnade ut 21 enkätformulär och fick tillbaka 
samtliga. 
 
Det jag vill undersöka med den här enkäten är om det stämmer att många kulturskolor 
har köpt in elfioler men att de sällan används. Jag vill också undersöka om det finns 
något intresse bland eleverna för undervisning på elinstrument (stråkinstrument), samt 
om det finns något intresse för undervisning inom andra genrer. 
 
Jag anger alla siffror i procent och alla siffror är avrundade till heltal. Jag har fått in svar 
från elever mellan 8–15 år på kulturskolor i stockholmsområdet varav 15 är tjejer och 6 
är killar. De kulturskolor jag genomfört min enkätundersökning på är slumpmässigt 
utvalda.  
 
Jag gav själv ut enkäten till elever vid min praktikplats. Utöver det kontaktade jag tre 
fiolpedagoger och gav dem de antal enkäter de behövde, de gav sedan enkäterna vidare 
till eleverna som fick fylla i dem under ett lektionstillfälle. Jag var noga med att påpeka 
att enkäten handlade om elektriska stråkinstrument då en av eleverna på min 
praktikplats fick göra om enkäten eftersom eleven trodde den handlade om elbasar. Jag 
insåg då att detta borde formulerats bättre i enkäten då elinstrument kan vara väldigt 
många olika instrument. 
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Har kultur/musikskolan du går på några elinstrument? 

‐ JA = 67%    ‐ NEJ = 33% 

 

Om JA, har du blivit erbjuden i din undervisning att spela på dem? 

‐ JA = 14%     ‐ NEJ = 86% 

 

Om NEJ, skulle du vara intresserad av att prova om din kultur/musikskola 
köpte in elinstrument? 

‐ JA = 86%    ‐ NEJ = 14% 

 

Om du hade tillgång till ett elinstrument skulle du då vara intresserad av 
att spela i band inom andra genrer som pop, rock, jazz mm? 

‐ JA = 71%    ‐ NEJ = 14%    ‐ KANSKE = 15% 

 

Om din kulturskola/musikskola erbjöd en kurs inom elinstrumentspel 
med improvisation och olika effekter, skulle du vara intresserad? 

‐ JA = 52%    ‐ NEJ = 38% 

 

Har du någon gång provat att spela på ett elinstrument? 

‐ JA = 38%    ‐ NEJ = 62% 

 

Har du ett eget elinstrument? 

‐ JA = 10%    ‐ NEJ = 90% 

 
 
Enkätundersökningen jag gjorde visar tydligt att det finns intresse för spel på elektriska 
stråkinstrument hos elever på kulturskolor idag. Den bevisar också att det finns 
instrument på kulturskolorna, men endast 14 procent av de som svarade på enkäten har 
blivit erbjudna att spela på instrumenten. Det finns också ett intresse för spel inom 
andra genrer, dock större intresse för pop, rock och jazz än improvisation med olika 
effekter. 38 procent har provat ett elinstrument men endast 10 procent äger ett. 
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5.4 Läromedel och metoder 
 
Det finns i stort sett inget läromedel för elfiol. Alla som spelar verkar ha gått sin egen 
väg och jag har inte hittat så mycket material, men någon som har fört elfiolen vidare är 
Mark Wood som har utvecklat ett koncept som heter Electrify Your Strings 
 
Electrify your strings är ett program med flera nivåer som strävar efter att förbättra den 
vanliga musikundervisningen och Mark Wood introducerar sitt program genom att åka 
ut till skolklasser. Hans metod bygger på en påbyggnad på den grund som eleven redan 
har och han undervisar därför inga nybörjare. (Hemsida: electrifyyourstrings.com) 
 
