
 

Kurs: Examensarbete 15 hp  
2014 
Lärarexamen 
Musik, pedagogik och samhälle 

 

Handledare: Ronny Lindeborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Danielsson 

Hur påverkar den 
musikaliska bakgrunden 

musikers yrkesutövande? 
 

 

 

 

  

 





II 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att utforska på vilka sätt den musikaliska bakgrunden och 
den musikaliska identiteten avspeglar sig på yrkesmusiker i deras yrkesutövande, när det 
avspeglar sig som tydligast och vilken period i deras musikaliska bakgrund som de anser varit 
mest betydelsefull. Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre musiker i olika åldrar. Den 
musikaliska bakgrunden, vilka åldrar som varit av störst betydelse och på vilka sätt de anser att 
deras musikaliska bakgrund skiner igenom i deras instrumentalspel har diskuterats i 
intervjuerna. I tidigare studier har man konstaterat att den musikaliska bakgrunden har en stor 
inverkan på hur man utför sitt yrke. Miljön och de erfarenheter man fått från sin uppväxt 
skapar en trygghet som man tenderar att hålla fast vid. 

Resultatet från denna undersökning visar att samtliga intervjuade anser att den musikaliska 
bakgrunden har stor betydelse för hur de utför den kreativa process som musikeryrket innebär. 
Musik som föräldrar och syskon lyssnar på i barndomshemmet visar sig har stor betydelse för 
hur de identifierar sig musikaliskt, men de sena tonåren visar sig vara av allra störst betydelse. 
De menar också att det är i tonåren man blir mer självständig och att det är då man börjar ta 
musiken på allvar, vilket leder till de att ser tillbaka på den tiden som mest betydelsefulla och 
utvecklande. 

Den musikaliska bakgrunden visar sig avspegla sig som tydligast när man spelar i andra 
musikstilar än den som man är mest van vid. 
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1 Inledning 

I detta examensarbete vill jag ta reda på hur den  musikaliska bakgrunden och den 
musikaliska identiteten avspeglar sig för yrkesmusiker i deras yrkesutövande. 
Inspirationen till detta arbete fick jag genom ett samtal mellan mig och min far. Vi 
samtalade en kväll kring musiksmak, musiker, artister med mera. Min far är inte musiker 
själv, men han älskar att lyssna på musik, har ett genuint musikintresse och är kunnig 
inom olika musikgenrer.  

Som ung var det rockmusik som var min grej. Jag spelade i rockband på fritiden med 
mina vänner och hade som största dröm att bli rockstjärna. När jag kom upp i 
gymnasieåldern började jag dock komma in på andra typer av musik, så som jazz, fusion 
osv. Min far frågade mig under vårat samtal om jag på något sätt kunde märka av min 
bakgrund som rocktrummis när jag spelade andra typer av musik. Detta fick mig att 
fundera kring min musikaliska identitet. Vad har påverkat mig mest? Vilken typ av 
musiker ser jag mig själv som? På vilka sätt skiner min musikaliska bakgrund igenom i 
mitt spel. Detta blev startskottet till att jag valde att skriva om detta i mitt examensarbete. 

Jag har växt upp i en musikalisk familj och släkt. Både min mor och syster sjunger och 
spelar piano och har ett stort musikintresse. Min mor har sjungit i gospelkör i större delen 
av sitt liv och som barn spelades det ofta gospelmusik i vårt hem. Jag lyssnade och 
spelade dock inte gospel själv. Men för ungefär ett halvår sedan fick jag en förfrågan om 
att spela med en etablerad gospelkör i Uppsala. Jag tackade ja då ansåg att det skulle vara 
spännande och positivt utvecklande för mig som musiker. Samtidigt kände jag mig 
nervös och osäker på musikstilen. Men efter att ha spelat med gospelkören ett tag märkte 
jag hur gospelmusiken som jag så mycket hade hört i hemmet som barn började väckas 
till liv igen. Låtarna, rytmerna, klangerna, dynamiken och glädjen i musiken, det fanns 
där i bakhuvudet men hade tillfälligt förträngts för att sedan komma tillbaka långt senare. 

Efter reflekterande kring min egna musikaliska bakgrund och identitet började jag hitta 
fler aspekter på hur jag påverkats musikaliskt av min bakgrund. Jag insåg att 
rockmusiken som jag växt upp med i min ungdom påverkade mig mer än jag tidigare 
trott. Jag började att analysera mitt trumspel och insåg att när jag spelar till exempel jazz 
eller fusion finns tydliga influenser av rockmusiken från min ungdom. När jag 
improviserar fritt eller spelar fills har jag märkt att trumspel som är typiskt för 
rocktraditionen träder fram, trots att jag inte alltid är riktigt medveten om det själv. Det 
bara sker per automatik. 

En tanke jag har är att den musikaliska bakgrunden påverkar musiker mer än vad de 
inser, samt att också denna påverkan förändrats över tid. Är det så att den äldre 
generationen musiker känner ett starkare band med specifika artister och album från sin 
ungdom än den yngre generationen? Detta antagande baserar jag på digitaliseringen som 
den unga generationen växt upp med. Tjänster som Spotify och Youtube erbjuder ett i 
princip gränslöst utbud vilket leder till att dagens ungdomar kan lyssna på nya skivor och 
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artister direkt i datorn eller mobilen, medan de som inte haft dessa tjänster i sin ungdom 
kanske köpte en skiva i månaden och lyssnade på den om och om igen, och detta tror jag 
ger en starkare relation med en artist eller skiva.  

I detta arbete vill jag ta reda på om mina tankar, antaganden och erfarenheter stämmer 
genom att intervjua andra musiker och få reda på hur de ser på sin musikaliska bakgrund 
och musikaliska identitet och på vilket sätt det påverkar dem i deras yrkesutövande. 

2  Bakgrund 

Med musikers yrkesutövande menar jag det praktiska utförandet på instrumentet. Att 
analysera den musikaliska bakgrundens betydelse är en stor process som jag i detta 
kapitel valt att dela in i tre delar. Fokus i detta kapitel kommer ligga på den musikaliska 
identiteten då det handlar om just musiker, hur ser på sig själva och hur bakgrunden 
format dem till de musiker de är idag. Men för att förstå vad musikalisk identitet innebär, 
är det av stor relevans att först gå in på begreppet identitet som stort, vilket kommer 
utgöra den första delen av kapitlet. Där kommer det redogöras för vilka faktorer som är 
avgörande i hur vi uppfattar och förstår oss själva. Sedan kommer identitetsbegreppet 
mynna ut i musikens betydelse i formandet av vår identitet. Tidigare forskning kommer 
där att tas upp och det är detta avsnitt som utgör definitionen av det som i denna uppsats 
benämns som musikalisk identitet.  

Slutligen kommer ett kortare avsnitt om musikaliskt flöde och kreativitet. Som musiker är man en 
del i en kreativ process som kräver att man är medveten om vilka kreativa val som skall göras. 
Utgångspunkten för dessa kreativa val kommer i avsnittet knytas ihop med tidigare avsnitt om 
den musikaliska identiteten. 

2.1  Identitet 
Innan vi går in på den musikaliska aspekten skulle jag kort vilja beskriva begreppet 
identitet som stort, Då den musikaliska identiteten bör ses som endast en del i det 
betydligt vidare begreppet identitet.  

