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Sammanfattning 
 
Titel: Livslångt lärande. En studie om orkestermusiker i ”den tredje åldern”. 

Språk: Svenska 
Nyckelord: orkestermusiker, ”den tredje åldern”, individuellt lärande, kollektivt 
lärande, livslångt lärande, kompetensbevarande. 
 
I orkestermiljön blir det livslånga lärandet konkretiserat då varje arbetsvecka innebär instudering 
av ett nytt konsertprogram med därpå följande konsert. Syftet med denna studie var att beskriva 
individuella instuderingsstrategier liksom det kollektiva, samtidiga, musikaliska lärandet hos 
erfarna orkestermusiker i ”den tredje åldern”; mellan 50 och 65 år. Sju orkestermusiker 
intervjuades. Alla respondenterna berättade om glädjen i att vara en del av det musikaliska 
sammanhanget. Det framkom att vissa arbetsmetoder förändrats över tid som ett resultat av 
erfarenhet, men också till följd av kroppsligt och mentalt slitage. Berättelserna klargjorde 
svårigheten att verbalt beskriva inlärningsprocessen liksom att särskilja ett individuellt lärande 
från ett kollektivt lärande. Individen är en del av kontextens ständigt ackumulerande 
kunskapstradition. Med hjälp av ett kulturpsykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv som 
uppsatsens teoretiska ansats kunde den väv av interaktioner, samspel och lärande som pågår i den 
specifika kontexten tydliggöras. Studien innehöll även frågor om hur orkestermusikerna önskade 
upprätthålla bästa möjliga spelkondition under hela yrkeslivet. Respondenternas berättelser visade 
hur tankar om kollektivets utveckling helt dominerar över tankar om individens eget 
kompetensbevarande. Ett viktigt bidrag med denna uppsats blir därför att väcka diskussion om en 
plan för ”restaurering” av orkestermusiker i ”den tredje åldern”.   

 

Abstract 
 

Title: Life-long learning. A study about orchestra musicians in “the third age”. 

Language: Swedish 
Key words: orchestra musicians, “the third age”, individual learning, collective 
learning, Life-long learning, competence preservation. 
 

In the environment of the orchestra life-long learning is concretized when each working week 
means the study of a new concert program and the following concert. The purpose of this paper is 
to describe individual strategies for study as well as the collective, simultaneous, musical learning 
by experienced orchestra musicians in “the third age”; those between 50 and 65 years. Seven 
interviews with orchestra musicians were held. All respondents told about the joy of being part of 
the musical context. It was obvious that some working methods had changed over time as a result 
of experience, but also because of physical and mental wear. The narratives made clear the 
difficulty to verbally explain the learning process, and to differentiate between individual and 
collective learning. The individual is part of a process of a perpetually accumulating tradition of 
knowledge. Using a culture-psychological and a socio-cultural perspective as the theoretical 
approach of the paper, the web of interactions, ensemble, and learning which occurs in the specific 
context could be made visible. The study also included questions about how orchestra musicians 
tried to maintain the best possible competence during their entire careers. The respondents´ stories 
clarified how thoughts about the development of the collective dominate over thoughts about 
maintaining the competence of the individual. An important contribution of this study is therefore 
to initiate a discussion about a plan for “restoring” orchestra musicians in “the third age”.     
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Inledning 

Rapport från en pult; måndag förmiddag 
Du. Men jag försöker förstå hur han slår, vad menar han, snart kommer dom där takterna som är värst på 
den här sidan,, vilket tempo han tar, det är komplext komponerat, påminner om.. vilken fingersättning ska 
jag välja, skulle det vara en trea eller slår han det här i två nu, så svårt, jag hör inte vad jag gör, det är så 
starkt, men det där var väl bättre förra gången, paus till takt 343, jaha sådana stråk ska det vara, men 
altfiolerna..  tur jag övade på det här då, det är ju alldeles öppet, nu ser jag inte dirigenten, har du flyttat 
på dej, aj för nära grannen, måste han slå så yvigt, men det där gick ju fint, vilken agogik, frasernas långa 
linjer, du glömmer ju vibratot här! men så snyggt, blir ömsint i hjärtat nu, minns nåt, sorgligt tror jag, vill 
drömma, oj, tasto var det, så celli har trioler mot detta, det här låter ju som.., men, det går dubbelt så fort, 
kramp in i tunneln, så brukar väl ingen annan göra, brasset har åttondelarna, kontrabasarna och fagotten 
fortsätter, ungefär så kanske jag kan fixa det, men hur har du hunnit lära dej allt, stel i axeln, försöker ta 
ettorna, hornen ökar, ser inte den här handskriften, jag orkar inte läsa mer! eller sackar vi, du 
grimaserar, bara sextondelar nu, precis som i första satsen kanske, fokusera! hoppas det går bättre nu, du 
spelade rätt tror jag, vilket underbart oboesolo, blir alltid så berörd av det, varför säger han inget om 
nyansen, hur många hjälpstreck är det egentligen, vi småfnittrar lite med ögonen, spelar dom senza vib, 
ska vi också det, så dumt noterat, vilken dålig utgåva, måste öva mer, pinsamt, tycker du att det är svårt, 
oj, det lät väl fel, fast.. det där gick fint, det här kommer jag ihåg, sitter i fingrarna, känner mej hemma nu, 
hänger med bara, svävar, gud så vackert..   

 

Kontext, kollektiv och individ 
Förhoppningen med ovanstående subjektiva, beskrivande narrativ är att erbjuda den inom 
området oerfarne läsaren möjlighet att sitta med i kontexten; här ”översatt” till en läsbar form 
då dessa tankar i regel försiggår på ett icke-verbalt plan. Denna uppsats handlar om lärande 
och instudering i en miljö där kontexten i sig omedelbart och ständigt påverkar och påverkas 
av aktörerna. I orkesterkollektivet pågår en mängd intra- och interaktioner mellan kolleger, 
mellan musiker och dirigent men även på en abstrakt nivå mellan kompositör, uttolkare och 
den klingande musiken. Det ömsesidiga beroendet är hela tiden mycket stort. Detta bör 
påverka det övergripande, över tid pågående kollektiva lärandet vars ackumulerande kunskap 
bygger orkesterns skicklighet, renommé och tradition. Den kollektiva kunskapen bör i sin tur 
ha inverkan på individens instudering av repertoaren. Individen ökar kontinuerligt sin  
kunskap med nya erfarenheter av repertoar; i spelet, i diskussion och med respons från olika 
kolleger och musiker, i olika livsomständigheter och med personligt färgade minnen från 
känslostarka konserter; vilket hela tiden påverkar instuderingen, rekontextualiseringen och det 
fortsatta lärandet. Det är denna ständigt pågående lärande-situation i orkestermiljön jag vill 
studera. 

Vägen till orkestern och ett livslångt lärande 
Den mängd litteratur som finns om inlärning är överväldigande och handlar till stor del om att få en 
ung människa duglig till ett arbetsliv. Ett växande intresseområde behandlar det livslånga lärandet: 
både på ett allmänmänskligt, mer filosofiskt plan och som ”ett nödvändigt ont”; hur vi i dagens 
snabbt föränderliga arbets- och kunskapsliv bör vidareutbilda oss för att kunna tillgodogöra och 
använda oss av ny information och teknik. Orkesterns historia är en paradox mellan den 
känslomässiga, hantverksskickliga och traditionsbevarande inre världen och den yttre verklighetens 
allt snabbare föränderlighet. 
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Det som särskiljer orkestermusiker från de flesta andra yrkeskårer är att utbildningstiden är extremt 
lång; de som fortsätter att utveckla sin ungdoms fritidssysselsättning in i musikerprofessionen kan 
sägas ha förberett sitt yrkesliv i 15, kanske 20 år. ”Tröskeln” in till arbetslivet är mycket diffus då de 
flesta musikstuderande redan under utbildningsåren får tillfällen att konsertera inför en publik, inte 
sällan bärande liknande krav (och lön) för att utföra en god arbetsinsats som de etablerade 
musikerna, alltså som en mer eller mindre medveten och utvecklad form av lärlingsskap. Tröskelns 
vaghet är kanske än mer intressant ur de etablerade, yrkesverksamma musikernas perspektiv då 
yrkeslivet skulle kunna beskrivas som en enda lång fortsättning på studietiden med ständigt nya 
instuderingsuppgifter. Det aktiva arbetslivet är långt, många orkestermusiker arbetar ännu vid 67 års 
ålder; medelåldern för pensionering i en av landets stora orkestrar uppgavs 2010 vara 64 år 
(personlig kommunikation med orkesterchef  2011/05/17). Vidare intressant, och kanske extremt, är 
graden av o-föränderlighet i yrket; både i individens yrkesliv, liksom i institutionen som sådan i 
samhället. Den samlade mängden musik för orkester ökar förstås och de flesta orkestrar är måna om 
att framföra musik skriven av nutidens verksamma kompositörer, men en översiktlig titt genom 
svenska orkestrars generalprogram ger vid handen att den största mängden repertoar som nu 
framförs är skriven förra seklet, eller till och med förrförra, framfört enligt ett närmast rituellt 
mönster, på instrument varav många är byggda kanske ytterligare hundra år tidigare ...! 

När den unga musikern börjar sitt yrkesliv i orkestern är hon i instrumentalteknisk ”toppform” och 
har förhoppningsvis redan erfarenheter av ett fullödigt musicerande. Steget från musikstudierna till 
en fast anställning i orkestervärlden är alltså en sammansatt upplevelse. Å ena sidan är musikern 
”godkänt professionell”; nålsögat är passerat – ofta efter ett antal mindre lyckade 
provspelningsförsök i bagaget  – och musikern har fått provspelningsjuryns erkännande. Å andra 
sidan fortsätter ett ständigt inlärande av nya tekniskt komplicerade passager liksom kravet på att 
bilda sig en uppfattning om den musikaliska meningen. Lärarens kritiska hållning till instuderingen 
kan upplevas ha övertagits av dirigent och kolleger. Det finns dock en stor skillnad; i den 
professionella världen ska detta ske med ett minimum av tid. 

Professionalitet 
De inledande 10 åren som professionell orkestermusiker kan vara musikaliskt omvälvande, 
utmanande – och underbara! Nästan all repertoar är ny; musikhögskolestudenterna har bara hunnit 
med att spela en högst begränsad del av den, tekniskt och tolkningsmässigt, synnerligen varierande 
orkesterrepertoaren och har kanske bara lyssnat på obetydligt mer. Det är förenat med stor stress att 
ta sig an denna mängd information som varje ny veckas produktion utgör. Som en följd av hur 
orkestermusik traditionellt byggs upp är kollektivets tuttistråkmusiker med i så gott som alla verk, 
till skillnad från orkesterns övriga musiker som mer frekvent har ”partiturledigt” och alltså kanske 
bara deltar i ett eller två verk i en konserts ofta tredelade program. 

Hur stort inflytande har valet av instrument på sin utövares personlighet? 
The most striking aspect of string players appears to be their introversion. [...] String players` serious 
approach to their work ethic, which their levels of introversion reflect, may well be interpretable by the 
more extraverted as giving themselves airs of superiority. (Kemp, 1996, s. 164) 

De eventuella motsättningar och den tänkbara inbördes hierarki i orkestern som här indirekt antyds 
beskriver inte arbetsklimatet i dagens orkestrar. Motsättningar mellan instrumentgrupper i orkestern 
och olika hierarkiska förhållanden har säkert varierat avsevärt mellan olika orkestrar och epoker 
men har sannolikt planats ut betydligt under de senaste 20 åren. Kvarstår dock att just stråkmusiker 
har en väldig mängd noter att öva in! 
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Av egen erfarenhet vet jag att det är en berusande känsla att uppgå i en helhet – orkestern – och 
tillsammans med dirigent och kolleger ge allt, glömma tid och podieplacering. I bästa fall hamnar 
musikern i det magiska tillstånd som Csikszentmihalyi (2006) kallar ”flow”. Denna sällsamma 
förening av intensiv koncentration och total gränslöshet är oftast förbehållen konserten; innan dess 
har två till fyra dagars repetition, på podiet med programmets dirigent, redan ägt rum. Och 
dessförinnan har de allra flesta ägnat egen tid åt sina stämmor. 
I boken The Musical Mind spaltar Sloboda upp tre tydliga verktyg som den professionella musikern 
nyttjar: 

•    knowledge of large-scale groupings or patterns within the music 

•    hierarchical control supported by highly flexible procedures for solving local problems 

•    the means to adequately monitor his own performance and take corrective action before he 
    deviates too grossly from plan. (Sloboda, 1985, s. 101) 

Sloboda gör också en större sammanfattning av a-vistaspel; hur ögonen arbetar och hur ovan 
angivna verktyg inverkar på skickligheten i att spela a-vista (a.a., s. 68-90). På gott och ont följer att 
ju mer rutinerad musiker desto mer utslag av ”proof-reader´s error”; ett begrepp myntat av Vernon 
1931 (a.a., s. 74). Motsatsen blir förstås att man är en bättre korrekturläsare på ett annat språk än sitt 
eget. Den musik som inte hör till orkesterns vanliga repertoar, de verk knappast någon i kollektivet 
har spelat tidigare liksom de helt nyskrivna verken, kräver därför ett mycket gediget instuderande, 
det vill säga mycket mer tid, för att komma till sin rätt. Orkestermusikern har med åren en allt större 
kunskapsbank att lita till; repertoaren återkommer och musikern behöver inte längre öva igenom 
lika mycket musik, det vill säga; hon läser noter ”kursivt” och förstår av notbilden var svårigheterna 
finns, på vad hon ska öva intensivt, även om hon inte spelat just det explicita verket tidigare. Detta 
underlättas ytterligare av att hon känner trygghet och förhoppningsvis stolthet i att vara en självklar 
del av orkesterkollektivet. Självkänslan höjs i takt med stigande rutin i arbetet, alltfler positiva 
erfarenheter av lyckade konserter lagras in i den professionella identiteten. Samtidigt är studieårens 
stenhårt disciplinerade övande inte så avlägset; ”maskineriet” är ännu i toppform. 
Detta är den gyllene tid då musikern utan alltför stor belastning gärna åtar sig många stimulerande 
och utmanande konsertuppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet i ett ömsesidigt utvecklande av 
både spelskicklighet och självförtroende. Kanske kan man i denna fas se en slags skärningspunkt 
mellan en motorisk toppstatus och professionella erfarenheter.   

Lojalitet och motivation 
Men det är också i denna livsfas många musiker bildar familj vilket i sin tur föder behovet att 
kunna/våga anta ett något mer distanserat förhållande till musiklivet. Det kan vara av godo, rent 
subjektivt; många musiker lever livet igenom under ett ok av djupt internaliserad förbättringsstress, 
ett barn kan vara det första tillräckligt starka ”alibi” musikern får att ”sätta emot” sitt eget 
övningssamvete! Vi kan anta att ett föräldraskap med allt vad det innebär av försakande av 
”egentid” ändå ger musikern en möjlighet till fördjupat mognande i det musikaliska uttrycket. Det 
kan också innebära ett intensifierat arbete, i tanke och/eller handling, om musikens roll, 
påverkanskraft och vikt i samhällsbygget. 
Finns en kunskap för hur man förlänger ”den gyllene tiden” maximalt? Sitter väl inövat tekniskt 
kunnande ”för evigt”? Hur inverkar erfarenheterna? Kompenserar erfarenheter för ett mindre antal 
övningstimmar? Hur håller musikern motivationen vid liv? Vad är motivation? 
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En genomgång av flera teorier om, och användningar av, begreppet motivation (jfr. Maslow, 
Herzberg, McClelland, Piaget, Lewin, Wroom, med flera) visar på en ganska låg grad av 
överensstämmande: kan ”motivation” över huvud taget anses existera? Ahl (2004) avfärdar tanken 
att det skulle vara något essentiellt, som finns inne i varje individ, utan ser istället motivation som 
ett relationellt begrepp ”... man är alltid motiverad (eller omotiverad) i förhållande till något.” (a.a., 
s. 98). Ahl refererar till Berger och Luckmann (1966, i Ahl, 2004, s. 82) och beskriver den socialt 
konstruerade verkligheten så att den mening man ger fenomen av olika slag ”... är någonting man 
lärt sig av andra, kommit överens om tillsammans med andra eller förhandlat sig fram till. Sedan har 
man skyndsamt förpassat denna inlärnings- eller förhandlingsprocess till glömskans område och så 
tar man verkligheten (eller rättare: förståelsen av verkligheten) för given.” (a.a., s. 82). Kanske 
skulle man då kunna förklara musikernas ”motivation” som en tillfredsställelse intimt 
sammankopplat med den djupt internaliserade upplevelsen av att bli sedd och bekräftad i ett 
musikaliskt sammanhang och av en vana, som har utvecklats till ett behov, av att känslomässigt ingå 
i det musikaliska flödet, som verkligen kan upplevas påtagligt som av en framrusande flod. 

Den tredje åldern       
Tudor Sandahl (2009) kallar åren mellan 50 och 65 för den tredje åldern. I orkestersammanhang 
innebär det musiker med tusentals övningstimmar lagrade i kropp och minne, med erfarenheter av 
fantastiska musikaliska upplevelser och triumfer, av möten med inspirerande musiker och 
dirigenter. Dessa äldre orkestermusiker har alla också, kollektivt och individuellt, åtskilliga 
erfarenheter av scenskräck, tekniska o-möjligheter som man har tvingats dölja i den kollektiva 
klangen, och en allt tröttare kropp. Trots all den lagrade kunskapen och det oftast mycket djupa 
engagemanget får dessa musiker mycket sällan ”axla en mästares mantel” i orkestern; de unga 
musikerna är alltid ”bättre”! 

Liljeholm Johansson (2010) visar hur psykosociala och organisatoriska faktorer påverkar musikerns 
möjlighet att utföra ett tillfredsställande arbete. Självklart spelar också kroppskonstitution, psykisk 
mobiliserbarhet och alla möjliga livsbetingelser i stort roll. Kanske är det skillnader på gendernivå. 
Eller skulle man kunna peka på olika sätt att förhålla sig till instudering? De flesta musiker börjar 
hur som helst förr eller senare uppleva kroppens motstånd, de många timmarnas övning genom åren 
gör sig påminda. Arbetstempo och prestationskrav tycks ständigt höjas och kulturens roll i ett 
föränderligt samhälle kan kännas hotat i dess rena, oprofiterade form. Musikern med alltmer 
livserfarenheter – och alltfler år – tillägnar sig nya intressen utanför yrkeslivet, musiken har inte 
längre suveränitet som livets stora fokus. 
Den existerande fortbildningen för orkestermusiker handlar om aktivt deltagande och anpassning i 
kollektivet. Musikerna ägnar årligen ungefär en arbetsvecka till att – utan dirigent och utan krav på 
avslutande konsert – förbättra samspelet, i flera bemärkelser, med sina stämkamrater. Det innebär 
ofta att ägna tid åt att finslipa stämmans gemensamma klang vilket för stråkmusikerna handlar om 
inställningen till olika typer av vibrato, gemensam nyanseringsuppfattning, stråkens kontaktställen 
och så vidare. Detta är konkreta ställningstaganden i det musikaliska formandet som också prövas 
varje vecka  på den schemalagda knappa timme varje orkesterstämma övar för sig, men som kan 
preciseras ytterligare i fördjupade diskussioner under stämmans intensivvecka. Att förkovra och 
underhålla sitt eget spel får man klara av själv, det bör ingå i den dagliga övningen. Om 
orkestermusikern känner behov av en längre, enskild övningsperiod måste musikern ta eget initiativ, 
egna pengar och därtill tjänstledigt; det är vanligt förekommande bland musikerna upp till cirka 35 
års ålder, men en ytterst sällsynt företeelse bland äldre orkestermusiker. 

Mitt eget perspektiv 
Detta är en studie i renodlat ”gräv-där-du-stårperspektiv”! Jag befinner mig i ”den tredje åldern”  
och har erfarenheter av mer än 25 års orkesterarbete; jag är tutti-violinist i en välrenommerad 
symfoniorkester, och jag har åtskilliga år kvar på podiet innan det är dags för pensionering. Jag 
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tycker mycket om mitt arbete, jag anser det vara ett privilegium att arbeta med musik, att få befinna 
mig mitt i detta efemära kraftfält tillsammans med kolleger jag både beundrar och personligen 
uppskattar. Jag försöker ibland jämföra min privata erfarenhetsbaserade utveckling med 
utvecklingen i ”min” orkester och jag vet förstås att det ena påverkar det andra ständigt, att det är 
svårt göra gränsdragningar. Men kanske kan det hjälpa att se vad ett yrkesliv i orkestermiljö ”gör 
oss till” om jag noga lyssnar till kollegers berättelser? De yttre formerna för vår tillvaro har sedan 
ett hundratal år anpassats till en tämligen cementerad form, men inne i formen ska ständigt nytt 
material bearbetas och färdigställas. Behovet att öva mer, att förbereda bättre, tidigare, under längre 
tid, som när man var mycket ung och oerfaren; det behovet återkommer, sa mig några av mina äldre 
kolleger för många år sedan. Men kan det också vara så att kombinationen ”dagligt bad i musikens 
känslohav” och ”daglig hjärngympa med ny nottext att instudera” är en effektiv kraft mot åldrandets 
eventuellt negativa påverkan? 
Min huvudsakliga frågeställning är koncentrerad till gränslandet mellan orkestermusiker och 
orkesterkollektiv, till hur musiker individuellt och gemensamt lär, fortsätter att lära, nya musikverk 
vecka efter vecka, år efter år, axel intill axel; vad gör ”jag” och vad gör ”du”? 

Syfte 

Syftet med min studie är att beskriva och tydliggöra individuella instuderingsstrategier liksom 
kollektivt, samtidigt, musikaliskt lärande hos erfarna orkestermusiker, 50-65 år, och att 
diskutera eventuell brist på/behov av en adekvat fortbildning för denna högpresterande 
yrkeskategori. Utifrån syftet finns följande frågeställningar: 

Frågeställningar 
• hur ser strategierna ut för det musikaliska lärandet (det individuella och det kollektiva) i 

orkestern? 

• vilken påverkan har åldersfaktorn i detta sammanhang? 

• hur vidmakthåller och utvecklar den äldre musikern sin kompetens? 
 

Forskningsläge 

Den huvudsakliga musikpedagogiska forskningen om musiker, inlärning och musikeryrket som 
sådant handlar om hur man bäst skolar barn och ungdomar för att nå fram till ett yrkesliv. Mycket 
övrigt inom musikpedagogiken behandlar barns och ungdomars musikutveckling och preferenser 
och om musikpedagogens roll. Någon del beskriver solistens övning och interpretation men mycket 
lite behandlar orkestermusikern. Detta trots att den samhällsvetenskapliga forskningen haft en 
förkärlek att jämföra samhället och dess strukturer med orkestern och dess ”kugghjul”; musikerna. 
Orkestern har i denna typ av studier betraktats som ett kollektiv i en kreativ smältdegel som 
behärskar konsten att enas i det eftersträvansvärda ”samspelet” och förhoppningen har varit att hitta 
dess mekanismer för att kunna överföra det på andra organisationer. 
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Men orkestern består av individer. Vill man läsa om orkestermusiker genom epokerna möter man 
oftast årtal, finansiärer, dirigenter, kanske en lista på vilka instrument som använts. Uppgifter om 
vilka musikerna är/var, hur de skolats och hur deras arbetssituation sett ut är svårare att hitta. Studier 
av nutidens äldre, rutinerade orkestermusiker med mycket samlad erfarenhet är ett i 
forskarsammanhang närmast helt negligerat fält, trots att kombinationen av orkestermusikernas 
expertis och yrkets krav på individens livslånga (in-)lärande överfört till andra samhällsområden 
borde vara ett högaktuellt ämne. Det finns dock många studier med orkestern som utgångspunkt och 
med varierande infallsvinklar. Här presenteras de för denna studie mest relevanta. 

Individens utvecklingsstadier med målet musikerexpertis 
Papageorgi et. al. (2009) försöker ringa in begreppet ”expertis” i förhållandet till musik i olika 
genrer. De skriver: 

[...] an expert musician can be conceptualized as a person who consistently demonstrates exceptional 
levels of performance compared to other individuals of similar age and experience and whose level of 
expertise can be confirmed by some form of measurable outcomes (such as examination/audition results, 
recognition by other experts and/or the public). ( Papageorgi et. al., s. 32) 

Papageorgi et. al. (2009) refererar till tidigare forskning (a.a., s. 33) som menar att en ”elite 
performer” har tagit sig igenom fyra stadier under de tio år som krävs för att bli expert. Det första 
stadiet innebär ett lekfullt förhållande till domänen, i det andra stadiet upptäcks talangen av någon 
vuxen i omgivningen som ombesörjer att barnet får strukturerad undervisning. Steg tre påbörjas av 
att den unga individen beslutar sig för en framtida musikerkarriär och ser till att skaffa sig bästa 
möjliga undervisning och studieförhållanden. Detta stadium fullbordas när individen är kapabel att 
försörja sig som musiker. Det fjärde stadiet sträcker sig förbi vad den bästa läraren kan erbjuda, det 
kommer helt an på individen.    
Det tredje och fjärde stadiet ligger i denna studies intresse, med fokus på hur den tredje perioden 
utvecklas och förfinas för orkestermusiker, med tanke på inlärningsförmåga och strategier. 
Begreppet ”expert” är dock svårdefinierat. 

Samma rapport beskriver också andra exempel på livsstadie-indelning, t ex Manturzewska (1990, 
refererad I Papageorgi et. al., 2009, s. 33) som ser individspannet i sex stadier: ”spontaneous 
expression and activity, intentional and guided musical activity, the formation of artistic personality, 
establishment within the music profession, then a teaching phase through to, finally, withdrawal 
from professional activity ”(Papageorgi et. al., 2009, s. 33). Detta tycks skildra solistens livsspann; 
inget nämnvärt antal musiker i dagens Sverige slutar, enligt mitt förmenande, sitt arbete i orkestern i 
förtid för att ägna sig åt undervisning. 
Studiens mer långsiktiga hänvisning lyder: 

The findings relating to age group and professional status suggest that as musicians mature, develop and 
gain more experience professionally, their internal standards of what constitutes an effective musician may 
elevate, but at the same time they also appear to be more confident and develop musically, as they rate 
themselves higher in some musical skills. (Papageorgi et. al., s. 56) 
 

Men; deltagarna i studien var uppdelade i tre kategorier; 1: under 20 år; 2: mellan 21 och 26 år; 3: 
över 27 år, och genomsnittsåldern på de klassiskt skolade musikerna i denna studie var 29 år! 

Huvudkontentan av Ericssons forskning (2006) är att ingen ”föds till expert”. En begåvning eller 
fallenhet (musikalitet, bollsinne etc) inom ett område är bara en komponent. Andra avgörande drag 
är envishet, tålamod, koncentration och omgivningens support för att fortsätta övandet/studierna 
genom hela puberteten och vidare in i mogen ålder; då med ökad intensitet. ”Peak performance of 
experts is nearly always attained in adulthood –  many years, and even decades, after inital exposure 
to the domain” (Ericsson, 2006). Han skriver att en musiker, undantaget de extrema underbarnen, 
behöver cirka 20 till 30 år av intensivt övande för att vara i den internationella toppeliten; ”[...] and 
often peak when they are around 30 to 40 years old” (a.a., s. 691). Ericsson nämner forskning som 
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kan påvisa att experter, de som börjat sina studier tidigt och fortsatt studera lika intensivt upp i 
mogen ålder, har förändrade hjärnmönster, har mer vit hjärnsubstans och har en högre grad av 
flexibilitet i fingrarna (a.a., s. 698). Han skriver också: 

It is well known that athletes and musicians who reduce or stop their regular practice will exhibit a 
reduced level of performance - a maintained level of challenge and strain appear necessary to preserve the 
attained physiological and cognitive adaptions. The same type of accounts has been developed to explain 
age-related reductions in music performance and how they can be counteracted by maintained levels of 
deliberate practice. (Ericsson, 2006, s. 701) 
 

I Expert Performance and Deliberate Practice, An updated excerpt from Ericsson (2000) preciserar 
Ericsson den mängd övning som krävs för expertis och ger exempel på expertis i praktik: 

[...] the critical difference between expert musicians differing in the level of attained solo performance 
concerned the amounts of time they had spent in solitary practice during their music development, which 
totaled around 10,000 hours by age 20 for the best experts, around 5,000 hours for the least accomplished 
expert musicians and only 2,000 hours for serious amateur pianists. More generally, the accumulated 
amount of deliberate practice is closely related to the attained level of performance of many types of 
experts, such as musicians. (a.a., s. 2) 
 
The superior quality of the experts´ mental  representations allow them to adapt rapidly to changing 
circumstances and anticipate future events in advance. (a.a., s.3) 

 
Ericsson och hans kolleger har dock fått motta en hel del kritik för sina åsikter; andra forskare tar 
avstånd från ”... the simplicity of a monotonic relationship.” (McPherson & Hallam, 2009, s. 257) 
och menar att mängden övningstimmar i sig inte är mer avgörande för ”slutresultatet” än andra 
faktorer som lärarens uppskattning av elevens begåvning, elevens egen självaktning och stimulans 
från andra musikaliska aktiviteter. Diskussionen om hur mycket som är nedärvt och hur mycket som 
påverkas av andra personlighetsdrag i olika kombinationer, liksom av miljön, när det gäller musik, 
den lär fortsätta! 
I artikeln Age-related changes in practice activities and their relation to musical performance skills 
(Krampe, 1997) diskuteras fenomenet med exceptionella konsertframföranden av musiker i hög 
ålder trots åldersforskningens besked att mentala och motoriska försämringar är oundvikliga. 
 

