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SAMMANFATTNING 

 
 

Målet med den här uppsatsen är att få kunskap om hur musiker reflekterar kring sitt 
musikaliska uttryck och sin identitet som kreativa människor. Min önskan är att försöka 
belysa omständigheter som bidrar till att forma det musikaliska uttrycket och att försöka 
förstå hur informanterna tänker kring sitt musikaliska uttryck, olika typer av estetik, 
omgivningens påverkan och vilken roll högre musikutbildning spelar i dessa 
sammanhang. Den musikaliska kontexten för uppsatsen, i vilken informanterna är 
aktiva, är jazz och improvisationsbaserad musik men jag har i texten även valt att lyfta 
in exempel från andra typer av musik om jag känner att det belyser ämnet på ett bra sätt. 
Målsättningen är att presentera mina egna slutsatser utifrån informanternas svar och 
förhoppningsvis kommer denna uppsats kunna tjäna som underlag för diskussion och 
reflektion för studenter och lärare. 
Sökord: musikaliskt uttryck, estetik, improvisation, jazz, filosofi 
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1. BAKGRUND 

Jag har förmånen att vara en person som uppskattar väldigt många olika former av 
musik och har så länge jag kan minnas fascinerats över den oerhörda bredd av olika 
uttryck som finns representerad genom musikhistorien. Omständigheterna som har 
format våra sätt att uttrycka oss på är för mig en av de mest fascinerande aspekterna av 
att musicera och lyssna på musik.  

När detta skrivs har jag precis lagat mat och på radion i köket spelades en låt av 
popartisten Shakira. Jag uppskattar verkligen inte Shakiras musik men jag kan ändå inte 
låta bli att bli väldigt fascinerad och nyfiken av att någon (Shakira själv antagligen) 
tycker att "precis så här ska musik låta när den är som bäst". Vad har lett fram till den 
slutsatsen? Vilka parametrar spelar in? Vad tycker Shakira själv om sitt sätt att sjunga 
och hur kommer det sig att hennes röst för många säkerligen är väldigt uttrycksfull och 
vacker medan en annan får rysningar av obehag?  
 
Utan att försöka lägga någon värdering i respektive uttryckssätt så blir jag precis lika 
fascinerad om jag börjar fundera på vad det är i renässanstonsättaren Giovanni Pierluigi 
da Palestrinas musik som jag uppskattar så mycket. Är det de långa böljande melodiska 
linjerna som tillsammans bildar en konsonant helhet? Är det den täta stämvävens 
resonans i kyrkvalven? På vilket sätt var musiken som Palestrina skrev förankrad i hans 
person och hur reflekterade han över det han skapade? Och jag som uppskattar hans 
musik så mycket, vad är det som egentligen tilltalar mig och vilka förklaringar kan jag 
hitta till det i min bakgrund? 
 
Min egen musikaliska historia har präglats väldigt mycket av aktivt uppsökande av för 
mig obekant musik i många olika genrer och en mer eller mindre uttalad vilja att inte gå 
i någon slags musikalisk mittfåra, utan att försöka hitta bra och spännande musik som i 
det sammanhang jag då befann mig i hade hamnat under radarn. Varifrån det här 
beteendet kommer kan jag bara spekulera i men jag tror att mycket av det grundlades i 
tonåren med allt vad det innebar att vilja vara annorlunda även om jag inte vill dra för 
stora växlar på detta.  
Det viktiga var då lika mycket som nu att hitta musik som berörde mig på ett positivt 
sätt, hade det bara varit ett psykologiskt och socialt fenomen hade jag knappast varit där 
jag är i dag musikaliskt. Resultatet blev för min del att jag fick och förhoppningsvis 
fortfarande har en inställning till musik som någonstans innerst inne bygger på ett 
väldigt ivrigt och nyfiket sökande efter musik och en hälsosam skepsis mot konformitet 
och slätstrukenhet. I åren kring gymnasiet när jag var som mest mån om att ha en 
personlig musiksmak så var vissa aspekter av mina favoritbands uttryck väldigt viktiga 
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för mig. Jag lyssnade mycket på olika indiepopband och var speciellt förtjust i vissa 
band som släppt skivor på skivbolaget Sarah records (Field mice, Another sunny day, 
Hit parade m fl). Band som till det yttre säkert uppfattades som mesiga och försynta 
men som under den ytan hade en stor kompromisslöshet och styrka i sina melodier och 
texter. I flera fall fanns även en stark kontrast mellan det till ytan snälla och oskyldiga 
uttrycket och texter som kunde vara otroligt hårda och behandla väldigt svåra ämnen.  

Den här dubbeltydigheten och möjligheten att som lyssnare kunna "läsa mellan raderna" 
gjorde starka intryck på mig. En av de nog viktigaste aspekterna av mitt lyssnande var 
att de här banden stärkte mig som person och fick mig att inse att det uttrycket som var 
mest direkt kanske inte alltid var så lyckat och att man kan göra ett enormt stort intryck 
med väldigt små och ofta tystare sätt att uttrycka sig på.  
 
Jag kan idag på vissa sätt höra min bakgrund i den musiken jag gör och inte minst kan 
jag känna av den när jag funderar kring mitt uttryck och vilka parametrar som spelar in i 
skapandet av det. I och med det blir jag väldigt nyfiken på hur andra upplever sin inre 
musikaliska värld och hur man funderar kring den. Vad har lett oss musiker och 
kompositörer dit vi är idag och vad säger vår musik om oss som personer? I vissa fall 
kan jag känna att jag är har lärt känna mig själv bättre genom att se till den musik jag 
skapat. Om vi kan nå insikter om oss själva och på längre sikt förhoppningsvis bli mer 
trygga i oss själva så tycker jag det är rimligt att fundera och reflektera kring dessa 
frågeställningar, samt att det hela tiden finns en beredskap att omvärdera sitt 
musikaliska uttryck.  
 
Den huvudsakliga kontexten för uppsatsen är jazz och improvisationsmusik men 
mycket av ämnet är relevant även inom andra musikaliska genrer. Jag vill klargöra mitt 
resonemang kring musikalisk kontext som är en viktig förutsättning för en korrekt 
förståelse av uppsatsen och mina funderingar. Jag utgår ifrån att de flesta musiker är 
vana vid att framföra musik i en mängd olika sammanhang och för olika syften och att 
exempelvis en coverbandsspelning på en firmafest eller liknande nog inte är den 
musikerns huvudsakliga plattform för att jobba med sitt uttryck. 

När jag pratar om personligt uttryck så avser jag personligt uttryck inom den kontext 
där den intervjuade tydligast känner att hennes/hans unika särart kommer fram, d v s det 
musikaliska sammanhang som är starkast förankrat i musikerns personlighet i fråga. 
Kanske är det i kompositioner, fritt improviserande, kanske har man ett eget band som 
man leder etc.  
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2. INLEDNING 

Musikaliskt uttryck inom jazz och improvisationsmusik är till sin natur ett abstrakt 
ämne. Det kan vara nog så svårt att reflektera kring detta på ett personligt plan, och 
minst lika svårt kan det vara att hitta en naturlig ingång till detta inom ramen för 
musikundervisning. Mycket annat kan med lätthet föras in i en undervisningskontext, 
tekniska övningar, instrumentkännedom, repertoarkännedom, rytmiska övningar, 
tonbildning etc. Men hur kan man egentligen utveckla det man vill uttrycka med sitt 
musicerande inom ramen för en musikutbildning? Den rent tekniska aspekten av att 
behärska sitt instrument är naturligtvis en grundförutsättning för att kunna jobba med 
uttrycket men att formulera för sig själv vilken typ av musikaliskt uttryck man är ute 
efter är nog inte helt självklart. Detta kan vara en rent intuitiv process och själv har jag 
snarare än att jag haft ett tydligt mål att jobba mot hellre låtit mig vägledas av hur jag 
vill att mitt uttryck inte ska vara. Detta i kombination med en magkänsla för vilka typer 
av parametrar jag sett som essentiella. Professor Joakim Milder i Åberg (2006) är inne 
på samma spår när han talar om att konventioner kan vara något att reagera mot och 
något som tydliggör var vi själva står. 

Den intuitiva processen tror jag måste rymma ett stort mått av utforskande i 
kombination med reflektion, dock utan att utforskandet blir dogmatiskt och stelbent. 
Nachmanovitch (2010) liknar detta utforskande med lek och menar att det måste finnas 
en lekfull inställning till musicerandet och att en kreativ miljö måste vara tillåtande i 
detta avseendet. Det måste vara tillåtet att forska och uttrycka. Nachmanovitch menar 
också att det måste råda hög uppskattning av den utforskande ande som per definition 
tar oss ur det vanda, det prövade och igenkännliga. Dock ställer jag mig tveksam till om 
en utforskande ande per definition tar oss ur det vanda. Nachmanovitch i mitt tycke 
ganska naiva inställning tycker jag vittnar om en orimligt hög tilltro till det nyskapande, 
det oupptäckta.  