Begreppet identitet beskrivs i National encyklopedin som "självbild, medvetenhet om sig 
själv som en unik individ" (Hemsida: NE.se). Denna formulering kan ses som något 
förenklad då den i huvudsak fokuserar kring oss själva. Man brukar tala om ett 
"jagmedvetande" som innebär att man förstår sin egna personlighet i ett socialt 
sammanhang. Det handlar om att veta vem jag är, vilka andra är, hur de ser på vem jag är, 
jag vet vem de tror att jag är osv. När man talar om identitet är det ofta endast fokus på en 
själv, men det är av största vikt att belysa att vår identitet formas med hjälp av andra 
människor. Många identitetsforskare menar att det sociala sammanhanget är det 
grundläggande elementet i utformandet av vår identitet. Richard Jenkins (2008) beskriver 
identitet som ett samspel mellan likhet och skillnad i relationer med andra. Det är helt 
enkelt vår förmåga att veta vem som är vem. En människas identitet är dock inte något 
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som uppstår och sedan består, utan en livslång process som förändras under intryck och 
händelser i våra liv. Davison (2001) menar att vår identitet till stor del konstrueras 
beroende på om vi får tillgång till en viss position i ett visst socialt sammanhang. Med 
"position i ett visst socialt sammanhang" kan vi anta att Davison talar om olika roller som 
vi antar oss i olika sociala sammanhang. Han menar alltså att begreppen roll och identitet 
tydligt går hand i hand då vår identitet utvecklas med hjälp av de roller vi tar på oss i 
olika situationer.  

Lars Lilliestam (2009), Professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet väljer till 
skillnad från Davison att tydligt skilja på begreppen roll och identitet. Han menar att våra 
roller är en mer konkret och alldaglig aktivitet. En människa kan under en dag framträda i 
eller ikläda sig flera roller, till exempel som förälder, yrkesmänniska, partner, kompis, 
körmedlem etc. Identiteten går emellertid djupare än rollen. Medan man snabbt kan skifta 
roll förändras en människas identitet inte lika snabbt utan består och förändras över en 
längre tid (Lilliestam 2009 s.132). 

Jenkins (2008) skriver vidare att hur man identifierar sig själv har stor betydelse för vilka andra 
individer man identifierar mig med och vad som är naturligt och normalt för en i ens handlande. 
Att identifiera sig med andra på detta sätt i olika sociala sammanhang brukar man kalla för social 
identitet. Den sociala identiteten avser de sociala kategorier som människor tillhör, strävar efter 
att tillhöra eller dela viktiga värderingar med (Crozier, 2005). Det sociala samspelet med andra är 
en viktig bidragande faktor till den förändringsprocess som identitetsformandet innebär. Genom 
att delta i nya sociala sammanhang och genom att utveckla nya intressen och livsstilar, får vi en 
möjlighet att förstå oss själva på ett nytt sätt och därmed förändra vår identitet. De sociala 
sammanhangen kan naturligtvis vara av flera olika slag. Fortsättningsvis är det framför allt den 
musikaliska aspekten av sociala sammanhang som kommer att tas upp då det är högst relevant för 
detta arbete. 

2.2 Musikens roll i identitetsskapandet 
 Musik är ett extra effektivt och starkt medel i identitetsbyggandet, därför att  
 musik är mångtydig och berör människor emotionellt på ett alldeles särskilt sätt  
 jämfört med andra konstarter. (Lilliestam, 2009 s. 133) 

Vår musikaliska identitet formas av de sociala sammanhang vi är en del av och i samspel 
med de individer vi möter (Hellgren, 2011). Dessa sociala sammanhang kan vara till 
exempel bostadsort, socioekonomiska faktorer, ålder, mediers inverkan mm. Jag kommer 
i detta avsnitt ta upp fakta och teorier kring hur den musikaliska identiteten uppstår, hur 
den påverkar oss själva och hur den kan påverka andra. 

Musikläraren Åsa Bergman (2009) skriver i sin doktorsavhandling att vårt behov av att 
reflektera över vilka vi är i förhållande till andra antas vara större för den samtida 
människan än för tidigare generationer, då den nu uppväxande generationen har större 
möjligheter att välja mellan olika livsstilsalternativ än vad människor hade för bara ett par 
decennier sedan (Bergman, 2009). Populärmusiken, menar Bergman, bör ses som en 
viktig del i dessa ökande livsstilsalternativ. Genom alla de genrer som uppkommit inom 
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populärmusiken de senaste decennierna har grupperingar med tillhörande klädstilar, 
frisyrer och andra attribut specifika för just den genren uppkommit (Hellgren, 2011). Det 
finns punkare, hårdrockare, hiphopare, glamrockare etc. och de är alla exempel på 
subkulturella yttringar dit ungdomar ofta söker sig för att hitta likasinnade. Den brittiska 
musikpsykologen Raymond MacDonald (2009) talar om att ungdomar strävar efter att ha 
en gemensam musiksmak med sina vänner och att en delad musiksmak ofta påverkar en 
grupp positivt då det stärker gruppens gemenskap.  

Musikalisk identitet är ett svårdefinierat begrepp som innefattar flera faktorer och som 
kan betyda olika saker för olika människor. Joakim Hellgren (2011) beskriver på ett 
snyggt sätt att han ser musikalisk identitet som ett fenomen som handlar om att försöka 
förstå individens egen upplevelse av den musikaliska identiteten, hur de föreställer sig 
den samt att försöka förklara de processer som är involverade i den musikaliska 
utvecklingen (Hellgren 2011 s. 30). Hargreaves, Miell och Macdonald (2002) väljer att 
dela upp begreppet musikalisk identitet i två centrala delar. Sammanfattningsvis kan 
dessa två delar redovisas på det här viset: 

• Identities in music. Detta handlar om de delar av musikalisk identitet som berör 
sociala roller. Musiker, kompositörer, underhållare, improvisatörer och 
musiklärare är några exempel på dessa roller som vi kan förhålla oss till. 

• Music in identities. Handlar å andra sidan om de sätt vi använder musiken till att 
utveckla och uttrycka vår identitet. Till exempel kläder, socioekonomisk status, 
genus, musikstil, spelstil med mera. 

Denna indelning belyser alltså att musikalisk identitet kan ses som något vi är (musiker, 
lärare etc.) men också något som vi gör (klädstil, spelstil etc.) 

Ingrid Nylander, professor i farmakologi säger i en intervju med tidningen Accent att 
barn och ungdomar i allmänhet är mer påverkbara. Hjärnan utvecklas som mest under 
barn och tonårstiden och är inte färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. Hon menar att som 
unga är vi mer påverkbara för att lära oss och dessutom mer nyfikna, impulsiva och 
riskbenägna. Hon påpekar också att det vi utsätts för som barn och unga extra tydligt 
påverkar oss senare i livet. Familjesituationen, den omgivande miljön, trauman, allt 
sådant sätter spår för livet. (Hemsida: Nylander, 2013)  

Men hur är det då med musiken som vi utsätts för som barn och unga? Redan som barn 
börjar vi omedelbart att socialiseras in i musik via den omgivande miljön och föräldrars, 
syskons och andras musik (Lilliestam 2009 s.156). Sätter musiken i våra unga år samma 
livslånga spår?  

Lars Lillestam genomförde tillsammans med Thomas Bossius (musikvetare och lektor i 
kulturstudier vid Göteborgs universitet) en omfattande undersökning som benämndes 
"musik i människors liv" (Lilliestam & Bossius 2012). Mellan år 2007 och 2009 
genomfördes 42 intervjuer med personer mellan 20-93 år. Undersökningen blev mycket 
bred och många spektra täcktes in, bland annat genus, minnen, musiklyssnande, 
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musikalisk prestation mm. När det gäller just ämnet ålder tar de flesta av 
intervjupersonerna upp minnen från de senare ungdomsåren, ungefär från 15 till 25 år, 
och menar att denna tid haft störst betydelse för deras musikvanor och 
identitetsformande. Lilliestam och Bossius drar som slutsats att den musiksmak vi skaffar 
oss i ungdomen stannar kvar som en sorts prototyp för god musik som man mäter nya 
musikupplevelser och erfarenheter emot (Lillestam & Bossius 2012 s. 30). Utifrån denna 
slutsats lanserar de i sin studie begreppet "musikalisk habitus" som de definierar på 
följande sätt: 