One important implication […] is that the maintenance of expert level performance is not an automatic 
consequence of expert skill acquired during early adulthood, even when the individuals remain active in 
the domain. Rather, experts deliberately maintain a level of performance in music by engaging in solitary 
practice activities designed to improve and preserve specific aspects of their domain-specific 
performance. (Krampe, 1997, s. 176-177)    
 

Krampe (1997), som återfinns i samma forskarkrets som Ericsson, menar alltså att inte ens experten 
besitter de inövade färdigheterna en gång för alla; expertisen kräver en ständig underbyggnad. 
Artikeln presenterar två frågor: vilka komponenter är, i musikersammanhang, mest känsliga för 
åldersrelaterad påverkan, och till vilken grad kan individuell ansträngning och motivation, det vill 
säga övningsmetod och/eller övningstimmar, vara en effektiv broms mot dessa ålderskänsliga 
komponenter? De preliminära resultaten lyfter fram den bi-manuella koordinationen som en mycket 
ålderskänslig förmåga, som experten dock, med intensifierad övning kan bibehålla bättre och längre 
än amatören (underförstått på grund av dennes mindre regelbundna och mindre intensiva övning). 

Musiker och orkesterkollektiv 
The great symphony orchestra – a relative good place to grow old: så heter en studie (Smith, 1988) 
vars titel lockar till läsning. Studien är inte helt modern och går inte riktigt att applicera på dagens 
svenska förhållanden och, framför allt: respondenterna är alla pensionärer. Trots detta finns 
intressant information att hämta. Författaren skriver sammanfattningsvis att åldrandet inte upplevdes 
som ett problem för musikerna; den eventuella gradvisa försämringen var just inget som var 
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oförenligt med att arbeta ännu i hög ålder; många av studiens musiker hade uppehållit sina 
arbetspositioner till väl över 70 års ålder! För att sätta denna rapport i rätt historiskt perspektiv 
citerar jag: 

Almost without exception, the musicians in this study served in the military during World War II, some 
under conditions in which they had no opportunity to play their instruments for long periods. Their 
positions in the orchestra were held for them, and their period of military service was credited for 
calculation of pensions. In their absence, some female musicians were employed, and this marked the first 
appearance of women (except harpists) as players in the orchestra. (a.a., s. 235) 

 
Författaren presenterar tre skäl till orkestermusikernas långa karriärer. Först nämns kärleken till 
musiken, därefter kommer den ekonomiska aspekten och därpå det Smith kallar ”workaholism”, en 
kombination av vanan av att ständigt öva och av bristen på andra odlade intressen, något som också 
kan bottna i att dåtidens musiker ofta inte hade mycket annan skolning än den rent musikaliska 
(Smith, 1988, s. 238). ”What makes the older player valuable?” undrar Smith så och respondenterna 
svarar att deras erfarenhet av att ha spelat en mängd orkesterlitteratur med många olika dirigenter är 
det väsentliga. Man nämner ”familiarity, understanding, and skill that the best young players cannot 
match” och ”A good memory is an important orchestral skill” (a.a., s. 238). 
Ålder har dock en ofrånkomlig inverkan på musikernas yrkesliv, menar Smith, och musikernas 
stränga självkritik tvingar dem att sluta innan de har ”blivit ett problem”. Han skriver att musiker 
har hög intolerans mot allt som påverkar spelkvaliteten negativt och som kan försämra orkesterns 
rykte. Han konstaterar också att andningskontrollen blir svårare att bibehålla i högre ålder, vilket gör 
åldersfaktorn mer kännbar för blåsmusiker än stråkmusiker. Ävenså, skriver Smith, tröttar blåsar- 
och stämledarpositioner individerna mer än tuttimusikernas placering i stråkstämmorna: 

Players of solo parts are better paid than section players, but they do not last as long. Principal players 
sometimes step down as they grow older and take positions in the orchestra where their playing is less 
exposed. It is uncertain how much of the difference in the length of careers of string players and wind and 
brass players is due to exposure of the music played and how much to the more rapid deterioration of 
breath control compared to bow control. (Smith, 1988, s. 241) 

 
Smith (1988) skriver att orkestermusikern måste spela sin stämma väl men att de högt ställda kraven 
vid antagningen till orkestern oftast borgar för att musikern har kapacitet att klara av det genom hela 
sitt yrkesliv (a.a., s. 244) men han skriver också: 

Keeping one´s playing in good condition is time consuming. In preretirement life, several hours a 
day are spent playing, but increasing age makes it more difficult to stay in playing shape. (a.a., s. 
244) 
 

In the wings of British orchestras: A multi-episode interview study among symphonyplayers 
(Brodsky, 2006), är en stor studie med aktionsinriktat inslag: ”The study, then, was most likely 
conceived by the participants to be more of an educational in-service training programme for 
orchestra players...” (a.a., s. 686), som resulterade i 432 utskrifter av 8x1 timmes intervjuer av 
samtliga 54 respondenter! Alla respondenter är professionella orkestermusiker med en 
genomsnittsålder på 35,5 år. I intervjusekvenserna beskrev musikerna sitt personliga förhållande till 
musiken genom livet; före och genom den process som ledde fram till en identifikation som 
professionell musiker. Därpå ombads respondenterna att beskriva sitt dagliga förhållande till 
musiken och musikerlivet placerat i tre kategorier: vinster, risker och konsekvenser. På 
”vinstkontot” nämns socialisering med likasinnade, teamarbete, kamratanda, vänskap och 
solidaritet. Man är betald för att göra det man älskar och brinner för och konsertsituationen ger stor 
tillfredsställelse. Då arbetet ständigt är i dynamisk förändring finns alltid möjligheten att upptäcka 
nytt vilket kontinuerligt ger rum för vidareutveckling. Under kategorin ”risker” nämns stress och 
utmattningssymptom, fysiska såväl som mentala, och en medvetenhet om att efter så många års 
ensidig satsning på musiken finns knappast någon möjlig reträttväg om kropp eller psyke sviktar. 
”Konsekvenser” av musikeryrket kan vara svårigheten att kombinera yrkesliv med normalt 
familjeliv vilket ofta leder till skuld- och otillräcklighetskänslor åt båda håll. När musikerna överför 
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de tre kategorierna på vad som händer specifikt på scenen nämns de positiva effekterna som  
emotionell tillfredsställelse med ett bra utfört arbete tillsammans med kolleger och vänner, att ha 
haft en bra kontakt med dirigenten och att känna publikens entusiasm och gensvar. Negativa 
upplevelser kan vara kroppssmärtor, självförnekelse, prestationsångest, scenskräck. Risken att spela 
fel är ständigt överhängande; att missa en ton eller en insats kan sätta igång en dominoeffekt som i 
princip kan rubba hela orkestern. Konsekvenserna kan bli utmattning, känslomässig apati eller en 
känsla av musikalisk prostitution och risken att döva leda eller oro med alkohol kan vara stor. 
Brodsky skriver: ”The study highlights musicians´ perceptions about concerting; among them an 
everpresent feeling of having to justify themselves –  night after night (a.a., s. 687). På den direkta 
frågan varför man, trots de uppenbara riskerna, ändock ville vara en musiker exponerad på scen 
sammanfattar Brodsky svaren: 
 

The only answer is that the concert platform provides an arena for the exhibition of technical mastery, and 
this public display of expertise influences each and every musician´s psychological equilibrium. They do 
it because they can, and for most musicians, there is no alternative. (Brodsky, 2006, s. 687)   

 
Ett viktigt tillägg följer dock som förskjuter perspektivet bort från en dyster ”alternativlöshet”; för 
majoriteten av studiens musiker är det till syvende och sist kärleken till musiken som gör 
anställningen i en orkester högt uppskattad och som ger tillfredsställelse: 

 Accordingly, when all is said and done, all that remains is the music, the performer and his or her stage 
performance experience. (Brodsky, 2006, s. 688) 
 

I detta gigantiska material bör det väl också finnas något beskrivet om hur instuderingen ter sig och 
hur en allt rikare erfarenhet eventuellt förändrat arbetsrutinerna över åren, men det enda som går att 
utläsa av rapporten är Brodskys (2006) hänvisning till tidigare forskning där ”concerns about the 
technical difficulty of the music (a consequence of the ongoing decline of skills that may occur with 
age)” (a.a., s. 676) står listat som en av sex tunga stresskomponenter i orkestermusikerns yrkesliv. 
I en nyligen publicerad artikel (2011) antar Brodsky en annan infallsvinkel, besläktad med 
tankegångarna i föreliggande studie. Han anser att det är remarkabelt att så lite forskning ägnats 
musikers hela livsspann trots att orkestrarna (i USA?) nu till 40 % består av musiker över 50 år, 
enligt hans egen uppskattning. Han ropar efter ”... music science to embrace a new arena of 
empirical study – positive aging among symphony orchestra musicians”, och vill flytta intresset från 
en problemorienterad forskning till studier av hur orkestermusiker trots åldrande-processer lyckas 
hålla en hög nivå av olika yrkesnödvändiga funktioner: ”... (almost super-human) cognitive-motor 
skills […] that continuously interact with a multitude of music-driven affective states […] and 
emotions” (a.a., s. 7). Brodsky refererar inte till egna studier gjorda inom problemområdet, snarare 
resonerar han över möjliga resultat som skulle kunna emanera ur kommande forskning; kanske har 
orkestermusiker över lag mer motståndskraft eller större förmåga till återhämtning än befolkningen i 
övrigt? Beror det på den livslånga musikaliska inlärningen (författaren använder ordet ”training”) 
som musikerna ägnar sig åt, eller är det ett livsstilsskapande musicerande och konserterande som på 
något vis immuniserar musikerna, mer än den övriga befolkningen, från åldersförändringar, undrar 
författaren (s. 7) och anser att svaret på dessa frågor bör sökas inte bara för att förstå en yrkeskår 
utan för dess relevans för hela det moderna samhället. 

Individens instudering av orkesterrepertoaren 
Orkestermusiker – hur övar de? I ett examensarbete frågar Austern (2009) fem altviolinister i en 
orkester hur de övar och hur de reflekterar kring sitt eget lärande. Författarens utgångspunkt är ett 
antal olika instuderingsmetoder och lärstilar – han nämner Dunn, Pask, Schenk, Helstrup och Kolb –  
och hur dessa kan appliceras på orkestermusikernas övning. Resultaten visar på ganska stora 
skillnader i strategier mellan de olika musikerna, menar Austen. Han beskriver ”holisten” som först 
söker en uppfattning om helheten i repertoaren, ”serialisten” som bara övar på det som är 
nödvändigt för att i det som ser lättare ut underhålla sin omedelbarhet och sitt à vistaspel, och 
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”prövaren” som finner sina egna lösningar på problem och svårigheter. Samtliga nämnda strategier 
tycks användas av alla men i olika sammanhang. Det för mig intressanta i denna rapport är att en 
respondent är ca 55 år gammal, medan de övrigas ålder är 45 år och yngre. 55-åringen berättar att 
hans övning förändrats mycket av de erfarenheter 35 år i yrket givit honom. Han ägnar sig inte åt 
kammarmusik längre, tar heller inte längre enskilda lektioner som han gjort tidigare, han ser istället 
sig själv som sin egen lärare och spelet i orkestern som sin ”övning” och menar att han fortfarande 
utvecklas.       

Teoretiska vägvisare        

”Lärande är en aspekt av alla mänskliga handlingar” skriver Säljö (2005, s. 16). Men för ”lär-
handlingen” är vi människor beroende av relationer till våra artfränder; vi behöver delade 
erfarenheter och problematiseringar för att överhuvud taget ha tillgång till ett inre språk (Vygotskij, 
2005, s. 165). Språket är, jämte artefakterna, det medierande redskap med vilket vi konstituerar vår 
omvärld: ”... människan är en kulturskapande och kulturbyggande varelse, och det är med hjälp av 
kulturella resurser hon förstår och agerar i världen” (Säljö, 2005, s. 28).  Bruner (2002) säger, med 
samma andemening: ”Att lära sig saker, att minnas, att tala, att fantisera – allt detta blir möjligt först 
genom att man deltar i en kultur” (a.a., s. 11) när han beskriver människans samhällen; de 
övergripande kulturerna liksom mikroperspektiven i en lokalt situerad kultur. Det är den sociala 
gemenskapen som bevarar, bär och vidareutvecklar och på-nytt-tolkar kunskap, kunskapen i sig 
tycks de facto utgöra det sammanhållande kittet. Det dialektiska beroendeförhållandet mellan 
lärande och kultur/samhälle tycks genomsyra den mänskliga artens hela utveckling. 

Kanske kan vi sätta ett likhetstecken mellan socialisation och lärande. Den gemensamma nämnaren 
är hur som helst kontexten. För orkestermusiker spelar interaktionen mellan inlärning/erfarenhet och 
kontext/tradition en avgörande roll: det kulturpsykologiska och det sociokulturella perspektivet får 
därför utgöra denna uppsats teoretiska ramverk. Jag ska i detta avsnitt beskriva hur dessa perspektiv 
går att applicera på mitt intresseområde. 

Teoretiska rötter 
Den kulturpsykologiska teorin har, liksom det sociokulturella perspektivet, sina rötter i den 
kulturhistoriska teori som Lev S. Vygotskij (1896-1934; levnadsår givet för att kunna placera in 
teoretikerna i sin tid) på tidigt 1900-tal formulerade. Vygotskijs utgångspunkt var att psykologiska 
fenomen och processer bara kan förstås i sina historiska och sociala sammanhang. 
Vygotskijs (2005) teorier om det ”dialogiska medvetandet”; att betydelser skapas i en dialog, och 
hans begrepp ”medierande redskap” har inspirerat Jerome Bruner (f. 1915) till ett vidareutvecklat 
kulturpsykologiskt synsätt i vilket han talar om ”kulturella verktyg”, medan Roger Säljö (f. 1948) i 
sin besläktade sociokulturella teorikonstruktion understryker att det inte är de biologiska 
förutsättningarna som bestämmer vad vi lär eller hur vi utvecklas, utan det sociala samspelet i den 
kulturella kontexten.   

Kulturpsykologi 
En sammanfattning av kulturpsykologin – som den inspirerar mig i denna studie –  ryms i dessa 
rader: 

Även om kulturen är skapad av människan så är det kulturen som formar och möjliggör det specifikt 
mänskliga medvetandet. Enligt detta synsätt är såväl lärandet som tänkandet alltid situerat i en kulturell 
kontext och alltid beroende av de tillgängliga kulturella resurserna. (Bruner, 2002, s. 20) 

Kulturen både formar medvetandet och förser oss med de ”verktyg” vi behöver för att konstruera 
både vår tillvaro och vår egen roll i densamma. Två viktiga begrepp i Bruners teorisyn är 
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konventionalisering och distribution: ”Konventionalisering refererar till det faktum att våra 
färdigheter när det gäller att utföra saker och ting avspeglar implicita anknytningsformer till en 
kultur som ofta överskrider det vi `vet´ i explicit mening” (2002, s. 182). Bruner ser häri skapandet 
av en enhetlig kulturell ömsesidighet; begreppet ”distributiv intelligens” skulle då kunna översättas 
som ”enhetlig, kulturell och ömsesidig intelligens” då synergieffekten är så mycket större än de 
enskilda individernas kunnande och handlande. Bruner beskriver en personlig erfarenhet: ”Vi delade 
inte bara konventioner, utan denna delaktighet bäddade in oss i en värld av praxis som överskrider 
varje enskild individ, en praxis som är beroende av den gemensamma distributionen för att över 
huvud taget fungera” (a.a., s. 183, min kursivering). De ”delade konventionerna” i 
orkestersammanhang går ganska väl att beskriva; där finns den långa skolningen till musiker med 
kulturarvet ringande i öronen sedan barnsben, med musik som en närmast institutionaliserad form 
för att uttrycka känslor. Där finns också artefakterna; instrument, noter och dess symbolspråk och 
information om musikalisk praxis. Och så finns stunden där, då individerna spelar tillsammans. 

Sociokulturell teori 
Detta är vad den sociokulturella evolutionen handlar om: utveckling och användning av kulturella redskap 
som bidrar till att forma människors kognitiva och kommunikativa repertoar liksom deras sätt att använda 
fysiska redskap. (Säljö, a.a., s. 225) 

Den ”gemensamma distributionen” i orkestern, som påfallande ofta strömmar som det Säljö kanske 
skulle kalla en ordlös, mimetisk kommunikation (Säljö, 2005, s. 83) är efemär till sin karaktär. Det 
är på samma gång en interpersonell ström och en intrapersonell process. Var och en orkestermusiker 
måste se till att ”hänga med”, att ha samma uppfattning om timingen som dirigent och kolleger. 
”Institutioner (som processer) är dubbelriktade...” skriver Säljö (a.a., s. 48) och menar att det finns 
en strukturell ömsesidighet och växelverkan mellan institutionen och de handlingar människor utför.  
Viktigt i förståelsen av den sociokulturella teorin är människans användande av externa 
minnessystem; EMS; medierande redskap för att med hjälp av olika tekniker bevara information och 
erfarenheter för att på så sätt göra om (egna och andras) erfarenheter och insikter till information 
(för vårt eget minne eller till efterkommande). 

[…] användning av medierande redskap bygger på ett subtilt samspel mellan en fixerad mening och en 
situerad uttolkning av denna. Denna samtidiga stabilitet och flexibilitet hos medierade redskap är en 
fascinerande och helt grundläggande aspekt av språket (och andra symbolsystem). (Säljö, 2005, s. 53) 

Dessa teoretiska perspektiv är till hjälp för att beskriva samspelet i orkestern, men ska också ge 
vägledning för att förklara lärandet i samma situation:   

Lärande spel 
Denna överskrift anspelar till Hultbergs (u.å.) i sammanhanget kongeniala formulering: ”Spelande 
lärande”. En viktig utgångspunkt för Hultberg (u.å.; 2009) är att kunskap distribueras genom 
personer som är förtrogna med kulturen i fråga och med de kulturella verktyg som utvecklats och 
används i den lokala kulturen. Orkestern kan, med detta i åtanke, ses som en väv av möjlig 
distribution åt många håll samtidigt, men också av lika mycket ”hålrum” som tiden på podiet ska 
fylla. Även om orkestermusikern är väl förberedd så kan hon inte helt förutse vad som ska hända 
med den egna koncentrationen och relationen till musikmaterialet under första repetitionen. 
Intrycken; klangstyrkan, rummets akustik, tempiväxlingar och agogik, notbildens rent faktiska 
svårighet att läsa i nytt ljus och i en ögonposition annorlunda än hemma, den rika harmoniken som 
kan ge den inövade endimensionella, monofona stämman en oväntad innebörd, ett nytt känsloläge et 
cetera; allt detta påverkar musikern mer eller mindre medvetet och kan rucka den egna första 
internaliseringen av musiken. Den inre processen består till stor del av ett slags protokollförande av 
vad som pågår, vad som måste läggas på minnet för att öva mer på eller göras annorlunda vid 
”nästa” tillfälle (i en liknande nästa takt, vid nästa repetition eller kanske i ett helt annat verk med 
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liknande problematik). Det är lätt att inse att långt ifrån allt kan ”arkiveras och behandlas” men det 
höjer stressnivån. 

Ett väsentligt inslag i det vi kallar lärande består i en förmåga att identifiera det specifika och det nya 
i en situation, att kunna se kopplingen mellan det specifika och det generella, att kunna generalisera 
och partikularisera [...] (Säljö, 2005, s. 68). 

Till inlärningens detaljer hör också att omgående börja avläsa en dirigents kroppsspråk och 
intentioner. Dirigenten har till viss del ett tolkningsföreträde gentemot resten av orkestern, men även 
här sker en ständig interaktion mellan helhet och delar (Schönning, 2002). ”De kollektiva 
erfarenheter som kodifieras i redskapet, och i dess användning i en viss praktik, är inte parallella 
med de erfarenheter som individen gjort. Så blir det ofta i ett komplext samhälle med en hög 
arbetsdelning och en rik uppsättning av kulturella redskap” (Säljö, 2005, s. 231). Man kanske skulle 
kunna tala om en ”hierarkisk toleransprincip” (jmf Bruner 2002, s. 32) för hur de många olika 
förhållningssätten (fysiska, intellektuella, känslomässiga) till musikverket ändå jämkas ihop, med 
olika stort påverkansutrymme i orkestern för dirigent respektive olika instrument och dess utövare. 
Enligt Whorf-Sapir-hypotesen (Bruner, 2002, s. 35) formas tankarna av det språk i vilket det 
uttrycks; det låter relevant också för det som händer under instuderingen av ett stycke musik, då det 
verbala språket långt ifrån täcker in det som händer i orkesterkroppen, i en intersubjektiv förståelse, 
på podiet.      

Individen omges av och ingår i en mängd sociala praktiker och lär sig på det sättet hur man agerar i olika 
situationer, hur man skall uttrycka sig, och hon approprierar en myriad av kunskaper och färdigheter i en 
oändlig ström av kommunikation. Lärande sker i första hand genom deltagande i aktiviteter och som 
konsekvens av deltagande, inte genom undervisning. Sammantaget bildar alla dessa praktiker den miljö 
genom vilken den enskilda individen socialiseras, och socialiserar sig själv, emotionellt, språkligt, 
kognitivt och fysiskt. Människan är i denna mening en varelse som hela tiden blir till, hon transformeras 
som person och som handlande subjekt i sociala praktiker. (Säljö, 2005, s. 48) 

 
I ovan citerade väljer alltså Säljö att skriva om människan i sociala praktiker, där Bruner antagligen 
med samma andemening skulle skrivit kulturer. Detta stycke går hur som helst utmärkt bra att läsa 
om musikern, där praktikerna är orkestrar, ensembler, stråkkvartetter osv. I en sociokulturell 
tradition får redskapen, läs instrumenten, en viktig funktion som externaliseringar av kunskap. 
Själva det klingande instrumentet är förstås en central artefakt på podiet, jämte många andra 
medierande redskap; i förhållandet individ – instrument kan gränserna dem emellan ibland tyckas 
närmast utsuddade: är musikern spänd inför en uppgift kan hon plötsligt uppleva det som att hennes 
instrument börjar uppträda störande; en sträng blir falsk, stråkens tagel uselt och så vidare, för att så 
fort anspänningen är över återigen bli instrumentet som samarbetar ”som vanligt”! Bruner (2002) 
skriver: ”Hemligheten är naturligtvis att medvetandet är en förlängning av händerna, de verktyg 
man använder och det arbete som de används i” (a.a., s. 180). Säljö (2005) anser detsamma: 
”Artefakterna fungerar på en nivå som en förlängning av människan kropp och intellekt” (a.a., s. 
228).   

Att tala om ”tyst kunskap” kan låta malplacerat på podiet, men visst skapar till exempel erfarenheter 
av flera konserter en svårdefinierad, svåruttalad expertis som kan ses i omedelbara, instinktiva, 
intuitiva reaktioner i ett musikaliskt förlopp. Det finns otaligt många exempel på ”tyst kunskap” i 
orkestern. Kanske har de uttalats och preciserats någon gång tidigare i institutionens historia men 
har så småningom uppgått i den samlade tysta erfarenhetsbanken som musikern genom den 
klingande musiken undermedvetet påminns om och vidarebefordrar i handling. 

Kunskapen hålls levande av, och i, den utförda handlingen. Kunskap har också potential att 
utvecklas genom att användas. Levande kunskap innebär därför att lärprocessen fortsätter, och att 
den handlande individen kumulativt utvecklar sitt kunnande (jmf. Hultberg, u.å., s. 38). ”Strävan 
efter det bästa...”, skriver Molander (1996), ”... är inte strävan efter ett i förväg givet mål, det är en 
inre riktningsvisare i kunskap i handling. Därmed är den också uttryck för ett hopp om något 
ständigt bättre ...” (a.a., s. 80). 
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Det går att likna orkesterskeendet vid en hermeneutisk komposition (Bruner, 2004, s. 165) både det 
som sker under en enskild repetition och det som sker med institutionen Orkester sett över tid. 
Bruner menar att alla ”berättelser” har multipla tolkningsmöjligheter och betydelser, att det inte går 
att prata om en rationellt sann, giltig berättelse och att det inte finns någon empirisk metod att 
verifiera giltighet hos en berättelse före en annan. ”Det är traditionen, i vidaste mening, som 
bestämmer eller bär förförståelsen” (Molander, 1996, s. 70). Publiken, mottagaren, är traditionen i 
lika hög grad som orkestern, den är ytterligare en part som inbjuds att ”spela verket” och vidareföra 
dess historia, i gillande eller ogillande. I orkesterkollektivet dväljs också individuella utmaningar 
mot teknik eller nerver, konkurrens, strävan efter personliga självförverkliganden. Det, jämte graden 
av koncentration och känslomässigt rus, kan få till följd att publiken blir ”transparent”; den är 
anonym under verkets framförande, men den finns där och möjliggör en fullbordan. Bruners (2002) 
synpunkt att kunskap och kommunikation är beroende av varandra stämmer också in här: ”Hur 
mycket en individ än tycks operera på egen hand efter sitt sökande efter mening, kan ingen göra det 
utan hjälp av kulturens symbolsystem” (a.a., s. 19). 
I Bruners (2002) text om ”kulturalism”, där han utgår från ett evolutionärt förhållande att 
medvetandet inte skulle ha existerat om inte kulturen fanns, (a.a., s. 19), diskuterar han 
intersubjektiviteten, hur människor lär känna `varandras medvetanden´, och dess roll för kulturen. 
Lika intressant i orkestersammanhang är det intrasubjektiva kosmos som musiken är delskapare av i 
var och en orkestermusiker.    

Bruners (2002) kulturpsykologiska förklaringsmodell och Säljös (2005) sociokulturella perspektiv 
ger tillsammans ett teoretiskt perspektiv på vad som pågår i orkestern och kan ge struktur till denna 
uppsats föresats att studera vad som eventuellt förändrar sig över tid, på grund av ålder och 
erfarenhet, för orkestermusikerna. 

Det som dock tycks mest särskiljande med lärandesituationen för musikerna i orkestern jämfört med 
individers lärande i andra miljöer är att inlärningen sker parallellt med ett hundratal andra; 
musikerna sitter tätt samman och ska alla exakt samtidigt konstruera samma verk, samtidigt bör alla 
ha uppmärksammat verkets ”riktning”. Eller; roddarna sitter i samma båt och måste hålla takten; 
man sjunger. Kanske är det lättare att lära de nya sångverserna varje dag, tack vare samtidigheten?