Min uppfattning är att utforskandet mycket väl kan leda in en person i en välbekant, 
prövad musikalisk kontext, men att det inom denna mycket väl kan råda ett klimat som 
överensstämmer med personens vilja att uttrycka sig. Ett exempel på detta är 
improvisation inom barockmusik där det ju finns tydliga stilistiska ramar men ändå 
frihet för den enskilde utövaren. Detta tar bland andra Derek Bailey (1992) upp i sin 
bok Improvisation, Its nature and practice in music. Likväl kan utforskandet, inte minst 
om det bedrivs i gruppform, lätt leda in musiken i ett hörn där den står och stampar. 
Detta är något som jag själv har erfarenhet av och som andra musiker vittnat om och 
särskilt vanligt verkar fenomenet vara inom den friare improvisationsmusiken. 
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Att konstnärligt utövande alltid ska vara nyskapande tror jag är en av de vanligaste 
vanföreställningarna som existerar och jag tycker mig kunna skönja en tendens till detta 
hos Nachmanovitch. Historiskt sett så har ju även anammandet av det nyskapande som 
en dogm lett till ett klimat där andra kreativa krafter trängts undan.  
Tonsättaren Jan Carlstedt i Connor (1977) menar apropå det rådande svenska 
musikklimatet på sextiotalet att indoktrineringen av en idé alltid leder till att en 
konvention ersätts av en annan och att detta kraftigt hämmar den konstnärliga 
utvecklingen. Carlstedt befann sig då vid sidan om den rådande modernistiska normen 
som hade några av sina starkaste förespråkare i Ingvar Lidholm, Karl-Birger Blomdahl 
och Sven-Erik Bäck, som alla tre på sextiotalet var innehavare av viktiga musikaliska 
maktpositioner i Sverige, inom bl.a. musikradion. Även Erland von Koch har vittnat om 
att tonsättare som inte delade deras ideal utan valde att komponera på mer traditionella 
grunder i stor utsträckning fick se sig åsidosatta.  
 
Den estniske tonsättaren Arvo Pärt ställer sig tvekande till frågan om framsteg inom 
konst och menar att det är lättare att bedöma framsteg inom vetenskap, medan konst är 
mer komplext. För honom förefaller många av äldre tiders konstverk vara mer samtida 
än det som skapas idag (Hillier, 2002). 

Utifrån min egen tolkning är det lätt att läsa in ett stort mått av prestationsångest i 
Nachmanovitch till synes lekfulla inställning om utforskande. Improvisation är ju till 
väldigt stor del ett utforskande och jag håller i grunden med Nachmanovitch men vill 
tillägga att det måste råda total acceptans av det som blir frukten av utforskandet. Att 
improviserandet ofta äger rum i ett mer eller mindre standardiserat idiom kan både vara 
på gott och ont och jag tror att det inom undervisning i improvisation är väldigt viktigt 
att vara medveten om detta och fundera på vilka eventuella konsekvenser det kan få för 
musiken.  
 
Att man som musikstudent har mycket att lära sig är knappast någon överdrift, till sin 
natur skiljer sig ju musikstudier från t ex juridikstudier på så sätt att många studenter 
studerar det som varit deras huvudsakliga sysselsättning under lång tid, kanske så länge 
man kan minnas. En musikstudent kanske har spelat piano sedan tre års ålder men jag 
har svårt att tänka mig att en juridikstudent vid samma ålder började studera 
familjerättslagstiftning med samma intresse.  

Utifrån mina egna erfarenheter kan detta leda till att man som musiker aldrig riktigt får 
någon paus från den konstnärliga processen, den pågår omedvetet dygnet runt hur gärna 
man än vill välja bort den. Jag vill också hävda att denna ständigt pågående process 
oavbrutet får ny livskraft av alla de olika stimuli och livserfarenheter vi oavbrutet får 
som människor. Musiken som skapas kan med stor sannnolikhet sägas vara produkten 
av musikerns liv och hur denne har reagerat på sin omgivning. John Paynter och Peter 
Aston menar att musiken är ett språk genom vilket vi kan uttrycka och uppfatta saker vi 
upplever.  

All the time we are reacting to the world around us, to the minute by minute business by living 
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(Paynter och Aston, sid. 24, 1970).  

Rollo May är inne på samma spår när han menar att kreativitet är den intensivt 
medvetna människans möte med sin värld (May, 2005). 
 
Vissa aspekter av en musikutbildning är konkreta till sin natur och är kopplade till mer 
eller mindre självskrivna arbetsmetoder. Exempel kan vara musikteoretiska övningar, 
skalövningar på ett instrument etc. Men hur man som student jobbar med sitt 
musikaliska uttryck inom en utbildning är långtifrån självklart.  
Inom jazz och improvisationsmusik finns en stark tradition av att imitera betydande 
musiker för att på så sätt lära sig hantverket. Här använder jag medvetet ordet 
hantverket för att det tydligt illustrerar vad det rör sig om. Man transkriberar solon och 
imiterar frasering och andra speltekniska aspekter. Men går det att imitera en annan 
musikers uttryck kopplat till just dennes känslor på detta sätt? Innerst inne tror jag alla 
musiker har en vilja av att uttrycka sig på ett sätt som känns förankrat i den egna 
personligheten. Finns det då en risk med att imitera och transkribera andra musikers 
prestationer? Svaret är inte helt självklart. Min uppfattning är att dessa typer av 
övningar kan ge mycket i form av hantverkskunskaper så länge man bibehåller en tydlig 
gräns mellan just rena hantverksövningar som detta är och det egna konstnärliga 
utforskandet. Hur pass tydlig gränsdragning detta är för andra jazz och 
improvisationsmusiker är givetvis omöjligt för mig att svara på.  
 
Om jag talar utifrån egna erfarenheter så har jag blivit hjälpt av att hålla en tydlig 
distans mellan rena hantverksövningar och att jobba med det musikaliska uttrycket. 
Dock är jag medveten om att många musiker som är vana med ett mer intuitivt 
gehörsbaserat inlärningssätt, vilket ju är vanligt inom jazzen, ser faror med teoretisk 
undervisning och att man är rädd för att musiken blir lidande av ett mer analytiskt 
synsätt. Den finske jazzsaxofonisten Esa Pethman berättar att han aldrig studerat 
komposition eftersom han är rädd att teoretiska kunskaper kommer begränsa hans 
kompositioner till stereotyper (Pethman, 2002). 
Som en motpol till detta kan jag nämna jazzpianisten Bengt Hallberg som under 
femtiotalet studerat klassisk komposition för Lars Erik Larsson på Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm.   
 
Att Bengt Hallberg samtidigt som sin gärning som jazzpianist studerade komposition 
kanske framstår som en paradox. Dock har jag själv upplevt att mycket av musik och 
utbildning i musik faktiskt är paradoxalt, att vara musiker är att befinna sig i 
fundamentalt olika situationer och sammanhang som bidrar till att forma en helhetsbild. 
På ena sidan finns det spontana, livfulla improviserandet på en konsert och på andra 
sidan det tålmodiga och kanske mer strukturerade arbetet med t ex en 
kompositionsuppgift. Jag tror att båda sakerna är precis lika utvecklande för en musiker 
men p g a sysslorna är så olika varandra i karaktär kanske inte detta är helt självklart för 
alla musikstudenter. Många kanske känner att de inte får ut något av teoretisk kunskap 
och att de likt Esa Pethman känner att det hotar deras uttryck. Dock betyder detta nog 
inte alltid att denna musiker har reflekterat tillräckligt mycket för att detta val ska 
framstå som rationellt, snarare tror jag det kan vara en typ av intuitiv känsla som bottnar 
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i att musiken man skapar till stor del fungerar som identitetsskapande faktor. Om det 
inte finns utrymme inom detta att plötsligt anta rollen av en person som berikas av 
teoretisk undervisning kanske denna undervisning förblir ogjord, trots att det kanske t o 
m kan finnas ett behov av undervisning på ett teoretiskt plan. Detta är nog viktigt att 
komma ihåg då det gäller att utforma en musikutbildning, att det finns utrymme för 
båda dessa aspekter av att vara musiker inom jazz och improvisationsmusik. Anna 
Lindal i Åberg (2006) menar att det måste finnas regler och strukturer och friheten att 
bryta mot dessa, och att man får göra de misstag som kan ge kunskap. Lindal utvecklar 
sitt resonemang genom att hävda att mycket av musikaliskt arbete handlar om att pendla 
mellan paradoxer.  
 
