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Sammanfattning
Titel: Spela, sjung och träffa folk – en studie om amatörmusikers syn på gemenskapens betydelse 
för det egna musicerandet

Studien  syftar  till  att  undersöka  vad  gemenskapen  har  för  betydelse  för  amatörmusikers 
musicerande. 

Det  empiriska  underlaget  utgörs  av  fyra  kvalitativa  intervjuer  med  amatörmusiker  ur  olika 
musikaliska sammanhang. Det teoretiska underlaget utgörs av forskning och andra publikationer 
om grupper och musicerande i grupp.

Studien visar att gemenskapen har väldigt stor betydelse för informanternas musicerande även om 
det ser olika ut och har olika innebörd för de olika informanterna. Skillnaderna i betydelsen kan ha 
samband med vilken form av grupp de musicerar i, gemenskapen i ett band på fyra personer är 
annorlunda än i en orkester bestående av 40 personer. Gemenskapen kan också upplevas på olika 
sätt i form av till exempel fikapauser, resor, fester eller genom själva musicerandet. 

Sökord: amatörmusiker, band, folkmusik, gemenskap, gitarrkurs, orkester, sommarkurs

Abstract
Title: Play,  sing and meet people – a study about how amateur musicians look at the sense of 
community and its importance for playing music

The purpose of this study is to find out of what importance a sense of community is to amateur 
musicians and why they play music and sing. 

The  empirical  background  material  consists  of  interviews  with  four  amateur  musicians  from 
different musical areas. The theoretic background is research and other publications about groups 
and playing music in groups. 

The study shows that the sense of community is very important for the amateur musicians, however 
in different ways for the four interviewed amateur musicians. The differences may be related to 
what kind of group they play or sing in, the sense of community is not the same in a band with four 
members as in an orchestra with 40 musicians.  The sense of community is also experienced in 
different ways during for example coffee breaks, trips, parties or during playing or singing. 

Keywords:  amateur  musician,  band,  folk  music,  guitar  course,  orchestra,  sense  of  community, 
summer course
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1 Inledning
Som blivande flöjtpedagog har jag ofta funderat över vad mina mål är med min flöjtundervisning, 

vad vill jag att mina elever ska uppnå, vart ska de komma? Vad händer med dem när de slutar 

gymnasiet och kanske inte längre kan spela på musik- eller kulturskolan? Alla kommer inte att 

fortsätta till en högre musikutbildning, jag är glad om jag får några elever som så småningom börjar 

på folkhögskola eller musikhögskola, men vad händer med de andra? Vad händer med de som inte 

vill gå vidare till högre musikutbildning men ändå tycker det är kul att spela?

Jag har kommit fram till att ett av mina mål som flöjtpedagog är att mina elever ska fortsätta spela 

och tycka det är roligt även efter att de har slutat ta lektioner för mig. Jag vill att de ska fortsätta 

musicera, oavsett om det är en halvtimme om året eller två timmar varje dag. Huvudsaken är inte 

hur mycket de spelar utan att de tycker att det är kul när de väl gör det. Mitt mål är att ge dem 

verktygen att på egen hand fortsätta utvecklas och framför allt vill jag ge dem viljan att göra det. 

Jag vill inte att de ska plocka ihop flöjten och lägga den längst in i garderoben när de haft sin sista 

lektion eftersom musicerandet inte nödvändigtvis måste ta slut i och med studenten. 

Jag tror det är viktigt som pedagog att visa sina elever vad det finns för möjligheter efter musik- och 

kulturskolan, visa att det finns orkestrar, ensembler och annat utanför musik- eller kulturskolans 

väggar. Risken finns annars att de som inte själva aktivt söker upp en möjlighet att musicera helt 

enkelt slutar. Detta är synd eftersom man då förlorar många duktiga amatörmusiker som kunnat 

förgylla musiklivet och inte minst sina egna liv. 

Vad finns det då för möjligheter? Det finns gott om kurser att åka på för musiker på alla olika 

nivåer, det finns massor med orkestrar både på amatörnivå och semiprofessionell nivå på många 

håll i landet exempelvis blåsorkestrar, stråkorkestrar, kammarorkestrar och symfoniorkestrar. Det 

anordnas  spelmansstämmor  hela  året  runtom i  landet  och  hittar  man  ett  par  kompisar  som är 

intresserade så kan man lätt bilda ett band. Så möjligheterna att spela finns, men vad har det för 

betydelse att man trivs bra med människorna man spelar med? Vad spelar det för roll för mig att jag 

möts av samma människor varje gång jag åker på gitarrkursen jag återvänder till varje sommar? 

Eller att medlemmarna i min gamla musikkår hemmavid frågar när jag är färdig med studierna och 

kommer hem och kan börja spela med dem igen? Vilken betydelse har det för mig att jag träffar 

gamla spelkompisar från spelmanslaget att buskspela med när jag åker på en spelmansstämma? Och 

om jag inte trivts så bra med människorna där, hade jag då fortsatt spela överhuvudtaget eller hade 

jag lämnat musicerandet helt? 

Naturligtvis kan man spela på egen hand och utvecklas och  tycka det är roligt, men min egen 
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erfarenhet säger mig att jag tycker det är roligare att spela tillsammans med andra än ensam, det kan 

skapa lite extra motivation och det tillkommer en social aspekt till det hela. Kanske är det viktigaste 

inte  musiken  utan  att  man  gör  något  tillammans  med  andra  och  känner  gemenskap?  De  här 

funderingarna kring vad gemenskapen betyder när man spelar tillsammans med andra musiker och 

vad jag kan göra för att hjälpa mina elever att fortsätta musicera i vuxen ålder är vad som ligger till 

grund för den här studien.
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2 Syfte och frågeställning

Mitt syfte med den här studien är att ta reda på vad gemenskapen i musicerandet har för betydelse 

för att man som amatörmusiker ägnar sig åt musicerande.  Följande forskningsfråga har legat till 

grund för studien:

Vilken betydelse har gemenskapen för amatörmusikers musicerande?
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3 Teori
I  det  här  kapitlet  kommer  jag  först  beskriva  människans  grundläggande  behov  av  att  tillhöra 

grupper och känna gemenskap utifrån Nilsson (2005) som ger ett generellt perspektiv, utan fokus på 

musicerande. Efter det beskriver jag hur gemenskapen och gruppsamvaron kan se ut i grupper som 

musicerar tillsammans.

3.1 Människans behov av grupper och gemenskap
Människan är till naturen en gruppvarelse. Enligt Nilsson (2005) har vi alla behov av att tillhöra en 

grupp, att vara delaktiga och få en gemenskap. Vi har även ett stort behov av att känna att vi duger 

och att vi blir bekräftade. I de fall vi inte får någon positiv respons på vad vi gör kan vi jobba för att 

få en negativ reaktion, bekräftelsen i sig är viktigare för oss än om den är positiv eller negativ. 

När  vi  är  med i  grupper  skapas  en  form av social  identitet  som kan hjälpa  till  att  stärka  den 

personliga identiteten. Vi föredrar att tillhöra grupper som gör att vi känner oss bra, viktiga och får 

hög  status.  Det  vi  identifierar  oss  med  är  gruppen  i  sig,  inte  de  enskilda  gruppmedlemmarna 

(Nilsson, 2005).

Nilsson (2005) berättar vidare om hur grupper uppfyller flera viktiga sociala behov, bland annat 

behovet av att känna tillhörighet, att göra något som känns meningsfullt och att ha roligt, dessa 

behov måste tillfredsställas för att vi ska stanna kvar i gruppen. Vårt behov av relationer med andra 

gör även att vi kan stå ut med gruppmedlemmar vi inte tycker om eller grupper som inte fungerar så 

som vi skulle önska. Vi väger hela tiden för- och nackdelar mot varandra, vad får vi ut av att vara 

med i gruppen och vad måste vi investera i gruppen för att den ska fungera? Belöningen måste 

upplevas som större än kostnaderna för att vi ska vilja stanna kvar, man vill stanna kvar i grupper 

som är belönande i sig (Nilsson, 2005).

Sammanhållningen i en grupp skapas av närheten mellan medlemmarna, viljan att tillhöra gruppen, 

stoltheten över medlemskapet och hur meningsfullt man upplever att det man gör tillsammans är. 

Sammanhållningen är också beroende av hur roligt man tycker det är att vara med i gruppen och hur 

bra  man tycker  om att  vara med medlemmarna. Det krävs också ett  engagemang för att  skapa 

gruppsammanhållning, man blir motiverad att prestera bra genom att tycka att gruppmedlemskapet 

är viktigt (Nilsson, 2005). Även Heiling (2000) skriver om gruppsammanhållning och att det finns 

olika  grader  av sammanhållning.  I  orkestrar  och liknande grupper  behöver  individens  mål  inte 

nödvändigtvis vara samma som gruppens, men de bör åtminstone harmoniera för att samarbetet ska 

fungera  bra.  Sammanhållningen  och  gemenskapen  kan  öka  genom  exempelvis  gemensamma 

begrepp, ett gemensamt språkbruk eller en viss klädsel. Gruppidentiteten kan stärkas genom låg 
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omsättning av medlemmar och hög närvaro, dessutom blir toleransen för bland annat frånvaro lägre 

ju starkare grupptillhörigheten är. 

3.2 Musicerande i grupp
I det här kapitlet skriver jag om olika faktorer som påverkar gemenskapen i en musicerande grupp, 

varför man vill musicera i grupp, positiva och negativa saker med gruppmusicerande och hur man 

kan  skapa  och  öka  gemenskapen  genom  aktiviteter  som  skapar  gemenskap,  gemenskapande 

aktiviteter. 