Bakgrund 

Följande bakgrund har som avsikt att ge större förståelse för en äldre orkestermusikers 
bevekelsegrunder. Helt kort beskrivs orkesterinstitutionens uppkomst och utveckling. Därpå 
beskrivs en möjlig utbildningsväg till orkestern för den enskilde musikern, följt av avsnittet 
Provspelning och anställning. Nästföljande avsnitt handlar om det på många sätt märkliga 
orkesterkollektivet, där musikerna sida vid sida gemensamt och med extrem samtidighet, trots 
användande av en mängd olika beståndsdelar, iståndsätter samma musikaliska helhet. Ett avsnitt ger 
en översikt över yrkets fysiska och psykiska påfrestningar; det sista avsnittet placerar den äldre 
orkestermusikern i kategorin ”den tredje åldern” och studerar närmare begreppet ”livslångt lärande”. 

När hovmusikanter blev orkestermusiker   
Italien var det musikaliska föregångslandet i Europa under barocken (1600-1750). Användandet av 
ordet orkester med sin moderna innebörd tycks också ha emanerat i Italien i mitten på 1700-talet för 
att strax därefter upptas också i det franska språket (Spitzer & Zaslaw, 2004, s.18). Italienska 
musiker återfanns tidigt i de flesta europeiska orkestersammanhang. Men hur hade de skolats till 
orkestermusiker? En intressant tidsskildring av Samuel Sharp, år 1765 på resa i Italien kan belysa 
frågan i det att han undrar över hur det kommer sig att han mött just italienska musiker överallt i 
övriga Europa: 
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The answer is, that the infinite quantity of music exibited in their churches and chapels, provided bread, 
though the wages be small, for a prodigious number of performers. /.../ … parents are induced to bring up 
their children to this profession, which they can do at small expence; for there are several hundred youths 
brought up to music, in their conservatoires or chairtable foundations. Now where there are so many 
hundreds in continual practice, it is not strange that emulation and genious should every now and then, 
produce an exellent performer, who, if he be well advised, will certainly set of for England, where talents 
of every kind are rewarded tenfold above what they are in Naples. (Spitzer & Zaslaw, 2004, s.17) 
 

Det fanns ingen formell renodlat musikalisk utbildning i Italien under denna tid. En pojke som ville 
bli instrumentalist måste finna en lärare som tog sig an eleven för privata lektioner och som även 
kunde ta med sin elev till arbetet i orkestern. Ju bättre den unge musikern blev desto oftare kunde 
läraren överlåta tjänstgöringen på sin adept och en lärare kunde på så sätt i många fall upprätthålla 
flera arbeten samtidigt vilket också ofta ledde till reprimander från kapellmästare. Denna inskolning 
till orkestern var dock den gängse; den gav orkestern en allt större pol av tillgängliga musiker. Ofta 
var eleven en yngre släkting till läraren och utbildningen till musiker närmast att likna vid 
skråväsendets skolning. En del familjer specialiserade sig på ett visst instrument, andra på ett annat. 
En familj kunde upprätthålla en orkesterplats i flera generationer (Spitzer & Zaslaw 2004, s. 177). 

Välgörenhetsorganisationer och barnhem var också viktiga institutioner för musikalisk skolning. 
Konserter i kyrkor och för samhällets väl bemedlade kom att betyda inkomster för institutionerna 
och kunde även innebära pengar till de föräldralösa flickornas hemgift, något som gjorde dem mer 
attraktiva för giftermål. De fyra venetianska ”Ospedali” blev regelrätta turistattraktioner för sina 
kör- och orkesterkonserter framförda av välutbildade kvinnliga musiker. Musicerande kvinnor i  
offentlig miljö var annars generellt en omöjlig tanke.   

Symfoniorkestern som vi i dag känner den har sitt ursprung i den wienklassiska epoken, det vill 
säga ungefär från andra hälften av 1700-talet och ett par decennier in i 1800-talet. Tidigare 
bemästrade de flesta musiker flera olika instrument att användas allt efter gruppens konstellation 
och tonsättarens vilja men vid 1700-talets slut var de flesta musiker specialiserade på ett instrument. 
De allra flesta av de instrument vi känner igen från dagens orkestrar, eller åtminstone deras snarlika 
föregångare, hade vid denna tid etablerats i hela Europa. Kompositionerna blev allt mer komplexa 
vilket innebar ett noterat spel utan plats för tidigare epokers improviserade ornamentikkonst. De 
tidigaste orkestrarna leddes av konsertmästaren men i början på 1800-talet börjar behovet av 
samordning för de allt större orkestrarna och den alltmer krävande notbilden forma rollen för 
dirigenten att inta den centrala pulten framför orkestern (Spitzer & Zaslaw, 2004, s. 21). 

Vilka arbetade i orkestrarna i ”begynnelsen” och hur var dessa utbildade för arbetsuppgiften? Av 
repertoaren att döma kan man utgå ifrån att spelskickligheten var högt driven på 1700-talet. Det är 
lätt att förstå att de uppburna i samhället kunde ägna tid åt de sköna konsterna och att de med 
musikalisk fallenhet kunde utveckla stor skicklighet. Men det är lika klart att dessa 
högreståndspersoner inte skulle ta anställning som orkestermusiker. Det fanns alltså de musiker som 
genom barnhemmens försorg i Italien fått ett sätt att tjäna sitt –  och barnhemmens –  underhåll, ett 
fåtal individer fick genom lyckliga omständigheter en messenat som bekostade instrument och 
lektioner för sin protege, men det stora flertalet musiker, läs män, ärvde alltså sitt yrke: ”Family 
provided the basic organizational structures of the profession. Instrumentalists were trained by 
family members; they were recruited into orchestras by other family members; they worked side by 
side with family members; they traveled with family members –  to the fair in Senigallia, or to a 
new career in Vienna or London.” (Spitzer & Zaslaw, 2004, s. 434). Med det ökade suget i 
samhället efter musik kan dessa ”familjeföretag” inte längre täcka behovet av musiker och 
diskussionen om en institutionaliserad utbildning börjar göra sig hörd. I London, som tycks ha varit 
den stad som haft flest arbetstillfällen för musiker, etableras Royal Academy of Music dock först år 
1823. 
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Musikerlivet var under denna orkesterinstitutionernas första tid en europeisk angelägenhet, 
musikerna och kompositörerna rörde sig ständigt mellan länder och uppdragsgivare och orkestrarna 
formades i princip efter samma preferenser vid alla hov och i alla de större städerna (Spitzer & 
Zaslaw, 2004, s. 33). I Stockholm grundades Kungliga teatern, vanligen kallad Operan, 1773.  
Redan 1771 grundades Musikaliska akademin som en av de allra första fria läroinstanserna i 
Europa, men på grund av skiftande regentintressen och penningbrist är det inte förrän i mitten på 
1800-talet som akademin kan betraktas som en fullständig utvecklingsanstalt (Sohlmans 
musiklexikon, 1977, del 4, sid 613). Fortfarande importerades kompositörer och musiker i hög grad 
från kontinenten (Sohlmans musiklexikon, 1977, del 4, s. 204) men de nya strömningarna med en 
växande borgerlig klass med nyvaknade samhälleliga intressen, parallellt med en minskad betydelse 
för den kyrkliga musiken och dess utbildningstraditioner, skapade ett behov av fler orkestermusiker. 

Utbildningsvägarna 
Kommunala musikskolan 
Den kommunala musikskolans framväxt i Sverige på 1950-talet kan, enligt Andersson (2005), ses 
som ett led i landets demokratiseringsprocess. Framväxten av kommunala musikskolor var dock inte 
följden av ett beslut fattat för hela landet utan tycks snarare ha handlat om enskilda eldsjälars vurm 
för musik och för ungdomars frivillig-musicerande. De kommunala musikskolorna öppnade för en 
tillgänglighet som inte tidigare funnits. Det blev en ”vanlighet” att spela ett instrument. Även barn 
till föräldrar utan musikvana lockades in i den musikaliska gemenskapen utan stora kostnader för 
föräldrarna. Till och med instrumenten fanns att hyra för en billig peng. 
Kanske ska man se dagens kommunala musikskola (nu oftast benämnt kulturskola) som den instans 
där barnen får möjlighet att göra musiken till sitt eget personliga uttryck, som en plats där man i 
bästa fall finner sin röst, sitt instrument, och finner glädje i den uttrycksform som musiken (dansen, 
dramat) innebär. I en bra musikskola får elever hjälp och råd att söka intensifierad undervisning, tips 
på sommarkurser, hjälp att finna lärare närmare knutna till musikeryrkeslivet, och hjälp att hitta ett 
instrument som gör mödan värd, etcetera. 

Research of time spent practising has addressed three different aspects: The initial starting age; the 
accumulated amount of practice from initial starting age to the present; and the amount of practice at one 
particular time or during a limited period if time. (Jørgensen & Hallam, 2009, s. 265) 

Det är intressant att fundera över mantrat att en tidig start på utbildningen till musiker är avgörande. 
Kanske är det rester från tidigare århundraden av skråväsen när det tycks ha varit det självklara att 
en musiker skolas in i yrket från ”början”. Detta med vikten av den tidiga starten är en så tungt 
vedertagen norm att det anses näst intill omöjligt att som till exempel 18-åring bestämma sig för att 
bli professionell violinist i den klassiska repertoarsfären utan att redan ha gedigen musikalisk 
skolning. Detta anförs behovet av att i unga år forma muskler och kroppsteknik, liksom en 
nödvändighet av tidigt inpräntande mönster i hjärnan. Eller är det rent av inskolningen, 
socialiseringen till och tillhörigheten i ett musiksamhälle som är nödvändigt för att ha en chans att 
komma vidare? Gustafsson (2002) skriver: 

I mitt material har jag funnit många exempel på hur musikpedagogik riktad till flertalet barn måste ta 
fasta på inte bara leken, utan också barnens egna upptäckarlust och uttrycksvilja. Ett sådant 
förhållningssätt kommer lätt i konflikt med en bland många musiker djupt rotad uppfattning, nämligen att 
alla former av musikaliskt utövande, oavsett ambitionsnivå, måste bygga på en korrekt och väl grundad 
teknik från början. Att leka sig fram de första åren kan leda till mycket stora problem när repertoaren blir 
svårare, och tekniken måste läras om från grunden. (Gustafsson, 2000, s. 298) 

 



 

 16 

Musikhögskolan 
Sedan 2009 krävs gymnasiekompetens för att komma in på en högskoleutbildning i musik. De 
elever som antas till utbildningen kommer in i kraft av ett väl utfört inträdesprov, i mån av platser 
på önskade linjer och i hård konkurrens med andra likasinnade. Gymnasiebetyget påverkar inte 
möjligheten att antas men kan komma att behövas om man inte antas. De högt ställda inträdeskraven 
kräver alltså i sin tur en målmedveten och väl genomförd förberedelse, med andra ord; intensiva 
musikstudier, parallellt med gymnasiestudier, för att komma in på en utbildning med … intensiva 
musikstudier. 
De som vill bli musiker går en tre-årig utbildning, benämnd ”klassisk kandidat”, och har under 
dessa år möjlighet att ansöka om ett så kallat ERASMUS-år vilket innebär att ett av kandidatåren 
förläggs till högskola i annat land. Därefter kan den unga musikern söka vidare till en 2-årig master-
utbildning eller till en ”avancerad påbyggnad”, tidigare benämnt diplomutbildning, omfattande 1 
eller 2 års studier. Många musikstudenter söker vidareutbildning i andra länder eller stipendier för 
att ta privatlektioner för väl renommerade pedagoger eller musiker. Att förkovra sig i en annan 
musikalisk miljö än den hemtama har framstått som en viktig ingrediens i den konstnärliga 
utbildningen genom alla tider; behovet att utmana och ifrågasätta sina idéer likaväl som sin 
kunskapsmässiga nivå kräver nya referenspunkter, förr som nu. Om den medeltida gesällvandringen 
till Europa skriver Nielsen och Kvale (2000, s. 18) att ”Den illustrerar på ett påtagligt sätt att 
kunskaper och färdigheter inte bara är något man inhämtar utan i ännu större grad något man blir 
delaktig i genom sociala kontakter”.

Provspelning och anställningsförfarande 
Den självklara parten att först sympatisera med när man talar om provspelningar är förstås den unga 
musiker som, dold bakom en skärm och på utmätt tid om inte längre än cirka 15 minuter, ska 
redovisa sina kunskaper och övertygande gestalta musik! Detta är den lilla stund då tiotals år av 
internaliserad musik ska externaliseras som aldrig annars. 

Som aldrig annars, bokstavligen; för även om musikern har god erfarenhet av att konsertera och 
verkligen vinnlägger sig om att även i denna laboratorieliknande situation försöka presentera sin 
musikaliska person, så är den kritiska granskningen så tungt närvarande i rummet att någon 
kreativitet i betydelsen ”att ta risker” knappast ryms. 

Detta med provspelningar till de relativt få orkesterplatserna är en företeelse som skulle kunna vara 
en studie för sig. Det skjuter långt över denna uppsats men måste nämnas som en av de viktigaste 
erfarenheterna orkestermusikern har med sig in i yrkeslivet; en vunnen provspelning. Varför detta är 
av så stor betydelse är för att var och en av de orkestermusiker som i sin tur bygger orkestern vidare, 
juryn, har minnen – förträngda eller förklarade! – av sin egen provspelning. Juryarbetet är en plats 
för delande av kunskaper och erfarenheter. Eventuella orkestertraditioner kan ha sin upprinnelse 
här; man söker ofta en musiker som man tror ”passar in” snarare än att ta risken att låta kollektivet 
rubbas av en individ med starka särdrag, alltför stor ”personlighet”. Profilfrågor är inget som en jury 
uttalat diskuterar före provspelningen, man är förvissad om att det finns en gemensam, 
underförstådd insikt i vad som är bra respektive dåligt. Gadamer hävdar, enligt Hultberg (u.å, s. 46), 
att ”underförstådda traditionella konventioner och innebörder formar en horisont som omger 
människors medvetande. På motsvarande sätt omges varje individ av en horisont vars utformning 
beror på individens fördomar”. I juryarbetet kan man med säkerhet finna anslående exempel på  
fördomar, i betydelsen förförståelse (Molander, 1996, refererad i Hultberg, u.å., s. 46), invävt i den 
outtalade erfarenhet som lagras under åren i orkestern.
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Orkesterkollektivet 
Att ensam framföra andrafiol-stämman i en Brucknersymfoni skulle inte ge publiken mycket till 
musikalisk upplevelse, förstås, liksom Brahms violinkonsert skulle mista en viktig röst om inte 
oboisten fanns på plats. Orkestern är till hela sitt väsen ett kollektiv. Den teoretiska ingången i 
denna uppsats handlar till övervägande del om att beskriva just hur lärande, som en naturlig, 
ofrånkomlig del ständigt sker i en gemenskap (kultur) och hur gemenskapen, kollektivet, bevarar 
och vidaredistribuerar lärdomar och traditioner allt eftersom individerna av naturliga demografiska 
skäl byts ut. Så vad skiljer då orkesterkollektivet från vilken annan kultur som helst? 

Orkestern har en suverän ledare, dirigent, vid repetitioner och konserter. Under denne fungerar 
konsertmästaren som ett språkrör både för dirigent och musiker. Därefter kommer stämledare och 
soloblåsare. Längst ned i hierarkin befinner sig tuttimusiker. Tuttimusiker inom stråkstämmorna spelar 
exakt samma stämma som andra kolleger. Även utanför själva orkesterspelet är musikinstitutionerna 
hierarkiskt uppbyggda. Utöver detta innebär yrkesrollen i huvudsak att reproducera färdigt material. 
Detta sammantaget innebär att orkestermusiker till det yttre i första hand verkställer andras önskemål, 
men även sina egna om önskemålen sammanfaller med institutionens och dirigentens. (Liljeholm & 
Theorell, 1999, s. 11) 

  
De stora tutti-grupperna följer inbördes samma notbild. Det finns ett extremt krav på ”samtidighet” i 
arbetet; att spela sekund-delar för sent eller tidigt kan innebära att timingen upplevs som dålig. Detta 
har inte alltid varit så självklart som det idag kan tyckas: 

With 2 violino´s set to play the same lesson, if perfectly in tune with another, it is better music when one 
goes a little before or behind the other, than when they play (as they zealously affect) to a touch together. 
For in that, nothing is gott by the doubling, but a little loudness; but in the other way, by the frequent 
dissonances there is a pleasant seasoning obtained. (Roger North, omkring år 1670, i Spitzer & Zaslaw, 
2004, s. 370) 
 

Det krävs en ständig lyhördhet för hur pultkamraten, stämman, resten av orkestern spelar. Men även 
det motsatta; det som musikern själv producerar hörs –  och värderas –  ständigt av kollegerna. 
Orkestermusikerna utför sitt arbete så nära varandra det går utan att stråken körs in i en medspelare, 
blåsarna sitter i princip skuldra mot skuldra. Redan i den närmaste omgivningens andning, i den lilla 
kroppsrörelse som en musikalisk andning innebär, finns en våg att åka med i, dela och ge support, 
men också att ibland störas av. Begreppet ”Sitting next to Nellie”, myntat av den brittiska forskaren 
Ruth Finnegan, att man får ta del av sin omgivnings kunnande, skulle kunna härröra från 
orkestermiljön. Enligt Vygotskijs ZPD-begrepp (ZPD: zone of proximal development) kan individer 
tillsammans med andra, i den lokala kulturen mer erfarna personer, tillägna sig sådant de ännu inte 
kan på egen hand (Hultberg, 2009; Buli-Holmberg, Guldahl & Jensen, 2007). Detta kan på något 
plan också beskriva musikerns utveckling och erfarenhetsbygge, men lärande-sambanden är, redan 
för den nyanställde musikern, alltid tvåvägs. Lärandet pågår ständigt i en process av deltagande i 
praxisgemenskapen (Lave & Wenger, 2009), men man kan inte tolka detta som att de mer erfarna 
musikerna innehar en ”facit-position” då även dessa musiker framgent befinner sig i en liknande 
lärsituation. Det finns en hög grad av komplexitet i de kognitiva processer som leder fram till den 
lyckade konserten, där en nyligen anställd musikers spontanitet och iver för att få framföra ett verk 
för första gången troligtvis är lika betydelsefullt som bidraget från den mycket erfarna musikern. 
Traditionell, ofta förgivet-tagen erfarenhet och en förståelse för ett vidare sammanhang kan lyftas av 
en till kollektivet ännu något ”otämd” kreativitet och en mer prestationsfokuserad hunger (Hultberg, 
2009, s. 54).    
När vi hör musik, skriver Theorell (2009) aktiveras inte bara de delar av hjärnan som har att göra 
med själva lyssnandet. Tack vare de så kallade spegelneuronerna aktiveras också de delar i hjärnan 
som ger lyssnaren ”order” att själva utföra samma handling (a.a., s. 26). Om lyssnaren också är 
medmusiker kan kanske möjligheten till det väl utvecklade samspelet till en del ”förklaras” med 



 

 18 

dessa spegelneuroner. Theorells text kan tolkas så att ju mer förtrogen någon är med (till exempel) 
musiken, desto tydligare utslag ger spegelneuronerna (a.a., s. 27 och s. 57). Theorell (a.a., s. 26) 
hänvisar till forskning som beskriver musik som det mest effektiva sociala redskap som finns för 
ihopkoppling av människors hjärnor (”brain coupling”)!      
Ett musikaliskt verk har sin inre berättelse, samma ”meningar” återkommer på liknande sätt i olika 
stämmor/instrument. Det hör till den musikaliska förståelsen att under hela det klingande förloppet 
kunna appropriera det som sker på annan plats i partituret, i en annan stämma, för att själv kunna 
förmedla i samma ”andemening”; karaktär, känsloläge, artikulation och så vidare, när just denna typ 
av ”mening” hamnar i den egna stämman. Man kan jämföra det med samma ”ord” som återkommer 
i olika ”meningar” där ordklassen avgör hur viktigt det är att de betonas på samma sätt. Det är 
mängder av små meningsbärande celler som ska stämma överens, kunna göras urskiljbara som 
sammanhörande genom ett verk. Detta arbete pågår ständigt, mer eller mindre medvetet. 
Det är inte lätt att förklara utrymmet för musiker-individens kreativitet i detta kollektiv, arbetet 
bygger ju på den exceptionellt höga graden av reaktion, respons, samspel, men musiken innehåller 
ändå oändligt många kreativa möjligheter i fantasins värld, i förhållande till det man spelar: 

Å ena sidan är fantasin bunden till ett sinnligt givet material som den arbetar med. Å andra sidan är den 
obunden av detta material, då den fritt formar det och därmed går utöver det sinnliga givna. I kraft av 
denna dubbla struktur (beroende-oavhängighet) kan fantasin få funktionen att förmedla. (Lübcke, 1993,    
s. 154) 
  

Den information musikern har möjlighet att tillägna sig i tacet-partier är mycket värdefull för 
inlärningsprocessen. Musikern är då öppen för verkets komplexitet; spelfri mitt i orkesterklangen 
finns tid för full känslomässigt mottaglighet och fantasins frihet eller för ett analytiskt lyssnande av 
kompositörens och dirigentens intentioner. Är dirigenten oskicklig kan samma tacetparti vara 
ytterligt frustrerande och förödande för arbetsmoralen, inte minst för en äldre, erfaren musiker.   

Fram till och med någon gång på 1980-talet var åldersfaktorn i sig, eller mer precist, antal år i 
orkestern, av avgörande roll för hur nära dirigenten och stämledarna, ”maktcentrat”, stråkmusikern i 
en tuttistämma befann sig. En nyanställd tuttimusiker hamnade längst bak i respektive stämma och 
rörde sig till följd av kollegers pensionering fram genom stämman; den äldsta, mest erfarna 
tuttimusikern hamnade slutligen intill de mer betalda stämledarna. Denna skenbara form av karriärs-
stege försvann i och med att de allra flesta orkestrar successivt införde ”rotation” i tuttistämmorna: 
”Med avsikten att höja respektive orkesters kvalitet och stimulera den enskilde musikern i 
musikaliskt och socialt hänseende hade rotation/ cirkulation införts inom stråkstämmorna i flera 
orkestrar” (Liljeholm Johansson & Theorell, 1999, s. 70). Det kollektiva spelet skulle främjats 
liksom det kollegiala; ändå upplevde inledningsvis en del äldre musiker att de degraderats och att de 
inte längre var betrodda. Deras arbetslust avtog, trots kollegers ansträngningar att försöka förklara 
det så att just dessa äldre musiker hade erfarenheter som bättre skulle komma kollektivet till del 
genom rotation.   

Rootmans (1994) resonemang innebär att de människor som är djupt engagerade i sitt yrke också har 
behov av att kunna påverka arbetet i den grad de önskar för att uppleva hög livskvalitet (Liljeholm 
Johansson & Theorell, 1999, s. 15). 
 

Arbetsschemat för orkestern varierar mycket mellan veckorna, men bifogat (se bilaga1) 
veckoschema ger en relativt bra uppfattning om hur den podieförlagda tiden disponeras. Just den 
exemplifierade veckan är hela helgen ledig, men mycket ofta ges konsert också på lördag 
eftermiddag, med ett kort repetitionspass dessförinnan. Då återstår bara en söndag för återhämtning, 
fritid och familjeliv liksom ett intensifierat studium av påföljande veckas repertoar. Det är inte bara 
orkestermusikern som har att rätta sig till detta schema utan också eventuell familj. I detta 
hänseende är orkesterlivet livsstils-skapande.     
Det är svårt att se när lärande sker. Det är också svårt att göra gränsdragning mellan lärande och 
inlärande. Ett schema, som det bifogade, avspeglar i förstone inlärande, men är repertoarvalet 
genomtänkt och dirigenten bra ökar möjligheten också för kollektivets kumulativa lärande.   
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Fysiska och psykologiska påfrestningar i orkesterlivet 
I mitten av 80-talet genomfördes en stor enkätundersökning bland 2 212 musiker från 47 orkestrar 
(av ICSOM; International Conference of Symphony and Opera Musicians, se Liljeholm Johansson,  
2001). ”Denna kartläggning av medicinska och psykiska besvär visade att 76 procent av musikerna 
hade erfarenhet av olika medicinska problem som påverkade deras prestation varav 58 procent hade 
ont i rörelseapparaten” (a.a., s 23). I samma skrift refererar författaren till internationella studier som 
uppger att 47 procent har problem med rampfeber. 
Kombinationen av höga prestationskrav hos individen och av den kollektiva lojaliteten tycks 
medföra att orkestermusikerna kan uppvisa hög grad av sjuknärvaro. Det hänger samman med de 
korta produktionstiderna i symfoniska orkesterinstitutioner: har musikern deltagit på repetitionerna 
veckans två första dagar kan bara undantagsvis en vikarierande musiker hoppa in och fortsätta 
veckans produktion. Detta är förstås mycket problematiskt då det gäller de musiker som har en 
solistisk stämma och/eller ett stämledar-ansvar. I tuttistämmor resulterar en sjukskrivning mitt under 
pågående produktion oftast till att stämman spelar på en man mindre. Man kan förledas tro att en 
person mer eller mindre inte skulle spela avgörande roll, men i kollektivet kan en individs klang, 
fantasi och musikaliskt förhållningssätt, andning och artikulation påtagligt påverka sin omgivning 
och därmed resultatet. 
Den på podiet högt förekommande ”stressfaktorn” kan på sätt och vis både hjälpa och stjälpa en inte 
helt kurant musiker: 

Stressreaktioner syftar i första hand till att förbereda kroppen för fysiskt ansträngning. 
Energimobiliseringen innebär först och främst att bränsle måste mobiliseras för den kroppsliga 
ansträngning som kroppen är programmerad att klara av i samband med en påfrestande situation. /.../ Men 
dessutom förekommer en rad andra akuteffekter som är viktiga för att kroppen skall klara ansträngningen, 
särskilt om den skulle bli långvarig. Under en fysisk ansträngning blir man t.ex. okänslig för smärta. 
(Theorell, 2009, s. 19) 

 
Även om dessa mekanismer beskrivs som avgörande för överlevnad i kritiska situationer har det sin 
relevans också för det som händer på podiet under en konsert! Musikerna förtränger feber, 
muskelvärk, huvudvärk, inflammatoriska signaler etcetera under själva konserten. Kanske detta är 
möjligt på grund av stressen i kombination med intensifierat känsloläge. Efter konserten däremot, 
kan sjukupplevelsen återkomma med förnyad kraft. Faran med detta är att musikern lockas vänja sig 
till detta fenomen, att övervinna smärta med lojalitet och engagemang, så att den obehandlade 
smärtorsaken hinner utvecklas till ett kroniskt tillstånd som kan riskera musikerns hela yrkesframtid. 
Theorell (2009) beskriver begreppet anabolism; ”ett samlande namn för ämnesomsättningsprocesser 
och hormonella reaktioner som stimulerar uppbyggnaden av äggviteämnen, reparation och tillväxt 
av celler” (a.a., s. 20). Denna kroppsprocess hämmas av en förhöjd stress och är skadlig för den 
person som utsätts för stress under längre tid. Theorell beskriver det motsatta förloppet; ”om man 
kunde stimulera anabolismen med musikupplevelser, skulle det skydda oss mot skadliga effekter av 
stress” (a.a., s. 21), och pläderar för ett samhälle som ger alla möjlighet att, på olika nivåer, 
tillgodogöra sig musikens positiva påverkanskraft. 

Man skulle alltså kunna säga att orkestermusikern sitter mitt i ett spänningsfält där biologiskt 
nedärvda funktioner fortfarande har ett stort och djupt spelrum samtidigt som det ”högre 
medvetandet”, med sina ”mentala spår” djupt ristade efter år av användande och utvecklande av de 
olika redskapen, är intensivt fokuserat på att följa med i den framåtdrivande musikaliska strömmen. 
Publiken, alla slags deltagare och medlyssnare, ingår i samma kulturella spänningsfält, många olika 
slags förväntningar på musiken finns samlade i samma ”rum” och påverkar varandra. Kulturen finns 
i kontexten som skapar kulturen. 
Från en studie gjord 1999 rapporterar Liljeholm Johansson och Theorell: ”Orkestermusiker tenderar 
att placera huvudansvaret på den enskilde musikern. Detta gäller såväl ansvaret för den musikaliska 
kvaliteten inom orkestrarna som den psykosociala arbetsmiljön och det arbetsskadeförebyggande 
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arbetet” (Liljeholm Johansson, 2010, s. 24). En orkester som mår bra, kollektivt, ”en väl fungerande 
orkester”, som Liljeholm Johansson skriver (a.a., s. 42) ”har tillgång till en stimulerande repertoar 
(arbetsuppgifter) med tillräckligt bra dirigent (ledning) samt bra repetitioner som medger tid för 
återhämtning, på kort och lång sikt”. Denna ”tid för återhämtning” kan betyda ”att få vila”, men lika 
ofta betyder det att i lugn och ro, utan tidspress eller flyktberedd ”rörelseapparat”: få öva! Tiden ger 
möjlighet att, jämte studiet av kommande repertoar, med lagom korta övningspass reparera det i 
spelet som alltid riskerar att bli lidande under längre, intensiva perioder av komplicerade program. 
Tiden ger den för kvaliteten, fantasin och välmåendet nödvändiga möjligheten att förhålla sig 
”finstämd”, i alla bemärkelser, gentemot instrumentet. ”Orkesterledningen litar i huvudsak till att 
den anställde själv ansvarar för sin konstnärliga och tekniska utveckling, för att bibehålla och 
utveckla motivation, ambition och kapacitet. Det gör musikern vanligtvis utanför tjänsten” (a.a., s. 
26). 