Att som Esa Pethman vakta sitt uttryck så till den grad att man avsäger sig och kanske 
även misstänkliggör undervisning av något slag tror jag rymmer en stor risk till kreativ 
förstelning. Precis lika mycket tror jag det kan vara en risk att inte reflektera kring vad 
man vill uttrycka med sin musik. Inom ramen för en utbildning kanske detta leder till att 
man bara kör på med det som utbildningen erbjuder och att man i värsta fall får någon 
slags kreativ kris där man inte vet i vilken riktning man ska gå. Min erfarenhet säger att 
detta ofta men långt ifrån alltid drabbar yngre musiker som kanske har blivit virtuoser 
på sitt instrument men aldrig riktigt nått fram till den mognaden att man har en 
uppfattning om hur musiken man skapar ska vara. För mig har det varit så att jag relativt 
tidigt skapat mina egna dogmer när det gäller vilken musik som berört mig och jag tror 
att det är viktigt för att kunna formulera sin målsättning. Speciellt inom jazz och 
improvisationsmusik, där de kreativa valmöjligheterna för en musiker är oändliga. 
Milder i Åberg (2006) menar att man så tidigt som möjligt bör försöka definiera sig 
egen musikaliska värld och detta stämmer väl överens med mina egna erfarenheter.  
Dock är jag troligtvis partisk i denna fråga då jag kommer från en bakgrund av att ha 
sysslat mycket med alternativ musik, där det på gott och ont finns en stark tradition av 
att härbärgera starka, ofta polariserande åsikter kring musik. Inom den musikaliska 
värld jag nu befinner mig med fokus på huvudsakligen jazz och improvisationsmusik 
kan jag ibland sakna detta, att tydligt ta ställning för eller emot något. Ibland upplever 
jag ett klimat av att all musik är ungefär lika intressant, roligt och trevligt och att ingen 
riktigt vill ta ställning. I längden tror jag detta är förödande och ur ett personligt 
perspektiv finner jag det paradoxalt då musik för mig är så intimt förknippat med mig 
som person. Att då helt plötsligt släta ut de åsikter som definierar just mig skulle kännas 
väldigt märkligt.  
  
Musikutbildning på avancerad nivå rymmer mycket frihet under ansvar. Hur man väljer 
att disponera sin tid på ett utbildningsprogram kan nog för många kännas långt ifrån 
självklart. Att då i detta skede inte riktigt definiera för sig själv vad man vill uttrycka 
och hur man vill nå dit tror jag i längden inte är hållbart, givet den väldigt starka 
individualistiska tradition som på många sätt får sägas ligga till grund för jazz och 
improvisationsmusik. Christofferson (2007) menar att någon slags intellektuell 
bearbetning av känslor ligger till grund för skapande men att man ska akta sig för att 
överintellektualisera den skapande processen.  
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Toivanen (2007) menar att studenter med fullproppade scheman inte har tid att 
reflektera över vad de gör och att det ofta inte finns tid för kunskaper att ordentligt 
sjunka in. Han ser gärna att studenterna utvecklar sin egen röst och inte blir någon som 
kan lite av allt. 

Båda synsätten är nog något som musikstudenter och musiklärare kan känna igen sig i 
och att få en bra balans mellan olika moment i en utbildning är säkerligen ett bra 
utgångsläge för kreativt arbete. 
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3. SYFTE 

Hur jobbar man som jazz/improvisationsmusikstudent med sitt musikaliska uttryck på 
en musikutbildning? Jobbar man med det överhuvudtaget eller kör man bara på med det 
som utbildningen påbjuder att man ska göra? Har utbildningen överhuvudtaget något 
ansvar för att dess elever ska utvecklas inte bara hantverksmässigt på sina instrument 
utan också konstnärligt i sitt tänkande och reflekterande kring den musik man skapar?  
Dessa frågeställningar ligger till grund för det här arbetet och jag har valt att 
sammanfatta dem i följande forskningsfråga: 

Hur tänker och reflekterar musiker inom jazz och improvisationsmusik kring sitt 
musikaliska uttryck, vad formar detta uttryck och identiteten som kreativa 
personer, och hur kan dessa musiker jobba med detta inom ramen för högre 
musikutbildning? 

Jag vill belysa den personliga, filosofiska aspekten av musikerskapet genom att låta tre 
individer reflektera kring sin syn på ämnesvalet. Jag ser gärna att mitt arbete används i 
undervisning och i andra sammanhang som underlag för diskussion och reflektion kring 
det personliga uttrycket. 
Ett sista förtydligande kan här vara på sin plats; som jag redan nämnt i bakgrunden så 
avser jag personligt uttryck inom den kontext där den enskilde informanten tydligast 
känner att hennes/hans unika särart kommer fram, d v s det musikaliska sammanhang 
som är starkast förankrat i musikerns personlighet i fråga.  

 



  12 

4. METOD 

Eftersom den musikaliska kontexten för arbetet är jazz och improvisationsbaserad 
musik har jag valt att göra intervjuer med tre musiker som är aktiva inom dessa 
musikstilar som musiker, kompositörer och arrangörer, samt jobbar med detta inom 
ramen för högre musikutbildning. Två av dessa är studenter och jag har valt en student 
på kandidatnivå och en student på masternivå för att få en spridning i urvalet. För att få 
ett lärarperspektiv på frågorna har jag valt att också intervjua en lärare. Denna lärare 
undervisar i ensemble, arrangering och instrumentalstudier, både enskilt och i grupp.  
Intervjuformen har jag valt på grund av frågornas filosofiska natur och för att ha 
möjlighet till följdfrågor, förtydliganden och diskussioner. I nuläget har inte tid funnits 
för ett större urval personer men jag hoppas att någon gång i framtiden kunna få chans 
att tränga djupare in i detta ämne och ha en större bredd i urvalet av informanter.  

För att kunna svara på frågan har jag avgränsat mitt arbete till intervjuer med tre 
musiker, varav 2 studenter och en lärare, samt bidragit med min egen förståelse och 
erfarenhet. 

Jag har p g a tidsbrist och praktiska omständigheter inte hunnit intervjua fler än tre 
informanter och p g a detta så har även urvalet av informanter begränsats geografiskt till 
Stockholm och Kungliga musikhögskolan. I framtiden hoppas jag kunna utforska ämnet 
ytterligare. 
 
I intervjufrågorna har jag valt att använda mig av begreppet estetik och i detta 
sammanhang vill jag definiera det på följande sätt: en mer eller mindre uttalad önskan 
om en utmejslad och konsekvent helhetsbild i sitt uttryck, en röd tråd om man så vill. 
Detta skulle eventuellt kunna definieras som antitesen till ett splittrat uttryck, även om 
det i sig också skulle kunna vara en estetik. Estetik i denna betydelse är något som jag 
upplever vara allmänt vedertaget i dagligt tal och skrift gällande konstnärligt utövande. 
 
Konstkritikern Gunnar Berefelt beskriver begreppet på följande sätt: 

Estetik: karaktäriserar ett sätt att förhålla sig till allt det som utgör material för mitt medvetna, 
såväl sinnesdata som tankar, känslor och fantasier (Berefelt, 1977). 

4. 2. INFORMANTERNA 

M är 24 år och går för närvarande sitt sista år på masterprogrammet för jazzmusiker vid 
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Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Har tidigare gått musikgymnasium samt ett år 
på folkhögskola. 

S är 23 år och går för närvarande sitt andra år på kandidatprogrammet för jazzmusiker 
vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. S gick i musikklass med körinriktning från 
årskurs 4-9, därefter musikgymnasium samt två år på folkhögskola. 

T är 46 år och jobbar som lärare i både praktiska och teoretiska ämnen vid Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm. T gick i musikklass med körinriktning från årskurs 4-9 
sedan musikgymnasium följt av individuellt program på musikhögskola. Aktiv som 
musiker, kompositör och arrangör. 

Intervjuerna är uppdelade i tre delar, den första delen behandlar det egna reflekterandet 
kring sitt uttryck, den andra delen handlar om omgivningens påverkan på uttrycket och 
den tredje delen behandlar de första två delarna inom ramen för högre 
musikundervisning. 
Frågorna gav även upphov till följdfrågor under intervjuernas gång där tillfälle gavs att 
fördjupa resonemang och idéer som dök upp. De medverkande är anonyma i de 
publicerade texterna. 
Forskningsfrågan har jag i intervjumaterialet spridit ut i ett flertal frågor för att kunna 
ringa in särskilda områden av det övergripande ämnet. Dock är intervjuerna i stor 
utsträckning att betrakta som samtal och jag har tagit mig friheten att tillåta avvikelser 
från mina ursprungliga frågor om jag känt att den intervjuade redan redogjort för en 
kommande aspekt av ämnet eller om ett resonemang eller sidospår har krävt utveckling. 

Intervjuerna har spelats in digitalt och sedan transkriberats.  
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5. RESULTAT 

Jag tycker mig kunna skönja tre mer eller mindre tydliga kategorier av tankemönster 
och tendenser som mina informanter ger uttryck för i intervjuerna. Dessa tre känns som 
viktiga beståndsdelar i reflekterandet kring och i slutändan formandet av ett musikaliskt 
uttryck. Min tanke är att försöka betrakta forskningsfrågan utifrån dessa tre och försöka 
förstå och dra lärdom av dessa. Jag presenterar här först de tre kategorierna och går 
sedan in i detalj i varje kategori med dess underkategorier. Det kan vara värt att nämna 
att jag inte har tillskrivit perspektiven någon inbördes rangordning. Jag har gjort 
tolkningar i resultatet mot bakgrund av min egen erfarenhet och förståelse kring ämnet. 
Avgränsningen kategorierna emellan ska inte ses som en absolut knivskarp gräns, flera 
av fenomenen jag tar upp tenderar att hamna inom ramen för fler än en av nedanstående 
indelningar. 
 