3.2.1 Motiv till gruppmusicerande
Gunnar  Heiling (2000)  har  i  sin  avhandling  Spela snyggt  och ha kul bland annat  tittat  på vad 

medlemmarna hade för motiv för att vara med i ett brassband. Han kom fram till att de allra flesta 

hade sociala skäl till sin medverkan. Ibland var den sociala samvaron ensamt argument men oftast 

förekom det i kombination med musikaliska motiv som att bli bättre på att spela och utvecklas 

musikaliskt.  Eftersom brassbandet  i  studien  låg  under  missionskyrkans  verksamhet  fanns  även 

religiösa motiv till medverkan. Medan en del medlemmar i brassbandet ville vara med för att bli 

bättre på att spela och utvecklas musikaliskt, ville andra egentligen bara spela, träffa kompisar och 

ingå i  en gemenskap. Många poängterade att  man träffar  vänner,  blir  accepterad även om man 

spelar fel, träffar folk med samma intresse och kommer undan vardagen. Någon berättade även att 

brassbandet fyller en stor funktion som enda umgänge i avsaknad av familj. 

Även Lars Lilliestam (2006) har tittat på olika motiv till musicerande och kommit fram till att ett 

vanligt svar är att man helt enkelt måste. Musicerandet är för många en livsnödvändighet som inte 

går att välja bort, man får en känsla av sammanhang, mening och trygghet genom att vara med i en 

ensemble.  Andra  mer  specifika  argument  är  att  man  blir  sedd  och  får  uppmärksamhet  genom 

musiken, man träffar vänner, får komma hemifrån en stund, fikar, pratar, reser och upplever saker 

tillsammans med andra. Han konstaterar också att den sociala gemenskapen kan vara minst lika 

viktigt  som  musicerandet  och  ibland  till  och  med  så  viktigt  att  man  väljer  att  stanna  kvar  i 

avfolkningsbygder för att man trivs med gemenskapen i exempelvis kyrkokören. 

Just det att komma undan vardagen är något som även Henningsson (1996) skriver om när han 

studerat olika körer. Många körmedlemmar har poängterat att kören är en källa till avkoppling och 

där kan man komma undan krav från jobb och familj, man får tillfälle att bara sjunga tillsammans 

med  andra.  Kören  blir  också  ett  tillfälle  att  träffa  och  prata  med  folk  som  har  gemensamma 

intressen, för många är kören en central del av livet och skapar en identitet. Henningsson (1996) får 

i  sin  studie  fram att  gemenskapen  har  en  viktig  plats  i  körverksamheten,  de  allra  flesta  körer 
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anordnar fester och resor som upplevs som mycket viktiga för gemenskapen och hur kören fungerar. 

Cirka tre fjärdedelar av körsångarna i Henningssons (1996) studie upplever att körsång leder till 

gemenskap och lika många upplever att körsången ger ökad livskvalitet. 

Många av körsångarna i Henningssons (1996) studie beskriver även hur roligt det är med en grupp 

som består av människor i så olika åldrar och med olika utbildning och bakgrund, det är istället 

musiken som bildar den gemensamma grunden. En av körsångarna har beskrivit det som att man får 

en större familj genom att vara med i kör. 

3.2.2 Irritationsmoment
Saker som kan leda till stor irritation när man musicerar tillsammans med andra kan vara bland 

annat hög frånvaro, mycket prat under repetitionerna, sena ankomster och långdragna kaffepauser 

(Heiling, 2000; Tunsäter & Wrangsjö, 1982). Småprat under repetitionerna kan fylla ett behov av 

kontakt och bekräftelse och vara ett symptom på att vissa sociala behov inte är tillgodosedda, men 

det  är  ofta  även en källa  till  stor  irritation,  inte  minst  hos  den som ska leda  repetitionsarbetet 

(Heiling,  2000).  Heiling (2000)  berättar  vidare om hur  det  kan  finnas många orsaker  till  dålig 

närvaro i en ensemble, att det kan hänga ihop med medlemmarnas engagemang och prioriteraringar. 

En annan orsak kan också vara att man inte kan sin stämma av en eller annan anledning och därför 

inte  kommer  på repetitionerna.  Denna kombination av  att  inte  kunna sin  stämma och ha dålig 

närvaro gör att arbetsmoralen i övriga ensemblen eller sektionen kan påverkas negativt. En bieffekt 

kan också vara att de som faktiskt kommer på repetitionerna och har övat får ta emot irritationen 

som egentligen är riktad mot de som inte är där och det sänker lusten att gå till repetitionerna för de 

som brukar komma. Här gäller det för den som leder repetitionsarbetet att hitta en balans mellan 

krav och frihet, att musikerna får möjlighet att utvecklas samtidigt som de ibland måste få ta det 

lugnt (Heiling, 2000).

I Lilliestams (2006) bok Musikliv citeras en person som tycker att gemenskapen är en viktig del i 

varför musicerandet känns så viktigt, och att det är beroende av att alla är på plats, både fysiskt och 

psykiskt. 

Något annat som kan bidra till irritation i till exempel brassbandet som Heiling (2000) studerat är de 

medlemmar som är så duktiga att de utan problem klarar av att spela rätt även om de inte är med 

och repeterar särskilt ofta. Toleransen för deras frånvaro är större än för de medlemmar som har ett 

större  behov rent tekniskt och musikaliskt  av att  komma på alla repetitioner,  men det  påverkar 

gemenskapen negativt att alla inte kommer på repetitionerna. Dålig närvaro, oavsett om det gäller 

de duktigaste eller de med större behov av repetitionerna, påverkar naturligtvis även det musikaliska 

arbetet till exempel genom att alla inte tagit del av informationen som gavs på repetitionen innan 
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eller då det är svårt att repetera på ett tillfredsställande sätt när det fattas stämmor. 

Irritationsmomenten både orsakar och är tecken på ett dåligt klimat och i längden kan det göra att 

musikanterna går till repetitionerna främst av pliktkänsla och inte av lust (Tunsäter & Wrangsjö, 

1982).

3.2.3 Gemenskapande aktiviteter
Heiling (2000) skriver om att det kan vara svårt att upprätthålla sammanhållning och gemenskap i 

en så stor grupp som brassbandet (30-40 personer). En stor del av gemenskapen skapas helt enkelt 

genom att  spela tillsammans, men utöver det försöker de utföra gemenskapande aktiviteter som 

exempelvis resor och spelhelger. 

Många av brassbandets medlemmar framhåller de positiva effekter resorna har för gemenskapen, 

bland annat pratar man med människor man inte pratar med annars, man hittar nya roller och bandet 

utvecklas. Den ökade gemenskapen leder också till en större motivation i det musikaliska arbetet. 

Det kan också fungera åt andra hållet,  att när alla drar åt samma håll, exempelvis inför en stor 

konsert eller en resa, så ökar gemenskapen (Heiling, 2000). 

I Gabrielssons (2008) bok  Starka musikupplevelser återges en mängd berättelser om människors 

upplevelser i samband med musik. Många av berättelserna handlar om musik och gemenskap, bland 

annat berättelsen om en kör som under en turné utvecklade en oerhört stark sammanhållning och i 

och med det stärktes även det känslomässiga uttrycket i musiken. 

Gemenskapen i en ensemble kan också öka genom att man som grupp presterar bra, till exempel vid 

tävlingar. Skulle det däremot gå dåligt på en tävling så kan sammanhållningen ändå upprätthållas 

genom att  man skyller  på  en  inkompetent  domare  eller  jury som då  blir  en  gemensam fiende 

(Heiling, 2000). 

Heiling (2000) påpekar också att gemenskap och sammanhållning inte bara är en följd av resor och 

andra gemenskapande aktiviteter, utan även en förutsättning för att medlemmarna ska välja att delta 

i dem. Speciellt viktigt blir det när resorna innebär ekonomiska kostnader i form av resa, boende 

och eventuellt missad inkomst för de som väljer att åka med.

3.2.4 Musiken som gemenskapande aktivitet
Gabrielsson (2008)  skriver  även om hur  musiken i  sig  kan skapa gemenskap och hur  det  ofta 

utnyttjas  i  bland  annat  politiska  och  religiösa  sammanhang,  till  exempel  genom  kampsånger, 

nationalhymner och psalmer.  Det finns också berättelser om hur musiken kan bygga en bro till 

gemenskap och att man inte gör någon åtskillnad mellan människor från olika kulturer, gammal och 

ung, man och kvinna etc. En kvinna berättar om euforin och gemenskapen hon kände när hon sjöng 
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i en jättekör, alla möjliga människor var med, människor hon annars aldrig haft anledning att ta 

kontakt med och alla pratade med alla.  Någon annan berättar i  samma bok om den fantastiska 

upplevelsen av att för första gången spela i en orkester och uppleva gemenskapen när den egna 

stämman blandades  med de  andra.  En tredje  berättar  om hur  alla  blev  som en familj  när  hon 

buskspelade, en form av spontant och improviserat musicerande, med några andra dragspelare på en 

spelmansstämma, trots att de aldrig träffat varandra tidigare (Gabrielsson, 2008). 

En kvinna berättar i Gabrielssons (2008) bok om hur för höga krav kan döda glädjen i musicerandet 

och till och med göra så att man vill sluta. Hon berättar hur de i hennes kör brukade ha väldigt roligt 

på repetiotionerna och skratta mycket, men efter att de fått uppgiften att sjunga Johannespassionen 

av J.S. Bach dog all glädje. Det lustfyllda ersattes med hårt arbete med svåra stämmor som skulle 

övas in. Humöret blev sämre och sämre och sänktes ytterligare av att de skulle behöva ta in extra 

hjälp från en annan kör för att genomföra det. Många pratade om att sluta i kören i ren protest, men 

de ville inte svika de andra. Hårt arbete lönade sig dock och på en repetition utan inlånade sångare 

hade de sjungit sig igenom en av delarna och kommit till slutet. Hon berättar: ”Vi skrattade när 

spänningen släppte, tårarna trillade på några av oss och känslan av lycka, stolthet och gemenskap 

var otrolig” (Gabrielsson, 2008, s.313).