Livslångt lärande och ”den tredje åldern” 
Uttrycket ”livslångt lärande” är intressant ur orkestermusikernas perspektiv: 

Livslångt lärande vilar på två principer (Rubenson 1996). Den ena principen är att individens lärande 
pågår under hela livet. Den andra att detta lärande inte sker enbart eller kanske ens främst inom ramarna 
för olika formella utbildningar utan även i arbetslivet och vardagen. (Söderlund, 2000, del 2, s. 131) 

 
Dagens samhälle med dess allt snabbare takt av föränderlighet har dock förskjutit 
innehållsbegreppet för livslångt lärande, menar författaren, från att stått som uttryck för ett 
bildningsideal, till ”en strategi för ekonomisk och teknisk utveckling” (a.a., s. 131). Visserligen har 
också den ”tekniska utvecklingen” även i orkesterhänseende ökat behovet av övande, lärande och 
in-lärande i allt snabbare takt, men det är förstås inte vad som åsyftas i ovanstående citat. För att 
passa in på musiker behöver uttrycket till viss del återföras till det humanistiska idealet om lärande 
som kunskapsberikande och personlighetsutvecklande. Lärandet pågår verkligen under hela livet, 
även så ”lär sig” den utifrån sett tröga Institutionen Orkester genom all den kunskap som dess olika 
typer av medlemmar lär in. Det livslånga lärandet i orkesterhänseende kan ses som den 
erfarenhetsbank alla orkestermedlemmar är med att satsa kapital i. Musikern kan medvetet välja att 
ta del av avkastningen, lyfta ut den i ljuset, verbalisera den och kalla det för kunskap. En annan 
musiker funderar inte mycket på saken, gör bara sina små överföringar till ”nästa” verk med 
liknande mönster och disposition, som outtalad kunskap (Hultberg, u.å., s. 17, med ref. till Polyani, 
1967; ”tyst kunskap”), och låter kapitalet förränta sig till kommande generationer. Det outtalade, 
tysta kunnandet tycks abstrakt och är kanske en slags snabbare form av medvetenhet, i ständig 
reaktionsberedskap.     
Det är det komplexa in-lärandet som hör till vardagslivet i orkestern. Det finns ett antal olika 
modeller och teorier om lärandeprocesser; om hur människan koncentrerar sig, tar in och bearbetar 
ny information av olika slag. De olika sinnesorganen påverkar alla med varierad betydelsegrad; vi 
vardagstalar om personligheter med övervägande auditiv (med hjälp av hörselintryck) eller visuell 
(synintryck) uppmärksamhet. Perceptionell information överförs också haptiskt (via känsel, 
beröring och kroppsrörelser, kinestetiskt och taktilt) och även den så kallade subliminala 
(omedvetna) varseblivningen påverkar människans kognitiva processer. Hur individen tar hjälp av 
de olika sinnesintrycken för att tillägna sig ny kunskap kan beskrivas som individens lärstil. ”En 
bred, allomfattande förklaring till lärstil är att alla kan lära sig, men att varje individ koncentrerar 
sig, bearbetar, tar till sig och minns ny information på olika sätt” (Calissendorff, 2005, s. 31). 
Begreppet ”den tredje åldern” har, enligt Tudor-Sandahl (2010), ingen direkt motsvarighet i 
Sverige: 

Vi saknar ett bra uttryck för denna period som på engelska kallas den tredje åldern. (Ungdomsåren utgör 
den första åldern, den andra är den vuxna perioden fram till femtio, som för de flesta domineras av 
föräldraskap och karriärplanering.) Då man träder in i den tredje åldern är det vanligt att barnen har blivit 
vuxna, eventuella klimakteriebesvär hos såväl män som kvinnor är på avtagande, barnbarnen har börjat 
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komma och slutet av arbetslivet syns vid horisonten. Det är en tid i livet som sällan får positiv 
uppmärksamhet. Om den tredje åldern nämns över huvud taget är det knappast för att lovorda den kraft, 
livsvisdom och kreativa potential som kan tänkas finnas hos dem som befinner sig där (a.a., s. 15-16). 

  
Sökmotorer på nätet placerar snarare en svensk tredje ålder efter pensionering men innan eventuell 
vård är ett dagligt behov. Ett anammande av Tudor-Sandahls (2010) begrepp ger dock bra 
förutsättningar för att studera en tidsperiod i människans liv som, trots stora individuella skillnader, 
på många plan förenar oss, både fysiskt och mentalt. För att återkomma till tidigare resonemang om 
begreppet ”expert” så översätter Tudor-Sandahl ordet expert till ”den som erfarit”. Hon eftersträvar 
en syn på detta åldersspann som en period av fortsatt utveckling (Tudor-Sandahl, 2010, s. 26); alltså 
en expert som i sitt yrkesliv och i hela sin livsgärning uppfattas som ännu varande i en 
utvecklingsprocess. ”To grow old”, som författaren skriver (a.a., s. 20). 

Hög ålder garanterar inte visdom, men vi blir knappast dummare med åren. Vissa färdigheter (som att 
minnas, urskilja färger, lagra ren faktakunskap) fungerar trögare då man blir äldre och det är svårt att 
förbättra den sortens kunskap. Till en viss gräns går det att kompensera för ålderns försämringar. Baltes [på 
1990-talet ledare av ett forskningsprojekt vid Max Planck Institute for Human Development and Education 
i Tyskland, mitt förtydligande] framhåller pianisten Artur Rubinstein som ett lysande exempel på en 
människa som i framskriden ålder lyckades med sin karriär tack vare tre strategier: att spela färre stycken, 
att öva mer på varje stycke och att dra ner tempot strax före de snabba passagen så att det lät som om han 
spelade snabbare än han gjorde (Tudor-Sandahl, 2010, s.117). 
 

Kanske är det knep som också en äldre orkestermusiker skulle önska begagna men kollektivets 
musikflöde tillåter förstås inte just dessa individuella strategier! Det finns ingenting i den yttre  
arbetssituationen som förändras för musikerna under arbetslivets gång; villkor, krav och belastning 
är lika för alla oavsett ålder. Däremot är det nästan uteslutande orkestermusiker mellan 20 och 35 
års ålder som tar tjänsteledigt för vidare studier. Ofta är det vidare studier av instrumentens nästan 
oändliga solo-repertoar som lockar, ibland är det mötet med en speciell musiker/pedagog och 
dennes tradition som drar. Själva livssituationen är vital; musikern strävar efter att förkovra sig 
maximalt innan en familjesituation kan komma att omöjliggöra både utlandsvistelser och 
nödvändiga ekonomiska marginaler. Betingelserna kan tyckas likartade i ”den tredje åldern” då 
eventuella barn är utflugna, men många musiker med tidigare iver efter nya musikaliska utmaningar 
har vid det laget fått dessa lystmäten tämligen tillfredsställda av åren i orkestern. Den äldre 
musikern har ofta utmejslat en klar musikalisk uppfattning och åsikt, de personliga ”musikaliska 
fårorna” har djupnat, men det tekniska underhållet kan trots det vara förbisett. Under ett fåtal år 
(2005-2007) gavs fast anställda en möjlighet att ansöka om några månaders tjänstledighet med 
sjukpenningslön, det så kallade ”friåret”. Detta tycktes vara en mycket god möjlighet för många 
orkestermusiker, både för de som ansåg att de, för musikens skull, försakat andra intressen och för 
de som kände behov att åter få mer övningstid. Den av dåvarande regering genomförda reformen 
blev dock inte långlivad utan försvann redan innan många hade hunnit realisera sina planer.

 

Metodval och tillvägagångssätt 

Metodval 
Ordet ”metod” är ursprungligen grekiskt och betyder ”vägen till ett mål”. ”Vägen” i denna studie 
kantades med frågor om instuderingsstrategier i ett specifikt åldersspann i en yrkeskår med en lång 
utbildningstid. Kontexten som sådan; orkestermiljöns krav på timing och extrem 
interaktionsförmåga, kunde antas ha stark påverkanskraft på sina utövare, liksom de med åldern allt 
rikare erfarenheterna. En vanlig metod i forskarsammanhang är att med hjälp av olika typer av 
intervjuer och samtal hitta flera infallsvinklar på studiens frågeställningar. Min strävan var att få 



 

 22 

”konversera” (latin; vandra tillsammans med) orkestermusiker om deras helt subjektiva reflektioner 
i undersökningsämnet. 
Valet föll på att kalla de intervjuade i denna studie för samtalspartners, och därmed också 
respondenter, då det i en samtalsintervju, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2007, 
s. 284) handlar om att kartlägga människors uppfattningar på ett område för att därigenom kunna 
definiera strategier i olika kategorier. ”Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har 
som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder” som Starrin och Svensson (1996, s. 
55) uttrycker det. 
Vetenskapsteoretikern Donna Haraway har myntat begreppet ”situated knowledge” som, enligt 
Kjørup (2009, s. 24) innebär att kunskap kommuniceras i en konkret situation, under bestämda 
villkor och vid en bestämd tidpunkt. Varje utsaga om världen blir på så sätt ett led i en diskussion, 
vilket innebär att ”kunskap” inte är ett individuellt fenomen utan ett socialt och kulturellt fenomen. 
Det sammanfattas av Kvale och Brinkmann (2009) så att ”kunskapsproduktion genom samtal är 
intersubjektiv och social, [att] intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskap tillsammans” 
(s. 35). Med tanke på min egen förförståelse i ämnet kom detta att framstå som den eftertraktade 
ingången; ett möte för ett gemensamt samtal om bestämda situationer som annars sällan 
problematiseras. 

Samtal till trots var förstås det mest intressanta de intervjuades, orkestermusikernas, högst 
personliga erfarenheter. Jag var uppriktigt nyfiken och försökte ägna varje samtal full och odelad 
uppmärksamhet. Min – idealiserade! – strävan var att försöka uppträda som det Nussbaum kallar en 
Aristotelisk agent; ”... en person åt vilken vi kan anförtro att beskriva en komplex situation med full 
konkretion i detaljerna och den emotionella nyansering som inte tar miste på någonting som har 
praktisk relevans” (Nussbaum, 1995, citerad i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 84).   

Respondenter och konfidentialitet 
I denna studie har respondenter valts ur landets tre största symfoniska orkestrar som har likvärdig 
repertoar och likvärdiga arbetsförhållanden. Stråkbesättningen i en stor symfonisk orkester består av 
mellan 60 och 70 personer. Av dessa har sex respondenter valts efter ett antal kriterier: 

• åldersspannet hos respondenterna var fastlagt till 50 till 65 år 

• alla skulle vara stråkmusiker, men inte konsertmästare eller solocellist 

• könsfördelningen skulle vara relativ till den faktiska i orkestermiljön; 1/3 kvinnor 

• alla skulle arbeta i någon av de stora, framgångsmässigt likvärdiga, svenska orkestrarna. 
Varför mitt val, efter det att jag bestämt kriterierna, föll just på dessa sex respondenter är både en 
följd av tillfällighet, tillgänglighet och ett utslag av mitt sökande efter personer som jag förväntade 
mig kunde verbalisera sina erfarenheter. Dessa sex personer svarade alla omgående och positivt ja 
till min förfrågan att få samtala med dem.   
Ungefär 1/3 av musikerna i nämnda orkestrar är mellan 50 och 65 år, alltså är det möjliga urvalet för 
denna studie uppskattningsvis just mellan 60 och 70 personer. Eftersom alla mina samtal hölls 
diskret och avskilt och med bara sex personer ur det möjliga urvalet ansåg jag den eftersträvade 
konfidentialiteten skyddad. Varje respondent har läst igenom och godkänt de återgivna 
intervjutexterna i den sammanställda form som varit mitt utgångsmaterial för vidare bearbetning. De 
har också lämnat sitt samtycke till vidare analys av texten. För att ytterligare skydda informanternas 
identitet, och också för att ge texten en mer allmängiltig karaktär, är deras namn fingerade, ibland 
bara refererade till som ”en respondent”. 

Ytterligare ett samtal inom studiens ramar gjordes: för att spegla och förtydliga den stora gruppens 
erfarenhetsbyggda åsikter intervjuades en ung och ännu relativt oerfaren orkestermusiker, även 
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denne med fast anställning i en stråkstämma tillhörande en av de tre stora symfoniorkestrarna. 
Konfidentialitets- och samtyckeskravet är beaktade i lika hög grad för denne informant. 

Tillvägagångssätt   
Genom att fråga mig själv hur jag ”lär” mig, och därpå uppleva hur svårt det var att svara på en 
sådan konkret fråga insåg jag att mina respondenter borde få många möjliga ”ingångar” till ämnets 
kärna; att beskriva de olika lärprocesserna. Hela situationen i en orkester tycktes viktig som 
förståelsebärande kontext, (jmf Bruner, 2004, s. 20), men på något sätt måste en avgränsning förstås 
ske. Jag beslutade att själv välja ut ett antal ord vars associationsmöjligheter borde kunna ge 
möjligheter att brett beskriva lärandet i sin kontext. Detta urval av ord gjordes också både för att ha 
ett diskussionsunderlag inför mötet med respondenterna och med förhoppningen att det senare 
skulle hjälpa mig i datasammanställningen. 

De förvalda diskussionsorden, 20 stycken, presenterades i bokstavsordning men placerades på en 
rund skiva, en ”ordsnurra”, (bilaga2) så att inget ord hamnade högst på en lista. Orden var: 

belastningsskador, erfarenhetsbank, fortbildning, friskvård, 
förberedelsetid, förväntningar, instuderingsstrategier, kompetens, 
ledarskap och coaching, motivation, repertoar, rävspel och finlir, 
skalor och etyder, stämgemenskap och pultkamrater, traditioner, uppskattning, 
utvecklingssamtal, ålder och livssituation, önskan att byta jobb, övningstid. 
 

Förhoppningen var att orden och begreppen tämligen undermedvetet skulle leda in respondenternas 
tankar på intresseområdet. På så sätt önskade jag att samtalen skulle kunna genomföras i 
halvstrukturerad form utan mycket styrning och att respondenterna själva kunde välja turordning 
och de delområden som kändes mest relevanta för dem. Fyra av de intervjuade fick ordsnurran sig 
tillsänd några dagar före samtalet, de andra fick ordsnurran i sin hand precis vid samtalets början. 
Fem samtal försiggick i enrum på respondenternas arbetsplatser, ett samtal fördes på café och ett 
skedde hemma hos en respondent. Efter att ha berättat om undersökningens allmänna syfte och 
upplägg, vilka risker eller fördelar som kan finnas med studien, gjort respondenten medveten om att 
informerat samtycke råder och att respondenten har rätt att dra sig ur studien när som helst (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 87) startade jag min inspelningsapparatur. Det kortaste samtalet registrerades 
som 37 minuter långt medan det längsta precis tangerade en timme. 
Alla intervjuer skrevs efteråt ned ordagrant. Det var en fascinerande upplevelse att notera att så 
mycket av intervjustundens atmosfär också fanns lagrat i ljudupptagningen. När recordern åter var 
påslagen tycktes den intervjuades hela person och mimik lika närvarande i rummet som dennes röst. 
Intervjuerna lästes så igenom för att få ett helhetsintryck. Ordsnurrans diskussionsord numrerades 
och siffrorna fördes löpande in i intervjutexten när samtalet berörde de respektive ämnena. 
Diskussionsorden följdes i olika stor grad av respondenterna; någon regelrätt analys av hur ofta och 
med vilken tolkningsbetydelse de användes kan inte göras ur detta material. ”Ledarskap och 
coaching” samt ”utvecklingssamtal” diskuterades bara av ett fåtal respondenter; redovisningen av 
denna studie fokuserar därför helt på individerna i orkesterkollektivet och lämnar den 
organisatoriska miljön därhän. 
Ett tänkbart kategoriseringsmönster började anas efter några genomläsningar, efter ytterligare 
systematisering utkristalliserades 3 teman: motivation, instudering och livslångt lärande.       
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Redovisning av data och resultat ur data 

I följande avsnitt redogörs för hur rådatan bearbetats för att få rika infallsvinklar och god översikt i 
redovisning och analys av densamma. Därpå följer redovisningen indelat i tre teman: motivation, 
instudering och livslångt lärande. Respondenternas olika associationer på ordsnurrans ord och 
begrepp får till följd att samma ord återkommer under mer än en tema-rubrik. Varje tema redovisas 
på två sätt: först återges respondenternas uttalanden i sammanfattning, därefter följer min analys av 
respondenternas uttalanden. Analyserna är gjorda med ett kulturpsykologiskt perspektiv och en 
sociokulturell hållning; de kulturella verktygen och den lokala situationens betydelse för individers 
lärande sätts i sammanhang med den ständigt pågående interaktionen mellan individ och kollektiv i 
lärandesituationen.       
Att berätta är att skapa mening av personliga erfarenheter, brukar man säga. Att fråga, att lyssna och 
sammanställa flera olika individers erfarenheter gör den förra berättelsen lättare att ”förstå”, både 
för berättaren och för åhöraren. Och så vidare; innehållet i de olika lagren av berättelser ger 
dynamik till en kontinuerligt allt mer mångfacetterad mening, en slags koncentrerad förståelse. 
Mina respondenter beskriver alla så väl och insiktsfullt komplexiteten i orkestermusikers 
lärandeprocesser. Det är de många små infallsvinklarna som sammanslaget ger den innehållsrika 
beskrivningen av situationen. 

Efter att ha laborerat med olika sammanfattningar av texten, hela tiden med viljan att återge mer 
med respondenternas egna ord, sammanställde jag slutligen delar ur datamaterialet som ett samtal 
mellan respondenterna; de äldre musikerna Bea, Cia, Danne, Eskil, Finn och Gregor, den 25-årige 
Kim; och mig själv, A. På så sätt fick jag större översikt i ett mer lättläst material. Presentationen av 
samtalet, runt ett fiktivt bord, finns med i uppsatsen som bilaga 4. Materialet är klippt och 
omstrukturerat ur rådatan, jag får ta mitt ansvar för urvalet, men alla respondenters uttalanden är 
ordagrant återgivna och återspeglar just det ämne som frågeställningen behandlar. Mina frågor, 
bakom bokstaven A, har aldrig ändrat andemening även om ordföljd och respondenters namn är 
ändrade. Det mesta i följande sammanställning går att återfinna i det konstruerade gruppsamtalet. 

Motivation 
De diskussionsord som ledde fram till kategoriseringen ”motivation” var, i alfabetisk ordning; 
friskvård, förberedelsetid, förväntningar, kompetens, motivation, stämgemenskap och 
pultgemenskap, traditioner, uppskattning, ålder och livssituation, önskan att byta jobb, övningstid. 
Den allra första personliga presentationen av var och en gav vid handen att ingen, förutom den 25-
årige Kim, kommer från musikerhem, men att alla, inklusive Kim, har haft mycket entusiasmerande 
och intresserade föräldrar som uppmuntrat sina barns yrkesval. En annan slående likhet var att ingen 
upplevt någon allvarlig vilja att byta arbete, tvärtom uttrycker alla respondenter en kärlek till 
musiken: ”Jag skulle inte kunna leva utan musik”; som det avgörande skälet att orka med yrkets 
utmaningar. Den viktiga erfarenhetsbaserade lärdom som åren i orkestern givit musikerna är dels en 
insikt om att det är hart när omöjligt att, med tidspressen i orkesterinstitutionerna, helt uppfylla alla 
de noterade instruktionerna i notmaterialet, och dels en kunskap om hur musikern på bästa sätt kan 
kompensera, tekniskt och musikaliskt, för detta. 

Danne: När man började här var man förbannad för att man missat två toner på en konsert, eller hamnat 
snett på nått annat vis, då gick man och ältade det. Det är en helt annan sida av myntet nu, alltså. Ja, man får 
komma igen nästa gång istället, nu, och lägga det där bakom sej, för att det är det enda sättet. 

Paradoxen är att den unge nyanställde musikern har, bör ha, den uppfattningen att det noterade 
materialet ska förverkligas till ”punkt och pricka”, det är med den inställningen som 
kunskapsutvecklingen i orkesterkollektivet utvecklas, tillsammans med de äldre musikernas allt mer 
erfarenhetsbaserade internalisering av musikframförandena.    



 

 25 

Kim: Jag kommer ihåg första gången jag överhuvud taget fick ett vikariat; det var liksom.. hehe.. inte en så 
lätt opera! Jag sa bara ”Ja! Äntligen ett vik!” Och så kom jag hem med noterna, det var 100 sidor! Den ena 
sidan var svartare än den andra, och jag kom ihåg att jag övade kanske 12 timmar i tre dagar i sträck, jag 
hade så´n träningsvärk när jag kom till första repet att jag kunde knappt spela! 

A: Du var förtvivlad? 

Kim: Ja, men det var ju ren ångest, de där dagarna! 

A: Fanns det nå´n som kunde berätta för dej att ”ingen kan allt”? 

Kim: Nej, man tänker ju liksom att alla kommer att sitta där och kunna alltsammans, var enda ton, 
fantastiskt, på första repet! Men jag är glad att jag ändå.. jag visade ju att jag var beredd att jobba för 
nånting, allt resulterade ju i att jag fick komma dit mycket mer! 

Yrket kräver många arbetstimmar. Just strävan efter det perfekta resultatet, önskan att göra 
musikverket rättvisa, har till följd att musikern i princip kan öva hur många timmar som helst utan 
en känsla av att för den skull bli ”färdig”. Ett påtvingat uppehåll i övningen gör den unge musikern 
rastlös och osäker. De erfarna musikerna återger mer en bild av att ha så mycket ”lagrad” 
övningstid; kroppen minns hantverket så väl; att spellediga perioder mer är till gagn för kroppen och 
för att hålla motivationen levande. Även ett ekonomiskt förhållande till varje veckas 
instuderingsrutiner kan gynna konsertsituationens fokuseringsstyrka för den musiker som börjar ha 
besvär av kroppens förslitning. Detta är en framtidsbild som den unge musikern dock bara kan ana i 
upplevelser av återkommande musikverk; instuderingen blir så mycket lättare när örat, den mentala 
gestaltningen och muskelminnet får återkomma till tidigare framförd musik. 

Danne: När man börjar sin karriär har man ju ett helt annat fokus på att lära sig saker och komma in i 
arbetssituationen. Då sliter man ju hårdare och man är yngre och orkar mera. Nu försöker man på nåt vis, 
missförstå mej rätt: överleva, både fysiskt och psykiskt. Det är inte lika stort fokus på att bevisa nånting, 
spelmässigt, utan man försöker få det att fungera i stämman. 

Respondenterna är i princip överens om uppfattningen att orkestrarnas konserter framförs med 
bättre och jämnare kvalitet än tidigare: ”Kraven har blivit så enormt mycket högre” säger Bea. Man 
talar om en stark utveckling under de senaste tio-tjugo åren. Kraven har ökat; både på de som 
nyanställs och på var och en musiker i kollektivet. Att ständigt sträva efter en god spelteknisk form 
och lägga tid på ett gediget förberedelsearbete tycks också vara ett effektivt sätt att hålla 
motivationen uppe. Så den äldre musikern kan komma att hamna i kollisionskurs mellan den trötta 
kroppen som behöver mer vila och återhämtning, motivationsförhållandet till musiken som måste 
underhållas för att musikern ska kunna bibehålla känslan att göra musiken rättvisa, och en 
yrkesvardag med allt tuffare krav på god ”leverans”; med kortare repetitionsperioder och en allt 
större repertoar. Självklart påverkar detta den psykiska balansen:   

Greger: Men jag har alltid brottats med att jag periodvis blir väldigt nervös, liksom pressad... men det får 
man också lära sej att leva med, försöka lära sej själv hur man är. Det är också en del av det här jobbet. Jag 
tycker ju att jag har mycket mera rutin att luta mej mot nu, tidigare kunde jag vara mer störd av att det var 
nåt ställe som jag inte hade koll på, och så påverkade det hela stycket, liksom. Men nu kan jag isolera det 
och tänka att ”jaja, det löser jag lite på mitt sätt, det finns ju så mycket annat”. Å andra sidan kan jag 
plötsligt känna att ”herregud, är du fortfarande 15 år? Kom igen nu alltså..”. Man har det där lilla barnet i 
sej också.. det är väldigt svårt detta med åldrande, alltså kroppsligt åldrande och mentalt åldrande, det är 
ju... vad är man för typ? Men visst har det förändrats, det måste jag säga. 

 

Om man jämför med det gamla skråväsendet så ska ju de unga ta del av en ”färdig” kunskap, av 
erfarenheter och traditioner som redan finns i orkestern. De äldre respondenterna hade uppenbart 
svårt att se sig själva som ”mästare”, även om de är medvetna om att de har kunskap som de unga 
ännu saknar: 

Greger: Jag tänker inte så! Jag kan tycka att det är väldigt hög teknisk nivå på de unga musikerna som 
kommer, men jag förstår ju att dom också sliter med det här glappet som jag upplevde när jag kom till 
orkestern, mellan en utbildningssituation och verkligheten, på nåt sätt. 

Eskil: Ja.. ibland kan jag väl känna att dom ändå tycker att man har nån slags ”visdom”, men,... jag menar, 
jag känner ju respekt för deras kunnande också...det blir en bra mix... Jag har ju ingen lust att komma med 
nån pekpinne och lära upp någon.. 



 

 26 

 
Kim bekräftar att det är skönt att ”..sitta bredvid någon som man kan luta sej emot..” men gör ett 
viktigt tillägg: 

”..det handlar väl också om att våga tro lite på sej själv, att man själv kan ge nånting till den som sitter 
bredvid. Det är väl det som är konflikten, tycker jag, eller frågeställningen; att anpassa sej eller ta för sej! I 
vissa lägen ska man det ena, ibland det andra. Det är något man brottas med varje dag, tycker jag. 

Danne å sin sida säger sig inte alls ha behov av att bli behandlad som en ”mästare”, men han skulle 
önska att han fick känna de yngres respekt i högre grad då han menar att det är i samspelet, både i 
det klingande och i det sociala, som en orkestermusiker-expertis finns. I orkestern måste det 
kollektiva spelet premieras, anser han, och skulle vilja att unga musiker med större medvetenhet 
öppnade sig för de äldres kunnande om detta. Det finns dock en konsensus hos respondenterna om 
att det är i blandningen av kompetenser, livsfaser, ålder och erfarenheter som Orkestern lever och 
utvecklas som kollektiv. Den unga musikerns totala engagemang och glöd kan vara det en äldre 
musiker behöver luta sig emot! 

Eskil: Ibland kan man ju känna sej mindre kompetent, också, ju mer man har jobbat här! Man tycker att 
man... ”det här borde man väl ändå fixa vid det här laget”... vissa rytmer som man inte fixar, eller som man 
kanske borde lösa lite snabbare, eller vara med lite bättre på, lite snabbare i huvudet, liksom... Men jag 
tycker att det handlar om inställning också, man orkar inte hålla samma glöd. Jag har lite svårare att 
”känna” så mycket nu när jag spelar orkester. Det uttryck som man har när man spelar själv, eller i 
kammarmusik, det är svårare nuförtiden att få fram sånt också i orkestern.     