De tre kategorierna är: 

Dualism 
Den personliga utvecklingen 
Sociala aspekter 

5.1. DUALISMEN 

Med dualism menar jag en växling mellan olika roller och ståndpunkter som under 
diskussionens gång uppenbarat sig. Denna växling kan vara mer eller mindre uttalad 
och är mest frekvent i den första delen av intervjun som behandlar eget reflekterande 
kring musikaliskt uttryck. Eftersom dessa frågor på ett sätt kräver att informanten 
betraktar sig själv utifrån så tror jag det är mer eller mindre omöjligt att reflektera kring 
detta utan att det man säger någon gång kan uppfattas som tvetydigt och inkonsekvent.  
 

5.1.1. KONSTNÄR KONTRA HANTVERKARE 

Bland båda mina studentinformanter dök det under samtalens gång upp ett synsätt som 
redogör för en mer eller mindre tydlig uppdelning i två kreativa roller, nämligen 
"konstnären" och "hantverkaren". Konstnären kan ses som den individualistiska 
musikern som satsar allt på sin egen musik och utvecklingen av ett personligt uttryck 
medan hantverkaren är den mer mångsidiga musikern som lätt kan hoppa mellan olika 
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sammanhang och som kanske inte har en drivkraft som är tydligt förankrad i den egna 
konstnärliga utvecklingen och identiteten. Uppdelningen är inte knivskarp men ändå 
påtaglig under intervjuernas gång.  
Masterstudenten M gör en tydlig sammanfattning av dessa två rollerna under vårt 
samtal och menar att vissa funderar väldigt mycket kring vad de vill uttrycka med sin 
musik, medan andra ser sig mer som hantverkare i musikens tjänst. M tror att båda 
valen är lika hälsosamma men att man nog måste göra ett val då det är svårt att inneha 
båda rollerna.  
Kandidatstudenten S är inne på samma tankegångar och upplever också att det finns 
många musiker som bara kör på utan att reflektera särskilt mycket över det musikaliska 
uttrycket. Hon upplever att de musiker som är flitigt anlitade i olika musikaliska 
sammanhang med t ex storbandskonserter och annat nog inte funderar så mycket kring 
sitt uttryck. Detta att vara flitigt engagerad som musiker och att få spela mycket tror S 
räcker för många musiker, själv skulle hon dock känna sig tom om inte hon inte fick tid 
att satsa på sitt eget uttryck. 
 
Båda svaren tyder på att det finns en motsättning i möjligheten att vara konstnären, som 
verkligen jobbar med sitt uttryck och hantverkaren som inte jobbar särskilt mycket med 
sitt uttryck men som å andra sidan har mycket engagemang i olika sammanhang. M ger 
senare exempel på olika musiker som enligt honom skulle befinna sig i de olika rollerna 
och antyder att det ur ett ekonomiskt perspektiv är lite lättare för hantverkarna än för 
konstnärerna. 
På frågan om han kan höra någon skillnad på konstnärernas och hantverkarnas musik 
svarar M att det kan höras i den bemärkelsen att konstnärerna har jobbat mer med ett 
specifikt band och gjort konserter och repat med just denna konstellation. 
 
I fortsättningen på svaret går det också att skönja ett tydligt kreativt val från en musiker 
som M benämner som en av hantverkarna. Denna är flitigt anlitad musiker i en rad olika 
sammanhang och presenterade sina egna kompositioner i en examenskonsert. M tyckte 
att konserten var jättebra och ville uppmuntra musikern att skicka iväg demos och ordna 
spelningar med det här bandet men denne hade ingen drivkraft till detta då han redan 
spelade med fem, sex andra band och samtidigt jobbade som lärare.  
 
Här verkar det ha skett ett aktivt val från musikern att medvetet satsa på andra saker än 
att jobba med sitt eget uttryck och sin egen musik men han stiger trots det tillfälligt ur 
sin hantverksroll och presenterar sina kompositioner i konsertform. 
 
I slutet av vårt samtal motsäger M det han tidigare sagt om att man nog måste välja 
antingen konstnärsrollen eller hantverkarrollen och han antyder att det trots allt inte 
finns någon motsättning med att stå med varsin fot i dessa båda roller. M har två projekt 
där han får utlopp för sin konstnärliga utveckling men gör samtidigt många 
hantverksspelningar eller brödspelningar om man så vill. Han tycker att detta känns bra 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv och uppvisar en självsäkerhet kring sitt val i detta 
avseendet. Han struntar i om folk tycker att han ”horar runt”, som han själv uttryckte 
det, samtidigt som han ändå driver sina egna konstnärliga projekt.  
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M: I nuläget kan jag känna att det är en kombination, jag har två 
konstnärliga projekt men gör också många hantverksspelningar som musiker 
och jag tycker det är jättekul och har lätt för det. Ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv är ju det bra. Sen kan det hända att det finns 
någon som verkligen bara är konstnär som tycker jag är helt dum i huvudet 
för att jag försöker driva mina egna band och samtidigt horar runt och tycker 
jag är helt fel ute. Men ok, det skiter väl jag i, jag driver väl mina band bäst 
jag vill. 

5.1.2. KONSTNÄR KONTRA HANTVERKARE I UNDERVISNINGEN 

I grunden samma rolluppdelning och i vissa fall upplevda problematik som den nyss 
behandlade underkategorin men här förflyttat till ett musikutbildningsperspektiv. I fråga 
om konstnärlig utveckling inom ramen för högre musikutbildning tycker M att det är 
bra att han som masterstudent har mer utrymme för reflektion kring sitt uttryck. Som 
något slags motpol nämner han att om man t ex lär sig spela jazzlåtar i alla tonarter så 
blir man en bra hantverkare men att det samtidigt blir svårt att utvecklas som konstnär. 
 
M ger även uttryck för att han kommit i kontakt med vissa idiom under sin 
utbildningstid men att han sedan tröttnat på dessa och att dessa på något sätt fått bli en 
antites till hans egna kreativa inriktning.  
Även läraren T understryker betydelsen av utveckling genom avståndstagande. 

T: Man gör minst lika mycket insikter när man hör musik som man inte 
uppskattar. Så har det definitivt varit för mig, det har varit lika värdefullt att 
höra musik som jag inte gillar. 

Hantverk i betydelsen musikteoretisk kunskap och krocken mellan detta och det 
upplevda personliga konstnärsskapet är något som kandidatstudenten S berättar om 
under vårt samtal: 

S: Vi hade en ensemblekurs där vi skulle skriva låtar innehållandes vissa 
teoretiska funktioner, dimackord, subdominantmoll etc. Då kände jag att jag 
inte vill göra musik på det här sättet, man måste ha ett hantverk och verktyg 
för att kunna komponera men det här med att analysera allting, det är inte 
min grej. 

 
S utvecklar ytterligare sitt förhållande till den här problematiken med utgångspunkt i 
tankar kring sitt komponerande: 

S: När jag gör låtar så sitter jag ibland och spelar ackord eller klanger, ibland 
vet jag inte ens vad det är för klanger rent teoretiskt, och så sjunger jag över 
det och det blir till låtar. Vi hade en kurs i musikteori och visserligen hade 
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jag rätt bra koll på teori innan men nu fick jag ännu bättre koll på allt och då 
blev det plötsligt så ointressant. Det kändes som att jaha nu gör jag det där 
på pianot, det där var den skalan. 

Erik: Du kom på vad du gjorde eller? Till exempel det här var en dimklang, 
det här var en överlagring? Och då blev det inte kul längre? 

S: Nej. Och det har väl med någon sak i mig att göra. Man ska nog inte ha 
sitt komponerande som en sådan speciell, laddad grej utan man ska kunna 
komponera och sen slänga det man gjort också. När jag började skriva musik 
så var det väldigt magiskt för mig, då började jag skriva på piano och kunde 
nästan inte piano alls, jag toner som jag ville ta och frågade sedan någon vad 
det var jag gjorde. Så var mitt komponerande väldigt länge och när jag själv 
började se vad jag gjorde så var det lite märkligt på något vis. 

 
Som jag tolkar detta är det nästan som att den musikteoretiska hantverkskunskapen 
träder in och hotar den intuitiva skapandeprocess som S jobbat med under lång tid. Det 
blir en konflikt mellan den mer lustbetonade kompositionsprocessen och det mer 
teoretiskt analyserande hantverkssättet att komponera på. S berättar senare under 
samtalet att hon trots allt haft nytta av ett mer hantverksbetonat arbetssätt då hon 
frångått sina konstnärliga betänkligheter. Hon har lärt sig ett hantverk och genom låtar 
lärt sig teori och gehör som hon fortfarande har nytta av, hon har blivit bättre på 
notläsning och förstår rytmik bättre. 
 
Hur mycket av sin egen konstnärliga utveckling man väljer att förlägga till skolans värld 
är ytterligare ett perspektiv på konstnären kontra hantverkaren i undervisningen. S anser 
att det är viktigt att skolan erbjuder underlag för diskussion och reflektion kring sitt 
uttryck men konstaterar samtidigt att hon på flera sätt gjort en uppdelning när det gäller 
att i skilda forum jobba med olika saker. Hon uttrycker att trots att det kan vara 
utvecklande att ta med egna kompositioner till en skolensemble så skulle detta i nuläget 
kännas konstigt för henne då hon redan har hittat grupper och människor utanför skolan 
att jobba med detta i. S framhåller att enskild undervisning för henne är ett bättre forum 
för att jobba med egna kompositioner . 
 