Gabrielsson  (2008)  sammanfattar  kärnan  i  berättelserna  om  musikupplevelser  i  samband  med 

körsång och konstaterar bland annat att  gemenskapen som följer med körsången kan vara långt 

mycket viktigare än den musikaliska upplevelsen. För att illustrera detta citerar han en kvinna som 

berättar om hur hon valde att sluta helt och hållet i kören efter att körledarna slutat och det inte 

längre skulle upplevas meningsfullt att vara med i kören när gruppsammansättningen förändrats så 

markant. 
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4 Metod

För  att  få  svar  på  min  frågeställning  har  jag  valt  en  kvalitativ  ansats  med  intervjun  som 

datainsamlingsmetod. Man brukar ibland skilja mellan kvalitativ och kvantitativ ansats, här följer en 

kort förklaring om vad som skiljer dem åt:

Inom kvalitativ forskning söker man efter mönster och förståelse, forskaren söker sina informanter 

där han eller hon väntar sig att den efterfrågade kunskapen finns, resultet redovisas oftast i löpande 

text. Den kvantitativa forskningen vill däremot mäta, räkna och förklara, resultat redovisas ofta med 

siffror, tabeller och diagram. (Hartman, 1998; Trost, 1993).

4.1 Kvalitativ intervju

För att genomföra min studie har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra personer.

Kvalitativa  intervjuer  används  för  att  förstå  den  intervjuades  livsvärld.  Den  kvalitativa 

forskningsintervjun kan likna ett  vardagligt  samtal  men den är  inte ett  samtal  mellan likställda 

parter eftersom intervjuaren styr samtalen och kontrollerar situationen. Vidare kan man säga att den 

kvalitativa forskningsintervjun hittas någonstans mellan ett öppet samtal och ett strikt frågeformulär 

(Kvale, 1997). Även Trost (1993) påpekar att det finns väsentliga skillnader mellan ett samtal och 

en intervju, i ett samtal utbyter man åsikter, känslor och fakta medan det i en intervju inte är ett 

utbyte utan intervjuaren är den som vill komma åt den intervjuades tankar utan att dela med sig 

själv.  Han menar  också  att  den  intervjuade  gärna  får  uppfatta  intervjun  som ett  samtal  medan 

intervjuaren inte bör göra det. 

4.2 Urval och avgränsning

Mina kriterier för val av informanter var dels att de skulle utöva musik på en amatörnivå och dels 

att de inte skulle ha någon formell högre musikutbildning från exempelvis högskola. De skulle inte 

heller längre gå på musik- eller kulturskola om de gjort det. Min definition av amatörnivå är att de 

inte ska ha musiken som levebröd, utan det ska vara en hobbyverksamhet.

Jag har valt att intervjua fyra personer som musicerar i skilda sammanhang eftersom jag tycker det 

vore intressant att få synpunkter från människor med olika musikalisk bakgrund och olika sätt att 

utöva  musik.  Med  skilda  sammanhang  menar  jag  olika  genrer,  olika  gruppstorlekar  och  olika 

repetitionsförhållanden.  Två av  mina  informanter  känner  jag  själv  sedan tidigare,  Camilla  som 

spelar folkmusik har jag spelat en del ihop med och Bengt som åker på sommarkurs har jag träffat 
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två gånger på kursen. De andra två, Lisa och David, är båda syskon till studiekamrater till mig. Jag 

kommer senare att presentera informanterna lite närmre.

När jag valt informanter har jag funderat över aspekter som kön och ålder men beslutat att inte ta 

någon hänsyn till det i urvalsprocessen. Detta eftersom fyra informanter inte är ett tillräckligt stort 

underlag för  att  dra  några långtgående slutsatser om hur  synen på gemenskapens betydelse  för 

musicerandet påverkas av ålder och kön. Jag har dock valt att låta informanterna få behålla sina kön 

i studien eftersom det ändå kan vara av visst intresse när man läser resultatet.

4.3 Informanterna

Här följer en kort presentation av informanterna för att ge en bild av dem och deras musicerande.

David sjunger i ett band som spelar 80-talsrock, han började i bandet efter att ha flyttat tillbaka till 

hemorten efter några års studier. Efter att ha sjungit i band och i kör under studietiden letade David 

efter ett nytt band och såg en annons på internet om ett band som sökte en sångare. Bandet håller 

just nu på att spela in en skiva. David sjöng i en kör även efter att ha flyttat från studieorten men gör 

inte det längre.

Camilla spelar fiol i ett folkrockband och i en folkmusikensemble, Sväng (fingerat namn). Hon har 

dessutom spelat  i  flera år i  ett  studentspelmanslag och hon åker  ofta  på spelmansstämmor och 

folkmusikfestivaler. Camilla började som åttaåring på musikskolan tillsammans med tre kompisar, 

de fyra följdes åt hela tiden på musikskolan och fortsatte även spela tillsammans efter att deras 

dåvarande  lärare  slutat  och  de  fick  hitta  en  ny.  Camilla  gick  naturvetenskapligt  program med 

musikprofil på gymnasiet, under de tre åren spelade hon klassisk musik på skolan och folkmusik 

vid sidan om. Folkmusikensemblen Sväng som Camilla spelar i idag består till stor del av samma 

tjejer som hon en gång började spela tillsammans med. 

Bengt började spela gitarr när han var tonåring och har haft gitarren med sig genom hela livet. Han 

har varit på gitarrläger tre gånger, samma 10-dagarskurs varje gång, en kurs där större delen av 

deltagarna kommer tillbaka varje år.  Dessutom sjunger han i kör en gång i veckan sedan 25 år 

tillbaka med sin fru Birgitta och de två har även varit på körläger ett flertal gånger. Även det lägret 

är en kurs dit många deltagare återkommer år efter år, bland annat brukar många av medlemmarna i 

Bengt och Birgittas kör åka dit. 

Lisa spelar slagverk, hon började på kulturskolan i årskurs fyra och har spelat i ett flertal orkestrar 

och ensembler. För tillfället spelar hon i en hemvärnsmusikkår bestående av ca 40 amatörmusiker 

som träffas varje vecka och övar. De ger både sittande konserter och marscherar, i somras var de 
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även i Stockholm och gick högvakt.  Hon spelar dessutom i ett showband som är en slagverks-

ensemble förstärkt med några blåsinstrument och ibland även sångsolister. Den ensemblen hade vid 

intervjuns genomförande just haft konsert och låg därför lite på is för tillfället. 

4.4 Etiska överväganden

Inför intervjuerna har informanterna upplysts om att intervjuerna kommer att spelas in och att allt 

behandlas  konfidentiellt,  detta  för  att  de  ska  känna  sig  trygga  i  att  kunna  uttrycka  sig  fritt. 

Konfidentialiteten innebär att jag som forskare vet vilka mina informanter är och vem som sagt vad, 

men det är bara jag som har tillgång till den informationen och ingen annan kommer få tillgång till 

den (Kvale, 1997; Trost, 1993).  I vissa fall kan det vara relevant att inte ha konfidentialitet, till 

exempel när informanternas namn och ensembler kan tillföra något för förståelsen för och analysen 

av resultatet. I den här studien anser jag att någon sådan vinst inte skulle göras och jag ser det som 

viktigare att informanterna kan uttrycka sig fritt utan att behöva tänka på vem som kan ta del av 

deras tankar. Jag har gett alla fingerade namn, både informanterna och personer som nämnts av 

informanterna i intervjuerna. Även ensembler och andra musikaliska sammanhang har fått fingerade 

namn i de fall då man lätt hade kunnat lista ut informantens identitet. 

4.5 Intervjuernas genomförande

Intervjuerna kan betraktas som ganska öppna, jag har utgått från en intervjuguide med fasta frågor 

som jag ställt och utifrån svaren har jag ställt följdfrågor om sådant jag funnit intressant och velat 

veta mer om. Frågorna har inte alltid ställts i samma ordning utan ställts i den ordning som fallit sig 

naturligt under intervjuns gång.

För att skapa en så öppen och tillåtande situation som möjligt för informanterna har intervjuerna 

genomförts på en plats  som de själva fått  välja.  Två av intervjuerna genomfördes på ett  café i 

Malmö, en i informantens hem och en utomhus i Malmö. 

Under alla intervjuer har ljudupptagning gjorts med hjälp av en ZoomQ3 och sedan transkriberats 

ordagrant. Ljudupptagningarna och transkriptionerna har sedan legat till grund för resultatkapitlet. 

4.6 Analys av data
När jag har analyserat intervjuerna har jag läst de utskrivna transkriptionerna av intervjuerna och 

lyssnat  på de  inspelade  intervjuerna.  Jag har  även lyssnat  på  inspelningarna  och samtidigt  läst 

transkriptionerna och strukit under betonade ord. 
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När jag läst och lyssnat på intervjuerna har jag haft min forskningsfråga framför mig och letat efter 

viktiga ord med relevans för forskningsfrågan. En del teman har utkristalliserat sig och löper genom 

alla intervjuer, en del förekommer ofta i alla intervjuer, andra ofta i någon intervju och bara någon 

enstaka gång eller inte alls i en annan. Jag har växlat mellan att titta på intervjuerna var för sig och 

att jämföra dem med varandra, letat efter saker som är lika och saker som är skiljer dem åt. 
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5 Resultat
Här följer resultatet av min intervjustudie, jag har valt att presentera informanterna var för sig för att 

ge en så tydlig bild som möjligt av deras musicerande. Jag börjar med David, sedan följer Camilla, 

Bengt och Lisa. 

5.1 David
För David är gemenskapen i bandet viktig, ett exempel på detta är att efter att ha blivit erbjuden 

platsen som sångare föreslog David att de skulle ta en öl och lära känna varandra, ”ett band funkar 

inte om du inte kan ta en öl med varenda en i bandet”. David betonar också att han umgås mycket 

privat med de övriga bandmedlemmarna, bland annat genom att gå på konserter och även genom att 

göra saker som inte alls har med musik att göra. 