En musikalisk habitus innebär att man har format en smak respektive avsmak för vissa sorters 
musik, en vana vid att förstå och tolka och kanske själv framföra vissa sorters musik och en 
förmåga att utföra vissa musikaliska handlingar (till exempel att kunna sjunga eller att spela 
ett instrument). En musikaliska habitus formas av ens bakgrund och erfarenheter, vad man 
exponeras för, vänjer sig vid, lär sig tycka om och lär sig göra. En habitus är aldrig statisk 
utan förändras genom livet under intryck av de erfarenheter man gör. En socialisering till en 
musikalisk habitus sker ofta inom hemmets hank och stör och ibland i organiserade former, 
som i någon form av musikundervisning. (Bossius & Lilliestam 2011:75f) 

I samband med ett examensarbete på Kungliga musikhögskolan 2014 (Kjellstrand, 2014) 
gjordes en undersökning kring hur musiklärares musikaliska bakgrund skiner igenom i 
deras klassrumsundervisning. Intervjuer med tre musiklärare som arbetar på högstadiet 
samt en enkätundersökning besvarad av 32 musiklärare genomfördes. Resultaten av 
undersökningen visade att en övervägande del av musiklärarna baserade deras 
undervisning kring sina egna musikaliska bakgrunder. Anledningen till detta kan 
sammanfattas till två huvudsakliga orsaker. Det handlar dels om att dessa lärare fann det 
enklare att hitta material till sina elever om det var musik de själva gillade och hade stor 
kunskap inom. De säger även att de känner sig betydligt tryggare i sin lärarroll om de får 
utgå från sina egna musikaliska preferenser. Många menade att de hellre undviker att 
undervisa inom ett visst område på grund av sin okunskap istället för att utmana sig 
själva och vidga sina vyer. Dessutom visade det sig också att majoriteten av lärarna som 
baserade sin undervisning kring sina egna musikaliska preferenser hade en musikalisk 
bakgrund inom pop och rockgenren.  

En tredjedel av personerna i undersökningen menade dock att deras musikaliska 
preferenser eller bakgrund inte påverkar deras undervisning i någon större utsträckning. I 
deras svarskommentarer säger de att undervisningen till stor del bör bedrivas utifrån 
elevernas egna önskemål och intressen, samt att repertoaren i till exempel 
ensembleundervisning måste ha ett pedagogiskt syfte och då är lärarens egna musikaliska 
preferenser ofta irrelevanta då målet med deras undervisning är att få eleverna 
intresserande av att spela. Till skillnad från lärarna som ansåg att deras musikaliska 
bakgrund tydligt genomsyrar deras undervisning visade det sig att majoriteten av dessa 
lärare hade en bakgrund inom andra genrer än pop och rock. 

Utifrån denna undersökning kan vi alltså se att genre spelar en viktig roll i huruvida vår 
musikaliska identitet och bakgrund påverkar vårat yrkesliv, i detta fall musiklärare. 
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2.3  Musikaliskt uttryck och kreativitet 
Utifrån identitetsbegreppen är det relevant att gå in på begreppet kreativitet, då dessa har 
med varandra att göra. Det finns många likheter i hur vår kreativitet formas och hur vår 
identitet formas. Enligt svenska akademiens ordlista definieras begreppet som "skapande, 
nydanande och produktiv". Forskare vid karolinska institutet (Hemsida: forskning.se) 
menar att kreativitet är beroende av flera faktorer som till exempel personliga egenskaper, 
begåvningsfaktorer, miljö, personlighetsdrag med mera. De menar också, likt den 
forskning kring identitetsbegreppet som togs upp i föregående avsnitt, att kreativiteten är 
en föränderlig process som ständigt är under utveckling (hemsida: forskning.se).  

Den ryska psykologen Lev Vygotskij (1995) var en mycket betydelsefull forskare inom 
kreativitet och fantasi. Han menade att alla människor är kreativa och att kreativiteten har 
sitt näste i fantasin som i sin tur möjliggör kreativt skapande. Uppväxtmiljön är en tydlig 
röd tråd i Vygotskijs verk. Miljön ger kunskap och erfarenheter, och ju mer erfarenheter 
man får, desto mer har man att hämta sin fantasi ifrån. Detta betyder enligt Vygotskij att 
en vuxen människa har mer fantasi och kreativitet än ett barn, då den vuxne samlat på sig 
fler erfarenheter (Vygotskij, 1995 sid. 41). Det talas idag ofta om att barn är mer kreativa 
än vuxna, men detta sätter sig alltså Vygotskij emot. 

Kjell Fagéus, som är musiker, pedagog och mental tränare skriver i ett kapitel i sin bok 
musikaliskt flöde (2013) om relationen mellan identitet och kreativitet. Han menar att för 
att kunna uttrycka ens kreativitet till fullo krävs det att man känner sig trygg i sig själv. 
Musik blir lätt till en tävling där vi ofta känner oss otillräckliga. Att ständigt jämföra sig 
med andra är för många en plåga som man måste lära sig hantera. För att kunna musicera 
på högsta nivå är det nödvändigt att jag får vara den jag är, med min originalitet, med min 
röst. För det fordras att rädslans krafter förminskas och ersätts av positiva inre bilder 
(Fagéus, 2013 sid. 88). 
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3 Syfte   

Syftet med denna undersökning är att utforska på vilka sätt den musikaliska bakgrunden 
och den musikaliska identiteten avspeglar sig på yrkesmusiker i deras yrkesutövande, när 
det avspeglar sig som tydligast och vilken period i deras musikaliska bakgrund som de 
anser varit mest betydelsefull. 

4 Metod 

Jag har som metod för min undersökning valt att göra enskilda intervjuer med tre musiker 
som har musik som huvudsyssla. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur 
musiker ser på sin musikaliska bakgrunds påverkan kände jag att jag ville gå in mer på 
djupet. Metoden som jag därför valt att använda mig av är en kvalitativ intervju, då 
svaren blir mer djupgående än genom en kvantitativ metod som till exempel en 
enkätundersökning med förbestämda svarsalternativ. Även en enkät med fria, öppna svar 
anser jag inte skulle passa lika bra till denna undersökning då det krävs långa, utförliga, 
skriftliga svar som oftast kräver mer energi och tid än muntliga svar. Detta tror jag i sin 
tur skulle kunna leda till förenklade, mindre personliga svar. I en kvalitativ intervju kan 
man dessutom ställa följdfrågor och komma in på sidospår som kan komma att vara 
relevanta för resultatet och diskussionen. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den 
intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det ämne som intervjun behandlar. 
Frågorna måste anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hon har på 
hjärtat (Johansson & Svedner 2001 s.25) 

En kvalitativ intervju kan struktureras på flera olika sätt. Min intervjumetod ligger 
närmast det man brukar kalla för en semistrukturell intervju (Hemsida: 
kvalitativmetod.webs.com). Det innebär att intervjun är mera öppen och att frågorna 
snarare bör ses som teman som man diskuterar öppet kring.  

Jag har haft ett antal nedskrivna grundfrågor som jag ställt till samtliga informanter men frågorna 
har haft öppna svar och beroende på de svar jag fått har frågorna kunnat hamna i olika ordning, 
samt att nya frågor har kunnat tillkomma. 

4.1 Urval 
Samtliga av informanterna är bekanta för mig sedan tidigare. Jag har inte någon direkt 
personlig relation till dem men jag känner till dem och de känner till mig. När jag gjorde 
urvalet av informanter ville jag försöka få ett så brett åldersspektra som möjligt, då jag 
ansåg att olika åldrar kanske kunde bidra till intressanta olikheter i deras svar vilket i sin 
tur ökar undersökningens omfång. Åldrarna på informanterna är 25, 40 och 62 år. Några 
specifika krav på de tillfrågade har inte funnits, förutom att jag önskat att de ska vara 
semiprofessionella till professionella musiker och ha musik som huvudsyssla. De tre 
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utvalda informanterna kallar sig själva för yrkesmusiker, då de är beroende av 
musikutövandet som inkomstkälla. 