5.1.3. PERSONLIGT FÖRANKRAD DUALISM 

Med detta menar jag en tvetydighet i resonerandet kring sitt uttryck som jag kunnat 
urskilja under mina samtal med informanterna. Såhär säger S: 

S: Jag känner inte att mitt uttryck har ett speciellt sound samtidigt som jag 
känner att jag har min röst och det kommer alltid vara jag. 
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Å ena sidan har man ett uttryck som inte har ett speciellt sound, å andra sidan har man 
en röst som alltid präglas av ens person. 

5.2. DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 

Att hävda att konstnärligt uttryck är intimt sammanlänkat med alla aspekter av den 
personliga utvecklingen håller jag som ett högst rimligt påstående och detta intryck 
förstärktes under mina intervjuer med informanterna.  
 

5.2.1. ÅLDER, MOGNAD OCH SJÄLVSÄKERHET 

Personlig mognad och trygghet som en grogrund för trygghet i sitt eget uttryck var 
något som alla tre informanterna gav uttryck för. S berättar att hon på gymnasiet nog 
tänkte att hon skulle uppskatta det mesta inom musik, men att hon nu är bättre på att 
känna efter om musiken hon möter verkligen är något för henne. Hon ställer sig 
frågande till att man tar in för unga personer på musikhögskolorna då dessa kanske inte 
funderat tillräckligt på vad de egentligen vill med sin musik. Hon menar att eftersom 
utbildningen innefattar mer och mer valbara moment ju längre den fortskrider så säger 
det sig självt att man måste välja utifrån vem man är och vad man vill med sin musik. 

5.2.2. MUSIKALISK UTVECKLING 

Följande avdelning belyser i huvudsak den kanske mest grundläggande aspekten av 
musikalisk utveckling, att man exponeras för olika musikaliska stimuli och att man har 
flera olika faser eller spår i sin utveckling som vart eftersom blandas samman till en 
helhet. Masterstudenten M menar att han valt olika sätt att uttrycka sig på under olika 
perioder och att han haft flera parallella spår i sin utveckling. Detta har sedan blandats 
samman till en helhet. Även kandidatstudenten S vittnar om en liknande utveckling och 
hon känner nu att saker och ting blandats samman så att hon nu kan ta med sig sitt eget 
uttryck in i allt hon gör, hon behöver inte välja att vara det ena eller det andra. 

S: Efter gymnasiet började jag lyssna mycket på Bobo Stenson och mer 
lyrisk, friare musik. Efter det snöade jag in väldigt mycket på fri 
improvisation och sen har det mixats samman. Det är skönt för nu känns det 
som jag kan ta in mig själv in i allt jag gör, jag behöver inte välja att vara det 
ena eller andra. 

Läraren T sammanfattar resonemanget på följande sätt:  

T: Vi får ju stimuli i olika former, både yttre och inre, och vi drivs ju av ett 
uttrycksbehov. Det finns säkert dom som har just avsikter med...alltså att 
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vi uttrycker...att det finns en slags relation mellan något man upplever, 
känner, eller blir stimulerad av och den musik som faktiskt kommer ut. Men 
jag tror ju mer och mer att allt det där samlas någonstans och ut kommer 
musik som präglas av allt det där och det går inte riktigt att urskilja vad som 
blivit vad. 

5.2.3. LIVSBAKGRUND 

Att en musikers livsbakgrund, tidigare erfarenheter och geografiska hemvist på olika 
sätt gör avtryck i musiken som denna skapar gav alla tre informanterna uttryck för. Som 
jag upplevde det så var masterstudenten M stolt över det nordiska soundet i sin musik, 
det var något han eftersträvade och han nämnde den svenska naturen som en av sina 
källor till inspiration. 

M: Jag älskar ju folkmusik och jag älskar naturen och har säkert fått mycket 
inspiration från svensk skog, åkrar, stilla sjöar och sådant. Det kan jag höra 
om jag lyssnar på mig själv och min jazzkvartett och jag strävar nog mot det, 
ett nordiskt sound. 

S: Många av mina låtar är kopplade till saker som har hänt psykiskt och 
platser man varit på då om det var något jobbigt med någon person. Sen har 
jag varit mycket vid havet när jag varit liten och det är något som verkligen 
är heligt för mig, det tänker jag mycket på när jag komponerar. 

T: Musiken blir ju ett sätt att bearbeta saker som händer och dom behöver 
inte vara dramatiska. För mig har det varit och är säkert så för de flesta som 
spelar att musiken är en plats dit man tar med sig allt, och ibland gör man 
saker tydligare. Man kan nog utläsa väldigt mycket från den musik man 
skapar, man kanske kan se ett par år senare vad man dealade med då. 

5.3. SOCIALA ASPEKTER 

5.3.1. GRUPPBETEENDEN 

Erfarenheter av positiva och negativa gruppbeteenden framkom under intervjuerna som 
högst påtagliga under informanternas musikaliska utveckling. Kandidatstudenten S 
underströk vikten av att känna sig trygg i en grupp för att kunna jobba med musikaliskt 
uttryck, både det personliga musikaliska uttrycket och gruppens uttryck som helhet. 
 
Negativt grupptryck i form av konformitet och konsensustänkande hade alla tre 
informanter erfarenheter av: Läraren T berättade om vissa gäng av musiker som uppstått 
som ägnar sig åt och vårdar ”den riktiga jazzen”, d v s den som är fast förankrad i någon 
slags amerikansk femtiotalstradition enligt Ts egna ord. T vittnar om att det kan bli en 
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väldigt stark kraft i dessa typer av grupperingar och att de som inte värnar om samma 
slags musik kan känna sig utestängda. 
Även kandidatstudenten S har under sin tid på folkhögskola och musikhögskola märkt 
tendenser till likriktning och reagerat på att det är stort fokus på amerikanska 
kultförklarade jazzmusiker. Många amerikanska musiker besökte folkhögskolan för att 
anordna clinics och S kände att man kanske också borde bjuda in svenska och norska 
musiker till skolan, och talar om ett skygglappsfenomen där alla kör på i samma spår. 
Hon reagerar på att utbildningen på Kungliga Musikhögskolan utger sig för att vara 
konstnärlig när hon samtidigt upplever att det är mycket som görs enligt en viss 
bestämd mall. Trots att det enligt S finns en stor bredd av influenser bland studenterna 
upplever hon att vissa mindre likriktade studenter som kanske inte har samma 
musikaliska preferenser som linjeledarna får det tuffare under sin studietid. 

Masterstudenten M hade mycket intressanta upplevelser kring detta och berättade om 
tendenser till konsensusbildning kring vilken musik som räknas som viktig. 

 
Erik: Upplever du att det i någon mån råder konsensus bland studenter och 
lärare kring vad som räknas som bra och "viktig" musik, värd att ta till sig 
och försöka lära av? 

M: Det finns ju absolut, alla gillar väl John Coltrane och Miles Davis. 

M berättar att elever emellan kan det bli väldigt intressanta diskussioner kring detta men 
att det elever och lärare emellan ofta är så att läraren flinar lite och byter ämne när 
eleven ifrågasätter en åsikt som i det närmaste kan klassas som konsensusbildande. Han 
har även erfarenhet av att vissa musikaliska influenser kommer i ropet bland många och 
att det genom detta blir en likriktning. Han nämner att det nog är ett stort mått av 
bekvämlighet kring detta; ”alla andra gillar ju det här så då gör jag det också”, samt att 
grupptryck säkerligen spelar in. 

 
Under mitt samtal med M kom vi in på tekniskt avancerad, virtuos och utåtriktad musik 
kontra mer stillsam, introvert musik och vad det existerar för attityder kring detta bland 
musiker.  

M: Det är ju svårare att spela fort och avancerat, du måste öva fler timmar 
på ditt instrument för att kunna göra det. Det tar längre tid att lära sig och du 
måste hålla koll på en massa skalor och ackord. Människan imponeras ju av 
sådana som Usain Bolt, Leo Messi och Zlatan Ibrahimovich. Nu är det nog 
rätt olika i och för sig men man imponeras ju av tekniska 
färdighetsprestationer. I viss mån i alla fall. 
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Erik: Men kan inte de tekniska färdighetsprestationerna vara mindre explicit 
presenterade? Det kan ju vara lika tekniskt svårt att spela väldigt svagt och 
väldigt långsamt. 

M: Absolut men jag tror att när man spelar någonting snabbt och starkt eller 
snabbt och svårt så sänder det ut mer energi, eller det sänder ut energi som är 
lättare att förstå än energi som är mer som t ex Bobo Stenson, typ bara fyra 
toner och det är så jävla bra att pulsen går ner till typ 40 slag i minuten. 
Jämför det med någon saxofonist som spelar snabbt och svårt och där alla 
tänker "fan vad bra, det här är konst, jävlar vad han måste ha övat mycket." 
Jag tror att sådant är lättare att fatta, det är mer direkt energi. 