Den workshop som erbjuder mest kallas 2-day workshop och här får eleverna jobba med 
Mark under två dagar. Syftet är att ge eleverna en inblick i hur man arbetar med 
repetitioner i projektform inför en konsert. I hans material kombinerar han den 
klassiska musiken med den nutida världsmusiken och allt material skickas i förväg så att 
eleverna hinner förbereda sig. Han går igenom sin egen teknik och har med sina egna 
elfioler så att eleverna kan prova det han går igenom direkt på elinstrumenten. I 
workshopen ingår även improvisation på akustiska instrument så väl som på de 
elektriska. Finns det tid över får eleverna även prova på att komponera något eget 
musikstycke och utöver det diskutera scenuppträdanden och andra musikaliska idéer. 
Workshopen slutar med en konsert där Mark uppträder tillsammans med eleverna. 
(Hemsida: electrifyyourstrings.com) 
 
Den här metoden bygger på att Mark Wood själv närvarar och instruerar eleverna i hur 
man spelar på hans instrument, jag hittar ingen information eller utgivet material som 
man kan använda sig av.  
 
 
 
6. Analys 
 
I de intervjuer jag gjort ville jag undersöka hur undervisning på elfiol kan se ut, vilka 
metoder och material som finns samt hur man kan jobba med teknik och utrustning 
runt omkring. Det förstnämnda med undervisning, metod och material hade jag 
hoppats få svar på från Jan. Det visade sig dock att han haft enstaka elever på elfiol 
men annars undervisar mest på gitarr. Detta visste jag inte när jag gjorde intervjun. Jan 
har däremot jobbat fram en annan undervisningsmetod på fiol än den klassiska 
metoden, en metod inriktad på improvisation inom jazzgenren. Jag fick ta del av hans 
egen metodik och material som han använder sig av vilken bygger mycket på mycket 
improvisation.  
  
I intervjun med Sebastian fick jag verkligen se hur man kan använda sig av 
elinstrumenten och jag fick en inblick i vilken utrustning som kan passa utöver själva 
instrumentet i form av förstärkare och effekter. Sebastian pratade också om vikten av 
att öva på instrumentet, det är lika viktigt som att öva på sitt akustiska instrument, man 
måste lära känna instrumentet. Man måste också öva på det som krävs utöver själva 
instrumenttekniken, hur man styr alla effekter med fötterna, pedaltekniken.  
Elfioldagarna i Norrköping blev inte riktigt som jag tänkt mig då min tanke var att 
observera hur de arbetade. I stället blev jag högst delaktig i undervisningen då allt var 
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ganska kaotiskt och en extra hand behövdes. Detta på grund av strul med all teknik 
runtomkring och ingen kunnig person i närheten som kunde lösa problemen.  
   
Det var inte lätt att hitta någon annan utarbetad metodik än den som Jan har jobbat 
fram (och denna är ju egentligen ingen specifik elfiolmetodik), men jag lyckades hitta 
Mark Wood och hans koncept ”Electrify your Strings”.  Detta är ingen 
nybörjarmetodik utan kräver att eleverna har vissa förkunskaper, vilket gör att hans 
koncept lätt blir ett komplement till den vanliga fiolundervisningen.  
 
 
 
7. Diskussion 
 
I min undersökning valde jag att fokusera på hur andra elviolinister gått till väga, detta 
för att undersöka eventuella tillvägagångssätt och metoder för undervisning på elfioler i 
kulturskolan. Något som många elviolinister har gemensamt är att de på något sätt 
sysslat med jazz. Om man bortser från den klassiska genren vill jag påstå att jazzen ändå 
är en ganska etablerad genre för fiol och det är främst i jazzsammanhang som elfiolen 
vuxit fram. Detta med hjälp av till exempel Stuff Smith och Jean Ponty som båda 
räknas som jazzviolinister. Syftet med elfioler är att förstärka fiolen då det är ett väldigt 
ljudsvagt instrument som är svårt att få fram i olika ensembleformer, som jazzband. 
Men det jag tycker är intressant är utvecklingen som sker utöver användningen av 
elfioler där man bara strävar efter det förstärkta ljudet. Jag syftar på elfiolen i 
bemärkelsen mer experimentell musik och jag har lagt märke till i min undersökning att 
ju mer nutida artister ju mer experimentell användning av elfiolen. Av de elviolinister 
jag nämnt tycker jag denna genre börjar hos Laurie Andersen som experimenterat 
mycket och nått väldigt intressanta resultat med sina uppfinningar “Tape-bow violin” och 
“Talking Stick”. Boyd Tinsley representerar rockgenren men även han har sysslat med 
jazz och blues. Sen har vi Emilie Autumn som fört in elfiolen i den klassiska 
barockstilen med sin viktorianskinspirerade musikstil. Emilie använder elfiolen som en 
del i hennes framträdande då hon också är sångerska och cembalist.  
  