Samtliga informanter kontaktades via telefon där jag först frågade om de ville delta. Efter 
att de tackat ja gjordes en kortare presentation av intervjuns syfte och upplägg så att de 
skulle känna sig bekväma och förberedda i vad som väntade under intervjutillfället. 
Några specifika frågor nämndes dock inte i förväg, då min tanke var att jag ville ha så 
spontana svar som möjligt. Om de fått reda på frågorna i förväg finns en risk att de noga 
förbereder det de vill säga vilket skulle kunna leda till att information som de själva inte 
tycker är så viktigt, men som jag ser som intressant, utlämnas. Intervjupersonerna 
informerades även om de etiska principerna jag som intervjuare följer. De har deltagit 
helt frivilligt och har när som helst kunnat ångra sig utan negativa följder. I enlighet med 
det konfidentialitetskrav jag som intervjuare förväntas följa har namnen på informanterna 
ändrats till fiktiva namn, för att utesluta att de kan kännas igen utav denna studies läsare. 
Nedan följer en kortare presentation av de tre informanter som valdes ut till 
undersökningen. 

Anders är 25 år och började spela trombon på kommunala musikskolan vid åtta års ålder. 
Trombonspelet gav honom den musikaliska grunden för fortsatt utövande. Vid fjorton års 
ålder började han sedan spela gitarr, vilket är hans huvudinstrument idag. Anders spelar i 
olika projekt men i huvudsak spelar han med sitt coverband på diverse tillställningar som 
privatfester, företagsfester, kryssningsbåtar och så vidare. Utöver spelandet har Anders 
sin egna studio där han producerar och mixar andra artister och band. Han arbetar även 
deltid som ljudteknik och ensemblelärare på en skola i stockholmsområdet. Den musik 
som Anders i dagsläget sysslar mest med är pop/rock. Han kallar sig för självlärd då han 
förutom kommunala musikskolan i tidig ålder inte har någon musikutbildning. 

Bertil är 62 år och spelar i ett flertal olika konstellationer. Hans huvudinstrument är 
trummor men han spelar även en del piano. Han arbetar på som trum och ensemblelärare 
på en skola i Stockholmsområdet där han undervisar elever i blandade åldrar. I sin 
uppväxt på 50 och 60-talet var det jazzmusik som gällde, och det har hållit i sig ända till 
idag. Bertil kallar sig jazzmusiker och har spelat på professionell nivå i ca. 40 år. Han är 
utbildad jazzmusiker på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. 

Christian är 40 år och arbetar sedan 15 år tillbaka på en gymnasieskola i Stockholm. Där 
undervisar han i trummor och ensemble men en stor del av hans tjänst innefattar att 
ackompanjera danselever på slagverk. Christian är frilansande musiker som trummis och 
slagverkare och spelar i många olika sammanhang. Allt ifrån klassiskt slagverk till 
folkmusik och hårdrock. Han är uppväxt i en musikalisk familj och att spela musik har 
varit en naturlig del i hans uppväxt. Christian började spela trombon i kulturskolan när 
han var 9 år men vart mer och mer intresserad av trummor. Vid 11 års ålder fick han sitt 
första trumset och har spelat sedan dess. Han är förutom kulturskolan utbildad ett år på 
musikfolkhögskola och på kungliga musikhögskolan i Stockholm. 
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4.2 Genomförande 
Samtliga intervjuer tog mellan 25 och 35 minuter att genomföra. Jag bestämde i förväg 
med informanterna tid och plats för intervjuns genomförande. Anders var den första som 
blev intervjuad och intervjun genomfördes i hans studio. Bertils intervju ägde rum på 
skolan där han arbetar och Christians intervju ägde rum på ett café i närhet till hans 
arbetsplats. Intervjuerna har utgått från samma frågeställningar men har sett något olika 
ut. Beroende på informanternas svar har mer tid ägnats till vissa frågor än andra samt att 
frågor har kommit i olika ordning. 

Totalt elva frågor hade förberetts och de kan delas in i tre huvudteman. Första temat 
handlar om informanternas bakgrund rent generellt. Frågor om deras uppväxt togs upp 
och de fick här chans att berätta mer allmänt om deras musikaliska bakgrund. Andra 
temat valde jag att kalla "musikalisk identitet". Här diskuterades frågor om hur 
informanterna ser på de miljöer som de växt upp i, betydelsen av musikstilar som legat 
dem nära under uppväxten samt hur detta har påverkat dem ur ett identitetsperspektiv. 
Detta tema belyser främst den musikaliska bakgrunden ur ett lyssningsperspektiv. Åldrar 
som varit extra betydelsefulla för den musikaliska identiteten har här diskuterats, samt 
musiklyssnandets funktion i deras utvecklingsprocess som musiker. Tredje och sista 
temat handlar om det praktiska musikutförandet som informanterna idag ägnar sig åt och 
hur de ser på sin musikaliska bakgrunds betydelse för sin personliga spelstil på sitt 
instrument. I resultat och analysdelen som följer kommer dessa teman ligga som grund 
för strukturen på kapitlet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och fördes sedan över till dator. Dessa 
inspelningar låg sedan som grund för de skriftliga transkriptioner som genomfördes. 
Transkriptionerna är transkriberade mycket detaljerat och varje intervju skrevs ner på 
varsitt dokument så att det ska vara enkelt att jämföra dem med varandra. När 
transkriptionerna var genomförda skrevs de ut på papper och lästes igenom två gånger för 
att försäkras om att ingen viktig information saknats. I analysarbetet har de tre teman som 
nämnts ovan varit utgångspunkten när transkriptionerna jämförts med varandra. När 
genomläsningen av intervjuerna ägt rum markerades all text med olika färgpennor 
beroende på vilket tema texten tillhör. Tema nummer ett om informanternas bakgrund 
generellt markerades med blå färg, tema nummer två om den musikaliska identiteten 
markerades med röd färg och det sista temat om betydelsen för den personliga spelstilen 
markerades med gul färg. Sedan jämfördes den markerade texten ut varje 
intervjutranskription med varandra. Det gulmarkerade ur Anders intervju jämfördes med 
det gulmarkerade ut Christians intervju och så vidare. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att sammanfattas. Intervjuerna kommer 
först sammanfattas var för sig med utgångspunkt från de rubriker som beskrivits i 
föregående avsnitt. Sedan kommer jämförelser och slutsatser att dras genom att jämföra 
intervjuerna med varandra. 

Innan Anders började spela gitarr började han spela trombon på kommunala musikskolan. 
När jag frågar vad han lärde sig av trombonspelet svarar han att musikteorin och 
notläsningen var viktig. Anders håller mycket sällan på med notläsning nu för tiden och 
säger sig vara dålig på det, men trombonspelet i barndomen gav honom en bra grund som 
han har nytta av än idag. Det var Anders mamma som hade tyckt att han skulle börja 
spela trombon, även fast han helst ville spela trumpet. När Anders var 14 år kände han att 
trombon inte var så kul längre. Han säger lite nedstämt att han inte riktigt trivdes med sin 
lärare. Det var samma moment på varje lektion vecka efter vecka. Han hade en bok med 
övningar och musikstycken som han själv beskriver som barnslig. Anders slutade på 
trombon och började spela gitarr istället. Både hans far och hans två bröder spelade gitarr 
sedan innan, så Anders lärde sig grunderna utav dem. Jag frågar vilken typ av musik som 
spelades i hans barndomshem. Han svarar att hans far har varit den stora ledfiguren i vad 
som spelades hemma och som Anders växte upp med. Det var framför allt blues som 
gällde. Mike Bloomfield och Muddy Waters var exempel på artister som spelades 
mycket. Jag frågar om Anders som barn själv tyckte om den musiken, var av han tydligt 
svarar ja. Jag ställer följdfrågan vad det var han gillade, varav han svarar "känslan och 
feelingen". Hans far och bröder pratade mycket om känslan och svänget och hur svårt det 
var "spela rätt", men Anders förstod sig inte riktigt på vad de menade vid den tidpunkten. 

Han lyssnade själv på den musiken fram till han var ca. 15 år, då rockmusiken började 
komma in i bilden. Det var Anders far som introducerade honom till Jimi Hendrix, som 
snabbt blev den nya stora idolen. Det var också vid den här tidpunkten som han började 
spela gitarr seriöst. Anders lärde sig nästan alla Jimi Hendrix låtar på gitarr. Från Jimi 
Hendrix kom han in på ännu tyngre musik som hårdrock och heavy metal, som han säger 
varit en stor del av hans ungdom. Bluesmusiken från hans barndom kom då "i 
skymundan" säger han.  