Analys av respondenternas förhållande till motivation 
Samma starkt drivande entusiasm framkommer tydligt i samtalen med de sju orkestermusikerna: 
alla talar om kärleken till musik och lyckan att få delta i det musikaliska sammanhanget. Det är 
kärleken till musiken som motiverar. Det är omöjligt att precisera eller mäta motivation, trots många 
forskares olika idéer och uppställningar där om. Men ordet motivation är ett vedertaget begrepp, vi 
har alla hum om hur ”motivation” –  eller brist på detsamma –  påverkar oss. I detta sammanhang 
får betydelsen sökas i det som ger musikern en inre tillfredsställelse. Musikern har, efter alla år med 
musikaliska utmaningar, ett så djupt internaliserat behov att prestera och bli bekräftad som 
”musiker”. Musikern skulle dock knappast själv välja att förklara ”motivation” som nödvändigt för 
att nå en inre tillfredsställelse i relation till sitt eget internaliserade musiker-jag. En respondent 
säger: ”Jag gillar inte att säga att jag går till jobbet, att man drar ner det till det vanliga, ett jobb, en 
sysselsättning..[...]..hur orkar vi med läxorna, frågar du. Jag tror att det är inget läxförhör, det här, 
eller prov eller någon magister med utan vi får ju spela den stora musiken, vi får ägna oss åt bland 
det finaste som mänskligheten fått fram...”. Att ingå i det som denne orkestermusiker ser som en 
slags produkt av människoträdets översta kronverk tillfredsställer musikern och ger stolthet i 
yrkesidentiteten. Motivationen består till stor del av att vara en fullvärdig del av en pågående 
interaktion. Men andra sidan av myntet är en tyngande pliktkänsla, visar respondenterna, man kan 
alltid öva mer, ge mer, prestera bättre. I ett kulturpsykologiskt perspektiv är kunskapsutveckling just 
det som sker mellan aktörerna i den lokalt situerade kulturen, vilket också innebär att den musiker  
som av olika skäl undandrar sig den tysta, outtalade arbetsprocessen riskerar att hamna i en ”blind 
fläck” mitt i den kollektiva rörelsen. Handling och samarbete är som yin och yang skriver Bruner 
(2004, s. 117), och det gäller i högsta grad i orkestern, jämte en med kumulativa erfarenheter 
alltmer förfinad och millisekund-snabb anpassningsskicklighet. Strävan efter perfektion är påtaglig 
rakt igenom alla respondenters utsagor, men musikerna berättar också om sina erfarenheter av att, 
trots de djupt internaliserade idealen, förhålla sig till en insikt om att det helt perfekta framförandet 
är ett utopiskt mål, bortom det rimligas gräns. Snarare handlar erfarenhetsbygget under individens 
år i orkestern just om hur man på bästa sätt klarar att vidmakthålla motivationen och kärleken till 
musiken trots insikten om att ”målet” är ouppnåeligt, och trots personliga faktorer som tidsbrist, 
familjeliv, kroppsfysik, prestationsångest, koncentrationsproblem, bristfällig övnings- eller 
inlärningsmetodik, eventuella åldersrelaterade ”nya problem” och yttre faktorer som kan härledas 
till den institutionella verksamheten. Den unge respondenten berättar om den stora tillfredsställelsen 
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när det nästan outhärdliga slitet efter nära 10 provspelningar och efter tvära kast mellan hopp och 
förtvivlan äntligen leder till en anställning. Respondenten säger sig kunna ana en framtid där 
erfarenheten ger den trygghet denne ännu upplever sig sakna; kanske är det vad Kim tycker sig se i 
sin omgivning, kanske är det vad de äldre orkestermusikerna försöker påskina, men de äldre 
respondenterna uttrycker att de även med många års erfarenhet periodvis ännu kan drabbas av 
prestationsångest och tvivel på sin egen förmåga. ”Det är också en del av det här jobbet” som 
Greger säger. En faktisk o-trygghet består alltså både av musikerns krav på sin egen prestation 
liksom musikerns föreställning om omgivningens krav på denne, liksom den unge musikerns 
osäkerhet om vad kollegerna verkligen gör för att åstadkomma den goda timingen och för att det ska 
låta bra. Kim trodde att alla skulle spela ”varenda ton, fantastiskt” redan på första repetitionen. Den 
skickliga och erfarna orkestermusikern utvecklar hela tiden sin förmåga att förhålla sig till den 
gemensamma distributionen, att lära sig veta vad som hörs, vad som är betydelsefullt; ”Jag tror att 
man inte får fastna i att man måste sätta varje ton [...] då glömmer man bort helheten”; musikern 
använder denna kunskap med sådan skicklighet att inte ens pultkamraten med säkerhet kan tala om 
ifall något av det noterade materialet snarare ”antyddes” än spelades korrekt, en sofistikerad 
utveckling av användandet av situationens kulturella redskap; en sociokulturell evolution. Finn 
berättar: ”Det är ju så att om man övar riktigt mycket på jättesvåra passager då kan man `fuska´ över 
dom också. Men om man inte övat själv då kan man inte fuska heller. Ordet fusk är egentligen inte 
rätt ord. Det är inte det man gör utan det är en skicklighet att parera när man sitter och ska spela 
unisont där det skiljer många, många meter från första till sista pult, till exempel.” Denna slags 
kunskap kan orkestermusikern inte tillägna sig på något annat sätt än genom deltagande i 
praxisgemenskapen. 
Holgersson (2011, s. 32) påpekar sambanden mellan hur Vygotskij, Bruner och Säljö beskriver att 
kunskap i olika kulturella miljöer utvecklas över tid och hur de menar att det finns historiska 
perspektiv i dessa processer. Hur lever insikterna och kunskaperna vidare? Det framkommer i 
samtalen att de äldre musikerna betraktar de nyutbildade, nyanställda musikernas drivna teknik och 
solistiska attityd med blandade känslor. Där finns beundran blandat med minnen om den egna 
”storhetstiden”. Någon anser att alla verkligen är så mycket bättre och mer förberedda på 
orkestersituationen idag än vad som gavs tillfälle till när respondenten var ung. Någon minns sin 
egen kritiska syn på de äldre musikerna förr, och anser också att kritik mot de äldre är just ett 
”ungdomens privilegium”. En omtalar den vördnad respondenten som ung själv kände för de äldre i 
orkestern med undermening att respondenten uppfattar de nu unga som omedvetna om att orkesterns 
alla äldre i sina livsgärningar deltagit i bygget av orkesterns goda renommé av idag. Däri hörs en 
önskan om att hos de unga musikerna se en ödmjuk medvetenhet om att de, trots ett tekniskt 
övertag, fortfarande har ytterligare att lära om orkesterspel. Alla bekräftar också på olika sätt hur 
orkestermusiker-expertis kräver egen erfarenhet, tid och år, liksom en öppenhet mot kollektivets 
samlade erfarenhet. Häri finns en ständig balansgång mellan individens egen musikaliska 
övertygelse och hennes behov av att hävda sin egen person gentemot pultkamraternas, stämledarnas 
och dirigenternas viljor, sett över tid och erfarenhet. 

De äldre respondenternas ålder börjar dock utgöra visst motstånd; kroppsförslitningar, ögon som 
kräver bättre ljus, etc; och man upplever att vissa moment kräver en större insats nu, att en tidigare 
form av automatik i spelet inte längre är att lita på i samma grad. Det finns en medvetenhet om att 
spelet och arbetsinsatsen – och i förlängningen: glädjen till musiken – skulle lida svåra nederlag om 
musikern i denna ålder ”gav efter” för det fysiska motståndet. Att tala om ålderns påverkan på 
kroppen är lättare och har kanske en större legitimitet än att redovisa vilka eventuella mentala 
motstånd åldern kan ge upphov till. ”Klart jag kan känna det liiite trögare..”, säger en respondent 
och svävar på ordens innebörd; är det inlärningen som går trögare eller är det motivationen till 
arbetssituationen som, efter många år i yrket, mattats av? Att tillstå ålderns negativa inverkan på 
spelet, till exempel eventuella tekniska tillkortakommanden, tycks upplevas som en prestigeförlust. 
Dock; tre av respondenterna berättar, utan omsvep, att åldern har påverkat dem. De ser 
nödvändigheten av att vara praktiska i sitt övande, att ha en metod för att orka med arbetet, både den 
fysiska påfrestningen och arbetets stressfaktor. En fjärde respondent säger sig alltid ha utgått från ett 
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pragmatiskt förhållningssätt med föresatsen att alltid göra sitt bästa, men med god metodik för att 
minimera övningstiden utanför podiet. En annan respondent berättar om större motivation nu än 
förr, trots upplevelsen av höjda krav. Respondenten övar mer än tidigare och känner sig därmed 
bättre och mer tillfreds med arbetet. Den äldste respondenten uttrycker glädje och ett fortsatt 
växande med utmaningarna i yrket; ”genuint uppslukad!”.    

Alla de 7 samtalen vittnar om att det ständigt pågående lärandet kräver sin specifika kontext, 
orkestern, men också att tänkandet, åsikterna och förväntningarna formas av och i miljön och att 
individens ålder är ytterligare en stark faktor för hur både lärande och tänkande i sin tur påverkar 
motivationen. 

Instudering 
Kategoriseringen ”instudering” bygger på respondenternas samtal rörande diskussionsorden, i 
alfabetisk ordning; erfarenhetsbank, förberedelsetid, förväntningar, instuderingsstrategier, 
kompetens, repertoar, rävspel och finlir, skalor och etyder, ålder och livssituation, övningstid. 

De ständiga repertoarbytena i en symfonisk orkester med ett nytt konsertprogram i princip varje 
vecka blir, trots stressfaktorn, en rutin som med tiden tycks skapa ett behov av föränderlighet: 

Cia: Alltså, hela jobbet är ju en utmaning. Det är nya verk, nya dirigenter, det är ju aldrig lika. Det är ju det 
som är det roliga, att man får hela tiden nya problem att lösa, att anpassa sej till och förhålla sej till. 

Respondenterna försöker beskriva hur det går till att på en så kort tidsrymd bemästra ett 
konsertprogram, för att känna sig relativt bekväma i framförandet. Finn berättar om den första 
repetitionsdagen, oftast måndagen; han tror att alla är mer eller mindre spända, att alla upplever 
det som den svåraste dagen. ”Man har aldrig riktigt klart för sej hur det ska låta, vad som krävs 
av mej...”, säger han, i samstämmighet med alla de övriga. Första genomspelningen kan kännas 
kaotisk trots att man förberett sig väl och trots att noterna i sig inte är svåra att spela ensam, 
hemma. Det kan förstås bero på dirigenten, men också på verkets komplexitet, den mängd av 
information som måste rangordnas och synkroniseras. Redan andra genomspelningen kan saker 
falla på plats, säger Eskil, och Greger beskriver sin frustration över dirigenter som inte har 
förstånd att vänta med direktiv och tillrättavisningar till dess. Musikerna registrerar och 
reagerar på vad de hör i förhållande till sin notbild och på de impulser som pultkamrat, 
stämledare och de andra närmaste musikerna ger. 

Respondenterna antecknar i notmaterialet, både för sitt eget minnes skull och som 
hjälpkommentarer till en annan kollega vid ett annat framförande. Det kan både handla om 
andra instruments insatser och om nyanseringar och fraser. Cia säger: ”Jag försöker att inte 
skriva in fingersättningar, men ibland måste jag. Men jag skriver väldigt mycket! Liksom vad 
som händer”. Alla försöker vara sparsamma med att markera fingersättningar: system för 
fingersättningar och lägesspel är individuellt betingade, och det som väl står i noterna pockar på 
uppmärksamhet vare sig man försöker bortse från dem eller ej. De flesta använder istället 
övningsstämmor för att besluta, skriva in och memorera fingersättningar. Att musikerna efter 
behov kan hämta ut egna övningsstämmor är en ganska ny företeelse. Finn berättar: ”När jag 
började hade man aldrig tillgång till en övningsstämma. Kopiatorer fanns ju inte!” Kanske är 
det Finns första orkestertid som präglat honom: 

Finn: […] en sak som jag absolut har lagt märke till är att unga människor, musiker, antecknar mycket, 
mycket noggrannare vad en dirigent säger: det gjorde man inte tidigare, jag gör det fortfarande inte. 
A: Kommer du ihåg allt, då? 
Finn: Jaa. Dessutom är det så att det han eller hon säger kanske inte gäller i morgon. Då spelar man efter 
vad man antecknat istället för att lyssna, man sluta lyssna, man spelar som det står att det ska vara. Många 
dirigenter pratar om nyanser; ”skriv diminuendo, crescendo” men egentligen är det fraseringar man menar, 
hur man anpassar sej till det här så att det blir en ensemble. 
 

Finn påminner sig mer från sin första tid som orkestermusiker:   



 

 29 

Finn: När jag var ung så upptäckte jag att just bland stråkmusiker, inte basister kanske, men hos 
violinister, altviolinister och cellister så pratade man inte om svåra ställen, man undvek de där ställena 
man nästan inte kunde, medan kontrabasister dom diskuterade stråk och fingersättningar för sitt 
instrument och hur dom kunde göra. Blåsarna har alltid diskuterat; ”hur gör vi här”,”hur gör vi där”, 
medan bland violinisterna så var det lite mer hemligt det där. Åtminstone så var det så förr.. 

Förberedelsetid och övningsprocedur innan måndagen varierar mellan respondenterna. Bea säger att 
hon vill ha lång tid med noterna innan första repetitionen. Hon vill titta igenom stämmorna, kanske 
lyssna igenom stycket också. Med dagens tillgänglighet till inspelat material finns det mesta att 
lyssna på. Hon lyssnar och streckar för i sin övningsstämma det hon märker är mycket utsatt eller 
som verkar svårt. Eskil börjar oftast en vecka innan första rep. Han läser noterna med metronomen 
som påhejande sällskap. Han säger att han sällan lyssnar igenom en symfoni: ”...jag har inte den 
timmen, då måste jag sitta och öva istället.” Han berättar om hur hans metod förändrats: 

Eskil: Skillnaden mot när jag var ny i orkestern är nog att jag lägger ner mer tid nu på att studera 
stämmor, och då, förr, la jag ner mer tid på att spela annat, vilket säkert gjorde att jag i och för sej kanske 
ibland var i bättre form, förr, rent spelmässigt, man höll igång en större repertoar samtidigt som 
orkesterlitteraturen. Nu tycker jag att kraven och trycket runt om har ökat, det ställs mycket högre krav på 
hur väl man förbereder sej. 

Finn anser även han att metronomen är ovärderlig i instuderingsarbetet. Han gör en 
övningsdistinktion: ”Det är på podiet man lär sej. Hemma ser man till att det blir som det ska vara.” 
Förmågan, eller o-förmågan, att läsa ”à vista” (italienska; vid första anblicken) återkommer som en 
intressant faktor i flera respondentsamtal. Den unge Kim säger sig behöva kompensera sin dåliga à 
vista med att öva mycket; att läsa (spela) igenom notmaterialet bara en gång räcker inte som grund 
för att kunna arbeta vidare på podiet. Men ett avancerat à vista-spel tycks inte vara något som 
utvecklas automatiskt; med år på podiet och erfarenhet. Greger säger: 

Greger: Jag har alltid haft ganska trögt med att läsa noter, förr var jag väldigt avundsjuk på dom som 
bara rev allt från bladet, ”hur går det till”, liksom! Jag känner mej inte som den blixtsnabbaste idag, 
heller. Jag mår bra av att ha lite förberedelse i kroppen innan jag kommer till podiet. Gillar inte att sitta 
som ett fån, då blir jag stressad och då blir det sämre, liksom. 
 

Även om förmågan säkert förbättras till viss del genom åren tycks det finnas fog att tro att en 
del har en bättre disposition för detta, redan från ”början”. Cia gläds åt att vara ”hyfsat bra på 
att läsa à vista”, något som tillåter henne att, som hon säger, unna sig lyxen att varken öva 
ofta eller mycket före första repetitionen: 

A: Oj! Det är radikalt! Du vill ha helhetsbilden först? 

Cia: Ja, då har man hört vad det är och vet vad som är viktigt. Det är ju inte alltid det går att utläsa av 
notbilden vad som är svårt. Om det är nutida musik kan det vara så mycket i blåset så att det spelar ingen 
roll vad man gör. Och ”meningen” kan ibland vara att det bara ska vara ”något som händer”, inte dom 
exakta tonerna. Men vissa verk vet man ju att dom måste man titta på i förväg och då gör man ju det, 
förstås. 

En timmes högt värdesatt egen övning på morgonen återkommer i flera beskrivningar, liksom 
helgtimmarna, i varierande mängd allt efter repertoarens svårighetsgrad, för att förbereda 
måndagens rep. Greger berättar att han förr hade tanken att det redan på måndagen borde vara ”... 
perfekt, vad det nu var för någonting, och sen skulle det bara bli bättre... ja, det kanske bara blev 
tröttare!”. Han berättar om kolleger som trevar på måndagsrepet men som ”... spelar kanon på 
konserterna, alltid, det är deras sätt att jobba.” Han menar att de ofta återkommande diskussionerna 
om hur kvaliteten ska höjas bara utgår från en fix föreställning att om bara alla övar mer så blir det 
kollektiva konsertresultatet med automatik bättre. Men Greger håller inte med: ”Det är inte så 
enkelt, vi är alla så olika.” 
”Det är på podiet man lär sej” sa Finn. Men han har också berättat att han ägnar mycket tid åt 
förberedelser hemma. Han tycker att erfarenheten hjälper honom att förstå vilka ställen som är 
viktiga att spela på ett visst sätt och hur man bäst klarar av olika kombinationer av toner. Cia menar 
att varje rep i sig är ett övningstillfälle som hon försöker förvalta på bästa sätt genom att hitta 
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fingersättningar och system som ska underlätta spelet. Båda, ja alla respondenter, talar om hur 
viktigt det är att snabbt förstå vilka partier i musiken som är mer betydelsebärande än andra och som 
måste ”tas fram” och spelas med pregnans och perfektion. Det motsatta gäller för andra partier i 
partituret:   

Danne: Det kanske inte är meningen att man ska fixa alla sådana ”ställen”, utan bara tänka liksom på 
funktionen. Spelar man Wagner eller Strauss efter boken så kanske det låter skit... för att det är tänkt som 
en effekt. Kompositören måste skriva ut allt, men effekten av stället blir fel om man spelar rätt till 100 
procent! Om man ser effekterna av ett ställe så satsar jag där jag känner att musiken vinner på det istället 
för att stirra mej blind på alla svarta prickar som står där.. 
 

Eskil säger att instuderingstiden är alldeles för kort för att kunna ha samma inställning till 
orkesterrepertoaren som till ett solostycke. Finn menar att att just detta är en stor del av den 
tillägnade erfarenheten, jämte förmågan att känna igen olika kombinationer i notmaterialet. På min 
fråga om mitt begrepp ”rävspel” innebär något för respondenterna ger Greger sin definition:   
 Greger: Det är ett slags kreativa lösningar för att... göra så nära sanningen som möjligt, med dom 
 förutsättningar som man har, så att säga.. 
 
Cia bekräftar Greger och Finn i det att just detta är något man, helt omedvetet, lär sig av sina 
kolleger under formandet in i orkesterns spelkultur.  

Det är inte lätt att beskriva själva inlärningsprocceduren: ”[...], jag kan inte säga att det varit nån 
aha-upplevelse, inget ljus som har tänts, inget `så här är det´” säger Greger i sina funderingar över 
hur  hans metoder förändrats genom åren. Han tycker sig ha en större acceptans idag till sig själv 
som föränderlig, ”levande materia”; han vet av erfarenhet att både den fysiska och den mentala 
kapaciteten är tillstånd som hela tiden förändras. Ibland svarar kroppen direkt: ”... man behöver inte 
ens värma upp...”, ibland möts inlärningen av kroppens motstånd. Detsamma tycks han mena om 
den mentala mottagligheten för inlärningen:      

 G: Sen är det också detta att... hjärnan gör ett bra jobb på natten, när man vilar! Då gör den ett 
 jättebra jobb, men man måste tillåta den att jobba ifred... jag har varit dålig på det, det har varit 
 mycket tvinga, tvinga.. Men jag har blivit bättre på att hantera vilotiden! Det är till exempel att   
   inte stångas med en grej som man inte kan. 
 

Greger nämner uppvärmningen, det musiker gör för att väcka, mjuka upp och stärka kroppens 
muskler och leder och för att få en klangligt god kontakt med sitt instrument. Respondenterna spelar 
skalor och olika tekniska övningar. Det kan vara drillövningar för att underhålla styrkan i 
vänsterhanden och det är olika stråkövningar för flexibilitet i höger arm och hand. Det framkommer 
tydligt att ”...övandet för övandets skull...”, som Danne säger, har minskat betydligt med åren. 
Fokus har flyttats från att utveckla sitt instrumentala spel till att nästan uteslutande handla om att 
”...fixa musiken...”, lära in orkesterrepertoaren. Etyder och solomusik kommer mest till användning 
för en mer omfattande ”uppvärmning” som kan behövas efter en spelfri semester.    

Analys av respondenternas beskrivningar av instudering 
Centralt för både kulturpsykologi och den sociokulturella hållningen är idéer om hur människor i 
sina lokala kulturer gemensamt utvecklar situationstypiska ”verktyg”, såväl fysiska som 
psykologiska. Förutom de självklara artefakterna i orkestermiljön; instrumenten och notmaterialet 
med dess rika semantiska information liksom med de inom varje orkester vedertagna notationer, 
förkortningar och grafiska tecken som musikerna skriver in i noterna, finns också de ”verktyg” med 
vilka musikern ”öppnar dörren” till att förstå och internalisera ett musikaliskt verk. Dessa verktyg är 
sammansättningar av erfarenheter, personligheter och av regelrätta metodiska idéer. Verktygen 
inverkar både på den handgripliga, tidskrävande övningen, ”bankandet”, men också på hur musikern 
förhåller sig till varje veckas anspänning som kanske skulle kunna tecknas i en så kallad arousal-
kurva. År av internaliserat strategibyggande är dock svårt att förklara och precisera; trots stora 
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likheter i den yttre arbetsstrukturen i orkestern talar respondenterna om de ständigt nya 
utmaningarna som alla tycks kräva en egen ingång, ett lite annorlunda verktyg. 
En respondent beskriver arbetssituationen i orkestern mycket väl med ord lånade från annan 
verksamhet: ”Vi har korta ledtider från ax till limpa! Och väldigt tydliga deadlines!” Denna form är 
konstant i den symfoniska miljön, ett konsertprogram ges sällan mer än två gånger. Samtidigt 
omtalar alla respondenter på ett eller annat sätt att det är i själva konsertögonblicket som mycket 
faller på plats, en musikalisk insikt eller ytterligare en kunskapsdimension tillkommer. Å andra 
sidan ”..alltså, det ska vara precis liiite för kort om tid för att repen ska bli bra, annars kan det bli 
övermoget...”. Dirigentens roll för den inspirerande och utvecklande repetitionen kan förstås inte 
nog poängteras. 
I samtalen framkommer arbetsmetoder som förändrats över tid som ett resultat av rik erfarenhet, 
men också påtvingade förändringar och rationaliseringar till följd av kroppsligt slitage. Få av 
respondenterna ägnar regelbunden tid åt annan musik än orkesterrepertoaren, man hittar ”tekniska 
övningar” däri och ödslar inte dyrbar tid på etyder. De som spelat mycket kammarmusik vittnar om 
vilken glädje och musikalisk tillfredsställelse det skänkt dem, men tillägger med visst vemod att 
också det tar tid och kraft och har till följd därav givits allt mindre plats med åren. 
Skalövningar tycks vara den universella formen av uppvärmning. Dessa ger, anser man, i 
kombination med korta teknikövningar som man liksom skalorna kan utantill, musikern en kontakt 
med instrumentet och dess klang och kan varieras på ett otaligt sätt för att dagligen återge 
instrumentalisten finger- och kroppssmidighet. Detta tycks vara en så vedertagen ”sanning” att flera 
av respondenterna uttrycker att de ”borde öva mer skalor”.   

Studiens två äldsta respondenter tycks ha det mest övningsintensiva förhållandet till arbetet; ”..man 
bankar in det, om och om igen!” och ”Jag tycker att jag är bättre nu än förut men det beror på att jag 
övar mycket mer.”. Dessa individer är båda mycket medvetna om att deras kroppskonstitution, med 
understöd av fysisk träning, möjliggör den höga övningsbelastningen, vilket alls inte är något alla 
kan ta för givet. 
Betydelsen av erfarenhet yttrar sig som en rikare tillgång av mentala representationer. Det finns ofta 
strukturella likheter i tekniskt svåra passager; desto fler väl inlärda passager i olika musikgenrer 
desto lättare är det i allmänhet att dra nytta av denna lagrade information för att lära in en ny, 
liknande passage. Respondenterna vittnar om de olika minnesfunktionernas roll för arbetet där 
procedurminnet; kroppens och fingrarnas minne av arbetet, givetvis är helt centralt. Även en sådan 
liten detalj som att skriva en fingersättning i övningsstämman som därmed lagras såväl som extern 
och intern representation kan vara en betydelsefull handling i arbetsmetodiken.   

Respondenternas beskrivningar av vilket arbete som genomförs på podiet och vad som görs hemma 
låter ana olika strategier. Det kan vara i den mentala inställningen till arbetet som intressanta 
skillnader visar sig. Respondenterna säger: ”Det är ju ett yrke där man sitter liksom väldigt nära 
varandra, man är varandra inpå revbenen, faktiskt” och ”Just med den mentala biten så har jag ju 
många gånger känt att vad skönt det är när publiken kommer så att det inte bara är en intern grej. Att 
man ska spänna sej för varandra, liksom” samt, i diskussion om den för ett tiotal år sedan införda 
rotationen i stråkstämmorna: ”I början var det lite skrämmande att börja rotera, man blev 
blottlagd...”. Alla respondenter är ansvarstagande och väl medvetna om vikten av ett gediget 
förarbete, mer eller mindre tidskrävande till följd av repertoaren, men respondenterna skiljer sig åt i 
sina berättelser om hur podietiden används för det enskilda instuderandet. En mycket medvetet 
förankrad tanke om strategi och ett visst mått av superioritet tycks krävas för att underlätta och 
bespara kraft för den musiker som, utan genans inför pultkamraten, kan fokusera på instuderingen, 
på ”problemlösandet” under podiearbetets gång. Detta kan vara en styrka tätt sammankopplad med 
individens personlighet likaväl som en över åren fluktuerande grad av mental styrka: ”...herre gud, 
är du fortfarande 15 år, kom igen nu, va!”. I föreliggande intervjuer tydliggör Finn och Cia en stark 
medvetenhet om musikens tekniska strukturer, de tar hjälp av ett uttalat explicit minne av tidigare 
erfarenheter, medan övriga respondenter i huvudsak refererar till hur de begagnar procedurminnet 
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och ett slags ”cued recall”, man kommer ihåg något först efter att ha fått en ledtråd, en hjälp på 
vägen för minnet; en nedskriven fingersättning, en anteckning, kanske en genomlyssning av 
musiken. 

Ingen av respondenterna nämner o-ombedd samarbetet med pultkamraten under en produktions 
instuderingsperiod eller under konserten. Det kan förstås bero på flera orsaker, där ”det självklaras 
onödiga omnämnande” antagligen är det primära; att spela orkester är synonymt med att musicera 
kollektivt. Ett annat viktigt skäl att, medvetet, inte ta upp det arbete som pågår i pulten kan vara en 
kollegial inställning; man förhäver inte varandra men man skvallrar inte heller om varandra. I ett 
sociokulturellt perspektiv har musikern en viktig roll som medierande redskap för sina medmusiker, 
inte minst för sin pultkamrat, för att bekräfta eller förkasta hur medmusikern uppfattar dirigent, 
klang, styrka et. c.; för att, via sin egen förförståelse, distribuera information om den upplevda 
verkligheten. Till skillnad från arbetet i en kammarmusikensemble så måste dock den huvudsakliga 
koncentrationen i orkestern, jämte det ständiga lyssnandet på det musikaliska skeendet, vara riktad 
mot dirigenten. Repetitionstiden handlar till stor del om ”jaget” kontra dirigenten (musiken) och 
kollektivet.  Pultkamraten kan paradoxalt nog upplevas som kollektivets kontrollant. En hjälpande 
pultkamrat är, enligt Eskil, den som ”räknar bra”, det vill säga även har kontroll på pauser och inte 
bara förlitar sig på andra i stämman för att vara spelberedd efter ett pausparti, och den man upplever 
att man andas tillsammans med. Det är svårt att verbalisera ett klangideal; här spelar ett musikaliskt 
lyssnande stor roll, liksom en god anpassningsförmåga som ibland måste konkurrera med den 
personliga uppfattningen om musiken.  
Som tidigare nämnts, så uttrycker alla respondenter hur mycket de tycker om att spela, att vara i 
musiken, och att situationen ”korta ledtider från ax till limpa” i sig kan skapa ett slags beroende. 
Konsertögonblicket särskiljer sig dock tydligt i arbetets verksamhet: 

”... dels kommer ju en koncentration till om det sitter en publik där, det är ju det som är meningen, vitsen 
är ju inte att vi ska stå i en övningskammare och gnugga svåra ställen! Tillkommer en publik så blir det 
givetvis en dimension till. Och som inspirerar. Man hör ju det på vilken orkester som helst att genrepet 
kan vara lite så där, men till konserten då sitter det. Och då kommer också dom där förtrollade 
ögonblicken ibland. Inte ofta men ibland så kommer dom. Det är en fantastisk... sak.” 