Det är jätteviktigt att umgås och inte prata [om saker som rör] bandet också [...] om man börjar 
tycka att bandet är jobbigt, då tycker man ju att umgås med bandets medlemmar är jobbigt, så 
då måste man ju kunna tänka att man kan göra annat, prata om annat när man är med de 
människorna och så, och det kan vi.

När David pratar om hur viktigt det är att fungera bra med bandets medlemmar nämner han att de 

nästan  aldrig  bråkar  i  bandet.  Ordet  ”nästan”  gör  mig  naturligtvis  nyfiken och  jag  ber  honom 

utveckla.  Han  berättar  att  de  bytte  ut  en  bandmedlem  för  ungefär  ett  år  sedan  eftersom  den 

bandmedlemmen inte ville spela samma musik som de andra, han tyckte inte om 80-talsrock och 

ville ta bandet i en annan riktning. David betonar att han som byttes ut var en trevlig kille men han 

hade helt enkelt inte samma musiksmak och därför byttes han ut. Här var det inte personkemin som 

satte käppar i hjulet utan olika åsikter om musiken, och de konflikter som uppstod i samband med 

detta gjorde att det inte gick att fortsätta.

Angående vikten av att trivas med bandmedlemmarna nämner David rockbandet Mötley Crüe som 

han säger inte tål varandra men spelar ändå: 

För dem funkar det ju, de är ju mångmiljonärer hela högen, det är ett jobb för dem, men när man 
har det som en... ja, jag brukar kalla det en dyr hobby, då måste man ju funka ihop allihopa, det 
går inte annars. 

Han pratar vidare om de andra bandmedlemmarnas betydelse för att man trivs i ett band:

Det är ju allt, det är ju mina homies liksom, det är dem man tycker om att umgås med. Hade där 
varit två man gillat och en som man kommer på kant med hela tiden, då hade man sett till att få 
in en ny medlem på den punkten för att det funkar inte annars. Funkar det inte socialt så får du 
ingen glädje och ingen spontanitet, och det är ju det som musik bygger på tycker jag. [...] Jag 
brukar inte vara så där – ʼå, allt är så sockersött och lätt och fintʼ, men det... det är ju så.
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David berättar att bandet gett honom mycket och haft väldigt stor betydelse för hans utveckling, 

både sångmässigt, musikaliskt och sceniskt. ”Och sen är det ju en källa till ett stort socialt nätverk 

och man får många kompisar och så där. Så det är ju väldigt bra på alla sätt”.

David är hela tiden väldigt positivt inställd till bandet och dess medlemmar, det är tydligt att han 

trivs med att umgås med de övriga bandmedlemmarna, han tycker om musiken och han tycker om 

att stå på scen. På frågan om det alltid är roligt erkänner han att det ibland kan kännas mer som ett 

jobb än som en hobby för att man får krav på sig att göra något, till exempel som att bära all 

utrustning till en spelning i en lokal som kanske ligger på en trång gata med mycket trafik och få 

parkeringsplatser. David berättar även om när han exempelvis genomfört en spelning med feber, ett 

tillfälle då han egentligen velat ligga i sängen men det var en spelning som bandet sett fram emot 

länge, så för bandets och för publikens skull lät han bli att lyssna på sin kropp. 

När jag frågar om David hade letat upp ett nytt band att spela med om hans nuvarande hade beslutat 

sig för att lägga ner så svarar han klart nej. Han försäkrar att han inte alls vill lämna bandet men om 

de skulle lägga ner så skulle  han ta  chansen att  inte vara med i  band någon gång i  livet.  Han 

motiverar det med att han fått offra mycket för bandet och han har många andra fritidsintressen som 

får stå till sidan. Bandet kan bli väldigt tidskrävande ibland och det blir svårt att få in något annat i 

kalendern ”du kan liksom inte planera så långt framöver eller några längre perioder. Visst du har en 

fri vilja men det är inte så schysst mot de andra”. Han tillägger dock att bandet inte alltid kommer i 

första hand, familjen och jobbet prioriteras alltid först. 

Jag såg en dokumentär på TV häromdagen om ett band som försökt slå igenom i 30 år och 
fortfarande försöker, och [...] sångarens fru berättade att de hade satt igång födslar för att de 
skulle hinna med turnéer och planerat bröllop efter... ja, planerat bröllop kanske man hade 
propsat på, men att sätta igång en födsel för att hinna på turné, det var ju lite att ta i kanske.

Jag frågar vad som motiverar David att gå till replokalen varje gång och han svarar genast att det är 

för att de ”har ju så jäkla kul, det är en sån jäkla energi när vi repar”. Det som är roligt är att komma 

på nya saker, utvecklar han, speciellt när det inte är planerat, magin i replokalen kan infinna sig när 

som helst, till exempel ”att trummisen får ett infall och spelar något han aldrig spelat förut, [...] så 

blir det pricken över i:et i en låt. Såna grejer, såna moments är ju aldrig fel”.

David poängterar även att repen är en välkommen paus från vardagen och jobbet, det är en helt 

annan miljö där man får svära, skrika och dra fräckisskämt. Han upplever repen även som en ventil 

för uppdämd irritation, man får utlopp för energin som man aldrig fått utlopp för när man suttit vid 

datorn hela dagen. 

Det som driver mig att gå till replokalen är att jag vet att jag alltid mår bättre när jag går därifrån 
än när jag kom dit. [...] på vägen dit så tror man att – fan vad jobbigt, jag hade bara velat vara 
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hemma och se TV, men sen när man väl kommer dit och börjar så känner man att det var värt 
det.

Under intervjun framkommer att alla bandmedlemmar inte har riktigt samma mål och ambitioner 

för bandet, någon lever för bandet och skulle utan vidare kunna släppa allt för att åka iväg och 

turnera medan någon annan väntar sitt andra barn och inte är lika engagerad i bandet. Jag undrar om 

detta påverkar bandet, och det gör det naturligtvis, enligt David, men inte såpass mycket att det har 

någon större betydelse just nu i alla fall. ”Allas ambitioner är höga nog för att vi ska få vår skiva 

färdig, och det är vår prio”. Så just nu är ambitionsnivån tillräcklig för att göra det de ska, men 

någon total satsning tror inte David är särskilt aktuellt, i alla fall inte för honom:

Min ambition är ju bara att ha kul och ha något som stimulerar [...] jag behöver inte bli känd 
eller stå i nåt rocklexikon eller ha si och så många groupies liksom. Det kan jag inte heller för 
jag har en sambo (skratt) [...] det är inte alls viktigt för mig utan det... det är att ha roligt. 

5.2 Camilla
När Camilla slutat nian och hennes fiollärare slutat hittade gruppen hon spelade i en ny lärare som 

kom att betyda mycket för Camilla och hennes syn på ensemblespel. Den nya läraren, Anders, lade 

mycket vikt vid att de skulle ut och spela mycket, skriva egna låtar och ta hand om gruppen på alla 

sätt. Han tyckte också att det var viktigt att man skulle kunna umgås, det skulle vara startmiddag 

och avslutningsmiddag, det var viktigt att kunna ha kul tillsammans, även utanför musiken. Än idag 

brukar de dessutom försöka träffas allihop varje vår, Camilla och de andra tjejerna, deras mammor 

och Anders. Undervisningen på musikskolan var inspirerad av Suzukimetoden vilket bland annat 

innebar att flickornas mammor var med och spelade i början. Mammorna fortsatte sedan att spela 

själva och fick så småningom även de spela med Anders efter att ha uttryckt att de också ville vara 

med och ha roligt, de ville också vara med i en grupp. Än idag träffas två av mammorna varje vecka 

och spelar fiol tillsammans. Även Camilla träffar några av tjejerna mer eller mindre varje vecka och 

spelar tillsammans i folkmusikgruppen Sväng, bland annat hennes bästa kompis Johanna som gick i 

samma klass och började spela samtidigt. 

Förutom Sväng så spelar Camilla även i ett band som spelar folkrock. Det är en gammal kompis 

som också spelar fiol, Linn, som har dragit ihop detta bandet. De repar ihop minst en gång i veckan 

och har regelbundet spelningar. 

Camilla upplever att det är ganska stor skillnad på de två olika spelgrupperna för henne:

...jag har väl den ena gruppen [Sväng] som en mera social grupp egentligen, och den andra 
gruppen [bandet] där repar vi mest, [...] de känner jag ju inte så väl heller egentligen, där är ju 
Linn som jag känner väl sedan tidigare, sen de andra, det är liksom inte så att man behöver höra 
sig för om hela deras familjeliv och sånt där för att man är mest där för att spela ändå.
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Camilla uppskattar att de båda grupperna är så olika, hon tycker det är skönt att det går att få ut 

något av repen med Sväng utan att spela hela tiden, de fikar och pysslar mycket också. Men hon 

betonar att hon inte skulle vilja ha det likadant med bandet: ”man vill ju spela nånstans i det hela 

också, lära sig nåt, få nya låtar”.

En annan sak som Camilla har tänkt på när det gäller de båda grupperna är att folkrockbandets 

övriga medlemmar inte kommer från folkmusiken och därför inte tänker likadant när det gäller att 

bestämma hur låtarna ska spelas. Hon uttrycker att de kommer förvånansvärt bra överens med tanke 

på att de har så olika bakgrund och tankesätt, deras sätt att tänka får henne att stanna upp ibland och 

tänka om. Den utmaningen gör att det är extra roligt att spela.

Jag frågar Camilla vad som motiverar henne att gå till repen varje vecka:

Ja du, man vill väl vara duktig. [...] nej, men... det är ju kul att spela. Och spela med andra är ju 
kul. Jag har aldrig varit sån där som spelar så mycket hemma själv egentligen, så jag tycker nog 
det är roligast att spela tillsammans med andra, och då får man ju ta sig dit varje vecka, annars 
är det liksom ingen idé.