Jag återgår till att fråga om musiken i Anders barndomshem. Han säger att det har haft en 
stor betydelse för hans musikaliska identitet, men han förstod det inte förrän vid 19 års 
ålder. Anders säger att bluesmusiken från hans barndom då började komma tillbaka och 
att han började lyssna på artister som Mike Bloomfield och Muddy Waters igen. 
Anledningen säger han var för att han då flyttade hemifrån. Han menar att på grund av 
saknaden till sitt barndomshem började han känna en nostalgi till bluesen igen. Han säger 
att han fortfarande minns den exakta tidpunkten då den musiken började infinna sig hos 
honom igen. Anders bodde i Norge, långt ifrån sina föräldrar, och vid denna tidpunkt 
hade musiktjänsten Spotify precis lanserats. En kväll när han satt och utforskade tjänsten 
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kom han helst plötsligt in på en Muddy Waters-skiva. Känslan, tonerna, rytmerna, och 
"feelingen" kändes hemma för honom. Anders säger att det var en enorm nostalgi och det 
var vid den tidpunkten som han insåg hur viktig bluesmusiken varit för honom i hans 
musikaliska identitet.  

Det jag upplevde var nostalgi och att vara barn igen. Att känna tryggheten som man hade 
som barn och få igen det i musiken. Som jag sa, det var mycket känsla i den musiken och 
det kom tillbaka smygande ju mer distans jag fick till mitt föräldrahem. (Anders) 

Åldern 15−20 har haft störst betydelse för Anders. Han menar att det är i ungdomsåren 
som man utvecklas som mest. Det är då man vill vara lite rebellisk och gå sin egna väg 
och det är då man fokuserar som mest på det man tycker om, i Anders fall gitarrspelet. 
Även fast ungdomsåren betytt mest för Anders gitarrspel rent tekniskt menar han att 
musiken från hans barndomshem satt en tydlig prägel på vem han definierar sig som 
identitetsmässigt. Han säger att han i dagsläget ser sig själv mer som en bluesmusiker än 
en hårdrocksmusiker. Vidare säger han att man inte kan undvika vem man är och vad 
man vuxit upp med, det finns alltid där i bakhuvudet och man blir aldrig riktigt av med 
det. 

Anders menar att han upplevt sin bakgrunds påverkan både negativt och positivt. Då 
Anders är frilandsmusiker är det viktigt med bredd och musikteoretisk förståelse. Där har 
hans bakgrund i bluesen varit negativ på ett sätt. Då bluesen oftast utgår från en enkel 
treackordsharmonik har det krävts extra mycket jobb att "känna sig harmoniskt fri", som 
han uttrycker det. Han jämför sig själv med många vänner som växt upp med till exempel 
jazz och fusion och menar att de har haft lättare med saker som musikteori och harmonik. 
Han känner att han fått lägga betydligt mer tid på dessa saker som flera av hans vänner 
fått på en naturlig väg på grund av att deras musikaliska bakgrund sett annorlunda ut.  

Även fast Anders försöker ha en stor musikalisk bredd som möjligt tycker han sig märka 
hur hans musik från barn och ungdomsåren kan "läcka in" som han själv uttrycker det. 
Han säger att även fast man försöker täcka in ett så stort spektra som möjligt, är det svårt 
att dölja vem man är och var man kommer ifrån.  

Är man väldigt framåt och "på" som person så kommer man uppfattas som det när man 
spelar sitt instrument. Jag tror inte det går att dölja vem man är och sina rötter. Även om jag 
spelar typ funkgrejer, så kan det ändå smygas in bluesgrejer i det när jag lirar. Och även om 
jag lirar någon stil där det absolut inte bör vara någon "bluesfeeling" så kan jag ändå märka 
hur det sipprar igenom. Jag tror att ens musikaliska identitet är så stark och tydlig att det 
nästan är omöjligt att undvika att det syns i ens spel. (Anders) 

Improvisationen är det moment där Anders tydligast märker av sin musikaliska bakgrund. 
Han skiljer på att "kompa" och att "improvisera". Att kompa är en smalare ruta och mer 
konkret än när man solar. När man solar är man mer utsatt och då syns ens egna bakgrund 
mer då man inte vågar ta ut svängarna lika mycket som när man kompar. 

Anders nämner också attityd och sceniskt uttryck som en viktig del i hans bakgrunds 
betydelse. För honom har musik från barn och ungdomsåren haft stor betydelse på hur 
han beter sig på scen och attityden till musikeryrket som stort. 
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 Ja, alltså, bluesen och rocken är ju mycket pondus och att ta för sig mycket. Och där är jag tacksam för 
 den bakgrund jag har. Jag har växt upp med musik där man helt enkelt kör sin grej och det har hjälpt 
 mig på många sätt, även i livet som stort. Man kör sin grej och står för det och det är mycket attityd 
 och så vidare. Och jag tror också att det är det som gör att jag kan leva som musiker idag. Det är som 
 bluesen står för, man tar för sig och är inte blyg för sig. (Anders) 

Bertil började spela när han var 10 år då han fick en virveltrumma av sin far. Hans far 
hade ett eget dansband på 50 och 60talet och det var där Bertils musikintresse väcktes. 
Han brukade stå bredvid trummisen och fick då och då låna en trumstock och hålla takten 
på en golvpuka under konserten. Det var dåtidens dansmusik vilket enligt Bertil är vad vi 
idag brukar kalla swing. Det var även den typen av musik som ofta spelade av föräldrarna 
hemma. Det var swing som spelades på radion mycket och Bertil nämner att mellan 12 
och 13 varje dag spelades lunchmusik som han brukade spela till på kaffeburkar. Jag 
frågar vad han tyckte om den musiken då som barn och han svarar att han gillade svänget 
och groovet i musiken vilket han uppskattar lika mycket än idag. 

Mellan åldrarna 13−16 var Bertils stora idoler the Beatles. Han beskriver sig själv som en 
"riktig Beatlesunge" under tonåren och han hade även ett eget Beatlesinfluerat band där 
han spelade gitarr och sjöng. I 15−16-års åldern började han sedan satsa på musik på 
allvar, och vid den tidpunkten blev Beatles inte lika intressanta längre. Han började då 
lyssna mer på jazzmusiker som Jimmy Smith, men också mer kommersiella band som 
Chicago, Santana osv. Den var också under denna tidsperiod som hårdrocken började bli 
riktigt stor, men den gick Bertil lite förbi enligt han själv. Han säger att den jazzmusik 
som han växt upp med tveklöst påverkat hans tankar om vad som var bra och vad som 
inte var bra. Artister som Santana och Chicago hade influenser av jazzmusik, blandat med 
funk och soulrytmer. Bertil säger att han tydligt kunde relatera till musiken från sin 
uppväxt i dessa artister, och det lockade mer än hårdrockens distade gitarrer. 

På frågan om vilken ålder som Bertil anser haft störst betydelse för formandet av hans 
musikaliska identitet svarar han att tonåren varit viktigast. Han säger att det var vid 15-
16års åldern som han började ta musiken mer på allvar. Det var då som musiklyssnandet 
kom in i ett djupare stadium och att härma och transkribera specifika instrument i låtarna 
hamnade i ett större fokus.  