Livslångt lärande 
De diskussionsord som tydligast berörs i denna kategori är, i alfabetisk ordning; belastningsskador, 
fortbildning, friskvård, kompetens, skalor och etyder, stämgemenskap och pultkamrater, ålder och 
livssituation, övningstid. 
Att orkestermusiker är präglade in i ett kollektivt tankemönster blir tydligt belyst i diskussionerna 
om vad ”fortbildning” innebär för respondenterna. Nästan samtliga refererar till olika gjorda projekt 
som involverat hela stämman och några har tydliga idéer om hur man ska förbättra 
utvecklingsklimatet inom sin specifika stämma. När Danne får frågan om han tror att det skulle 
märkas om hans jämnåriga kolleger fick möjlighet att vidareutveckla sitt eget spel tror han att det 
skulle vara positivt men han tycks ändå föredra tanken på att det skulle vara riktat till hela stämman 
och dess ”spel-välmående”. Han säger också: 

Danne: Jag tror det är nog mera ett eget val om du vill utsätta dej själv för att gå kurser i nån slags.. 
spelsida av det hela, det är nog mer egna idéer om hur man vill hålla igång. 
 

Cia har samma inställning som Danne. Hon anser att det är av stor betydelse att orkesterns alla 
musiker ser till att få annan stimulans för att på så vis underhålla motivationen i arbetet. För henne 
är det ändå tämligen egalt om stimulansen är musikalisk eller allmängiltig, det är ekorrhjuls-rutiner 
som är förödande, anser hon. Själv skulle Cia gärna spela kammarmusik i ett mer förutsättningslöst 
sammanhang, det vet hon är berikande. Både Finn och Greger håller med om att kammarmusik är 
bra; för instrumentalteknik och för bibehållen motivation i arbetet som musiker; att ”städa i hörnen” 
kallar Finn det. Greger ser det till och med som en form av personalvård.    
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Att tänka på fortbildning som ”egenvård” tycks för de flesta nytt och inte odelat positivt.   
Greger: Men vad skulle man göra om man hade en vecka själv, liksom? Det kanske ser jättebra ut på 
papperet men när det kommer till praktiken så undrar man ju vad man skulle göra med den då. Om man 
tänker att man skulle hitta en situation där man studerar för nån, det är ju.. vad skulle man hitta för någon 
som kan möta en där man är då? Man måste liksom träffa rätt.. 
 

Gregers frågor återspeglar också de flesta andra respondenternas funderingar. Att något är ”på 
papperet” antyder ett visst tvång; skulle en fortbildning ”ge” eller ”ta” mest? Skulle studier ”för 
nån” se ut som de gjorde när respondenterna var unga? Både Bea, Cia och Greger antyder den 
känsla av utsatthet som kommer för dem vid tanken på lektioner för en lärare. ”Men ...det kanske 
vore bra?” funderar Bea som också säger sig inte alls tänkt i banor av vidare instrumentallektioner 
igen. Hon spekulerar i samtalet över om fortbildning är något man kan göra på egen hand. Greger 
säger sig inte ha haft ”något som helst sug” att söka stipendium för studier. Cia kan tänka sig möta 
någon för att få hjälp att förhindra spänningar men vill inte alls återuppleva ungdomens 
studiesituation med ”master-classes” inför andra musiker. Med förslag om att kompetensutveckling 
för musiker i ”den tredje åldern” övervägande skulle vara inriktad på god ergonomi och ekonomiskt 
spel för bra balans i kroppen och för att därigenom prestera (eller återerövra) en riktigt god 
klangproduktion öppnades vissa tanke-dörrar. Den stora frågan blev då istället hur man skulle kunna 
hitta den lämpliga ”coachen”: 
 

A: Man kanske spelade med nån som såg till att man var riktigt avslappnad i kroppen och att man hade 
tyngd och klang och.. 

Bea: Ja, ja, men du menar i alla fall att gå för en lärare? 

A: Eller en, ja kalla det vad du vill, en ”återspeglare” eller.... En lärare, det känns ju på nåt vis som att det 
stadiet har vi bakom oss. 

Bea: Återspegla, vad skulle det vara, en annan violinist då, som man var kompis med, eller vadå, liksom? 

Eskil har en positiv föreställning om vad det skulle kunna innebära. Han gjorde ett längre 
studieuppehåll efter tio år i orkestern. Han reagerar med entusiasm på tanken på att göra om det nu, 
femton år senare, men tillägger att han är osäker på hur många andra kolleger som skulle vara 
intresserade av en sådan möjlighet. Han tror att det skulle höras, och definitivt att det skulle kännas: 

Eskil: Ja, man vill gärna inbilla sej att det skulle höras. Det vore väl bra med nån slags.. att det händer nåt 
när man jobbat här i 20, 30 år: ”ja, jag får åka iväg och ta lektioner!” 

A: Det värsta är väl att hitta nån som tar emot ”gamla avdankade orkestermusiker”? 

Eskil: Ja, det vore antagligen nån äldre, vis lärare som förstår vikten av det.. 

Finn, studiens äldste respondent, har erfarenheter från en specifik situation där han vid dryga 
50 års ålder på egen hand verkligen förkovrade sig själv: 

Finn: [...] jag hade varit 8 år på [en för honom ny arbetsplats] och då var jag väldigt utarbetad, det hade 
varit oerhört jobbigt och det fanns inga ledigheter bara för att jag hade en stämledarbefattning, och då 
kände jag att jag hinner inte öva riktigt, jag blir bara sämre och sämre, jag spelar inte riktigt rent längre, 
det är inte riktigt i sin ordning. Jag var inte nöjd med mitt eget spel, helt enkelt. Så jag gick ner på halvtid 
under en hösttermin, för att hinna öva. Då tog jag fram alla gamla Kreutzer (etyder, min anm.) och allt det 
där, och övade...  
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Finn är övertygad att detta tillvägagångssätt eller mötet med en ”coach” skulle vara ”oerhört 
intressant för dom allra flesta”. Han inser att det ofta är en ekonomisk eller familjemässig 
omöjlighet; han sörjer det bortrationaliserade ”friåret”. Med tanke på sitt eget behov av ett halvårs 
halvtidsstudier är han tveksam till om en enda vecka är så meningsfullt: ”Inte meningslöst, men för 
lite!” På frågan om vem som kan hjälpa en gammal orkestermusiker skrattar Finn: ”Det vet jag 
faktiskt inte!”, men han är övertygad om att det skulle höras och märkas: 

Finn: Jag tror att det skulle höras jätteväl, det tror jag, inte minst därför att entusiasmen skulle komma 
tillbaka. Glädjen. Att känna att man kan det man vill.. .det tror jag verkligen. 

Analys av respondenternas tankar om livslångt lärande 
Som tidigare framkommit är det inte självklart att mer kollektiv övningstid alltid är gynnsamt för 
konserten, det är helt beroende på repertoaren. Likaså kan podiefri tid bli ostrukturerad; musikern i 
den tredje åldern är ”inprogrammerad” på att ta sig an en repertoar och föra den fram till konserten; 
utan en tydlig uppgift tenderar övningen att bli ofokuserad. Det är dock inte svårt att höra 
respondenterna uttrycka ett visst mått av olust vid tanken på att återuppleva en situation som ”elev”. 
Minnen från tiden då respondenterna själva var elever tycks i mycket överskugga en ny tankes 
infallsvinkel där en utomstående coach skulle kunna erbjuda hjälp, stöd och ergonomiska tips på ett 
med musikern jämställt plan. Att ”ställa sig och spela sonater” för en lärare är långt ifrån vad 
respondenterna längtar efter. Gamla minnen av studietidens kritiserande lärare, och 
utbildningsmiljöernas prestationshets kan anas mellan raderna. De allra flesta musiker har dryga 15 
års utbildningserfarenheter med sig in i yrkeslivet, många har gjort periodvisa arbetsuppehåll för 
ytterligare studier, oftast under de 10 första åren som fast anställd orkestermusiker; man kan väl 
förstå deras uppfattning att de har studerat färdigt, att tiden med regelrätta instrumentalstudier är en 
passerad livsepok. Men där finns parallellt, som tidigare omnämnts, också insikten att det aldrig blir 
klart, det –  och de själva –  kan alltid bli ”bättre”. Bea undrar om man inte kan understödja sitt 
livslånga lärande själv, och precis det gör Finn. Han lider av känslan att inte ”kunna det man vill” 
och tar med imponerande självdisciplin itu med det. Han tar ingen hjälp utifrån, hans behov är 
egentid. 

Finn, liksom de flesta, nämner kammarmusikens goda inflytande på det egna spelet; däri är varje 
musiker ensam i sin stämma och får det personliga ansvaret för alla de musikaliska variablerna; 
uttrycket, klangen och så vidare. Det goda kammarmusikaliska samspelet kräver ett intensivt 
lyssnande, ett lika konkret anpassande till musiken för alla och ett jämställt givande och tagande av 
kritik; ”en väldigt bra form av personalvård”, som Greger uttrycker det. 
”Ja, egentligen, det vore ju fantastiskt” och ”Men som princip är det väl en jättebra idé”, två något 
tveksamma reaktioner som ändock öppnar dörrar mot det som kanske är en insikt om att befinna sig 
i en ålder då risken är större än tidigare att den pådrivande motivationen sviktar. Att utsätta sig för 
en granskning kan vara förenat med lätt obehag, vare sig det gäller blodfetter eller stråkhållning, 
fastän man vet att det är en handling av omsorg om den egna personen. Kanske ser respondenterna i 
förstone för sig hur studiesituationen var förr, när man som ung åkte iväg, företrädesvis utomlands, 
bodde borta (från familj och försörjningsansvar) under en längre period, och studerade för en lärare. 
Om man däremot fick träffa ”rätt”, ”äldre, vis” person ett antal gånger, några perioder, med vilken 
man helt utifrån egna behov kunde arbeta med, (jmf det engelskspråkiga uttrycket: study with), 
kanske saken kom i annan dager. Respondenterna tror att det skulle ha en positiv inverkan på 
kollektivet, att det skulle höras. Framför allt tror man att redan själva avbrottet från det rutinmässiga 
skulle ge individen andhämtning nog för att kunna återkomma med förnyad kraft och inspiration 
vilket i sin tur skulle påverka hela kollektivet. De flesta uttrycker ett behov av att en ny växel måste 
till någonstans mellan 50 och 60 år, det kan vara studier men det skulle kanske också kunna vara 
något annat som stimulerar individen och som också smittar av sig i det lättpåverkade kollektivet: 
”Inte minst därför att entusiasmen skulle komma tillbaka”. Finn, med egen erfarenhet, menade att en 
lösryckt vecka inte leder till någon bestående skillnad, men tidsaspekter, form och innehåll i en 
tänkbar individuell vidareutbildning för musiker i detta åldersspann har ingen diskussionstradition 
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alls, varför det är utmanande för respondenterna att se både eventuell brist på individuellt stöd och 
precisera behoven. 
Frågan om ”fortbildning” och kompetensutveckling skulle kanske, för att komma närmare de 
enskilda musikerna, snarare bytas mot en frågeställning om hur musikern bäst bevarar sin 
yrkesskicklighet genom hela ”den tredje åldern”. Men, institutioner (som processer) är 
dubbelriktade, skriver Säljö (2005, s. 48), och pekar på en växelverkan mellan institutionen och de 
handlingar människor utför. De äldre orkestermusikerna har i regel helt gått upp i rollen som del av 
ett kollektiv, många av dessa orkestermusiker uppträder aldrig som solister längre, knappt ens i 
mindre kammarmusik-sammanhang. Min uppfattning, efter att ha lyssnat till respondenternas över 
lag försiktiga och tveksamma tankar om individuell fortbildning, är att hur man diskuterar behovet 
av att upprätthålla den höga speltekniska förmågan är helt avhängigt orkesterinstitutionens status 
samt dess kollektiva åsikter och attityder. Om kollektivet, genom sina fackliga representanter, 
tydligt formulerar en önskan att alla dess individer ska ges möjlighet att upprätthålla bästa möjliga 
spelkondition under hela yrkeslivet öppnar det för den äldre medlemmen att över huvud taget 
fundera i banor att detta borde ingå i det institutionaliserade yrkeslivet.

Diskussion 

I denna uppsats har syftet varit att beskriva och tydliggöra både individuella instuderingsstrategier 
och det kollektiva, samtidiga, musikaliska lärandet för erfarna orkestermusiker i ”den tredje åldern”, 
mellan 50 och 65 år. Genomgående frågeställningar har varit: hur vidmakthåller och utvecklar den 
äldre musikern sin kompetens? Finns det ett behov av individuell fortbildning? Hur skulle en 
adekvat fortbildning i så fall se ut? 

Musikaliskt lärande och instuderingsstrategier 
Min första forskningsfråga löd: hur ser strategierna ut för det musikaliska lärandet? Redan i frågan 
gömde sig två för mig oväntade distinktioner som borde redas ut. 

[...] att verktyg på förhand definierar individers handlingar inom den ram som de sätter för sitt lärande 
utifrån sina respektive erfarenheter, förutsättningar och förväntningar, och att lärande inte nödvändigtvis 
leder till kunskapsutveckling (Hultberg, 2009, s. 65). 

För en förståelse av resultaten borde kanske instudering och kunskapsutveckling särskiljas. Eller 
hänger detta helt samman med frågans andra distinktionsproblem; hur kan vi skilja på det 
individuella och det kollektiva lärandet i orkestern? Ska det åtskiljas? Som jag tänker mig 
orkesterkollektivet – om inga yttre, utom-musikaliska händelser sker – pågår ständigt tillväxten av 
den kollektiva kunskapsnivån. Därmed inte sagt att alla orkestrar ger bättre och bättre konserter, 
men de allt rikare erfarenheterna ger kollektivet ett allt större handlingsutrymme för att tillägna sig 
och tolka musikaliska verk. Respondenterna berättar om hur mycket lättare det är att repetera 
(individuellt och kollektivt) de verk som hör till orkesterns standardrepertoar; musiken finns lagrad i 
olika minnessystem och kräver som regel kortare instuderingstid. Ju fler musiker i orkestern som 
spelat ett speciellt verk förut desto lättare är det i regel också för förstagångs-spelarna av samma 
verk att internalisera och bemästra musiken. Det kollektivet kan, lär sig individen lättare. Eller för 
distinktionen; individens lärande/instudering kan förenklas av att kollektivet besitter kunskapen. 
Denna ”regel” måste dock ses tillsammans med ”den levande materiens” föränderliga känslighet; 
hur musikerna förhåller sig till individuella perioder av (fysiska och mentala) med- och motgångar, 
vilket i sig också kan ses som kunskapsutvecklande. I en kontext kan detta skildras av en 
veckorepertoar som orkestern studerar och lär in tillsammans med en dirigent som förmår orkestern 
att framföra en känslorik och intressant tolkning som kollektivt upplevs som en framgång. 
Densamma vecka kan individer i kollektivet av olika skäl känna missnöje och frustration med den 
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egna prestationen, parallellt med stoltheten över kollektivets bedrift. Kollektivet upplever utveckling 
som individen, trots misslyckande med den egna instuderingen, också tar del av. 
Vygotskij´s ZPD-begrepp och Finnegan´s ”Nellie” (se s.19) har relevans i detta sammanhang; även 
en äldre musiker kan tillägna sig ofärdigt instuderad repertoar genom en (ung) kollega som förberett 
repertoaren bättre. Men begreppet tycks oftast anspela på ett motsatt förhållande: att novisen sitter 
intill mästaren. I det komplexa orkesterspelet kan båda förhållandena äga rum samtidigt och mellan 
samma individer då den tekniska säkerheten gentemot notbilden bara är en av de nödvändiga 
variablerna. Än tydligare blir förhållandet om vi ser orkesterkollektivet som synonymt med 
”mästaren” och individen alltid i något hänseende i rollen av ”novisen”.       

Det individuella och det kollektiva lärandet tycks i orkestersammanhang hela tiden röra sig 
spiralformat om vart annat. Alla respondenter försöker beskriva hur tillägnandet sker och hur de 
upplever att det förändrats genom orkesteråren, men processen tycks sakna både tids- och 
positionsangivelser. Hultberg (2009) skriver att musikern reflekterar i sina handlingar medan de 
spelar och över dem innan och efter de spelar: ”Reflektionen kan men behöver inte inkludera verbalt 
tänkande, vilket är en viktig anledning till att lärande genom musicerande är så svårgripbart” (a.a., s. 
55). Finn berättade om första genomspelningen av ett musikverk; hur han tror att alla är mer eller 
mindre spända och nervösa då: ”... man har aldrig riktigt klart för sej hur det ska låta, vad som krävs 
av mej”, men respondenterna vittnar också om att mycket ”faller på plats” redan vid andra 
genomspelningen. Av den uppsjö sinnesintryck som de kognitiva systemen får att bearbeta är 
sannolikt bara en bråkdel medvetet ”behandlade”, de flesta måste underställas omedvetna processer, 
vilka till stor del antagligen är synonyma med det undanglidande begreppet ”erfarenhet”. De tre 
verktyg som Sloboda (1985, se inledningen, sid 3) tillskriver den professionella musikern kan ses 
som exempel både på medvetna och omedvetna mentala representationer och de bekräftas alla av 
respondenter i denna studie. Sloboda anför även det drivna à vista-spelandet som en tillägnad 
färdighet, men enligt mina respondenter tycks förmågan att läsa à vista snarare vara en 
predisposition som somliga har lätt för ”från början”, medan andra bara kan förbättra förmågan till 
viss del. Cia, som är tacksam för sin ”a vista-begåvning”, beskriver sitt holistiska förhållande till 
musiken och det arbete som krävs av henne; hon säger sig ägna podietiden både för problemlösning 
och för instudering. Bea säger tvärt om att hon vill ha lång tid med materialet, hon vill helst börja 
bekanta sig med musik och notbild ett par veckor innan aktuell repertoar börjar övas på podiet. 
Förutom medvetna val av metodiska tillvägagångssätt kan kanske denna skillnad också förklaras 
med olika behov av visuell och auditiv perception; med olika behov av att antingen känna sig 
”hemma” i notbilden först innan alla intryck från orkesterapparaten tillkommer, eller alternativt ett 
behov av att få den klingande versionen först för att över huvud få associationer till den abstrakta 
notbilden. 

Åldersfaktorn   
Min andra forskningsfråga ville ha svar på åldersfaktorns påverkan. Studien undersöker en 
yrkesgrupp som ägnat många år och timmar i sina förberedelser för att bli professionella. 
Respondenterna vittnar om sitt slit både under studieåren och, inte minst, under den inledande 
yrkeskarriären. Enligt både Krampe (1997) och Ericsson (2006) är de inlärda färdigheterna trots allt 
tidigare arbete inte något som ”sitter” en gång för alla. Man talar om en ”peak” mellan 30 och 40 års 
ålder, det sammanfaller med min egen uppfattning om en ”gyllene skärningspunkt” mellan en 
teknisk och fysisk toppstatus, och de yrkesmässiga och personliga erfarenheterna. Det som 
framkommer av respondentsamtalen i denna uppsats är en samstämmig lust att fortsatt delta i 
processen, ständigt ”... med hopp om något bättre...” (Molander, 1996, s. 80).  

Men visst finns där också signaler som tyder på att det åtminstone periodvis är mycket tungt, att 
kroppen är trött och att den nödvändiga arbetsinsatsen får riktas med allt större taktik på de mest 
utsatta partierna; ”Nu försöker man på nåt vis, missförstå mej rätt: överleva, både fysiskt och 
psykiskt”. Den tillägnade kunskapen att bära fram de stora, viktiga linjerna i musiken, med 
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eventuellt förfång för en del detaljer, blir allt mer betydelsefullt, tonvikten flyttas från den 
individuella prestigen till ett större helhetsperspektiv på kollektivets utveckling. Den äldre musiker 
som med åldern kan få en lägre grad av energimobilisering och anabolism och som av utmattning 
eller andra skäl drastiskt minskar sitt disciplinerade övande riskerar att tappa sitt tekniskt drivna 
spel, förlorar ”finliret”, och kan ha svårare att positivt använda den stressreaktion som konserten 
utgör. De många årens erfarenhet ger förhoppningsvis ändå musikern möjlighet att tillföra 
kollektivet sitt kunnande, men vad händer med aspekterna ”the personal growth and self-
actualization”? Och vad händer inom praxisgemenskapen om en ”kugge” mattas av?  
Av den stora kartläggningen från 1980-talet av musikers medicinska och psykiska besvär, som jag 
refererar till i uppsatsens bakgrundsdel, kan inget utläsas om åldersfördelningen inom de ganska 
höga procenttal som uppvisade problem.  Enligt Smith´s (1988) rapport är andningskontrollen 
svårare att bibehålla i högre ålder, vilket gör åldersfaktorn mer känslig för dessa musiker jämte de 
med tröttande stämledarpositioner. Uppgifter från en svensk orkester (personlig kommunikation 
med orkesterchef 2011/05/17) visar tvärt om att under de senaste 10 åren har stråkmusiker generellt 
gått i pension några år tidigare än blåsmusiker. Medelåldern för pensionering sett över hela 
orkestern, för både män och kvinnor, är 64 år; för stråkmusiker 63-65 år och för blåsare 65-67 år. 
Smith (1988) skriver att hans respondenter uppger att det är musikernas stränga självkritik som 
tvingar dem att sluta orkesterarbetet ”innan de har blivit ett problem”. Även i svenska orkestrar 
lämnar musiker sina arbeten i förtid. Brodskys´ listning av vinster/risker/ konsekvenser i yrket: att 
älska musiken, att uppleva ständig stress och utmattning i strävanden att göra musiken rättvisa och 
därmed ofta försumma familje- och vänskapsrelationer; ”... an everpresent feeling of having to 
justify themselves ...” (Brodsky, 2006, s. 687), kan tyckas vara tillräckligt starka skäl att inte orka 
arbetets utmaningar ända till pensioneringen. Om skälen till pensionering formuleras som de 
verkligen upplevs är dock en så känslig fråga, så intimt sammankopplad med det djupt 
internaliserade musiker-jaget, att till och med nära kolleger med en blandning av lojalitet och 
genans ofta väljer att inte ställa den. Detta innebär att vi vet mycket lite om vad som, tekniskt och 
mentalt, drabbat de som upplever sig ”blivit ett problem”. Detta till trots; enligt både Smith (1988) 
och Brodsky (2006; 2011) tycks yrkesarbetet i orkestern stimulera de flesta att faktiskt både trivas 
och ha en känsla av att utvecklas ända fram till pensionering. Brodsky vill till och med väcka frågan 
om det kan vara inslaget av känslomässigt uttryck och/eller just själva momentet av ständigt 
återkommande instuderingar/lär-situationer som främjar en god ”tredje ålder”. 

Som en följd av förbättrade utbildningsmöjligheter blir de unga musiker som anställs allt bättre 
vilket i sin tur driver orkesterutvecklingen framåt. I orkestermiljön upplevs det övervägande som 
mycket positivt med nyanställningar; rutinerna med rotation inom tuttistämmorna ökar 
möjligheterna för nyanställda att ta del av stämmans samlade erfarenhet och de unga, skickliga 
instrumentalisterna inspirerar och sporrar hela kollektivet att ”hänga på”, det vill säga att inte tillstå 
slentrian eller avmattning i strävandena. Det finns ingen ”reträtt-position” i orkesterkollektivet; 
heller ingen ”mästare-status” som ger den äldre musikern ”absolution”. Mina respondenter säger sig 
medvetna om att de har erfarenheter som bara åren i orkesterkollektivet kan ge, men deras 
uttalanden kan också tolkas just så att ”mästarrollen” innehas av kollektivet, inte av de äldre, erfarna 
musikerindividerna. Lärandet är en process av deltagande i praxisgemenskapen, skriver Lave och 
Wenger (2009), som ökar gradvis i engagemang och komplexitet. Som framkom i den historiska 
tillbakablicken har dock mycket förändrats i och med att den unga musikern idag inte lärt yrket i en 
lärlingsliknande form i gemenskapen. I kraft av en mer instrumentaltekniskt fokuserad undervisning 
intar den unge musikern snarare plats som kollektivets spjutspets framåt. 

Jurysammansättningen diskuteras aldrig utifrån åldersperspektiv (eller i ett genderperspektiv). Det 
handlar bara om att ha representanter från de olika orkestersektionerna. Har de äldre musikerna i 
juryn en annan syn än de yngre? Kanske är det lättare att vara kritisk för den jurydeltagare som 
glömt eller förträngt hur det var att provspela själv, medan ytterligare andra musiker utvecklar en 
större ödmjukhet gentemot yrket och de sökande, med ålder och erfarenhet. Kanske måste någon 
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äldre jurymedlem till och med aktivt påminnas om sin egen rika, erfarenhetsbaserade kunskap, för 
att inte uppleva de unga sökandes högskoletekniskt slaggfria och drivna spel som ett hot. 