5.3.2. SKOLAN SOM SOCIAL OCH KREATIV MÖTESPLATS 

Jag försöker här med utgångspunkt i intervjusvaren beskriva sociala fenomen som i 
första hand är kopplade till en skolmiljö samt vad mina informanter har för tankar kring 
att jobba med sitt uttryck inom skolans värld. Studenten S talar om uppdelningar i 
skolan som något som förekommit på nästan alla hennes utbildningar. Detta har varit 
både på gott och ont och hon har valt att umgås med folk som hon delar åsikter med. 
Det fanns även lärare som tyckte på ett visst sätt och i viss mån utformade ensembler 
efter detta, elever blev utvalda av en lärare som hade en viss musikalisk preferens. Detta 
verkar enligt S ha skett informellt och var inte någon uttalad plan från skolan. 

S: Det var lite otäckt informellt fast ändå så visste man det, man fick reda på 
senare att läraren L satt i publiken på första sångkonserten och kollade vilka 
som sjöng jazz, de som sjöng Stevie Wonder tyckte han inte var lika 
intressanta. 

 
Fokus på prestation är något som många studenter verkar må dåligt av enligt S, och hon 
märker en ökning i detta nu när det blir vanligare och vanligare att musiker inte bara 
musicerar utan även i hög grad måste vara entreprenörer och driva sitt eget företag. 
Studenten M vittnar om att informella lektioner kan vara väldigt givande, där man 
kanske dricker kaffe, lyssnar på skivor, samt samtalar och resonerar kring musik.  
S betonar vikten av att vara noggrann med vad man som student vill göra på de enskilda 
letkionerna, att man presenterar sig och berättar vem man är och vad man har för mål. 
Dock har det varit svårare för S i möten med vissa lärare och då har hon fått göra det 
bästa av situationen. 
  
S tycker att det är viktigt att skolan uppmuntrar till en diskussion om hur 
musikstudenterna tänker kring sitt uttryck men menar att man inte behöver ha lektioner 
där man varje gång ska påminnas om detta. Hon nämner samtal och clinics med musiker 
som jobbat mycket med sitt uttryck som en möjlig väg att gå. Att för sig själv tydliggöra 
sina musikaliska mål och inte gå i skola bara för att spela tyckte S var viktigt. 
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Läraren T anser definitivt att det är skolans ansvar att uppmuntra till diskussion och 
reflektion om det musikaliska uttrycket men tillägger att man som lärare ska passa sig 
för att påstå allt för mycket. Han anser att skolans roll är att stimulera diskussionen men 
inte att komma med färdiga svar. 
Även T är inne på att låta framstående musiker berätta om hur de blivit som de blivit. 
Han tycker också det är viktigt att man då som åhörare inte är passiv utan att man måste 
ta till sig det som sägs, bemöta detta och ta reda på vad det har för relevans för sin egen 
utveckling. Han tillstår att det är svårt att hitta lämpliga former för detta och att det 
antagligen är därför det inte är något ofta förekommande inslag i undervisningen. T är 
tydlig med att det måste ske en reflektion över det man sysslar med t ex i en 
ensemblesituation, han poängterar att man inte bara kan spela, man måste stanna till och 
undersöka. 
 
M är överens med T och S, även han tycker att det är skolans ansvar att uppmuntra 
reflektion över det musikaliska uttrycket men det är enligt honom ett väldigt känsligt 
ämne. Han uttrycker också att han själv har svårt att formulera vad han vill göra med sin 
musik. 

M: Ja det är ju fruktansvärt känsligt det här, det finns ju folk som begår 
självmord för att de blir knäckta av sin musik så det är inte att leka med, man 
får hålla det på en viss nivå. Det är väldigt känsligt att våga berätta vad det är 
man vill göra. Man kan ju inte berätta det, det är därför man spelar musik. 
Det låter så här och jag kan inte prata om det, annars hade jag väl varit 
författare. Så känner jag nu när jag är i sluttampen av min masterutbildning 
och ska formulera allt jag gjort. Det är så jävla svårt, jag har inte dom orden, 
jag spelar mitt instrument. 

 
Som jag tolkar det så ligger en ovana att formulera sig till grund för problematiken och 
M vittnar om att många studenter stöter på problem just när det kommer till detta. För 
att nyansera bilden nämner han även att många av hans idoler inte har någon 
musikutbildning alls men ändå har haft en klar och tydlig bild av hur deras musik ska 
låta. M nämner Ornette Coleman som exempel, som jobbade som hissreparatör i New 
York innan hans musikkarriär tog fart.  
Att formulera för sig själv vart man vill ta vägen musikaliskt tyckte M var en bra idé. 

Erik: Hade det varit lättare om man tidigare under utbildningen jobbat med 
det här? Kanske inte i något diskussionsforum som nog kan bli väldigt stelt 
men att man åtminstone försöker formulera för sig själv vad man vill göra. 

M: Jo absolut, det tror jag är bra. Nu på min masterutbildning har jag en kurs 
som heter konstnärligt forskningsförberedande kurs och det handlar nästan 
bara om det här, den är helt fantastisk och är nog den bästa kursen jag gått på 
skolan men den ges bara på masternivå. Då fungerar läraren som handledare, 
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inspiratör och provokatör mot masterarbeten. Det är ibland tuffa lektioner 
och man kan bli ganska knäckt men det är också extremt inspirerande. Det är 
ju synd att inte det kommer med i kandidatutbildningarna. 
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6. REFLEKTIONER 

I denna uppsatsens sista del kommer jag att reflektera över ämnet utifrån intervjusvaren 
och min egen erfarenhet i ämnet. Jag kommer att använda mig av de tre beskrivna 
perspektiven som utgångspunkt för mina tankar. 
 
Pendlandet mellan roller och tvetydighet i ståndpunkter får sägas vara signifikant för det 
behandlade kreativa sammanhanget. Vi ser en tydlig uppdelning i konstnärliga och 
hantverksmässiga aspekter av musikutövande. Med uppdelningen uppstår olika typer av 
problematik, att man exempelvis måste välja en av rollerna vilket masterstudenten M 
ger uttryck för. Senare under intervjun framkommer det dock att M innehar båda 
rollerna och att dessa har delats upp i tydliga sammanhang, något som jag fick intryck 
av att vara gynnsamt. M har sin egen grupp och gör samtidigt många brödspelningar. 
Med den strikta uppdelningen blir det personliga ansvaret inför respektive uppgift tydlig 
och det sker en avdramatisering av kunskapsutvecklandet. M berättar även att det inom 
ramen för brödspelningar finns utrymme för personliga estetiska avvägningar. Även 
studenten S är inne på samma tankegångar och ser fördelarna med att man lär sig ett 
hantverk som man sedan kan få nytta av i sitt konstnärsskap även om en viss antipati 
emot allt för idogt musikteoretiskt analyserande är närvarande.  
Anna Lindal belyser detta pendlande på ett intressant sätt: 

Mycket i vårt arbete handlar om att pendla mellan paradoxer; individ-tradition, kontroll-frihet, 
närhet-distans, koncentration-distraktion. Det gäller att se dessa paradoxer i vitögat och utnyttja 
dem för att komma framåt (Lindahl i Åberg, 2006). 

För mig blir kopplingen här tydlig hur de personliga rollerna konstnären och 
hantverkaren både göder och bitvis vantrivs med varandra. Speciellt de två första av 
Lindals paradoxer tror jag är något som de flesta musiker inom jazz och 
improvisationsmusik brottats med. 
 
Jag har själv läst en hel del teoretiska ämnen såsom komposition, kontrapunkt och 
arrangering av olika slag och har funnit det oerhört utvecklande, inte minst i perioder då 
arbetet med mitt uttryck och mitt eget musikaliska språk känts tungrott. De teoretiska 
övningarna har känts konstnärligt neutrala på ett väldigt avdramatiserande sätt som gjort 
att jag kunnat ta mig an dem på ett handgripligt och konkret sätt och inte behövt 
bemöda mig om att skapa konst på samma gång. Övningarna har gett mig andrum att 
koncentrera mig på annat än mitt uttryck och detta har kreativt varit väldigt 
avstressande.  
Sammanfattningsvis så upplever jag att hantverkaren och konstnären aldrig riktigt går 
att separera i från varandra, hur vi än gör så kan vi inte sudda ut vilka vi är och vilka 
kunskaper vi besitter men jag tror att en uppdelning kan vara högst gynnsam i många 
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sammanhang och speciellt när det kommer till att insupa mer kunskap. En avstressad 
person som inte har fullt upp med att fundera hur sitt uttryck ska fungera inom ramen 
för exempelvis teoriundervisning tror jag har väldigt goda förutsättningar för att lära sig 
ny kunskap och förmågan att efter hand omsätta den i praktiken. 
 
Just komplexiteten som är involverad när det gäller att formulera för sig själv vad man 
vill uttrycka tror jag är orsaken till den tvetydighet som bitvis blommar ut under 
intervjuns gång. Kanske är vi för nära inpå oss själva för att kunna zooma ut och 
tillhandahålla en tillfredsställande analys av vad det är vi faktiskt ägnar oss åt? Kanske 
snuddar vi här vid den dimensionen av musikupplevelser och den resonans som dessa 
åstadkommer i människor, som trots försök till förklaring ändå inte riktigt går att 
definiera? Just därför tror jag det är väldigt viktigt att redan tidigt reflektera över sitt 
musikaliska språk, dels för att undvika förvirring längre fram och inte minst för att bli 
bekväm i just den tankeprocessen. Att definiera sin musikaliska världsbild.  
 