 Det var ju i den åldern man verkligen började lyssna seriöst på musik och härma och ta ut låtar.         
 Kolla ut ackord och trumkomp och så där. Det var ju det som startade allting skulle jag säga. Det           
 är ju precis det man håller på med fortfarande. Att kolla in och inspireras av andra. (Bertil) 

Bertil påpekar med en viss stolthet att han ser sig själv som en typisk "jazzlirare" och att han 
tydligt kan märka av det. När jag frågar på vilket sätt han märker av det säger han att han på flera 
sätt märker det i sitt trumspel generellt. Bertil säger att han själv har  reflekterat mycket kring sin 
musikaliska bakgrunds betydelse i sitt spel och vi diskuterar kring ämnen som dynamik, timing 
och improvisation. Spelmässigt ser han sig själv som någon slags blandning av Ringo Star och 
diverse klassiska jazztrummisar. Trummisar som Ringo Star, Elvin Jones och Philly Joe Jones 
vars musik Bertil växt upp med spelade relativt svagt dynamiskt, och det har Bertil fått in i sitt 
eget spel. Tydligast märks det när Bertil spelar andra stilar som han inte är lika van med, som till 
exempel hårdrock. 
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 Det avspeglar sig ju om jag spelar till exempel en rocklåt. Jag kanske inte spelar så mycket       
 'rimshots' och sådant som är typiskt för hårdrocken. Utan jag spelar mer soft som är typiskt för        
 de trummisar jag kollade in inom jazzgenren. Och det kan ju då uppfattas som att man inte kan      
 spela riktig som den stilen bör spelas, eftersom jag kommer från en mer jazzbakgrund. Jag har inte 
 spelat Rock på det sättet helt enkelt. (Bertil) 

Vi diskuterar sedan kring improvisation och där nämner Bertil att han främst påverkats av 
sina senare tonårs år, mellan 18−20. Vid detta skede i livet köpte han mycket jazzskivor 
som han lyssnade på dagarna i ända och spelade till. Han säger att på den tiden när man 
köpte en ny skiva var det den man lyssnade på tills man började tröttna eller köpte en ny 
skiva. Idag är utbudet i princip obegränsat med tjänster som Spotify och Youtube och 
enligt Bertil har detta betydelse för ens relation med specifika skivor. Han menar att de 
som växt upp utan internet, inklusive han själv, får en personligare relation till skivor då 
man idag kan välja att lyssna på låtar direkt i datorn. 

"Brinnet" och attityden som musikeridolerna från hans uppväxt hade påverkade Bertil 
själv som ung, och han påpekar att det tydligt sitter kvar. 
 Samma brinn som jag hade då, i de tidiga tonåren. Det har jag haft hela tiden och det sitter kvar än. Det 
 är samma lust än idag. Vad är det som händer i musiken? Vad är det som gör att det känns och          
 låter som det låter? Vad är det som gör att man tycker någonting är bra eller mindre bra? Så det jag 
 gjorde i de tidiga tonåren håller jag fortfarande på med, absolut. (Bertil) 

 

Christian är uppväxt i en musikalisk familj. Hans far spelade piano och orgel i kyrkan 
varje söndag och hans bröder spelade piano och saxofon, som inspirerade Christian till att 
vilja syssla med musik. Han började spela trombon på kulturskolan men ville egentligen 
spela trummor, vilket han säger att fick tjata sig till. Han fick till slut ett trumset av sin far 
när han var åtta år och började spela själv samtidigt som han fortsatte spela trombon på 
kulturskolan. Vid 12-års ålder tog han sin första trumlektion på kulturskolan. 

I hans barndomshem spelades mycket storbandsjazz samt musik som var knuten till 
kyrkan. Han vart även tidigt introducerad till sina äldre bröders musiksmak. Earth, Wind 
and Fire och ToTo är exempel på band som Christian lyssnade mycket på i sin ungdom. 
Christian säger att han som barn inte tyckte om musiken som spelades i hemmet särskilt 
mycket. Han menar att framför allt storbandsjazzen som hans föräldrar gillade var för 
komplicerad att förstå sig på som barn. Även brödernas musiksmak kändes enligt 
Christian "som en sport". Det var först i de tidiga tonåren när ToTo kom in i bilden som 
han började tycka om den typen av musik. 

Åldern 17 till 25 har enligt Christian varit mest betydelsefull när det gäller formandet av 
hans musikaliska identitet. Det var då han bestämde sig för att satsa på musiken och han 
började planka mycket låtar och "söka sin egen musikaliska röst", som han själv uttrycker 
det. Han säger också att även fast han kände sig mer formbar rent musikaliskt på den 
tiden så utvecklas han mycket fortfarande, vilket till stor del beror på hans läraryrke. 
Elever från den yngre genrationen tar ofta med sig låtar och material som är nytt och 
obekant för Christian, vilket leder till att han blir tvungen att ständigt hänga med i 
musikutvecklingen.  
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Flera faktorer från Christians bakgrund har varit extra betydelsefulla när han talar om den 
typ av yrkesmusiker han är idag. När jag frågar hur han märker av sin musikaliska 
bakgrund i sitt trumspel är uppväxtmiljö något som Christian menar är av stor betydelse: 

 Jag tycker att min bakgrund inom kyrkan har varit väldigt viktig, om inte det viktigaste.                    
 Där har jag fått spela trummor i miljöer där det var svår akustik ibland. Ibland var det svår akustik  

 och ibland mer enkelt. Och det var också i väldigt många olika generationer man skulle spela för och 
 göra dem nöjda. Och det lyckas man ju inte alltid med, så det är väldigt lätt att vara rebell. Det är 
 väldigt tacksamt. I kyrkan så lärde jag mig att anpassa mitt spel så att det funkar i många olika 
 situationer och  det tänkandet har varit enormt betydelsefullt för den musiker jag är idag och det är 
 fortfarande något jag vill utveckla. (Christian) 

Christian menar alltså att hans familj och närmiljö varit av större betydelse snarare än 
någon speciell musikstil eller artist. Det mesta av sin kreativitet och personliga stil har 
han fått från sina bröder och från uppväxten inom kyrkan. 

5.1 Musikalisk bakgrund 
Samtliga av de intervjuade har växt upp i en musikalisk familj. Alla tre menar att deras 
föräldrars musiksmak påverkat dem på ett eller annat sätt. Det är också gemensamt för 
samtliga intervjuade att familjemedlemmarna var en stor anledning till att de började 
syssla med musik över huvud taget. Både Anders och Bertil säger att de som barn tyckte 
om musiken som spelades i hemmet, medan det för Christian tog något längre tid innan 
han började uppskatta det. Christian menar att brödernas och föräldrarnas musiksmak 
kändes för komplicerad för att uppskatta som barn. Även Anders menar att han inte 
riktigt förstod vad det var hans familj tyckte var så speciellt med musiken, men han säger 
att han tyckte om "svänget och känslan". Bertil talar om "svänget och groovet" i 
jazzmusiken, vilket var det han gillade bäst som barn.  

Alla tre av de intervjuade började spela i tidig ålder. Anders och Christian vid åtta års ålder och 
Bertil vid 10 års ålder. Bertil är den enda av de intervjuade som började sin musikaliska bana med 
att spela det instrument som är hans nuvarande huvudinstrument, medan Christian och Anders 
båda började spela trombon vid kommunal musikskola. 

5.2 Ålder och identitet 
Gemensamt för alla intervjupersoner är att de nämner de sena tonåren som den mest 
betydelsefulla tiden när det gäller formandet av deras musikaliska identitet. De talar alla 
om att det var vid denna period som de valde att satsa på musiken. Bertil och Christian 
nämner transkription och analys av låtar som en viktig aspekt i deras musikaliska 
utveckling under denna period, medan Anders tar upp betydelsen av att man som ungdom 
ofta väljer att vara rebellisk och vill gå sin egen väg och att detta varit viktigt för honom 
rent tekniskt på sitt instrument. Även fast ungdomsåren ses som den mest betydelsefulla 
tiden för samtliga intervjupersoner menar de att musiken från deras barndom satt tydliga 
spår som är svåra att bortse ifrån: 
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Anders: Det är som genetiskt, det har alltid funnits där. Även fast jag kom in på annan 
musik senare så jag har alltid haft barndomsmusiken med mig, jag har alltid kunnat diggat 
det då det är så mycket minnen och känslor i den musiken. 

Bertil: Det finns ju alltid där i bakgrunden. Eftersom man är uppväxt med det så finns det ju 
alltid där någonstans. De där grooverna man hörde då sitter kvar än. 