Det individuella kompetensbevarandet 
Tredje forskningsfrågan behandlade kompetens. Tidigare forskning rörande äldre orkestermusikers 
individuella vidareutbildning/utveckling tycks inte finnas, inte heller forskning om denna 
musikerkategoris upprätthållande av speltekniskt kunnande och motivation för att fortsatt brinna för 
det musikaliska uttrycket. Yttre faktorer, ibland benämnt hygienfaktorer, finns väl beskrivet av 
Liljeholm Johansson (2010) som sammanfattar amerikanen Herzbergs forskning, med resultat från 
1960-talet, om arbetstillfredsställelse på ett för denna studie intressant sätt: ”Slutsatsen var att 
aspekter som leder till personlig utveckling (personal growth and self-actualization) var avgörande 
för arbetstillfredsställelse” (a.a., s.7). De yttre faktorerna är förstås mycket väsentliga för 
möjligheten att kunna utföra sitt arbete väl, men för att känna tillfredsställelse i sin professionella 
roll tillkommer behovet av ”personal growth”. Om det vore så enkelt som att ”grow old” (jmf Tudor 
Sandahl, 2010)! Det är inte självklart att kollektivets alla medlemmar alltid kan tillgodogöra sig den 
feed-back som kollektiva framgångar och orkesterutveckling utgör. Tillspetsat: vad innebär 
egentligen begreppet ”personlig utveckling” när det handlar om äldre orkestermusiker? 
Av denna lilla respondentgrupp att döma finns ingen större längtan efter att åter ”ta lektioner” på 
samma sätt som under studieåren. Samtidigt hörs en tro på att det vore välgörande för kollektivet, att 
det skulle höras, om ”man” fick lektioner eller på annat sätt fokuserade på individens spel. En 
orkestermusiker har, efter lång och i de stora linjerna likartad tjänstgöring, ett behov av en 
energiinjektion i en eller annan form, anser man. Under de första tiotal åren i orkestern upplevs 
varje konsert just som en energikick. Det är just den ”korta ledtiden från ax till limpa”; hur man tar 
till sig ett material, spänner bågen för det intensiva studium och den koncentration som krävs för att 
redan efter några dagar kunna skjuta iväg pilen med full kraft, att bemästra konserten; som ger feed-
back. Men det är också samma korta ledtider som tröttar symfoni-orkestermusikern – till skillnad 
från musiker i andra sammanhang där tidsaspekten är en annan. Efter en längre tid i orkestern 
bubblar det känslomässiga ”ruset” långsammare och heller inte lika konstant. Kanske kan det också 
vara så att en lägre grad av ”känslomässigt rus” ger musikern större möjlighet att fokusera på att 
”spela rätt” och ”att hålla huvudet kallt” och därmed också ett annat sätt att, både på och utanför 
podiet, förhålla sig till instuderingen av repertoaren. Alternativ tolkning vore att en lägre grad av 
känslomässigt rus innebär en trögare reaktion på och sämre beslutsförmåga gentemot de små, 
agogiska förskjutningar som alltid finns i kollektivet. Om detta skulle vara en noterbar 
förhållningsförändring för äldre musiker kanske det också påverkar belöningsmomentet i konsertens 
”feed back-effekt”?   
Jag hade mycket stor tur som fick ta del av Finns berättelse. Jag tror att han berättade om en 
situation som många av oss musiker i ”den tredje åldern” väl känner igen, men kanske inte så 
modigt som Finn deklarerar. Han beskrev en känsla av att inte längre vara nöjd med sitt spel: att han 
inte spelade rent, att det inte var i sin ordning, ja, han upplevde att han spelade sämre och sämre. 
Hans åtgärd var ett halvårs halvtids-ledigt från orkesterarbetet för att ägna övrig tid till enskild 
övning. Det var vad som behövdes för honom för att åter känna tillfredsställelse med sitt arbete. För 
mig visar denna berättelse att den högt drivna kompetens som musiker tillägnat sig i allmänhet finns 
kvar i ”systemet”, men att den kan behöva hjälp och stimulans för att åter komma till sin rätt. 
Kanske är det en felsyn att tala om fortbildning eller vidareutbildning för musiker i ”den tredje 
åldern”, snarare behövs kanske ny förståelse för en ”restaurering” som borde komma de äldre 
musikerna till del. Det skulle vara mycket intressant att få följa flera liknande exempel; är det 
generellt så att eventuella försämringstrender som tillskrivs ålder kan brytas med rätt 
”restaureringsplan”? Det finns sannolikt andra vägar att återfå kontakt med – och självförtroende för 
–  hela det drivna instrumentala kunnande som professionella musiker har tillägnat sig. Kanske är 
det redan distansen från ekorrhjulet som har önskad effekt; vilket jag tror handlar om att få 
influenser för och nya vägar in i den för motivationen ytterst vitala fantasivärlden; kanske är det en 
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ökad ergonomisk kunskap. Hur detta över huvud taget är möjligt att förverkliga, ekonomiskt och 
praktiskt, är långt utanför denna uppsats att fundera över, men en möjlighet vore kanske att tänka sig 
ett halvårs halvtidstjänst för orkestermusikern i 55-årsåldern, som skulle kunna kombineras med en 
halvtidstjänst orkesterpraktik för en musikerstuderande på högskolenivå. 

Motivation 
Musikers djupt internaliserade uppfattning om tillfredsställelse tycks vara så starkt färgat av de 
musikaliska – konstnärliga och tekniska – utmaningarna. Klarar musikern sina musikaliska 
uppgifter, vilka med yrkesvalet sedan blir synonymt med de professionella uppgifterna, ”spiller” 
tillfredsställelsen över på det mesta annat; misslyckas ”musikerjaget” med uppgiften är risken stor 
att hela självbilden hotas. Gränsdragningen mellan ett ”jag” utanför musikeridentiteten och 
”yrkesjaget” tycks mycket svår. Man kan anta att detta hänger samman med den tidiga inskolningen 
till yrket. Inom många kulturer har traditionen varit att man i princip föds in i en ”musiker-kast”, att 
inskolningen i rollen finns med från första stund, oavsett hur musikens – och musikerns – status och 
officiella ansvar har skiftat mellan tid och samhällen. Den blivande musikern i orkesterinstitutionens 
barndom tycks för det mesta ha varit tillhörande en musikersläkt, ett familjärt skråväsende, vilket 
fortfarande i dag är ett relativt vanligt fenomen, med de kommunala musikskolorna/kulturskolorna 
som alternativ instans att fånga upp och ge de unga musikintresserade en musikalisk tillhörighet. En 
intressant spänning finns i det att musiken är av största betydelse i alla kulturer, människan tycks 
predisponerad att ta emot, beröras, bruka och uttrycka sig med musik, men endast ett fåtal blir 
musiker. Det är av detta skäl ofta en svår uppgift att få utomstående att förstå den närmast totala 
hängivenhet, i år, övningstid och fokusering, som krävs för att musikern ska känna tillfredsställelse 
med sin insats: ”Jag gillar inte att säga att jag går till jobbet, att man drar ner det till det vanliga, ett 
jobb, en sysselsättning […] vi får ägna oss åt bland det finaste som mänskligheten fått fram...”. Ett 
professionellt kirurgiskt snitt med akut livsavgörande inverkan är lättare att ”förstå” som en 
specialiserad yrkesskicklighet, trots att musikerns utbildning är betydligt längre. Detta skapar 
osäkerhet också för musikern, som i situationer kan känna sig tvingad att försvara – eller ge upp – 
sitt behov av kontinuerlig övning och konstnärlig stimulans. 

Vidare forskning 
Då majoriteten av forskning inom detta område hitintills tycks ha tappat intresset för att studera 
musikalisk utvecklingspotential efter det att musikern i 30-årsåldern fått en fast anställning eller på 
annat sätt en professionell status har jag haft svårt att relatera till tidigare studier. Det innebär också 
att ett stort vitt fält ligger framför oss! 
Brodsky (2011) pekar ut en ny forskningsriktning i uppmaningen att studera de äldre musikernas 
fortsatt goda inlärningsförmågor. Som tidigare nämnts är detta sannolikt ett ämnesområde rätt i 
tiden och som kanske kan ha relevans överfört till många professioner. Det blir då viktigt att bena ut 
vad som är optimala förhållanden för lärande, hur kontexten med dess kunskapstradition ger plats 
för ständigt förnyande dialoger i kollektivet, parallellt med individens nödvändiga fantasivärld.    
Det behövs ett brett spektra av studier på musiker i olika åldrar för att se hur instuderingen befästs 
genom åren i orkestern, jämte de allt mer fördjupade kunskaperna om hjärnan och vår 
inlärningsförmåga, för att kunna göra jämförande forskning till andra yrkeskategorier. Jag tror att 
själva den klingande musiken med dess ickeverbala känslospråk är av avgörande betydelse. Hur den 
”musikaliska inlärningspotentialen” i så fall skulle omformas och erbjudas människor i en 
ickemusikalisk kontext utan risk att den musikaliska upplevelsen ska förringas till en rationell 
lönsamhetsfaktor kan bli en känslig fråga. 

För att återgå till den begränsade plats på fältet där jag själv gräver känns frågan om ålderns positiva 
och negativa påverkan i yrket inte precis ”färdigutredd”! Med åldersperspektivet som en viktig 
delfaktor är det lockande att göra jämförelser i instuderingspraxis mellan en symfonisk orkester och 
en operaorkester. I operadiket pågår instuderingen i regel ganska länge och de ”färdiga” verken, 
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operorna och baletterna, framförs ofta under en hel säsong parallellt med andra på samma sätt 
instuderade verk. Ja, ”färdiga”? När anser operamusikern att en Wagneropera är färdig? Längden på 
en opera och det därmed ofta digra notmaterialet borde påverka operamusikern till andra strategier. 
Tidsaspekten är å andra sidan helt annorlunda, operamusikern framför verket upprepade gånger 
under en lång tid vilket borde bli märkbar både för instuderingsarbetet och för förhållandet till 
musiken. Även i den symfoniska orkestern finns antagligen instuderingsstrategier som skiljer sig åt 
på grund av olika instruments egenskaper och hur hög arbetsbelastningen är för respektive 
instrumentalist. Häri finns säkert erfarenheter som, trots det nu så omskrivna kollektiva lärandet, 
med större medvetenhet bättre skulle kunna komma alla i en orkester till del. 

Jag har berört osäkerhetsmomenten kring provspelningar och hur orkestermusiker anställs. Det är 
otvivelaktigt en hel del tillfällighetsfaktorer som avgör provspelningens utgång. Detta är ett svårt 
och känsligt ämne som dock borde studeras och problematiseras. 
En av fältets olika sektorer, som jag ser det, gränsar till musikpsykologin och frågor om hur ålder 
förhåller sig till musikalisk påverkan och förståelse liksom till musikaliskt uttryck och framförande. 
Vi talar om ”en mogen tolkning” eller till och med ”en tolkning mogen/värdig sin utövares ålder”; 
en dirigents ålder kan uttryckas i termer av mognad medan en orkesterkropp tycks ”ålderslös”. Det 
vore intressant att närmare studera olika orkestrars glansåldrar utifrån ett åldersperspektiv: jag har 
hört talas om ”en trött orkester” men aldrig har jag hört berömmet ”en mogen orkester”!     

Relevans för praxisfältet 
Min uppfattning är att det hitintills varit närmast tabu att tala om äldre kollegers eventuella 
tillkortakommanden, vare sig det gäller spelteknik eller engagemang. Kollegialiteten är hög och 
man drar sig för allt som kan uppfattas som personlig kritik. Hög prestige kan förhindra ett öppet 
samtal om vilka rättmätiga behov en äldre orkestermusiker kan ha för att kunna prestera sitt bästa.  
Om äldre orkestermusiker överhuvud taget börjar tala om sina behov av ”restaurering” i någon 
form, efter att ha tagit del av denna uppsats, är ett bra steg taget! Den andra sidan av myntet; hur bra 
orkestermusiker i ”den tredje åldern” fortfarande behärskar inlärningsmomentet; kan sättas in på det 
statliga friskvårdskontot! 

Avslutning 
Syftet med min uppsats; att beskriva lärande och kunskaper för orkestermusiker i ”den tredje 
åldern” måste med nödvändighet passera också andra åldrar, både orkesterns utveckling och den 
enskilde musikerns. Allt hänger ihop. I orkestermusiken hänger allt ihop så till den grad att det är 
svårt, och kanske onödigt, att dra gränser mellan ”du” och ”jag”, vem av oss som ställer frågan och 
vem som svarar i den icke-verbala dialog som musiken utgör. Lärandeprocessen är en ofrånkomlig 
del av dialogen, vi lär i samspelet, samtidigt och i samförstånd om den lokala kulturens 
kunskapserfarenheter. Varje beståndsdel påverkar varje annan beståndsdel, nätverket distribuerar 
millisekund-snabbt alla impulser. Varje beståndsdel måste ständigt vara à jour. 
Om jag nu, efter det mina respondenter berättat och allt det material jag på annat sätt tack vare 
arbetet med denna uppsats fått ta del av – och med mina egna erfarenheter av praxisfältet – skulle 
formulera en hypotes så skulle den lyda: det behövs en plan för restaurering av orkestermusiker i 
”den tredje åldern”.
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Bilagor  

Bilaga 1: Schema över en representativ arbetsvecka för en stor 
symfonisk orkester 

Dirigent:  
Solist:  
Konsertmästare:  
Ansvarig producent:  
Program/besättningar: RAVEL, M: Ma mère l’oye-svit ”Gåsmors sagor”                        

14’ 
2222/2000/131 (picc, engh, kfag) cel 
LALO, E: Symphonie espagnole för violin d-moll op 
21              33’ 
3222/4230/121 (picc, 2 Dtrpt) 
 
    -Paus-   
 
RIMSKIJ-KORSAKOV, N: Capriccio espagnol op 34                 
15’ 
3222/4231/131 (picc, engh) 
DE FALLA, M: Den trekantiga hatten-svit nr 2                            
13’ 
3322/4331/151 (picc, eng) piano, cel 

 
 Mån 
28/3 

10:00-14:15 Repetition 
1. De Falla 
2. Rimskij-Korsakov 
3. Lalo (ca.13.00) 
4. Ravel 

  

 
Tis 
29/3 

10:00-11:00 Stämrep. 

 11:15-15:00 Repetition 
1. Rimskij-Korsakov 
2. De Falla 
3. Ravel 
4. Lalo med solist (ca.13.15) 

 
Ons 
30/3 

10:00-13:00 Genrep 
1. Rimskij-Korsakov 
2. De Falla 
3. Ravel 
4. Lalo 

 
 19:30 KONSERT                                                   Klädsel: Frack 

 
Tor 
31/3 

09:30-15:00 
 
19:30 

Provspelning Violin 1, tutti 
 
KONSERT                                                   Klädsel: Frack 

 
Fre ¼ 09:30-17:00 Provspelning Violin 1, tutti 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 
Annika Schönning 
Master 2 KMH Stockholm 
 
Bästa kollega! 
Tack för att Du tar Dig tid för ett samtal med mig! 
 
De flesta av oss musiker har -mer eller mindre omedvetet- börjat vår yrkesutbildning i 
mycket unga år. Redan i tonåren ägnade vi tid åt skalor, stråkövningar och etyder. Nu 
har vi sedan länge våra anställningar och vår yrkesidentitet. Vi musiker som passerat 
50-årsstrecket har därtill en gedigen erfarenhet av att ständigt ta oss an ny repertoar. 
Hur beter vi oss egentligen; hur förhåller vi oss idag till de gamla etyderna och den 
varje vecka oss pålagda nya repertoaren? 
 
Jag är violinist i Kungliga Filharmonin sedan drygt 20 år -och trivs med det! 
Nyfikenhet har dock lockat mig till en del kringgående rörelser; för 10 år sedan läste 
jag musikpsykologi, nu håller jag som bäst på att planera min magisteruppsats i 
musikpedagogik. Musikpedagogik handlar i detta sammanhang om lärande på 
”metavivå”; kring frågor om hur vi skaffar oss kunskap, hur vi lär oss. 
 
I detta brev skickar jag med en ”ordsnurra” som jag hoppas kan vara oss behjälplig 
under vårt samtal. Där står de olika teman jag intresserar mig för men Du kan se 
snurran mer som ett ”tankeunderlag”; det kan mycket väl bli så att vi inte hinner 
diskutera allt utan stannar vid det som Du finner mest angeläget! 
 
Mitt syfte med min uppsats är alltså att försöka tydliggöra hur vi orkestermusiker 
mellan 50 och 65 år gör när vi snabbt och effektivt (?!) vecka efter vecka lär in ny 
repertoar. Jag undrar också vad orkestermusiker generellt anser om 
”vidareutbildning”; är det något som behövs, är det något vi har tillgång till, hur ser 
en adekvat vidareutbildning ut för en erfaren orkestermusiker? 
 
Min utgångspunkt har ett utpräglat ”gräv-där-du-står”-perspektiv. Det finns många 
studier som handlar om hur barn och ungdomar tillägnar sig musik och kunskap där 
om, men hur vi ”gamla orkesterrävar” egentligen beter oss är ännu tämligen 
outforskat. Förhoppningsvis kan vi tillsammans bidra med nya infallsvinklar och ny 
kunskap! 
 
Det är självklart för mig att det Du berättar för mig är konfidentiellt. Jag visar Dig 
gärna min sammanfattning av vårt samtal och tar tacksamt emot feedback på det, 
innan eventuell användning i uppsatsen! 
 
Väl mött! 
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Bilaga 3: Ordsnurra 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 47 

Bilaga 4: Respondentsamtal
Efter att många gånger läst igenom respondenternas enskilda utsagor, och med min vilja att göra 
mesta möjliga av intervjumaterialet tillgängligt, överskådligt och någorlunda läsvänligt, beslöt jag 
att låta mina respondenter ”mötas”; en fiktiv vardagseftermiddag placerade sig 6 äldre musiker; 
Bea, Cia, Danne, Eskil, Finn och Greger tillsammans med den 25-årige Kim bekvämt tillrätta runt 
ett ”hermeneutiskt bord”, för att tillsammans med samtalets moderator, A, jämföra olika aspekter på 
inlärningsrutiner i symfoniorkestern. Materialet är alltså klippt och omstrukturerat men alla 
respondenters uttalanden är ordagrant återgivna och återspeglar just det ämne som frågeställningen 
behandlar. Mina frågor, bakom bokstaven A, har aldrig ändrat andemening även om ordföljd och 
respondenters namn är ändrade. 

Motivation 
Finn: Jag skulle inte kunna leva utan musik, det är en så otroligt viktig del. Jag tycker verkligen om 
musik! 
Kim: Jag tror jag hade ångrat ihjäl mig om jag inte valt det. Jag är otroligt glad att jag valde att satsa 
på musiken, men sen är det ju klart att man har ifrågasatt det tusen gånger, för att det har varit bara 
slit, ett himla slit, och åren på Musikhögskolan då man skulle öva och öva hela tiden! Det var 
egentligen inte förrän där som man fattade att ”skit”, ska det bli nå ́t så får man ju ta och....liksom 
organisera sig lite mer. Det har varit väldigt jobbigt men samtidigt så är man ju väldigt glad att man 
orkade lägga ner all den där tiden som man gjort, liksom, för att vara där man är idag, jag är otroligt 
glad för det. 
Greger: Jag har varit fylld av entusiasm för det här, absolut, till största delen. Fast samtidigt kan jag 
ju känna att det börjar komma liksom en ålder där... jag får tänka så här att ”nu får du nog skärpa dej 
lite, för att du får ju inte tackla av här, nu”, liksom. Saker som funkat automatiskt tidigare det 
kanske man måste mer hålla vid liv nu... det här resonemanget handlar nog mer om ett allmänt 
kroppsligt, fysiskt hälsoresonemang, att det som bara funkade innan funkar inte så nu. 
A: Tar det längre tid nu, att ”lära in” också? 
G: Klart jag kan känna det liiite trögare... Veckans program är väldigt komplicerat, men ibland kan 
jag känna att jag faktiskt hittat sätt att kompensera. Kanske är det en undanflykt, men på nå ́t sätt 
känns det som att ibland har jag nog genomskådat vissa saker för att här är det inte så viktigt att det 
är precis ”alla prickar på rätt ställe”, utan det är nå ́t annat det handlar om. Det låter som ett sätt att 
komma undan jobbet, men det är inte det, riktigt. 
Danne: När man började här var man förbannad för att man missat två toner på en konsert, eller 
hamnat snett på nått annat vis, då gick man och ältade det. Det är en helt annan sida av myntet nu, 
alltså. Ja, man får komma igen nästa gång istället, nu, och lägga det där bakom sej, för att det är det 
enda sättet. 
Cia: Jag tror att man inte får fastna i att man måste sätta varje ton, för då kommer man lite.. då kan 
man halka efter, eller före, då glömmer man bort helheten. 
K: Jag kommer ihåg första gången jag överhuvud taget fick ett vikariat; det var liksom.. hehe.. inte 
en så lätt opera! Jag sa bara ”Ja! Äntligen ett vik!” Och så kom jag hem med noterna, det var 100 
sidor! Den ena sidan var svartare än den andra, och jag kom ihåg att jag övade kanske 12 timmar i 
tre dagar i sträck, jag hade så ́n träningsvärk när jag kom till första repet att jag kunde knappt spela! 
A: Du var förtvivlad? 
K: Ja, men det var ju ren ångest, de där dagarna! 
A: Fanns det nå ́n som kunde berätta för dej att ”ingen kan allt”? 
K: Nej, man tänker ju liksom att alla kommer att sitta där och kunna alltsammans, var enda ton, 
fantastiskt, på första repet! Men jag är glad att jag ändå.. jag visade ju att jag var beredd att jobba för 
nånting, allt resulterade ju i att jag fick komma dit mycket mer! 
C: Det där är ju jobbigast när man börjar att jobba. Att man inte kan nånting. Men då hade man ju 
en annan slags övningsmetodik också. Sen lär du dej med åren hur man.. att skala bort allt onödigt 
för att få tid över till annat...det där tror jag är en process.. man lär sej hur man ska hålla sej i form, 
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man liksom kommer på hur man ska hålla en acceptabel form, eller snabbt komma i form till 
exempel efter en semester. 
A: Vad händer om du inte spelar på ett tag, Kim? 
K: Det behövs inte många dagar för att det ska kännas. Man kommer ju inte ur form men 
finkänsligheten försvinner ju. Jag har aldrig haft en sommar när jag tänkt att nu släpper jag 
instrumentet och så kommer jag igen sen i augusti, men det är ju klart man kan ta nån vecka.. 
F: Jag var tvungen att lägga ner instrumentet 2 månader en period. Det var inga som helst problem 
att ta upp det igen och jag tror det har att göra med att man suttit med det här instrumentet i 40 år, 
rent yrkesmässigt, då... och nästan 20 år dessförinnan, man växer väl ihop. På nåt vis är man väl 
uppvärmd sen 40 år tillbaka. 
K: Men när jag började, första året och så, då var det verkligen bara orkester, man kände att man 
hade inte tid med nånting annat. Man ville ”sätta” allting så bra som möjligt. Det finns ju inga 
gränser på vad man skulle kunna lägga ner på orkesterstämmorna egentligen. Och det är ju klart 
man måste öva, jag måste öva jättemycket fortfarande. Jag vet inte om det nånsin kommer att vara 
så att man kan luta sej tillbaka, men det är klart att det är skönt när vissa saker som man verkligen 
har övat in återkommer, fingrarna kommer ihåg det. 
D: När man börjar sin karriär har man ju ett helt annat fokus på att lära sig saker och komma in i 
arbetssituationen. Då sliter man ju hårdare och man är yngre och orkar mera. Nu försöker man på 
nåt vis, missförstå mej rätt: överleva, både fysiskt och psykiskt. Det är inte lika stort fokus på att 
bevisa nånting, spelmässigt, utan man försöker få det att fungera i stämman. 
A: Prestigen? Är det den du pratar om, Danne? 
D: Ja, den finns ju inte alls där på samma sätt, nu. Man vill bara se till så att det fungerar.. också 
sammanhållningen och allt.. och alla de yttre parametrarna. Man ska försöka underlätta så mycket 
som möjligt, för situationen är nog pressad som den är. Plus att kroppen tar ju stryk och emot, ju 
äldre man blir.. 
C: Det är väldigt viktigt att lägga ner spelet! Jag har gjort jättemycket uppehåll med barnen. Det 
kunde man ju inte när man gick på Musikhögskolan, då kändes det ju så otroligt konstigt, man 
tyckte det var katastrof när man inte hade spelat på en vecka! Men sen lärde man sej ju att det 
fungerar visst, och dessutom är det ju bra mycket roligare sen! Plus, den stora vinsten tycker jag är 
att man kommer ur vissa olater som man lagt sej till med, man kan liksom börja från ”scratch”, med 
stråken och ser till att man inte har en konstig hållning eller andra småsaker. 
Bea: Alltså, jag har svårt att komma ihåg hur det var förut, men.. kraven har ju blivit så enormt 
mycket högre. Orkestern har blivit mycket bättre; det krävs att man kan stämmorna ganska bra 
redan på måndagen, nu för tiden. Det har skett väldigt mycket de sista 10 åren, får man väl säga. Nu 
ställs hela tiden krav på varje musiker. Det ställs också så mycket högre krav än förr på dom som 
söker jobb i orkestern. 
A: Men hur upplever du din kapacitet nu, då? 
B: Jag tycker att jag spelar bättre nu än jag gjorde förut! Men det beror ju på att jag övar mycket 
mer! Jag tycker det är mycket roligare nu! 
A: Och du känner ingen begränsning, kroppsligt? 
B: Åldern tycker jag inte har påverkat mej... näe.. ögonen, möjligen, jag ser sämre.. jag måste ha 
mycket ljus. 
C: Synen, det är jättejobbigt när man är närsynt. Närsynthet i orkestern, det är ett helsike som jag 
inte tror att alla är medvetna om. Man är helt beroende av bra ljus!Men den största frustrationen 
tycker jag är att vi har så tunga produktioner på rad, med bara en dags vila. Man ställs inför valet: 
familjen eller övningen. 
F: Man blir väldigt ljudkänslig! Det är så skönt när det är tyst! 
G: Men jag har alltid brottats med att jag periodvis blir väldigt nervös, liksom pressad... men det får 
man också lära sej att leva med, försöka lära sej själv hur man är. Det är också en del av det här 
jobbet. Jag tycker ju att jag har mycket mera rutin att luta mej mot nu, tidigare kunde jag vara mer 
störd av att det var nåt ställe som jag inte hade koll på, och så påverkade det hela stycket, liksom. 
Men nu kan jag isolera det och tänka att ”jaja, det löser jag lite på mitt sätt, det finns ju så mycket 
annat”. Å andra sidan kan jag plötsligt känna att ”herregud, är du fortfarande 15 år? Kom igen nu 
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alltså..”. Man har det där lilla barnet i sej också.. det är väldigt svårt detta med åldrande, alltså 
kroppsligt åldrande och mentalt åldrande, det är ju... vad är man för typ? Men visst har det 
förändrats, det måste jag säga. Vad var frågan nu, förresten? 
A: Kompetens kan vi diskutera! Om man jämför med det gamla skråväsendet så ska ju de unga ta 
del av en ”färdig” kunskap, erfarenheter och traditioner som redan finns i orkestern. Vilka är 
”mästarna”? 
G: Jag tänker inte så! Jag kan tycka att det är väldigt hög teknisk nivå på de unga musikerna som 
kommer, men jag förstår ju att dom också sliter med det här glappet som jag upplevde när jag kom 
till orkestern, mellan en utbildningssituation och verkligheten, på nåt sätt. 
Eskil: Ja.. ibland kan jag väl känna att dom ändå tycker att man har nån slags ”visdom”, men,... jag 
menar, jag känner ju respekt för deras kunnande också...det blir en bra mix... Jag har ju ingen lust att 
komma med nån pekpinne och lära upp någon.. 
C: Dom unga nu, i alla fall i vår stämma, dom har varit ganska bra på att visa en attityd i frågor som 
”hur gör du där”.. och då känner man sej genast mycket mer uppskattad. 
A: Så du kan faktiskt känna i bra stunder att du är en ”mästare”? 
C: Ja, jo, att jag verkligen har något att lära ut fastän jag vet att dom är tekniskt bättre. Men man kan 
ju oftast märka att dom inte liksom lärt sej forma.. förändra klangen, det är mycket mer ”solistspel”. 
D: Jag känner inte att dom som får jobb nu har samma.. visar samma stolthet. Och sen det här med 
respekten... folk har ju suttit här i alla fall i 20-30 år, det är värt nästan ingenting längre. Jag behöver 
inte känna mej som en mästare, men man känner att det finns i princip noll... Alltså, hur bra man än 
är att spela, så är det ju det här med samspelet en helt annan sak än när man står hemma och är sej 
själv närmast. Det är på det planet som man har en del att... 
A: Önska? 
D: Önska och även att bidra med! Hur attityden är när man sitter och spelar och det som gör att det 
blir både roligt och flyter på, en angenäm känsla, så långt det kan vara det i ett pressat yrke. Man 
behöver ju inte känna avundsjuka på dom unga när dom kommer hit, utan.. det är när folk börjar 
stöka för mycket, är överambitiösa på fel sätt. När dom ska framhålla sej själva istället för att jobba 
för kollektivet. F: Det finns väl många som är kaxiga men det brukar lugna ner sej ganska fort! 
A: Men du då, Kim, känner du dej nånsin som en lärling i orkestern? 
K: Ja, absolut. Det är verkligen skönt att sitta bredvid någon som man kan luta sej emot, men det 
handlar väl också om att våga tro lite på sej själv, att man själv kan ge nånting till den som sitter 
bredvid. Det är väl det som är konflikten, tycker jag, eller frågeställningen; att anpassa sej eller ta 
för sej! I vissa lägen ska man det ena, ibland det andra. Det är något man brottas med varje dag, 
tycker jag. 
E: Ibland kan man ju känna sej mindre kompetent, också, ju mer man har jobbat här! Man tycker att 
man... ”det här borde man väl ändå fixa vid det här laget”... vissa rytmer som man inte fixar, eller 
som man kanske borde lösa lite snabbare, eller vara med lite bättre på, lite snabbare i huvudet, 
liksom... Men jag tycker att det handlar om inställning också, man orkar inte hålla samma glöd. Jag 
har lite svårare att ”känna” så mycket nu när jag spelar orkester. Det uttryck som man har när man 
spelar själv, eller i kammarmusik, det är svårare nuförtiden att få fram sånt också i orkestern. 