Det jag hade velat hitta i min litteratursökning är en artist som börjat sin karriär på 
elfiol, men det visade sig vara svårt. Alla som jag hittat har börjat med den klassiska 
skolan och sedan gått sin egen väg.  
  
En av mina förhoppningar när jag gjorde mina intervjuer var att få reda på hur det kan 
gå till när man undervisar på elfiol. Jag hade trott att Jan Johansson skulle ha svaren på 
det men det visade sig att han bara haft enstaka elever på just elfiol. Han hade däremot 
svar på hur man kan undervisa på fiol inom andra genrer vilket var väldigt intressant att 
få ta del av och han har utformat ett eget material som passar väldigt bra till detta. 
Eftersom han spelar mycket elfiol själv är steget för honom att börja undervisa på elfiol 
inte så långt och det är något han skulle göra i mån av intresse hos eleverna. Jan tillhör 
de violinister som var banbrytande på sin tid med jazzspelet.  
  
Det jag inte hittade i min litteraturundersökning hittade jag dock i Sebastian Öberg då 
han inte gått den klassiska skolan utan börjat direkt med elförstärkta instrument. Vårat 
möte var för mig väldigt givande, intressant och framför allt inspirerande. Det jag ville 
fåreda på av honom var hur den tekniska biten utöver fiolspelet fungerar. Jag tycker jag  
fck en bra inblick i hur man kan använda sig av elförstärkta stråkinstrument och hur 
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man med väldigt lite teknik kan göra väldigt mycket. Jag vill här tillägga att jag upplevt 
att det lätt kan bli tvärtom, man har en massa teknisk utrustning runt omkring sig men 
resultatet blir fortfarande inte som man tänkt sig. Sebastian har ju bevisat att man kan 
komma väldigt långt med tre effekt-pedaler som man gillar och jag tror att detta är en 
metod som skulle fungera bra i undervisning på elfiol. Efter mitt besök i 
Fläskkvartettens replokal var jag ännu mer övertygad om att det finns utrymme för 
undervisning på elinstrument på kulturskolan. Det behöver inte vara mer komplicerat 
än tre effektpedaler, jag vill dock tillägga att det självklart är väldigt personligt vilka 
effekter man gillar så vilka tre effekter detta skulle vara är något man får prova sig fram 
till. Elfioldagarna i Norrköping blev enligt mig inte så lyckade, då jag hade förväntat 
mig mer fokus på själva elinstrumenten. I stället sprang jag själv runt och blev väldigt 
delaktig i hur instrumenten lät då ingen annan visste hur man skulle gå till väga. Jag 
hjälpte till exempel till extra mycket dagen då eleverna var med eftersom Jan höll i 
undervisningen och det hade blivit väldigt splittrat om han sprang runt och skruvade till 
ljuden. Det som var lite oroväckande under de här dagarna var förväntningarna hos 
lärarna då jag inte upplevde att de hade några förväntningar på hur instrumenten skulle 
låta. Det kan ju självklart ha att göra med allt strul innan vi fick ljud i instrumenten och 
den tidsbrist det helt plötsligt blev, vilket resulterar i att det är lätt att nöja sig som det 
är för att man inte orkar. Jag tyckte dock fortfarande det var väldigt lärorikt och 
framför allt kul och min förförståelse om att det inte finns tillräcklig kunskap om 
elinstrumenten hos stråklärare idag förstärktes. Jag tycker det var kul att Norrköping 
anordnade dessa dagar, det bevisar att de uppmärksammat att det finns ett intresse hos 
eleverna och de är villiga att göra något åt det. Jag tror mycket på deras lösning med en 
studio där eleverna kan sitta och prova själva, med hjälp av någon insatt lärare kan detta 
bli väldigt lärorikt och jag tror det är en bra metod för att få ut instrumenten i 
undervisningen.  
  