Alla tre informanter var rörande överens om att det på konstnärliga musikutbildningar 
är viktigt att reflektera över detta men hade svårigheter att peka på någon generellt 
gångbar metod för att ta sig an detta. Mindre grupper, diskussionsforum och 
gästföreläsare framkom som tänkbara metoder. Frågan är hur mycket av detta som 
faktiskt görs i dagsläget på högre musikutbildningar. Läraren T uppvisar en aningen 
tvetydig inställning då han å ena sidan vill akta sig för att dra något ur studenterna, å 
andra sidan får studenterna inte vara passiva utan måste ta ställning till det som sägs. En 
bild av högre musikutbildningar som platser för konformitet och konsensustänkade 
framträder under samtalen och dessvärre verkar detta vara förankrat både i lärare och 
studenter. Alla tre informanterna nämner idealiserandet av amerikanska jazzmusiker 
som ett återkommande fenomen och kandidatstudenten S talar om ett 
skygglappsfenomen där alla går i samma spår och där inslag i utbildningen görs efter en 
viss mall trots att utbildningen har en konstnärlig profil. Läraren T upplever att det kan 
bli en väldigt stark kraft i grupper där det råder tydligt konsensus och kandidatstudenten 
S berättar om hur viktigt det är att känna sig trygg i en grupp för att kunna uttrycka 
något tillsammans. Ju bättre gruppmedlemmarna känner och accepterar varandra desto 
friare och mer obehindrad blir improvisationen, för att tala med Schenk (Schenk, 2000). 
 
Arne Maltén sammanfattar på ett bra sätt grupptryck och dess ibland negativa 
konsekvenser i sin bok Grupputveckling. 

Konformitet och gruppens tryck kan ligga bakom ett par gruppdynamiska fenomen, som i sina 
huvuddrag är negativa. Det ena fenomenet är grupptänkande (Janis, 1982), som kan återfinnas i väl 
sammansvetsade grupper. Man börjar där tänka på ett visst sätt och förstärker varandra i 
uppfattningen att "det är vi som har rätt" eller "det är vi som är osårbara". Man ser helt enkelt inte 
nackdelarna med den idé man driver i gruppen, man är som förblindad (Maltén, 1992). 

 
Här är det lätt att anknyta till det som tonsättaren Jan Carlstedt vittnat om i den 
inledande delen av uppsatsen, nämligen att som förespråkare av en viss estetisk 
inriktning bli åsidosatt av de personer som för tillfället företräder de rådande idealen. 
Även läraren Ts erfarenhet av pakterna som odlat den ”riktiga” jazzen går att koppla till 
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Malténs ord. 

Allt detta tyder på att den sociala faktorn på gott och ont är oerhört betydelsefull i 
formandet av ett musikaliskt uttryck och att det inom undervisning måste finnas en 
enorm lyhördhet och stora känselspröt inför negativa gruppmekanismer, 
konsensustänkade och konformitet, både i osanktionerad form, och i en form som 
kanske till och med indirekt kan vara praxis även från skolans ledning. Lärare har också 
ett personligt ansvar att inte erbjuda en för snäv ram av referenser, inte minst när yngre 
personer är involverade. Här kan kandidatstudenten S berättelse om gymnasieläraren 
som handplockade vissa studenter till någon slags elitensemble tjäna som ett 
avskräckande exempel.  
 
Parametrar som rådande normer och ideal, vad som anses moderiktigt för tillfället är 
starka krafter i kreativa sammanhang och detta fenomen tycks vara obundet till genrer. 
Tonsättaren Kjell Perder som är verksam inom nutida konstmusik ger en bra 
övergripande bild av hur de inneboende konflikterna i denna situation en gång tett sig. 

Jag är ju uppvuxen i en postmodern situation. Men när jag började komponera fanns många av de 
avantgardistiska idealen kvar. Dur och molltonalitet och allt för enkla musikaliska idéer togs i 
allmänhet emot med stark skepsis. Det är många som har vittnat om att man, under 50 och 60-
talen, kunde vinna kompositionstävlingar genom att skicka in skrivbordsprodukter med imposant 
notbild och enorm komplexitet. Egentligen kanske man helst av allt ville skriva enkel melodi men 
det kunde man inte göra. I det läget är det klart att det krävs ett visst självförtroende att som Arvo 
Pärt presentera oerhört enkla stycken. För mig betyder "att ha självförtroende som tonsättare" att 
man bejakar den man själv är. Är din musik komplicerad till sin uppbyggnad så är den det. Är det 
bara hel och halvnoter du vill skriva så gör det. Det är väl inte många som kan sägas ha kommit så 
långt (Christofferson, 2007). 

Den för tillfället rådande trenden inom musiken får här direkta konsekvenser på 
resultatet och att personer som kreativt befinner sig på en hög nivå inte innehar en lika 
hög nivå av den självsäkerhet som fordras för att bara skriva hel och halvnoter är 
beklagligt. 
 
Ytterligare ett exempel från den västerländska konstmusikens värld är följande där Peter 
Quantrill citerar dirigenten Esa Pekka Salonen i en intervju om just Arvo Pärts musik. 
Salonen förefaller som tonåring ha varit ordentligt drabbad av den tidens ideal och 
rådande normer:  

I was a die-hard Boulezian in my late teens" he remembers, "and I was quite vocal about how 
much I hated this kind of music. Any tonal chord was like selling your soul to commercial forces. I 
quoted Boulez saying that a composer who doesn´t feel the necessity of serial organization is 
useless (International Arvo Pärt centre, 2011). 

 
Även här är det tydligt vad som var socialt accepterat att ägna sig åt och att skapa musik 
innehållandes tonala ackord verkar inte ha hört dit. 
 
Premierandet av ett kraftfullt, direkt uttryck som på något sätt högre stående än ett 
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enkelt var något som masterstudenten M haft erfarenhet av. Ms teori om att människan 
imponeras av fysiska prestationer och parallellen med idrottsutövare verkade på ett sätt 
högst rimlig om än väldigt förenklat. Frågan är hur mycket av valet av estetik påverkas 
av detta som jag skulle beskriva som ett tydligt gruppfenomen. Frågan är också hur 
medvetna vi är om detta? Går det så långt tillbaka till att vi en gång var beroende av 
fysisk styrka för att överleva och att denna uråldriga impuls ges uttryck i att kraftfulla, 
utåtriktade och virtuosa uttryck uppskattas av så många människor? Har vi omedvetet 
en preferens för starka, direkta uttryck med ett stort mått av virtuositet framför ett mer 
avskalat, stillsamt uttryck? Kan vi ana detta på något sätt?  
Nachmanovitch skriver om detta, i mitt tycke dock på ett lite väl förenklat och 
dogmatiskt sätt:  

Professionalismens teknik och fingerfärdighetens briljans är tryggare att umgås med än primitiv 
skaparkraft; följaktligen premierar samhället vanligen virtuoser framför originella skapare. Det är 
relativt lätt att bedöma teknisk briljans. Andligt och känslomässigt innehåll är inte så lätt att 
värdera (Nachmanovitch, 2010). 

Kanske finns även en genusaspekt i detta; en av de mest ikoniserade bilderna av utövare 
inom jazz och improvisationsmusik är just den manlige, kraftfulla instrumentalisten, 
ofta en saxofonist eller trumpetare, som med stor utåtriktad kraft skapar konst på sitt 
instrument. Mot denna bakgrund vill jag återigen belysa Kjell Perders ovanstående citat 
att det krävs ett visst självförtroende att som Arvo Pärt presentera oerhört enkla stycken. 
 
En sak som jag saknat under min tid på Kungliga musikhögskolan är 
institutionsöverskridande samarbeten. Detta tror jag skulle vara enormt nyttigt för 
studenter och lärare och skulle bidra med mycket nya intryck. Varför inte kombinera 
jazzens storband och den klassiska musikens stråkorkester, varför inte låta 
kompositionsstudenter skriva för jazzinstitutionens studenter osv. Varför inte låta 
jazzstudenter ha klassisk musikhistoria och musikteori? Om man som student kanske 
mest sysslat med jazz kanske man skulle kunna få mängder med nya intryck och 
insikter. 
Å andra sidan är det ju knappast säkert att alla skulle uppfatta klassisk musikhistoria 
som något utvecklande, tvärtom kanske många känner att detta helt saknar relevans för 
utbildningen. I ett sådant läge gäller det för en utbildning att bekänna färg och göra ett 
aktivt val som man står för, och som man kan motivera. Jag tror att ett alltför 
genrespecifikt tänkande i utformandet av en utbildning är av ondo, därmed inte sagt att 
en utbildning ska berövas sin speciella inriktning och särart. Detta gäller såklart inte 
bara inom utbildningar med jazz och improvisationsfokus utan även inom utbildningar 
med fokus på exempelvis klassisk musik eller folkmusik.  
 