Instudering 
Cia: Alltså, hela jobbet är ju en utmaning. Det är nya verk, nya dirigenter, det är ju aldrig lika. 
Det är ju det som är det roliga, att man får hela tiden nya problem att lösa, att anpassa sej till och 
förhålla sej till. 
Finn: Ja! Det är ju oftast så att man börjar på måndag med ny repertoar. Där tror jag alla är mer 
eller mindre nervösa! Även om dom tittat på vad dom ska göra, naturligtvis. Första dagen, i en 
symfoniorkester, så är mer eller mindre alla lite spända innan, det är den jobbiga dagen där. Man har 
aldrig riktigt klart för sej hur det ska låta, vad som krävs av mej, och så vidare. 
A: Man kan alltså öva på något, rätt gediget, men vara lika chockad i alla fall på måndagen? 
Greger: Ja, javisst! Det är ju också väldigt konstigt, egentligen.. 
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Cia: Ja, det där är ju lustigt.. som Våroffer, till exempel, första gången man spelar den så känns det 
som om man blir överkörd av en ångvält. Man förstår ingenting och fattar ingenting av hur någon 
kan spela det över huvud taget. Sen, när man väl har lärt sej det där så är det ju.. gång två är ju redan 
mycket lättare, och nu tycker man ju inte alls den känns så speciell. Och alla som spelar Våroffer för 
första gången fattar bara inte: ”hur gör du??”. 
A: Hur ”lär” man sej då, hur går det till? Från första stunden till dess att man känner sej bekväm, till 
att man ”har stycket i handen”? 
Eskil: Ja.. första genomspelningen kan vara så där kaotisk. Det kanske inte verkade svårt hemma 
men det kan bli svårt i orkestern; det synkas inte alls eller är jättestarkt. Men redan under andra 
genomspelningen faller mer och mer på plats. Man registrerar förstås vad som händer runt omkring 
en, reagerar med dom man sitter nära, jag brukar nog försöka vara mest fokuserad på mitt, inte så 
mycket på omgivningen... klart man spelar ihop med den man sitter med, förstås.. men hur det går 
till i den här processen.. 
A: Ja vad är det som händer för att det plötsligt kan kännas ganska bekvämt? 
E: Jag tycker att dirigenten har en väldigt stor del i det, om det känns bekvämt, under hela veckan. 
Det är inte bara dirigenten, men mycket. 
G: Det är konstigt, det där. Det finns ju dirigenter som.. man tänker ”men snälla nån, låt oss vara, 
börja inte pilla nu, redan, låt oss spela en gång till för det är så mycket som löser sej på en 
genomspelning till. Det faller på plats alldeles utmärkt utan dej, bara du lugnar ner dej lite, gubbe”! 
F: A propå dirigenter, en sak som jag absolut har lagt märke till är att unga människor, musiker, 
antecknar mycket, mycket noggrannare vad en dirigent säger, det gjorde man inte tidigare, jag gör 
det fortfarande inte. 
A: Kommer du ihåg allt, då? 
F: Jaa. Dessutom är det så att det han eller hon säger kanske inte gäller i morgon. Då spelar man 
efter vad man antecknat istället för att lyssna, man sluta lyssna, man spelar som det står att det ska 
vara. Många dirigenter pratar om nyanser; ”skriv diminuendo, crescendo” men egentligen är det 
fraseringar man menar, hur man anpassar sej till det här så att det blir en ensemble. 
C: Jag försöker att inte skriva in fingersättningar, men ibland måste jag. Men jag skriver väldigt 
mycket! Liksom vad som händer. Och inte bara för min egen skull, just nu, utan också för att det ska 
finnas där, det blir lättare nästa gång man kommer till det, även om det inte är jag som sitter i den 
pulten då. När dirigenten säger något så ska man ju liksom ta det till sej och.. skriva upp och liksom 
inte tro att man kommer ihåg det nästa dag, för det gör man oftast inte.. 
Kim: Jag brukar skriva in ganska mycket fingersättningar, om jag övar själv så gör jag absolut det. 
Men även på podiet, fast inte lika mycket. Men jag tycker jag börjar vänja mej av med det, och det 
är rätt skönt, så att man inte är helt beroende av att fingersättningen står där. 
E: Jag skriver en del fingersättningar i övningsstämmorna. Då brukar det räcka med att jag skrivit 
det en gång, så kommer jag ihåg det sen. Då behöver jag inte skriva in det i podiematerialet. 
F: När jag började hade man aldrig tillgång till en övningsstämma. Kopiatorer fanns ju inte! 
C: Vi har bara haft övningsstämmor de senaste åren. Förr fick man slåss om stämmorna, vi hade 
alltså bara dom vi skulle spela efter på podiet. Ibland ”tog dom slut”, då fanns inte ens nån kvar att 
kopiera! 
F: När jag var ung så upptäckte jag att just bland stråkmusiker, inte basister kanske, men hos 
violinister, altviolinister och cellister så pratade man inte om svåra ställen, man undvek de där 
ställena man nästan inte kunde, medan kontrabasister dom diskuterade stråk och fingersättningar för 
sitt instrument och hur dom kunde göra. Blåsarna har alltid diskuterat; ”hur gör vi här”,”hur gör vi 
där”, medan bland violinisterna så var det lite mer hemligt det där. Åtminstone så var det så förr.. 
A: Hur lång tid innan första repet börjar ni förbereda varje enskilt program? 
Bea: Jag försöker förbereda mej ganska lång tid i förväg... jag brukar börja flera veckor innan, titta 
igenom stämmorna, kanske lyssna igenom stycket.. Om man lyssnar igenom kan man ju strecka för 
det man märker är knepigt. 
E: Skillnaden mot när jag var ny i orkestern är nog att jag lägger ner mer tid nu på att studera 
stämmor, och då, förr, la jag ner mer tid på att spela annat, vilket säkert gjorde att jag i och för sej 
kanske ibland var i bättre form, förr, rent spelmässigt, man höll igång en större repertoar samtidigt 
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som orkesterlitteraturen. Nu tycker jag att kraven och trycket runt om har ökat, det ställs mycket 
högre krav på hur väl man förbereder sej. 
A: Så du tror inte att en 25-åring idag skulle säga sej göra som du gjorde förr, att dom övar mest på 
annan repertoar och fixar orkesterstämmorna på podiet? 
E: Nej, jag tror alla övar mer på stämmorna nu, även 25-åringarna! I alla fall; ofta plockar jag 
fram min metronom. Hemma. Ibland kanske lite tidigare men oftast en vecka innan. Jag kollar om 
det står några tempopreciseringar, men även om det inte står något så sätter jag igång med 
metronom. För mej går det mycket snabbare att lära mej stämman om jag har ”ticket”, det blir som 
en dirigent, liksom, och då sätter jag den först på lågt och sen drar jag upp tempot allt eftersom. 
F: Metronom, det är ovärderligt! Man tror att man spelar rytmiskt, men.. 
A: Med din rika erfarenhet, Finn, vad har du för instuderingsstrategi? 
F: Jaa.. man ställer sej och övar, helt enkelt! Det är på podiet man lär sej. Hemma ser man till att det 
blir som det ska vara. Och det som är väldigt svårt det bankar man in genom att ta om och om igen 
och till slut så går det! 
K: Jag tar ut noterna i veckan innan och så kollar jag vad det är för nånting, hur det ser ut, hur pass 
svårt det verkar. Så sätter man igång, det blir mycket på helgerna. Jag behöver nog öva ganska 
mycket, tror jag. Min a-vista är inte så där jättebra. Så jag måste lägga ner mycket tid på det. Det 
räcker inte att läsa igenom en gång! 
G: Jag har alltid haft ganska trögt med att läsa noter, förr var jag väldigt avundsjuk på dom som 
bara rev allt från bladet, ”hur går det till”, liksom! Jag känner mej inte som den blixtsnabbaste idag, 
heller. Jag mår bra av att ha lite förberedelse i kroppen innan jag kommer till podiet. Gillar inte att 
sitta som ett fån, då blir jag stressad och då blir det sämre, liksom. 
A: Betyder det att du börjar förbereda repertoar lång tid innan första repetitionen? 
G: Nej, det finns ingen anledning att plocka ut övningsstämman hur tidigt som helst för då kan man 
glömma av grejerna. Jag brukar ha en timme varje morgon innan repet som är min tid, liksom. Den 
är värdefull. Sen brukar jag ju förbereda hemma på helgen, men det är ju helt beroende av vad som 
ska göras. Ibland kan det ju handla om att ”ja, ja, det är det vanliga”, så behöver man inte ägna mer 
tid åt det. Då har man ju rutinen. Det spelar en stor roll om man gjort en grej förut, framför allt på 
konsert, man lär sej så mycket på konserten, tycker jag. 
A: Det pratas om bra och dåliga ”måndagsorkestrar”, hur det låter under veckans första repetition.. 
G: Men det är ju faktiskt konserten som gäller! Det är klart att man ska spela anständigt på 
måndagen, men det finns ju motsatsen, det finns folk som spelar som gudar på rep, men sen när det 
blir konsert så funkar det inte i alla fall. På något sätt så tycker jag att man spänner bågen på en 
repetitionsperiod och sen pang; ska det bli bäst på konserten. Jag var nog mera mån förr om att på 
måndag morgon så skulle det vara perfekt, vad det nu var för någonting, och sen skulle det bara bli 
ännu bättre... ja, det kanske bara blev ”tröttare”! Jag vet många musiker som verkligen trevar på 
måndag och spelar kanon på konserterna, alltid, det är deras sätt att jobba. Skulle man börja rota i 
det så kanske det bara skulle bli sämre! Det kommer alltid perioder med ambitionssnack, hur vi ska 
höja kvaliteten, att om vi alla övar en timme mer eller så, då ska vi se att det blir bättre...jaa, det 
kanske det blir, eller så blir det inte bättre! Det är inte så enkelt, vi är alla så olika. Man utgår liksom 
ifrån en matematisk, fysikalisk uppställning att orkestern har l iksom en fart som är konstant och 
höjer man bara den farten lite så når man en högre punkt på konsertdagen. 
C: Rent generellt tycker jag bäst om att inte öva i förväg, jag vill helst öva efter den första 
genomspelningen! 
A: Oj! Det är radikalt! Du vill ha helhetsbilden först? 
C: Ja, då har man hört vad det är och vet vad som är viktigt. Det är ju inte alltid det går att utläsa av 
notbilden vad som är svårt. Om det är nutida musik kan det vara så mycket i blåset så att det spelar 
ingen roll vad man gör. Och ”meningen” kan ibland vara att det bara ska vara ”något som händer”, 
inte dom exakta tonerna. Men vissa verk vet man ju att dom måste man titta på i förväg och då gör 
man ju det, förstås. Men.. eftersom jag är hyfsat bra på att läsa a vista så kan jag ofta unna mej den 
lyxen. Sen har vi ju stämrep på tisdagar, så då får man ägna måndagkvällen, nån timme, om det är 
så.. 
A: Så det är en av dina starka sidor att du snabbt och lätt kan se ett mönster för bra fingersättningar? 
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C: Jo, det kan räcka med att jag bara spelar igenom en gång så vet jag, eller har i alla fall en plan... 
jag menar, varje repetition är ju också en chans att öva, man får se det som ett övningstillfälle för sej 
själv. Jag tänker väldigt mycket under repen! Jag försöker hitta fingersättningar som underlättar, 
hitta system.. 
A: Det låter nästan som en särskild begåvning, en ”intelligens” för sej? 
F: Det är ju en stor del av erfarenheten att förstå vilka ställen som är viktiga att spela på ett visst sätt 
och vilka ställen som tillåter ett slags ”fusk”. Också att hitta lösningar för tekniskt svåra ställen, man 
känner igen vissa kombinationer av toner och förstår att... vi har ju ständigt problemet med att hitta 
bra fingersättningar för att lösa tekniskt svåra ställen. Det är en erfarenhetssak att känna igen 
kombinationer. 
A: Ett slags fusk säger du om det jag vill kalla”rävspel”! Hur skulle ni definiera det? 
G: Det är ett slags kreativa lösningar för att... göra så nära sanningen som möjligt, med dom 
förutsättningar som man har, så att säga.. 
E: Det är klart att man inte kan spela alla toner, liksom, det är för kort tid, man skulle behöva öva 
kanske i två månader innan, på en stämma, om man skulle kunna spela det som ett solostycke. 
C: Det är den stora grejen att man måste lära sej att allting inte hörs, man måste veta vad man ska 
satsa på i en snabb uppgång till exempel, att det viktigaste är att det låter rent och är bra i ”början 
och i slutet”! 
A: Hur lång tid tar det innan man fattar det, då? 
C: Jag tror jag kom på det ganska snabbt. Jag hade bra kolleger att lära av, man formas väldigt 
mycket av dom man spelar med. 
A: Du menar att det var kolleger som gav dej.. grönt kort, så att säga? 
C: Ja, helt omedvetet, jag menar, det är en allmän spelkultur i orkestern. G: Jag levde i nån slags 
föreställningsvärld förr att man skulle klara av allting, man trodde att det ska man väl göra.. men det 
har man väl insett att man inte... 
Danne: Det kanske inte är meningen att man ska fixa alla sådana ”ställen”, utan bara tänka liksom 
på funktionen. Spelar man Wagner eller Strauss efter boken så kanske det låter skit... för att det är 
tänkt som en effekt. Kompositören måste skriva ut allt, men effekten av stället blir fel om man 
spelar rätt till 100 procent! Om man ser effekterna av ett ställe så satsar jag där jag känner att 
musiken vinner på det istället för att stirra mej blind på alla svarta prickar som står där.. 
G: Sen är det också detta att... hjärnan gör ett bra jobb på natten, när man vilar! Då gör den ett 
jättebra jobb, men man måste tillåta den att jobba ifred... jag har varit dålig på det, det har varit 
mycket tvinga, tvinga.. Men jag har blivit bättre på att hantera vilotiden! Det är till exempel att inte 
stångas med en grej som man inte kan. 
A: Du har mer överseende med dej själv? 
G: Ja, kanske det, och är mer förlåtande, man har accepterat att man är levande materia, att det 
känns inte lika dant varje dag. Ibland funkar grejer väldigt bra, automatiskt, man behöver inte ens 
värma upp.. Men just inlärandet, jag kan inte säga att det har varit nån aha-upplevelse, inget ljus 
som har tänts, inget ”så här är det”. Det är en lång process, en gradvis process som man är inne i. 
A: Du nämnde uppvärmningen, Greger. Spelar ni skalor och etyder varje dag? 
B: Jag har två övningar, en med någon slags drillar.. 
A: Vänsterhandsteknik? 
B: Ja, och styrka, mest. Sen har jag något för hela stråken. Jag kanske borde öva skalor men det gör 
jag inte. 
D: Man applicerar tekniken i musiken istället för att gå på rena teknikövningar. Man övar inte för 
övandets skull, utan för att fixa musiken, det är stor skillnad mot förr. Det är väldigt mycket att 
spela, alltså, den tid som är över behöver jag för att återhämta mej. 
E: Jag spelar en skala och kanske nån liten etyd. 
F: Det är väldigt sällan jag kör några uppspelningsövningar nu, kan jag säga. 
K: Jag brukar värma upp med en skala, men etyder det spelar jag faktiskt inte. 
C: Skalor kan jag göra för att värma upp, etyder.. nja, mest efter semestern. 
A: Bea, du sa att du tycker det är en god hjälp att lyssna på verken, Är det till gagn för fler? 
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E: Jag tycker det tar för mycket tid, en symfoni, det är ju en timme, liksom. Jag har inte den 
timmen, då måste jag sitta och öva istället. 
D: Jag lyssnar bara om det är något fullständigt nytt. 
K: Jag gjorde det mera förut under några år, det underlättar verkligen.   
A: Pultkamraten, då? Vad gör man tillsammans med denne? Hur hjälper man varandra? 
E: Om man är koncentrerad och räknar bra, det är bra! Det känner man ju ofta om man sitter med 
någon som är väldigt säker och räknar bra, att man kan koppla av lite då, att man behöver inte vara 
orolig för att den personen liksom inte går att...Då måste man ju själv ta över den biten så mycket 
mer. 
A: Att man andas ihop? 
E: Mmm.. 
A: Klang, då, hur jobbar man ihop med det, tycker du? 
E: Ja, jo, det gör man ju. Fast oftast pratar man inte så mycket om det, man känner mer om det 
liksom är nån som det är lätt att spela med, som man låter bra ihop med. Det svåra är om man sitter 
ihop med nån som man inte kan få ihop klangen med. 
A: Om man vibrerar på ett helt annat sätt? 
E: Ja, just det. Men det talar man ju inte om, direkt, inget ”vi måste verkligen få till det här!” 
F: Tillkommer en publik så blir det givetvis en dimension till. Och som inspirerar. Man hör ju det 
på vilken orkester som helst att genrepet kan vara lite så där, men till konserten då sitter det. Och då 
kommer också dom där förtrollade ögonblicken ibland. Inte ofta men ibland så kommer dom. Det är 
en fantastisk... sak.” 
 

Vidareutbildning / livslångt lärande 
(I samtalet med den unge respondenten Kim diskuterades inte vidareutbildning.) 
 
A: Jag undrar över detta med vidareutbildning. Andra har ju ofta så föränderliga yrken så dom 
måste vidareutbilda sej, det ingår liksom. Vi har ”intensivveckorna” för stämmorna. Har ni drömt 
om att själva kunna åka till nån slags... alltså lärare är ju svårt att säga, men till nån som ”feed-
backar” er personligen, så att säga? 
Eskil: Jag har ju gjort det. Då jag hade jobbat i 10 år så åkte jag iväg några månader. Men nu, 50 år 
plus... Att var och en skulle åka iväg så där? Ja, egentligen, det vore ju fantastiskt. Jag vet inte 
riktigt hur många som skulle vara intresserade av det. 
A: Men tror du att det skulle hända något om alla mellan 50 och 60 fick nån vecka emellanåt att åka 
nånstans, skulle det höras? 
E: Ja, man vill gärna inbilla sej att det skulle höras. Det vore väl bra med nån slags.. att det händer 
nåt när man jobbat här i 20, 30 år: ”ja, jag får åka iväg och ta lektioner!” 
A: Det värsta är väl att hitta nån som tar emot ”gamla avdankade orkestermusiker”? 
E: Ja, det vore antagligen nån äldre, vis lärare som förstår vikten av det.. 
A: Det fick ju inte vara nån som tryckte ner en. 
Bea: Man kan kanske fortbilda sej själv? Det har liksom inte blivit aktuellt att jag skulle åka ut och 
ta lektioner eller nåt sånt, det har jag aldrig.. det kanske man inte gör som... 
A: Men skulle du vilja att man... att det var naturligt att man åkte nånstans och spelade? 
B: Och spelade sonater och stycken, konserter, för en lärare? 
A: Nej, man kanske spelade med nån som såg till att man var riktigt avslappnad i kroppen och att 
man hade tyngd och klang och.. 
B: Ja, ja, men du menar i alla fall att gå för en lärare? 
A: Eller en, ja kalla det vad du vill, en ”återspeglare” eller.... En lärare, det känns ju på nåt vis som 
att det stadiet har vi bakom oss. 
B: Återspegla, vad skulle det vara, en annan violinist då, som man var kompis med, eller vadå, 
liksom? 
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A: Nej, jag vet inte riktigt. Men kan du tänka dej in i situationen att det ingick i jobbet, att du visste 
att du vart annat år eller så kunde åka några dar och få.. nåt lite Feldenkreiz-aktigt, kanske, och spela 
för att få bra tyngd och jobba bara med klang eller stråkkontakt eller sådant man kanske.. det är 
inget du längtat efter, eller? 
B: Nej, jag har inte tänkt på det. A: Du kanske snarare skulle.. inte vilja för att du skulle känna det 
som något jobbigt? Känna dej utsatt? 
B: Jaa.. alltså jag skulle nog känna mej rätt utsatt, men... det kanske vore bra? Jag har bara inte tänkt 
på det. 
Danne: Jag tror det är nog mera ett eget val om du vill utsätta dej själv för att gå kurser i nån 
slags.. spelsida av det hela, det är nog mer egna idéer om hur man vill hålla igång. 
A: Men kan du se för dej att du själv skulle ha 2-3 dar för en lärare som förstås har orkestervana och 
som.. kan möta den äldre musikern och.. ”spela långa toner och må bra”, kanske är det 
Alexanderteknik eller så, med balans och andning och sånt...? 
D: Jo, jo, absolut. 
A: Skulle du kunna tänka dej det, Danne, att alla 50+ i din stämma skickades iväg några dar, var och 
en för sej.. tror du att det skulle hända något med välmåendet i stämman då, tror du att det skulle 
kännas kollektivt? 
D: Jo, jag tror att det skulle vara enbart positivt att få komma iväg... 
A: Men man vill ju så hemskt gärna få slippa det där lärarmötet, det är vi ju färdiga med.. 
D: Ja, det var det jag ville komma fram med.. jag skulle också kunna tänka mej vår stämma... 
kanske om man vill ha individuell hjälp, varför inte, men att man som grupp får en gemensam 
känsla för hur vi är välmående i gruppen, så att säga.. 
A: Det handlar ju så otroligt mycket om kollektivet hela tiden! 
Greger: Men vad skulle man göra om man hade en vecka själv, liksom? Det kanske ser jättebra ut 
på papperet men när det kommer till praktiken så undrar man ju vad man skulle göra med den då. 
Om man tänker att man skulle hitta en situation där man studerar för nån, det är ju.. vad skulle man 
hitta för någon som kan möta en där man är då? Man måste liksom träffa rätt.. 
A: Är det det som är avgörande? Den personen kanske bara jobbar med ton eller balans.. Alexander 
eller Feldenkreiz, eller.. Jag tycker man ser många som börjar sitta lite illa med åren.. Tror du, 
Greger, att det skulle höja motivationen i kollektivet, om vi fick ägna tid åt sådana individuella 
övningar, eller är den redan ”som bäst”? 
G: Nej, nej, det är klart att det går att göra jättemycket för att höja motivationen. Man kan ju söka 
stipendier för att studera, genom våra vänföreningar, men jag har inte känt något som helst sug att 
söka pengar för att ta lektioner nånstans. 
A: Då tänker man det väl mycket som hur det var ”på den tiden” då vi verkligen var elever och tog 
lektioner? Man skulle väl vilja ha det i en annan form idag i så fall? 
G: Ja, och den formen.. nej, men det.. det måste väl handla om att det är någon som ger en det man 
behöver. Det har jag inte formulerat för mej riktigt vad det skulle vara. Men som princip är det väl 
en jättebra idé... men jag kan ju känna att kammarmusik är en väldigt bra form av personalvård. Om 
man nu ska försöka att lära sej hantera alla dom aspekter av det som det är att spela; att göra det i ett 
litet sammanhang, det lär man sej väldigt mycket av, på många plan. 
Cia: Jag tycker det är så viktigt att få annan stimulans. Det behöver inte vara ett helt friår, men tänk 
om man med bibehållen lön eller med en stor del av lönen i alla fall fick ha ett halvår eller i alla fall 
tre, fyra månader för att göra nånting. Ta lektioner eller göra nånting helt annat. Det tror j ag är 
jätteviktigt för att det blir lätt att man kommer in i ett ekorrhjul som man.. behöver bryta lite grand 
på ett eller annat sätt. Och huruvida det är att stå och öva.. Jag skulle tycka att det vore jättekul att 
till exempel få spela kammarmusik, att få sitta.. 
A: Så blev det kollektiv igen! 
C: Ja, fast ändå i en mindre grupp och att man får göra nånting lite mer förutsättningslöst. Men 
också så skulle man få gå hos nån som är.. ja, men bara kollar upp att man inte har en massa 
konstiga spänningar och sånt. Fast jag tror att nu, definitivt i den ålder man har nu; jag skulle nog 
inte vilja ställa mej och spela .. alltså om man skulle ha nån slags masterclass om man skulle skulle 
spela upp nåt stycke. 
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A: Menar du med fler än du och din lärare då? 
C: Ja. Inför andra på det sättet. Jag känner att jag inte är rädd för att inför dom andra spela 
orkestergrejer eller.. Men däremot skulle jag inte alls vilja stå och spela en Bachsvit för kolleger, 
eller på det sättet. 
 
I samtalet med studiens äldste respondent beskrev han, innan jag hunnit nämna ordet 
vidareutbildning, en specifik situation och sitt agerande. Så här berättade Finn: 
 
Finn: Det hände efter ett... jag hade varit 8 år på /en för honom ny arbetsplats/ och då var jag 
väldigt utarbetad, det hade varit oerhört jobbigt och det fanns inga ledigheter bara för att jag hade en 
stämledarbefattning, och då kände jag att jag hinner inte öva riktigt, jag blir bara sämre och sämre, 
jag spelar inte riktigt rent längre, det är inte riktigt i sin ordning. Jag var inte nöjd med mitt eget 
spel, helt enkelt. Så jag gick ner på halvtid under en hösttermin, för att hinna öva. Då tog jag fram 
alla gamla Kreutzer (etyder, min anm.) och allt det där, och övade... 
A: Hur gammal var du då? 
F: Jag kan ha varit mellan 50 och 55 år. 
A: Det är ju nåt jag undrar över: vi har ju aldrig individuell utbildning i vårt jobb... 
F: Nej, det har vi inte. 
A: Inte annat än att man åker nånstans med sin stämma, kanske, eller jobbar intensivt med stämman, 
med det stora gänget. Du tog saken i egna händer, då. Kan du tänka dej att det skulle bli nån slags 
normalitet att man, just i den åldern mellan 50 och 60 år, avsatte egen tid då man verkligen kunde 
öva, då... eller till och med träffade nån? 
F: Jag tror att det skulle vara oerhört intressant för dom allra flesta! 
A: Hur skulle det se ut? 
F: Ja, det har jag inte... jag har inte tänkt på det här förut! Jag vet att i Danmark har man 
möjligheten att ta ett års tjänstledighet. Alltså du har inte lön då, men du får ta ledigt och komma 
tillbaks till ditt jobb efter det att du jobbat ett visst antal år, 15 eller så. Och det vet jag att kolleger i 
Danmark gör. 
A: Men efter 10-15 år... det är ju många som gör det, då har många ännu stipendiepengar kvar med 
tanken att just studera ett tag till för nån efter ett antal år i orkestern. Men det är ju få som gör det 
efter det att dom fyllt 40... 
F: Nej, det är ju svårt när man ska ha ihop till hyran, man kan ju inte bli av med sin lön. Det fanns 
ju ”friår” förr när man kunde ta tjänstledigt med ”sjukpenningslön” för att en annan kollega (en 
”free-lancer”, min anm.) skulle kunna få jobba heltid ett tag, det var det flera av mina kolleger som 
utnyttjade för att kunna studera vidare och variera sig själva. 
A: Men, skulle man kunna tro att en arbetsgivare skulle vilja betala en vecka, säg vart femte år? 
F: Jag tror inte det räcker med en vecka. 
A: Skulle det vara meningslöst? 
F: Nej, inte meningslöst men för lite. 
A: Men är det nåt man borde jobba för? Och vem skulle kunna hjälpa en gammal orkestermusiker? 
F: (skratt) Ja, det vet jag faktiskt inte! En vecka, visst, det skulle kunna hjälpa naturligtvis, men j ag 
tog ju ett halvår ledigt, det tyckte jag nog behövdes för att komma någon stans. 
A: Du ”skötte” dej helt själv? 
F: Ja. Det gjorde jag. Och sen har jag ju alltid, alltid spelat kammarmusik, i någon form. Hur jobbigt 
det än har varit så har jag alltid gjort det. Mycket därför att som stråkmusiker så sitter man ju alltid 
och spelar unisont med många andra. För att få spela själv och verkligen höra hur det låter när jag 
spelar... det... att städa i hörnen, liksom, det hjälper naturligtvis. Men det är klart att det skulle vara 
bra... lärare... ja, jag vet inte... 
A: Jag undrar om det skulle höras om en orkesters samtliga äldre musiker hade fått ”åka nån stans” 
för att få tillbaks bra klang och... för jag kan tänka mej att klangligt är det inte alltid optimalt.. 
F: Jag tror att det skulle höras jätteväl, det tror jag, inte minst därför att entusiasmen skulle komma 
tillbaka. Glädjen. Att känna att man kan det man vill.. .det tror jag verkligen. 
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