Christian: Musiken från min barndom finns ju alltid där. Jag tycker fortfarande att det är 
riktigt bra, dels av nostalgiska skäl men jag kan också märka nu att vissa saker som jag inte 
hörde då hör jag nu och som jag tycker är skitbra. 

Christian och Anders har båda upplevt att musiken som spelades i deras barndomshem 
"kom tillbaka" vid 20 års ålder. Båda beskriver hur de i de senare ungdomsåren kom in på 
andra musikstilar, men att det fanns en längtan och "en familjär känsla" till 
barndomsmusiken som de kom tillbaka till och upptäckte på nytt. 

 Det kändes som något nytt, men ändå så familjärt. Och därifrån var det. Musiken som jag växt upp 
 med kom tillbaka på ett nytt sätt. Jag kände igen alla låtarna och mindes dem, men jag uppskattade 
 dem ännu mer då jag hade utvecklats så mycket som musiker sedan jag hörde dem sist. (Anders) 

 Det var framför allt den klassiska kyrkomusiken som mina föräldrar lyssnat i min barndom som jag 
 senare "kom tillbaka" till. De tog mig till Örebro för att lyssna på konserter och sådär också. De hade 
 ett sånt där abonnemang och ibland kunde jag gå med gratis och då fick jag följa med. Åh, de minnena 
 har jag fortfarande kvar som positiva minnen för att jag som barn tyckte att det var ganska tråkigt. Men 
 i 20års-åldern när jag kände att jag kunde förstå musiken bättre började jag komma tillbaka till det. 
 (Christian) 

Utifrån Bertils intervju kan man tydligt se att han haft en jämnare bana när det gäller lyssnade och 
spelande av olika musikstilar. Hans jazzbakgrund sedan barnsben har hållit sig kvar i ett ständigt 
flöde och jag tolkar det som att han känner sig tryggare i sin musikaliska identitet och integritet 
än Anders och Christian då Bertil säger att det är främst jazzmusiken som präglat hans 
musikaliska bana, medan Anders och Christian hamnat på diverse musikaliska sidospår som 
tillsammans bildat en helhet i utvecklandet av deras musikaliska identitet. 

 

5.3 Musikaliska bakgrundens inverkan på 
yrkesutövandet 

Alla tre av de intervjuade anser att de kan märka av sin musikaliska bakgrund i sitt 
yrkesutövande som musiker. På vilka sätt det märks av har dock skiljts åt, men vissa 
samband har kunnat urskilja sig. Samliga intervjupersoner nämner dynamik som en viktig 
faktor. Anders och Bertil menar att den typ av musik som man spelat och lyssnat på i sin 
uppväxt påverkar vilken typ av dynamiskt spel man mest naturligt använder sig utav i sitt 
musicerande. Bertil berättar att han spelar med en typisk "jazztouch" på trummorna. Med 
det menar han att hans personliga spelstil är dynamiskt likvärdigt med de klassiska 
jazztrummisarna han lyssnade till i sin uppväxt.  

 Jag spelar med en typisk jazztouch på trummorna. Jag spelar mer soft, lite lösare, som är typiskt för de 
 trummisar jag kollade in inom jazzgenren. Det blir ett mer akustiskt spel kan man säga. (Bertil) 
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Anders berättar att han tydligt märker av sin bakgrund från bluesmusiken i sitt spel, 
speciellt här han spelar i andra stilar. Han säger att även fast han fokuserar på att försöka 
spela stiltypiskt för en viss musik, sipprar det ändå igenom vissa fragment ifrån 
bluesmusiken. Dynamiskt så märker han att anslaget och attityden ifrån bluesmusiken 
träder fram, även om han när han spelar jazzmusik försöker spela med en typisk 
"jazztouch". Christian anser att han också märker av sin musikaliska bakgrund i sitt 
dynamiska spel. Men till skillnad från Anders och Bertil anser han att det till stor del 
snarare beror på hans uppväxt inom kyrkan än någon viss typ av musik från hans 
uppväxt.  

 I kyrkan så lärde jag mig att anpassa mitt spel så att det funkar i många olika situationer och det 
 tänkandet har varit enormt betydelsefullt för den musiker jag är idag och det är fortfarande något jag 
 vill utveckla. (Christian) 

Anders är den enda som tar upp scennärvaro. Han menar att hans uttryck på scenen 
påverkats av bluesmusikens typiska musikaliska uttryck. Det är tack vare bakgrunden 
inom bluesen som han känner sig så bekväm i sin scennärvaro. Tryggheten och 
självsäkerheten hos de bluesmusiker han lyssnade på som barn har han fått in i sitt egna 
musikaliska uttryck på scenen.  

Christian anser att han kan märka av sin bakgrund på olika sätt beroende på vilken typ av 
musik han spelar: 

 När jag spelar med andra grejer som till exempel Kee Marcello eller Noise osv. Som inte är någon 
 slags pluggkunskap som jag fått. Då har framför allt min studioteknik från musikskola och 
 musikfolkhögskola varit till stor hjälp. Det tycker jag att jag har med mig mest från sådana jobb. Då 
 kanske det inte är framför allt dynamiken utan då är det studiotekniken och viljan att få till ett bra 
 sound på trummorna. Detta fick jag från när jag gick på folkis och studera mycket studioteknik. 
 Bakgrunden träder väl fram på olika sätt beroende på musikstilen man spelar. (Christian) 

 

5.4 Slutsatser 
Undersökningen har lett till slutsatserna att den musikaliska bakgrunden har stort 
inflytande på det egna spelet på huvudinstrumentet. Uppkommandet av den musikaliska 
identiteten utformas redan som barn. Den musik som ens föräldrar lyssnat på i ens 
barndomshem finns ofta kvar och återkommer när man blir äldre, även fast man kommer 
in på annan musiksmak. Det blev också tydligt att de sena tonåren spelat störst roll när 
det gäller utvecklandet av den personliga spelstilen på ens instrument. 

Den musikaliska bakgrunden skiner igenom på flera olika sätt i de intervjuade 
musikernas yrkesutövande och det finns olika uppfattningar om hur det sker. Två av de 
intervjuade uppger att de tydligt kan märka av fragment av sin musikaliska bakgrund när 
de spelar andra stilar än vad de är mest vana vid. Det framkommer även att miljön där 
instrumentspelandet ägt rum under uppväxten spelat en betydande roll. 
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Vidare nämns dynamik och attityd som andra viktiga faktorer för hur den musikaliska 
bakgrunden skiner igenom i de intervjuades spel på instrumentet. Bengt, som präglats av 
en tydlig jazzbakgrund märker hur hans spel är av en försiktigare karaktär dynamiskt likt 
de jazztrummisar han lyssnade på som ung, medan Anders och Christian, som växt upp 
med musik som innefattar en råare attityd och dynamik märker hur deras spel påverkats 
utifrån just den typen av musik.  

 

7 Diskussion 

Det faktum att samtliga intervjupersoner i min undersökning beskriver de sena 
ungdomsåren som de mest betydelsefulla för deras musikaliska identitetsutformning 
utgör en röd tråd som jag anser hänger ihop med tidigare refererad forskning. Lilliestam 
och Bossius (2012) får i sin undersökning "musik i människors liv" fram ett resultat som 
påvisar ett liknande resultat som min egna undersökning. I deras studie menar en 
majoritet av intervjupersonerna att mellan 15 och 25 års ålder var av störst betydelse. Det 
var i denna ålder som de hade flest positiva minnen vilka varit avgörande för utformandet 
av hur de ser på sig själva identitetsmässigt. 15−25 kan ses som ett brett ålderspektra, 
men det faktum att intervjupersonerna uttalar sig om tonårsåren tolkar jag som att upp till 
20 års ålder varit av störst betydelse, då man efter 20 per definition inte är tonåring 
längre. Anders nämner att åldern 15-20 har varit mest betydelsefull. Bertil nämner åldern 
18−20 och Christian nämner 17−25. Åldrarna som nämns i Lilliestam och Bossius 
tidigare undersökningen stämmer alltså överens med min egna undersökning. 15−25 
utgör vad jag väljer att kalla en slags gyllene ålder när det kommer till bakgrundens 
betydelse och formandet av den musikaliska identiteten, med extra stor vikt på de senare 
tonåren. De flesta forskare är överens om att hjärnan inte är fullt utvecklad förrän 25-års 
åldern. Det menar bland annat Ingrid Nylander (2013), vars uttalanden togs upp i kapitlet 
bakgrund. Det faktum att intervjupersoner i min egen och andras forskning nämner just 
25 som en slags "slutålder" som den mest betydelsefulla musikaliska tiden tolkar jag som 
att den tiden som betyder mest är då hjärnas utveckling närmas sig sin slutfas. Hur 
kommer det sig då att det är just denna ålder som har störst inverkan? Utifrån min 
undersökning i likhet med tidigare undersökningar kan jag konstatera att det är i denna 
ålder som folk ser tillbaka på med en stor längtan och nostalgi, vilket jag personligen 
håller med om när jag själv blickar tillbaka på min musikaliska bana. 