Det Camilla tycker om med att spela tillsammans med andra är att få inspiration, att spela med folk 

som är bättre än henne själv, att snappa upp lite och lära sig något nytt, nya låtar och nya sätt att 

spela på. Hon tycker även om att lyssna på och spela till skivor, men det blir inte alls samma sak 

som att spela med andra. Även att spela med musiker som är sämre kan vara kul, att få känna sig 

lite duktig och kanske lära någon annan något. En till sak som hon nämner som en fördel med att 

spela med andra är att slippa höra sig själv hela tiden, att slippa höra alla misstag och bara spela. 

Då och då åker Camilla iväg på folkmusikfestivaler och spelmansstämmor för att ha kul och spela 

både med folk man känner och folk man aldrig träffat förr. Mest blir det att man spelar med dem 

man känner sedan innan, festivalerna blir även ett sätt att hålla kontakten, man träffar folk som man 

inte hade träffat på fritiden annars:

Det är inte så att man styr upp träffar med dem för att man känner inte varandra riktigt så väl, 
men att man ändå kan gilla att hänga med dem och dansa med dem och spela med dem, så man 
träffar ju liksom dem som är lite där i utkanten av ens sociala nätverk på sätt och vis. 

Hon uppskattar även de andra delarna med festivalerna och stämmorna, det där med att ”sitta och 

käka god mat och dricka god öl och sitta och skvallra lite och dansa lite och spela lite”. Dessutom 

tycker hon att det är roligt att åka till ställen som man aldrig hade åkt till annars, man får se sig 

omkring lite. Det blir också som en liten semester där man slappna av lite och släppa allt annat. Hon 

betonar att det är skönt att kunna släppa taget om vardagen och inte behöva bli hopkopplad med 

något av sina andra engagemang

...när man kommer dit på den platsen så är det där och då som gäller liksom, det är inte så att 
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man behöver tänka på förra veckan eller nästa vecka när jag ska åka dit och jag ska göra detta 
och detta utan det blir liksom att alla är så fokuserade på att vara där och då.

Just att komma ifrån vardagen och få en liten andningspaus och relativt fritt från krav, i alla fall 

periodvis  när  det  kanske inte  varit  första  prioritet  med fiolspelet,  exempelvis  under  högstadiet. 

Camilla berättar att det kanske inte alltid kändes så utvecklande under den perioden, men det blev 

heller aldrig tal om att sluta eftersom hennes bästa vän Johanna spelade: ”ʼvadå, ska du sluta? Då 

måste jag ju också sluta, nej det går ju inteʼ och sen så, ja, så blev det ju att man fortsätte ändå 

liksom”. Hon beskriver det som att det rullade på det där med musiken i och med att hon valde att 

gå musikprofil på gymnasiet och allt spelande som varit både i och utanför skolan. 

Sen har man ju haft roligt när man har spelat mest hela tiden, inte varit så mycket press på 
någonting utan det har ju varit liksom ett andningshål, så då har det ju inte varit så svårt att 
fortsätta, då har jag liksom inte tvekat.

Camilla spelade även i ett studentspelmanslag i många år, hon beskriver sig som mycket aktiv och 

har suttit på olika poster i styrelsen större delen av tiden. Hon tyckte om att spela i spelmanslaget 

och beskriver det som att hon hade väldigt kul med många väldigt duktiga musiker som lärde henne 

oerhört mycket, både speltekniskt och musikaliskt. Hon säger också att det var en väldigt trevlig 

umgängesform, att träffas och spela och skapa något tillsammans.

...man löser problemen [de musikaliska] tillsammans och sen blir det helt plötsligt något 
fantastiskt liksom. Ibland är det träligt och man tycker att folk spelar fult och dåligt och man 
känner sig dålig själv och man hör ingenting [...] men kontentan är ändå att man gör nåt kul 
tillsammans med andra och bygger upp nåt liksom. 

Trots att det inte alltid är så kul att spela så går Camilla ändå alltid på repen med båda sina grupper, 

även de gånger hon kanske egentligen inte vill. ”Är man med så är man med liksom, då har man ju 

vissa krav på sig också”. Hon tillägger att det ju oftast brukar bli kul när man väl kommer dit. Det 

framkommer tydligt att Camilla sätter gruppens bästa framför hennes egen lust ibland, även om hon 

hellre skulle vara hemma så går hon på repen för gruppens skull, ”om en börjar hålla på så där och 

inte dyka upp då och då, då vet man ju att helt plötsligt så håller hela gruppen på så”. Hon gör heller 

ingen skillnad på den punkten mellan Sväng och bandet, även om det kanske är lättare att utebli från 

ett rep med Sväng eftersom de som kommer lika gärna kan fika eller göra något annat istället. Men 

som hon själv uttrycker det: 

Har vi bestämt så har vi bestämt liksom, då ska man inte hålla på och rucka för mycket på såna 
saker. Man måste vara lojal mot sina vänner. Jag ser dem ju ändå som mina vänner, inte bara 
mina spelfolk. 
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5.3 Bengt
Innan Bengt åkte på gitarrkursen första gången så hade han känt till den ett tag, han hade dock inte 

tyckt att han var tillräckligt bra för att åka, men så började han ta lektioner för en gitarrlärare som 

också är kursledare på gitarrkursen och som tyckte att Bengt skulle åka. Bengt tyckte att det var 

ganska jobbigt, ”...jag är ju inte van att spela i grupp på det sättet, så för mig är det ju ganska jobbigt 

att sitta och spela med andra som är vana att hålla takten och så”. 

Ett återkommande tema i intervjun är just prestationsångesten som drabbar Bengt när han ska spela 

gitarr för eller tillsammans med andra. Han säger att han blir oerhört nervös och tyckte att det var 

ganska jobbigt senast han var på gitarrkursen för han tyckte att det gick så dåligt. Han säger att han 

inte får sådan prestationsångest i några andra sammanhang än just gitarrspelet, bland annat pratar 

han ofta inför folk i sitt jobb. Han jämför också med körsången som han inte alls upplever som lika 

ansträngande:

...det är lättare att glida med i en stämma när man sitter i en kör och sjunger jämfört med att man 
har ett instrument för det är mera... antingen är det rätt eller också är det fel. I en stämma där 
man sitter och sjunger, där gör det ju inget om man kommer bort sig ett par toner, man kan ju 
hänga på sen. 

Just instrumentet i sig tror Bengt är en bidragande faktor till att han är så obekväm i att spela med 

andra. Han påpekar att gitarren inte är ”...ett instrument som nödvändigtvis leder till gemenskap, 

utan det kan man ju mycket väl sitta och spela själv”. Han återkommer dessutom till att han känner 

sig otillräcklig rent spelmässigt och sitter och är nervös för att spela fel och därför inte kan slappna 

av och njuta av att spela tillsammans med andra. ”Men när jag spelar själv så kan jag ändå då och 

då njuta av ett stycke själv, och blir det fel så gör det inte så mycket”. 

Samtidigt ser Bengt det positiva i att bli nervös:

Jag är så himla duktig i många andra sammanhang, så det är en påminnelse om min dödlighet 
(skratt). [...] egentligen tycker jag det är bra att få tänka efter, man kan förstå andra människor 
som kan bli nervösa också.

Han tillägger också att nervositeten inte är så kraftig att han skulle kunna tänka sig att sluta med 

gitarrspelet. Jag uppfattar det genom hela intervjun när han pratar om gitarr som att han har en stark 

kärlek till instrumentet, han säger att hans drivkraft är inte att spela för andra, utan att kunna spela 

själv och tycka att det låter bra. 

Jag tror att gitarren tillfredsställer mitt behov av ensamhet. Jag kan mycket väl gå upp en 
morgon för mig själv i sommarstugan och sitta och spela gitarr en timme. [...] Jag har rätt stor 
glädje av att spela för mig själv.

Trots att Bengt tycker det är jobbigt att spela för och med andra har han ändå varit på gitarrkursen 
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tre gånger och säger att han kommer att åka dit igen. Jag frågade vad det är som gör att han väljer 

att åka på en kurs som till största delen består av orkester- och ensemblespel, han svarde att det är 

för att ha roligt att få ägna sig åt gitarren i tio dagar. Han tycker om utmaningen och att lära sig en 

massa nya saker, men tycker också att det är kul att träffa trevliga personer. Han tycker dessutom att 

det  är  skönt  att  komma bort  från  vardagen,  att  inte  hela  tiden  bli  hopkopplad  med  sitt  jobb: 

”...eftersom jag måste hålla på och bestämma hela dagarna i mitt jobb så tycker jag det är väldigt 

skönt att åka på saker där jag inte behöver bestämma (skratt), det är rogivande på det sättet.”

Bengt tycker också det är roligt att träffa lite andra människor på gitarrkursen än den någorlunda 

homogena grupp människor som han normalt umgås med, roligt att träffa människor med en helt 

annan bakgrund, ”... där är det ju gitarren som förenar folk”. Han uppskattar också att få lyssna på 

duktiga gitarrister och ser det som en förmån att varje dag få lyssna på och öva tillsammans med 

oerhört begåvade musiker. Han ser det också som en stor förmån att få undervisning av tre väldigt 

duktiga  kursledare  och  få  spela  orkesterarrangemang  som  håller  hög  klass.  Han  uppskattar 

dessutom att det inte går ut på att vara bäst, man får komma som man är och spela som man gör.

Det som motiverar Bengt att åka på gitarrkursen igen är att han vill lära sig mer och utveckla sitt 

gitarrspel. Sedan tillägger han att det är trevligt överlag att vara där och han tycker det är roligt att 

kunna följa de andra kursdeltagarna som är där, att se utvecklingen som blir väldigt tydlig när man 

bara träffar dem en gång om året. Han pratar också om att det finns hela spektrat av musiker på 

kursen, allt från konserterande sologitarrister till de som har lägre musikaliska ambitioner: ”...i en 

sån här grupp har ju alla personer betydelse, man kan ju tänka sig att det bara är de som spelar gitarr 

bäst som är viktiga för gruppen, men det är jag inte säker på.”