Mina egna erfarenheter säger mig att jag genom min nyfikenhet på för mig obekant 
musik varit en väldig drivkraft i utvecklandet av mitt musikaliska språk. Denna 
nyfikenhet har varit totalt obunden till genrer och har gett mig en massa intryck som till 
slut har samlats ihop till det som är mitt. Detta att man har parallella spår som sedan 
delvis sammanförs till något är något som alla informanterna gett uttryck för och frågan 
är om den processen någonsin stannar av? Att under en sådan process bli utsatt för 
konformitet och likriktning i en utbildning tror jag på längre sikt kan få förödande 
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konsekvenser för den musikaliska mångfalden. 
 
Kanske ligger problematiken i att det är väldigt svårt att få en konstnärligt utforskande 
process att anta rollen som en standardiserad utbildningsform med läroplaner och 
studiemål som måste uppfyllas. Å ena sidan ska utbildningen erbjuda plattform för den 
personliga musikaliska mognaden, å andra sidan ska den i och med Bolognaprocessen 
passa in i en formellt uppställd mall som utbildning på högskolenivå ska utformas efter.  

Nachmanovitch skriver att educera (eng. educe) betyder att dra ut eller väcka något som 
ligger latent; bildning betyder sålunda att väcka den förmåga att förstå och leva som är 
latent hos en person. Inte att proppa en passiv person full av förutfattade meningar. 
Bildning måste ta sin näring ur den nära förbindelsen mellan att leka och att utforska; 
det måste vara tillåtet att forska och uttrycka (Nachmanovitch, 2010). 
 
Dock nämner alla informanterna också möjligheten att ens egen utveckling sporras och 
drivs av avståndstagande av normer och ideal och detta är en faktor som är viktig att 
inte bortse ifrån och något som jag själv i hög grad känner igen från min egen 
utveckling. Om rådande normer och ideal blir antitesen till en musikalisk utveckling 
som man i slutändan är väldigt tillfreds med så har ju dessa normer på ett sätt varit 
avgörande för att kunna nå dithän. Milder är inne på samma spår;  

Vi kanske borde välkomna förekomsten av irriterande konventioner. De fungerar ofta 
som en mycket effektiv språngbräda och katalysator. Något att reagera mot och en yta 
som tydliggör var vi själva står (Milder i Åberg, 2006). 

Det musikaliska uttrycket är såpass tätt ihopkopplat med den egna personliga 
utvecklingen och personen att det här är svårt om inte omöjligt att skilja dem åt. 
Aspekten av att vara en levande människa med allt vad det innebär av erfarenheter, 
upplevelser och intryck är en fundamental del av att forma ett uttryck och ett 
musikaliskt språk. T berättar att musiken blir en plats dit man tar med sig allt och att 
den blir ett sätt att bearbeta saker som förvisso inte behöver vara dramatiska.  
Gardner pekar i samma riktning när han säger att all kreativ verksamhet växer fram ur 
förhållandet mellan individen och en objektiv arbetsvärld och ur banden mellan en 
individ och andra människor (Gardner, 1996). 
 
Personlig mognad, självsäkerhet och självkännedom tydliggörs som viktiga faktorer i 
den musikaliska utvecklingen. Kandidatstudenten S är emot att man tar in folk i för tidig 
ålder på högre musikutbildningar just därför att många yngre personer kanske inte har 
den mognaden och självkänslan som nog krävs för att kunna utveckla ett eget uttryck. 
Här blir omgivningen en viktig faktor och jag kan föreställa ett mig skräckscenario att 
en yngre person med bristande självkännedom plötsligt befinner sig på en högre 
musikutbildning och omedvetet blir ett offer för konformitet och därmed går miste om 
en utveckling som om den hade fått styras av självkännedom och mognad hade tagit en 
annan mer individuellt förankrad riktning.  
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Därmed inte sagt att ett sätt att uttrycka sig på är bättre än något annat. 
Just den varierande graden av mognad och självsäkerhet gör att frågan om hur man bäst 
jobbar med detta inte är helt självklar. Läraren T tycker man ska akta sig för att dra 
saker ur studenterna, och S och masterstudenten M belyser båda hur pass känslig fråga 
detta är på ett personligt plan. S förespråkar en hållning där man jobbar med detta men 
samtidigt har en avdramatiserande attityd och där man i utgångspunkt i äldre musikers 
sätt att förhålla sig till sin musik öppnar upp för personlig reflektion. 
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7. SAMMANFATTNING 

Jag försöker här sammanfatta mitt ämnesval utifrån resultatet och utifrån mina tankar 
och min förståelse kring ämnet. 
 
Flera parametrar formar vårt musikaliska uttryck och mitt intryck är att det är omöjligt 
att ta bort en parameter till förmån för en annan, allt spelar in och gör det hela tiden. 
Våra hantverksmässiga kunskaper, vår personliga mognad och erfarenheter, sociala 
faktorer och säkerligen väldigt mycket annat som inte ligger inom ramen för den här 
uppsatsen. Allt detta bildar en helhet som man kan försöka definiera och reflektera 
kring och som jag tror man i något skede måste reflektera kring, för att försöka få en 
tydlig riktning i sitt skapande och för att det ger oss stora och livsnödvändiga kunskaper 
om oss själva. Musiken som identitetsskapande faktor framstår väldigt tydligt.  
En viktig aspekt som jag slagits av under samtalens gång är hur svårt det är att komma 
med exakta svar kring det vi sysslar med. Ofta gör sig ett visst mått av tvetydighet 
gällande och hur vi än funderar, reflekterar och vrider och vänder på saker så finns det 
alltjämt en dimension av musikaliskt uttryck som inte går att sätta ord på. Detta är en 
väldigt viktig aspekt av det hela och kanske det som gör det så svårt att på ett fruktbart 
sätt försöka definiera det vi gör när vi skapar musik. 
 
Det är inte helt självklart om detta reflekterande och aktiva funderande kring vad man 
vill uttrycka ger bäst utdelning på ett personligt plan eller inom ramen för högre 
musikutbildning. I min mening måste det finnas med som ett självklart inslag i en 
utbildning men detta är ju bara min åsikt och den bottnar i min självsäkerhet och tror jag 
personliga mognad. Det är långt ifrån säkert att alla studenter vill ägna sig åt och finner 
reflekterande kring sitt uttryck fruktbart inom ramen för en utbildning. Kanske vill man 
tillgodogöra sig hantverkskunskaper i sitt ämne och låta konsten utvecklas fritt utanför 
skolkontexten. Det är en högst individuell fråga och vad som lämpar sig bäst är såklart 
helt utifrån varje person.  
 
Min fasta övertygelse som också informanterna håller med om är dock att man måste 
erbjudas möjligheter att verkligen jobba med sitt personliga uttryck och reflekterandet 
kring det inom ramen för en konstnärlig musikutbildning och att lärosätet uppmuntrar 
ett aktivt sökande och ger sitt stöd för det sökandet. Om man ska diskutera och 
reflektera i grupp kring detta måste det baseras på en stor öppenhet och lyhördhet inför 
varje enskild individ, inte minst om det finns en bredd av ålder och därtill personlig 
mognad i gruppen. Jag tror också man måste anlägga en avdramatiserande och tillåtande 
attityd kring detta. Slutligen tror jag man måste se på ämnet för vad det är och betrakta 
det som en viktig källa till reflektion men också behålla ett stort mått av självdistans och 
sinne för humor, även om detta kan låta paradoxalt. Samt inse att det finns en dimension 
av ämnet som inte låter sig förklaras med ord och som för allas bästa kanske måste 
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få förbli på det sättet. 
 
Fallgropar existerar i form av bristande självkännedom, mognad och självsäkerhet och i 
form av negativa gruppbeteenden som konsensustänkande och konformitet. Även 
positiva gruppbeteenden nämns under samtalen som en viktig faktor. Jag tror att det är 
viktigt att utveckla en lyhördhet inför de här fallgroparna, både i och utanför 
musikutbildningar. Särskilt viktigt är detta när yngre personer är inblandade exempelvis 
på gymnasier och folkhögskolor, personer som nog är mer sårbara på grund av sin yngre 
ålder och varierande grad av mognad och självkännedom. Att lära sig handskas med 
självkritik och prestationsångest framkommer som en viktig aspekt av 
musikundervisning och belyser enligt mig den viktiga distinktionen mellan konstnärliga 
och hantverksbetonade övningar. Att från början ha sammanhanget och målsättningen 
med en övning klar för sig tror jag på ett personligt plan bidrar till ett mer avslappnat 
arbetssätt där det blir mer tillåtet att utforska och även misslyckas.  
 
Det verkar vara svårt att hitta en form av utbildning som tillgodoser alla individers 
högst personliga behov av hantverksmässig och konstnärliga kunskaper och kanske är 
det bästa tillvägagångssättet en återgång till helt individuellt utformad studiegång. Att 
studera på det sättet tror jag dock i hög grad kräver att man formulerar tankar och 
reflekterar kring det musikaliska uttrycket. Har man väl gjort det och besitter en god 
självkännedom, samt låter sitt förhållningssätt till utbildningen präglas av öppenhet och 
lekfullhet, så tror jag att man har goda chanser att få ett rikt utbyte av en individuellt 
anpassad utbildning. 
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