Anders och till viss del Christian nämner att man i tonåren vill vara lite rebellisk och gå 
sin egna väg. Man börjar påverkas mer av de vänner man umgås med och utöver 
eventuella förändringar i musiklyssnandet kan det handla om att ens attribut i form av 
klädstil etc. börjar förändras. Raymond Macdonald (2009) talar om att ungdomar ofta vill 
söka sig till andra som delar samma musiksmak som en själv. Jag tror att en anledning till 
att just ungdomsåren ofta nämns som den mest betydande faktorn kan vara att den tiden 
bestod av många nya sociala relationer och ny vänskap. Detta anser jag ger tydligare 



22 

klarhet i varför de talas så mycket om nostalgi och en längtan tillbaka till den 
tidsperioden i både min egna undersökning samt andra undersökningar. Många minns 
nog helt enkelt sin ungdom som den tid då man skaffade sig nya gemenskaper med andra 
människor och att man började gå sin egna väg. 

Det faktum att jag utifrån denna undersökning har kommit fram till att den musikaliska 
bakgrunden tydligt avbildar sig i utövandet som musiker anser jag kan kopplas samman 
med den typ av trygghet som Carolina Kjellstrand (2014) talar om i sitt examensarbete 
om den musikaliska bakgrundens betydelse för musiklärare. En majoritet av personerna i 
hennes undersökning menar på att de känner en slags trygghet i att undervisa utifrån 
deras egna preferenser och bakgrund. De menar att när de väljer material till sina elever 
att undervisa utifrån så väljer de ofta sådant som de själva känner sig bekväma med, 
eftersom de har mer kunskap och erfarenhet på det området. 

Anders och Bertil menar att de tydligt märker hur deras musikaliska bakgrund avspeglar 
sig när de spelar andra stilar. Bertil som ser sig som en typisk jazztrummis med en tydlig 
bakgrund inom jazzmusiken menar att den bakgrunden träder fram när han spelar till 
exempel hårdrock. Han säger att han har svårt att anpassa sig till den spelstil som är 
utmärkande för hårdrock. Anders menar att han har svårt att anpassa sig till vad som är 
utmärkande för till exempel jazzmusik. Anders menar vidare att hans bakgrund inom 
bluesen är så djupt inrotad i hans musikaliska identitet är det i princip är omöjligt att inte 
på något sätt förhålla sig till den. Bertil uppger att han har kollat in flera rocktrummisar 
på senare år och vet om hur stilen bör spelas, men att han själv inte spelat rock på det 
sättet. Det faktum att han känner till stilen men ändå så tydligt spelat utifrån sin egna 
bakgrunds preferenser tror jag beror på att han känner en viss trygghet i att spela det han 
har spelat mest, vilket är jazzmusik. Att Anders säger att han applicerar en 
bluesutmärkande spelstil när han spelar jazz tror jag även det beror på att han, kanske 
omedvetet, känner en trygghet att spela på det sätt han gjort som mest.  

I Kjellstrands examensarbete kom det fram att musiklärare ofta väljer 
undervisningsmaterial som de själva känner sig bekväma med. Med stöd av hennes 
undersökningen vill jag påstå att denna trygghet att ta fram sådant som man känner sig 
bekväm i även kan appliceras på yrkesmusiker. I musiklärarnas fall handlar det om 
undervisningsmaterial i form av låtar och noter och så vidare. Men jag tror att skillnaden 
inte är så stor när det kommer till musiker. Musiker tar också fram material när de spelar 
sitt instrument, men en annan typ av material. Det är en mer kreativ process som jag 
anser kan relateras till Lev Vygotskijs (1995) tankegångar kring fantasi och kreativitet. 
Han menar att utifrån den miljö vi växt upp i skapar vi oss erfarenheter som i sin tur 
påverkar hur vi uttrycker vår kreativitet. När vi skaffar oss erfarenheter bygger vi upp ett 
slags bibliotek av material som vi sedan tar fram i en kreativ process. Detta är något jag 
själv tycker mig uppleva. De musikaliska byggstenar jag utgår från när jag till exempel 
improviserar tycker jag mig finna spår av i den musik som jag haft i min uppväxt.  
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Jag tror att när man som musiker är mitt i en kreativ process, oavsett om man spelar till 
en låt, improviserar fritt eller övar, så tar man till de musikaliska material som man fått 
från sina musikaliska erfarenheter. Bertil till exempel, som växt upp med jazzmusik och 
inspirerats, spelat med och transkriberat diverse jazzmusiker har antagligen samlat på sig 
material från den typen av musik som han sedan per automatik tar fram när han spelar i 
en annan stil, även fast han kanske inte själv är riktigt medveten om det. Jag tror att detta 
är en anledning till att den musikaliska bakgrunden avspeglar sig så tydligt när man 
spelar andra stilar som man kanske inte är så van vid. Man känner en trygghet i de 
musikaliska material som man samlat på sig från den musikaliska bakgrunden.  

7.1 Metoddiskussion 
Då undersökningen utgått från personliga erfarenheter för de intervjuade ansågs den 
kvalitativa intervjun vara bäst lämpad som metodval. Endast tre personer har intervjuats 
och har legat som grund för denna undersöknings resultat. Dessa tre personer ansågs 
utgöra en förvånansvärt stor bredd i undersökningen då de är i skiljda åldrar samt att de 
sysslar med skilja områden inom musikeryrket. I och med detta ansågs valet av 
kvalitativa intervjuer stärkas som det mest självklara valet av metod. Hade istället en 
kvantitativ enkätundersökning gjorts hade de personliga erfarenheterna från 
informanterna inte framkommit på samma sätt.   

Under intervjutillfällena har dock risker och nackdelar kommit mig till insikt när det 
gäller intervjumetoden. Frågan om hur mycket mina egna erfarenheter och åsikter spelat 
in i informanternas svar har infunnit sig. Även fast allt fokus legat på informanterna och 
deras åsikter är det alltid en risk att man som intervjuare påverkar mer än förväntat. Det 
gäller framför allt i hur frågorna ställs och vilka följdfrågor intervjuaren ställer. När en 
följdfråga ställts har jag nu i efterhand insett att mina personliga åsikter kanske finns där 
som en orsak till varför frågan ställs över huvud taget. Istället för att fråga mer 
övergripande hur informanten känner kring någonting har jag insett att man lätt frågar om 
han eller hon känner på ett sätt som jag själv upplevt. Detta kan i sin tur leda till att 
informanten svarar per automatik att "- jo, det kan jag nog känna ibland". 

För framtida forskning vore det intressant att göra undersökningen mer omfattande. Om 
mer tid hade funnits inom detta projekt hade det varit intressant att göra ännu tydligare 
uppdelningar mellan olika åldrar. Genom att intervjua till exempel tio ungdomar, tio 
vuxna och tio äldre personer kan man tydligare urskilja hur den musikaliska bakgrundens 
betydelse ser ut beroende på vilken ålder man är i. Detta är något som får lämnas för 
framtida forskning. 
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