Bengt beskriver sig själv som väldigt effektiv, han vill få saker gjorda och vill inte sitta still och 

prata i en kvart om något som kan klaras av på en halv minut. Detta blir tydligt när han berättar att 

han inte tycker om fikapausen under körrepetitionen som är varje vecka, han säger visserligen att 

det inte är för att det måste vara effektivt, men han tillägger: ”...när man går dit för att sjunga så är 

det ju i alla fall trevligt om man sjunger rätt mycket, ibland blir det ju mycket snack också, det är 

jag inte så förtjust i”.

Det  verkar  däremot  som att  det  inte  är  så  mycket  mer  än  fikapausen  som Bengt  ogillar  med 

körrepetitionerna, han säger att det är väldigt trevligt att vara med i kören. Han gillar att man inte 

måste sjunga felfritt för att vara med, det är ganska avslappnat och en tillåtande atmosfär. Dessutom 

är många av Bengt och Birgittas vänner med i kören och eftersom de har varit med i ungefär 25 år 

så känner de ju de övriga medlemmarna ganska väl,  detta bidrar till  att  det är  roligt att  gå till 

repetitionerna. Kören brukar också försöka åka på någon form av utlandsresa vartannat år vilket 

ökar gemenskapen. Bengt tillägger att även om han inte alltid har lust att gå dit så är det ändå 
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väldigt avslappnande att vara där och han brukar vara på väldigt gott humör när han går därifrån. 

När jag frågar vad han tror om gemenskapens betydelse för att han sjunger i kören så säger han att 

han tycker om den gemenskapen han känner exempelvis i basstämman när de gemensamt försöker 

göra något vettigt av sin stämma, när de hjälper varandra med insatser och stämmor. Extra roligt 

blir det naturligtvis när det låter riktigt bra, ”...det är en njutning att sjunga tillsammans tycker jag”. 

Bengt säger att han inte alls känner samma gemenskap under fikapausen, ”...jag tror inte jag är nån 

sån där riktigt typisk gemenskapsmänniska, jag tycker om att göra saker tillsammans men jag gillar 

inte att mysa tillsammans, det är inte min grej (skratt)”.

5.4 Lisa
Jag frågar vad musikkåren betyder för att Lisa spelar.

...det är mycket socialt, alltså det är nog mycket därför jag spelar idag. När jag var mindre var 
det ju mer för att det var kul att spela, man ville utvecklas. Nu känner jag att jag har det på en 
hobbynivå, det är kul att gå dit, man har många kompisar och vänner där och det är härligt folk, 
det är så blandade åldrar. Nu är det mest för det sociala. Och sen är det ju skitkul att spela [...] 
men man övar ju inte eller nåt sånt utan man går dit för att ha roligt liksom. Och det är okej att 
komma dit och inte ha övat, utan man får komma dit och vara som man är liksom och spela.

Jag blir nyfiken på om hon hade spelat alls om hon inte hade haft musikkåren, utan att tveka svarar 

hon nej. Hon talar också om att hon gjorde ett uppehåll på ett år efter studenten, då slutade hon helt 

med  att  spela.  Anledningen  till  att  hon  kom tillbaka  till  musikkåren  var  att  hon  saknade  just 

gemenskapen. Att gemenskapen har stor betydelse för Lisa är uppenbart, det är ett återkommande 

tema genom hela intervjun när hon pratar om sitt musicerande. Tilläggas kan också att Lisa själv 

använde ordet gemenskap innan jag hunnit fråga någonting om det och fört in ordet i samtalet.

Lisa  förklarar  att  hon slutade  med musicerandet  med att  hon spelade  alldeles  för  mycket,  hon 

upplevde att det blev för mycket press och för många krav, det blev jobbigt att åka iväg varje vecka 

och repetera och dessutom se till att kunna det som spelades. Hon berättar att hon var i valet och 

kvalet efter gymnasiet om huruvida hon skulle satsa ordentligt på musiken eller ha det som en 

hobby. Hon bestämde sig för att inte satsa och när hon började studera på högskola slutade hon 

spela helt. Men som sagt så saknade hon gemenskapen i musikkåren och började spela igen.

Lisa säger att det bästa med repetitionerna är att det är kul att träffa de andra i musikkåren och göra 

någonting  tillsammans,  hon tycker  också  att  de  har  väldigt  roligt  i  slagverkssektionen,  ”det  är 

väldigt mycket flams och trams (skratt)”. Hon tillägger att det är väldigt roligt att spela också, ”jag 

hade ju inte hållt på med det om jag hade tyckt det var tråkigt”. Hon säger också att hon tycker det 

är roligt att spela i showbandet hon är med i, där får hon spela sånt som hon inte brukar spela annars 

och det blir en större utmaning än i musikkåren som hon spelat i väldigt länge och där låtar, stilar 
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och spelsätt kommer igen. Utmaningen resulterar i att hon vill se till att spela bra och utvecklas, 

”det är till och med så att man övar lite hemma”. 

Jag ber Lisa beskriva känslan hon har inför att hon åker på repetitionerna, hon berättar då att hon 

inte alls brukar se fram emot att åka iväg och spela, hon vill absolut inte och tycker att  det är 

jättetråkigt, ibland börjar det till och med redan dagen innan. Hon kan gå hela dagen i skolan och 

våndas för att hon ska iväg och spela på kvällen, ”jag tror att många av mina kompisar i skolan 

undrar varför jag spelar över huvud taget”.  Lisa berättar att  hon kan gå omkring och leta efter 

ursäkter för att inte gå på repetitionen: ”jag har nog ont i huvudet, eller jag har nog en tenta nästa 

vecka som jag borde börja plugga till, men sen [...] åker man dit i alla fall och då är det skitroligt”. 

Hon tycker själv att hennes beteende är intressant, att hon är så negativt inställd till att åka, känslan 

av att  det  kommer bli  jättetråkigt  och hon vill  inte alls.  Samtidigt  vet  hon om att  när hon väl 

kommer dit tycker hon det är jättekul och tiden går fort. Hon tror att det jobbiga ligger i att man 

måste åka dit varje vecka. 

Lisa säger att det kan bli att man inte åker till repetitionerna för sin egen skull, för att man själv 

tycker det är kul att spela, utan att man åker för orkesterns och de andra orkestermedlemmarnas 

skull. Dels är det för att hon vet att det finns de i orkestern som vill satsa ordentligt på musiken, det 

är deras väg ut i musiklivet och deras väg till utveckling. Dels är det många äldre som är med i 

orkestern som kanske inte har så mycket annat på sin fritid ”...kommer inte jag, och det kanske är 

fler som inte kommer, då kanske orkestern läggs ner och då har de tappat det viktigaste i deras liv”. 

Så det blir ibland att hon åker för andras skull, för att hålla ihop det. Sen tillägger hon att hon 

naturligtvis är med för sin egen skull också, det är ju roligt att spela, men ibland när det är mycket 

annat runtomkring blir det lätt att hon åker för de andras skull.

Lisa tror att sammanhållningen och att man kommer överens i musikkåren är jätteviktig för att det 

ska fungera bra. Hon upplever att man i musikkåren är väldigt bra på att ta tillvara på varandra och 

göra saker för att öka sammanhållningen, bland annat ordnas det en fest varje år där de kan umgås, 

lära känna varandra och ha trevligt utanför musiken. De åker också på resor tillsammans och spelar 

någonstans och umgås. Lisa säger att det absolut påverkar spelandet, hon upplever att de hjälper 

varandra och det gör ingenting att man spelar fel, ”man får vara precis som man är och man får 

spela precis så bra eller dåligt man vill”. Hon upplever tydligt att alla blir accepterade, oavsett om 

man spelar bra eller dåligt, alla är viktiga för orkestern på ett eller annat sätt. Hon berättar att det 

kan finnas någon som spelar fel hela tiden och aldrig har rätt noter framme och inte tillför så mycket 

rent musikaliskt, men skulle den personen vara borta någon gång så undrar man vart han eller hon 

är,  alla  bara  måste  vara  där,  annars  blir  det  konstigt.  Lisa  tror  att  om  man  hade  frågat 

musikkårsmedlemmarna så hade många sagt att de är där för gemenskapen, hon säger att det är 
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många som går dit och spelar ”...och bryr sig inte egentligen om de spelar rätt eller fel, men de är 

där och känner gemenskap och spelar”.  

Lisa tycker att den sociala samvaron har jättestor betydelse för spelandet, hon säger att man fått så 

mycket mer än bara musiken genom att vara med i orkestrar. Det är blandade åldrar och man lär sig 

mycket  om vett  och etikett  och  hur  man beter  sig  när  man till  exempel  som liten  börjar  i  en 

ungdomsorkester:

...det låter kanske jättevuxet, men man har fått en helt annan barndom och ungdom, man har inte 
hittat på så mycket skit för det har man aldrig hunnit utan man har haft orkestern, det har varit 
som ens familj hela vägen.

I somras var musikkåren i Stockholm och gick högvakt, då blev det att de övade väldigt mycket 

inför det och satsade hårt på att göra bra ifrån sig. När ribban höjs på det sättet blir resultatet också 

att folk övar mer och det låter bätttre och ser bättre ut och det blir roligare att spela. De spelar även 

mycket film- och populärmusik, det är stor variation i genrer och Lisa tycker det är kul att det är så 

blandat. Hon tror att den variationen i musik och alla olika sorters spelningar bidrar till att folk 

stannar kvar i orkestern och inte tröttnar. Dessutom har man fått en helt ny umgängeskrets.