Min enkätundervisning visar tydligt att det finns intresse hos eleverna. Den visar också 
att det finns elfioler tillgängliga för eleverna men ingen uppmuntran från lärarna då 
endast 14 procent av de som svarat på min enkät blivit erbjudna att spela på 
instrumenten. Detta tror jag beror på att lärarna inte vet hur man ska hantera 
instrumenten. Om kulturskolorna i Sverige skulle erbjuda undervisning inom pop, rock 
och jazz på elfiol/elviola/elcelli skulle 71 procent vara intresserade och 15 procent 
svarade kanske, av dessa 15 procent tror jag fler skulle vara intresserade om de fick lite 
mer information och kanske prova på. Jag trodde dock att det skulle vara större intresse 
för undervisning inom improvisation med effekter än pop, rock och jazz. Jag tror att 
elfiolen kan vara ett bra komplement till den vanliga undervisningen då elever, speciellt 
i tonåren, har en tendens att tappa intresset. Men jag tror också att elfiolen skulle kunna 
stå för sig som ett eget “huvudinstrument” och inte bara som komplement till den 
klassiska musiken när den börjar bli tråkig. Jag ser det inte som en omöjlighet att ha ett 
undervisningsrum med den utrustning som behövs, som en förstärkare eller ett PA- 
system och några effekt-pedaler.   
  
I min undersökning har jag tagit upp Mark Wood som arbetar med undervisning på 
elfiol. Han har utvecklat sin metod och också sina egna instrument. Metoden bygger på 
att Mark själv närvarar och håller i seminarierna och enligt mig erbjuder han mer en 
upplevelse i form av ‘prova på’ dagar i stället för undervisning på elfiol. Jag tror att det 
var något i stil med denna metod kulturskolan i Norrköping strävade efter. De ville ge 
eleverna en inblick i elfiolspel.  
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Jag vill tillägga att jag fortfarande anser elfiolen vara en fiol och inget annat instrument, 
det är därför viktigt att i grunden ha en bra teknik och lära känna sitt instrument. Jag 
anser elfiolen vara ett genrelöst instrument.  
  
Det mesta av den information jag hittat har jag hämtat från internet. Jag trodde jag 
skulle hitta mer information i olika böcker men det har inte skrivits så mycket kring 
elfioler. Efter sammanställningen av min enkät och de intervjuer jag gjort har jag 
kommit fram till att det i större utsträckning inte förekommer någon undervisning på 
elfiol i Sverige. Anledning till detta är som jag nämnt ovan att det är ett genrelöst 
instrument som det fortfarande experimenteras mycket med.  De artister och lärare 
som använder sig av elinstrument har gått sin egen väg och utformat sin egen nisch.   
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Enkät 
 

1 Kille 

Tjej 

 

2 Ålder ……….. 

 

3 Har kultur/musikskolan du går på några elinstrument? ……….  

 

4 Om JA, har du blivit erbjuden i din undervisning att spela på dem? ………. 

 

5 Om NEJ, skulle du vara intresserad att prova om din kultur/musikskola 
köpte in elinstrument? ………… 

 

6 Om du hade tillgång till ett elinstrument skulle du då vara intresserad av 
att spela i band inom andra genrer som pop, rock, jazz mm? ………………… 

 

7 Om din kultur/musikskola erbjöd en kurs inom elinstrumentspel med 
improvisation och olika effekter, skulle du vara intresserad? …………. 

 

8 Har du någon gång provat att spela på ett elinstrument? ……… 

 

9 Har du ett eget elinstrument? …………. 

 