...kärnan i det är musiken, för det är ju det vi alla är där för, men att man kommer varje vecka 
och att man orkar år efter år, det tror jag är mer gemenskapen.
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6 Resultatdiskussion

I följande avsnitt diskuteras resultaten av intervjustudien i förhållande till den tidigare forskning 

som presenterades i teorikapitlet och min egen förförståelse av ämnet.

6.1 Avkoppling kontra prestation
Alla mina informanter pratar på något sätt om att musiken är en källa till avkoppling, ett tillfälle att 

komma undan vardagen, släppa andra uppdrag och åtaganden och att bli accepterad, detta är något 

som både Heiling (2000), Henningsson (1996) och Lilliestam (2006) tar upp i sina böcker. 

Bengt tycker om att slippa bli hopkopplad med sitt jobb när han är på gitarrkursen och Camilla 

tycker om att när man är på spelmansstämma eller festival så är deltagarna verkligen där och då, 

både fysiskt och psykiskt, och man kopplar bort allt annat. Det är säkert lättare att lägga undan 

vardagen när man åker iväg på kurs eller festival och är på en helt annan ort och bor borta under 

flera dagar än när man går till repetitionerna som är på hemorten varje vecka, men även David 

framhåller att stunderna i replokalen är välkomna avbrott från vardagen. David pratar även om den 

jargong som råder i replokalen där man kan dra fräcka skämt och prata på ett helt annat sätt än på 

jobbet. Även detta bidrar till att öka gemenskapen i bandet, jämför med Heiling (2000) som säger 

att gemenskapen kan öka bland annat genom ett gemensamt språkbruk och gemensam klädsel. 

Något som kommer upp i intervjuerna med Lisa och Bengt är känslan av att bli accepterad, att man 

får komma på repetitionerna eller kursen och vara som man är och att det inte gör någonting om 

man spelar eller sjunger fel. Även musikerna i Heilings (2000) avhandling påpekar att acceptansen 

trots felspel är en viktig del i att man tycker om att gå till repetitionerna. 

Just känslan av att bli accepterad oavsett hur man sjunger eller spelar kommer bara på tal under 

intervjuerna med Lisa och Bengt vilket jag tror beror på att deras huvudsakliga musicerande sker i 

stora  grupper  där  alla  som  vill  får  vara  med.  Camilla  och  David  spelar  och  sjunger  däremot 

huvudsakligen i mindre grupper som är mer beroende av att alla kan spela eller sjunga sin del och 

som inte är lika öppna i sin form. Där är det inte alla som vill som får vara med utan man kommer 

med på grund av att man kan det man kan och passar in i gruppen. David berättar även om hur de 

bytt ut en bandmedlem när det inte fungerat. I motsats till detta nämner både Lisa och Bengt att alla 

i orkestern, kören eller på kursen är lika viktiga, även de som inte tillför så mycket musikaliskt. 

Ingen riskerar att bli utbytt i första taget, alla har lika stor betydelse för gemenskapen. 

Samtidigt som Bengt tycker om den accepterande stämningen på gitarrkursen så upplever han en 

stor press på sig själv när han är där då han lider av stor prestationsångest när det gäller att spela för 

och tillsammans med andra. Han upplever inte alls samma sak när han sjunger i kören och han tror 
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att det hör samman med att just gitarren är ett instrument som man ofta spelar på ensam. Han säger 

att han är väldigt ovan att spela tillsammans med andra och därför blir väldigt nervös. Även detta 

kan naturligtvis mycket väl höra ihop med att han sjungit i kör väldigt mycket mer än han varit på 

gitarrkurs. 

Även Lisa pratar om de stora krav som kan komma från att spela tillsammans med andra, även om 

hon inte  pratar  om prestationsångest  på samma sätt  som Bengt  gör.  För  Lisa  blev  pressen  för 

mycket och ledde till  att  hon slutade. Gabrielsson (2008) berättar om en kvinna som även hon 

övervägde att sluta när pressen blev för stor och kraven för höga. 

6.2 Närvaro, lojalitet och krav
De flesta av mina informanter verkar dela Camillas inställning om att ”är man med så är man med”. 

Den enda som inte säger det rent ut är Bengt, men detta kan mycket väl bero på att intervjun med 

Bengt var den första jag genomförde och där inte hade utarbetat fullt ut vad jag ville få reda på och 

därför aldrig tog upp hur han såg på närvaro och lojalitet i kören eller på gitarrkursen. 

Lisa, Camilla och David pratar alla om vikten av att ta hand om och ställa upp för sitt band eller sin 

orkester, oavsett om det är genom att spela trots att man är sjuk eller om det är genom att gå på ett 

rep  trots  att  man  egentligen  inte  vill.  Speciellt  Lisa  uttrycker  att  hon  ofta  inte  alls  vill  gå  på 

repetitionerna och att hon försöker hitta ursäkter för att slippa. Ändå ser hon till att gå eftersom hon 

inte vill förstöra för de andra som är med och bidra till att andra låter bli att komma och musikkåren 

i förlängningen läggs ner. Sedan säger hon också att det är väldigt kul när hon väl kommer dit och 

att beteendet är lite irrationellt eftersom hon vet om att hon tycker det är kul när hon är där. Tunsäter 

& Wrangsjö (1982) skriver om hur dålig närvaro och andra irritationsmoment kan göra att man går 

till repetitionerna mer av pliktkänsla än av lust, något liknande kan man se hos Lisa även om det i 

hennes fall handlar om att förhindra dålig närvaro och inte på grund av detsamma. 

Även Camilla berättar om hur även hon kan gå på repetitionerna för att inte uppmuntra andra att 

ställa in repetitioner titt som tätt, ”om en börjar hålla på så där och inte dyka upp då och då, då vet 

man ju att helt plötsligt så håller hela gruppen på så”. Både Camilla och David berättar om hur de, 

precis som Lisa oftast tycker det är väldigt kul att gå på repetitionerna när de väl är där även om det 

kan kännas tungt innan. 

Alla mina informanter spelar i  väldigt olika grupper,  Lisa och Bengt spelar och sjunger i  stora 

grupper  och  Camilla  och  David  spelar  och  sjunger  i  små  grupper.  Detta  tror  jag  kan  ha  stor 

betydelse för hur stort ansvar man känner för att gå dit och även hur viktig man upplever att man är 

när man är där. David är ensam sångare i ett band bestående av fyra personer, det påverkar väldigt 

mycket om han inte kommer på repetitionerna, medan Bengt är en av många basar i en stor kör och 
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hans närvaro påverkar inte kören i samma utsträckning. Denna känsla av hur viktig man är för 

gruppen och för att gruppen ska kunna prestera något tror jag absolut kan påverka motivationen att 

gå dit. Nilsson (2005) skriver om att känslan av att göra något meningsfullt är ett behov som kan 

påverka vår vilja att vara med i en grupp, tillfredsställs inte detta behov kanske vi inte längre vill 

vara  med  och  Heiling  (2000)  skriver  om  att  ju  starkare  sammanhållningen  är,  desto  lägre  är 

toleransen för frånvaro.

6.3 Gemenskapande aktiviteter
Alla  informanterna  gör  i  sina  respektive  ensembler  saker  utöver  repetitionerna  som  stärker 

gemenskapen.

David ville redan innan han började i bandet umgås med de andra medlemmarna ”över en öl” för att 

de skulle lära känna varandra. Han berättar också om att de umgås mycket utanför replokalen, både 

genom att göra saker som har med musik att göra, till exempel gå på konserter, och genom att göra 

något som inte alls har med musik att göra. Även Camilla berättar om hur hon fått det med sig från 

läraren Anders att det är viktigt att man ska kunna umgås med sin ensemble, bland annat genom att 

ordna start- och avslutningsmiddag. Än idag träffas Anders, Camilla och hennes fiolkompisar och 

deras mammor en gång om året för att umgås.

Brassbandet i Heilings (2000) avhandling åker på resor och har spelhelger och detta fungerar även 

som gemenskapande aktiviteter då medlemmarna får en chans att umgås mer och prata med folk de 

annars inte brukar  prata med. Detta  gör även Lisas musikkår,  Bengts  kör och de flesta  körer i 

Henningssons (1996) studie.  Jag skulle  också vilja likställa  gitarrkursen,  spelmansstämmor som 

sträcker  sig över  flera dagar  och folkmusikfestivaler  med dessa  gemenskapande resor,  samtliga 

innebär att man umgås i princip dygnet runt med människor som man normalt sett inte umgås så 

mycket med. Skillnaden är att  det  inte är någon fast  ensemble som åker iväg på resa och som 

därmed kan ha det som ett syfte att öka gemenskapen. Å andra sidan består gitarrkursen till största 

delen av deltagare som kommer tillbaka varje år och därmed blir som en sorts fast grupp, och med 

tanke på hur nära och mycket man umgås under de tio dagarna skulle det gå att argumentera för att 

det kan bli en större gemenskap mellan de återvändande kursdeltagarna än mellan medlemmarna i 

en kör eller orkester som träffas en stund varje vecka och ”bara” spelar eller sjunger. 

6.4 Utveckling och inspiration
Alla informanterna sätter stort värde i att utvecklas musikaliskt och få inspiration genom att spela 

med andra musiker. Camilla och David som spelar i band betonar båda två det roliga i att inspireras 

av bandmedlemmarna och få nya idéer och uppslag till hur man ska spela låtarna. Camilla pratar 
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mycket om utbytet hon får genom att spela med andra duktiga musiker, att hon kan lära sig nya 

saker och utvecklas musikaliskt. Jag tror det hänger ihop med just folkmusiken, hur spelandet är 

upplagt jämfört med orkester, kör och band. Folkmusiken, i alla fall buskspelandet, kan ses som en 

lite friare form av musicerande där man inte använder sig av noter eller fasta former, dessutom kan 

gruppsammansättningarna variera oändligt utan att det påverkar själva spelet, man ”bara spelar”. 

Man kan tycka att ett band är en ganska fri form av musicerande också, men skillnaden är där att det 

är samma folk man spelar med varje gång och alla har sina bestämda roller, vid buskspelande spelar 

man med de som råkar vara där för tillfället.

Av Lisas intervju framgår att hon inte direkt ser musikkåren som ett forum som utmanar henne 

musikaliskt längre och tvingar fram en utveckling, däremot utmanas hon i showbandet där hon blir 

tvungen att öva. Jag tycker mig ana att hon är ganska nöjd med att ha det så, att hon är nöjd med att 

inte behöva lägga så mycket energi på musikkåren utan bara kunna gå dit, spela, träffa folk och ha 

kul samtidigt som hon tycker om att utmanas musikaliskt i showbandet då och då. Hon pratar också 

om  hur  hela  musikkåren  utmanades  musikaliskt  inför  högvakten  i  stockholm  och  hur  detta 

resulterade i att alla övade mer, hade högre närvaro och fick en starkare gemenskap i och med detta. 

Detta fenomen skriver även Heiling (2000) om.

Den som pratar mest om att utvecklas och inspireras är Bengt, han uppger det som ensamt argument 

för att åka på gitarrkurs, även om han senare lägger till att det är roligt att träffa människorna som är 

där. Bengt betonar att han tycker det är roligt att få lyssna på de väldigt duktiga musiker som deltar 

på gitarrkursen och att få undervisning av duktiga lärare. Bengt är den enda som musicerar i ett 

samanhang där syftet är att utvecklas, en kurs, detta tolkar jag är anledningen till att Bengt är den 

som mest betonar utvecklingen som motiverande faktor för musicerandet. Naturligtvis kan man åka 

på kurs med tanken att bara ha roligt och man kan naturligtvis vara med i en kör, ett band eller en 

orkester för att utvecklas musikaliskt (jämför med Heiling, 2000), men jag tror ändå det kan vara en 

rimlig tolkning till varför Bengt skiljer sig från de andra informanterna på den punkten. 

6.5 Vilken betydelse har gemenskapen för informanternas 
musicerande?
Jag skulle vilja påstå, efter att ha analyserat intervjuerna, att gemenskapen har väldigt stor betydelse 

för informanternas musicerande om än på olika sätt.  Den som uttalar tydligast att gemenskapen 

faktiskt är avgörande för musicerandet är Lisa. Det råder inte mycket tvekan om att gemenskapen är 

viktig  för  henne,  hon  kom  tillbaka  till  musikkåren  efter  uppehållet  just  för  att  hon  saknade 

gemenskapen. Lisa tror även att de allra flesta i musikkåren skulle säga att gemenskapen är oerhört 

viktig för att de är med. 
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Den som pratar minst om att gemenskapen skulle vara viktig för musicerandet är Bengt, han tycker 

att gemenskapen i kören är trevlig, men att han inte tycker om fikapauserna. Man skulle kunna tolka 

det som att samvaron med andra bara är ”ett nödvändigt ont”, en förutsättning för att kunna sjunga i 

kör, men han betonar att han tycker om att göra saker tillsammans med andra, vilket man ju gör i en 

kör. Hur man tolkar gemenskapens betydelse för Bengts medverkan i kören tror jag beror på hur 

man väljer att se på gemenskap i sig, Bengt säger själv: ”...jag tror inte jag är nån sån där riktigt 

typisk gemenskapsmänniska, jag tycker om att göra saker tillsammans men jag gillar inte att mysa 

tillsammans, det är inte min grej (skratt)”. Jag skulle vilja säga att det finns en stor gemenskap i 

själva musicerandet, samvaron ligger inte bara i pauserna, detta finns det många berättelser om i 

Gabrielssons (2008) bok Starka musikupplevelser.

En annan sak som gör att Bengt inte sätter gemenskapen lika högt som de andra är, enligt honom 

själv, att han spelar gitarr. Han poängterar att det är ett instrument som man oftast spelar ensam och 

därför sällan musicerar tillsammans med andra, i alla fall när det gäller klassisk gitarr. Ovanan vid 

att spela tillsammans med andra, kombinerat med att man ska spela för och med andra som spelar 

samma instrument, gör att prestationsångesten lätt kommer. Man kan tycka att det är konstigt att 

Bengt åker på gitarrkurs och utsätter sig för den prestationsångesten han beskriver, men samtidigt 

ser han det positiva i nervositeten. Dessutom tycker han att samvaron och gemenskapen med drygt 

tjugo  andra  musiker  som  delar  kärleken  till  samma  instrument  gör  att  han  kan  överse  med 

prestationsångesten. 

David pratar mycket om att gemenskapen i bandet är jätteviktig för honom och att den har betytt 

mycket för honom rent musikaliskt och socialt. En vink om hur viktig gemenskapen med de andra 

bandmedlemmarna är får man när han pratar om uppoffringarna han får göra för att  spela med 

bandet. Han prioriterar inte bort familjen, men däremot får de övriga fritidsintressena stå tillbaka för 

bandet. David pratar om att ifall bandet skulle lägga ner så skulle han inte leta upp ett nytt band att 

sjunga i, åtminstone inte med en gång. Jag tolkar det som att gemenskapen med bandmedlemmarna 

är starkare än viljan att musicera och att vad han får ut av gemenskapen i bandet är större än vad 

han måste offra. Gruppen blir därmed blir  belönande i sig och gör att han vill fortsätta spela i 

bandet, jämför med Nilsson (2005) som pratar om hur grupper måste vara belönande i sig för att vi 

ska stanna kvar. 

Camilla har mer eller mindre spelat med samma personer ända sedan hon började på musikskolan, 

detta är ett tecken så gott som något på att gemenskapen är viktig för henne. Camilla spelar i många 

olika  sammanhang  som  är  ganska  olika  till  sin  karaktär:  folkrockbandet,  fiolgruppen  Sväng, 

festivaler och spelmansstämmor. Jag tolkar Camillas uttalanden som att gemenskapen har olika stor 

betydelse i de olika sammanhangen, och kanske framför allt att det är olika form av gemenskap. I 
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Sväng spelar hon med folk hon känner väl och de fikar och pysslar mycket tillsammans, i bandet 

ligger fokus på att spela och gemenskapen skapas genom att de spelar och utvecklar musiken, inte 

genom att prata och fika. På festivaler och stämmor är gemenskapen med andra en väldigt stor del, 

minst lika stor som att spela. Mycket handlar om musik i form av buskspel, dans och konserter, men 

det handlar också mycket om att umgås med folk man inte träffar i andra sammanhang, att ”sitta 

och käka god mat och dricka god öl och sitta och skvallra lite”. Musicerandet är också en väldigt 

starkt gemenskapande aktivitet på festivaler och stämmor i form av buskspel och dans. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att gemenskapen är viktig för informanternas musicerande 

men att det också visar sig på olika sätt beroende på gruppens storlek, vilka mål de har för det egna 

musicerandet och för gruppen, samt känslan av hur betydelsefulla de själva är för resultatet.

6.6 Konsekvenser för mig som instrumentalpedagog
Efter  att  ha  genomfört  studien  och  fått  ta  del  av  fyra  människors  olika  syn på  gemenskapens 

betydelse för musicerandet har jag blivit ännu mer övertygad om att jag som pedagog kan och bör 

uppmuntra  mina elever  till  att  spela  tillsammans med andra.  Jag tror  att  jag kan hjälpa många 

genom att visa vad det finns för orkestrar, kurser, stämmor, studiecirklar, körer eller annat och visa 

att det finns ett aktivt musikliv utanför musik- eller kulturskolan som de kan delta i. 

Även om studien fokuserar på amatörmusiker utanför musik- och kulturskolan tror jag ändå att 

erfarenheterna är applicerbara även på musik- och kulturskolan. Jag kommer att uppmuntra mina 

elever  att  vara med i  orkestrar  och ensembler  på musik-  och kulturskolan,  dels  får man känna 

gemenskap med de andra eleverna och dels kan den gemenskapen i sig göra att de fortsätter spela 

under perioder då motivationen är låg precis som i fallet med Camilla när hon inte tyckte det var kul 

att spela fiol men stannade kvar eftersom hennes kompis fortfarande spelade. 

Mot  bakgrund  av  studien  har  jag  kunnat  utveckla  ett  förhållningssätt  gentemot  gemenskapens 

betydelse för musicerandet som kommer att genomsyra min undervisning och mitt arbete för att 

försöka få mina elever att fortsätta spela efter tiden på musik- och kulturskolan. 

6.7 Fortsatt forskning
Genom att  arbeta med studien har  det  hela tiden dykt  upp fler  frågor  som vore intressanta att 

undersöka. Bland annat vore det intressant att undersöka mer ingående vilka skillnader det finns 

mellan exempelvis orkestermusikers och bandmedlemmars syn på gemenskapens betydelse för det 

egna musicerandet, gruppsammansättningarna är ju ganska olika, både vad gäller storlek och vem 

som får vara med. Det vore även intressant att studera amatörmusiker som inte spelar tillsammans 

med andra utan bara för sig själva, och se hur de ser på avsaknaden av gemenskap  med andra 
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musiker i förhållande till det egna musicerandet. 
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Bilaga

Intervjufrågor 

 Hur ser ditt musicerande ut?

 Hur började det?

 Vad gör att du fortsatt?

 Vad är målet med ditt musicerande?

 Vilken betydelse har din ensemble för att du spelar?

 Hade du spelat om ensemblen inte funnits?

 Vad motiverar dig att gå till repetitionerna?

 Vad har du för känsla inför att du går till repen? 

 Vad är det bästa med repetitionerna?

 Upplever du att det finns en lojalitet med ensemblen?

 Gör ni saker för att öka sammanhållningen?

 Umgås ni utanför repetitionerna?

 Skulle du lika gärna kunna spela i en annan ensemble?

 Är det alltid roligt?

 Övrigt
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