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Abstrakt 
Mitt syfte med den här undersökningen var att belysa problem som uppstår då musiker med 
olika bakgrund och genretillhörighet samarbetar i ett gemensamt projekt. Undersökningen 
utfördes på ett konsert- och showprojekt kallat ”SMASK” – Sveriges MusikAkademikers 
Sång Kåntest vid Musikhögskolan i Piteå 2007. Uppsatsen består av två delar där den första 
utgör reflektioner kring genremöten. Jag kombinerar där deltagande observation med egna 
tidigare erfarenheter, information ur litteraturen och från andra informationskällor såsom 
radio, VHS/DVD och Internet. Den andra delen är en undersökning bland SMASK-
medverkande där dirigenten, tre musiker samt en arrangör blivit intervjuade.  
Jag kom fram till att det finns skillnader mellan genrerna i det musikaliska utförandet gällande 
synen på rytmer, artikulation, frasering, notbundenhet, improvisation samt erfarenhet inom 
genren. Klassiska musikers förtroende för en auktoritär ledare i dirigenten ifrågasätts av 
afromusikerna som inte är helt säkra på denna ledarfigurs nödvändighet. De klassiska 
musikernas ringa erfarenhet av elförstärkning av deras instrument kan bli ett problem och då 
blir utförandet och kvaliteten på spelet lidande på grund av tekniken. Också när teknik inte 
finns tillgänglig i ett genremöte kommer de ljudsvaga akustiska instrumenten i kläm.  
 
 
Nyckelord: genre, möte, samarbete, violin, SMASK, schlager  
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Inledning 
Valet av ämne kommer sig av att jag är väldigt intresserad av att spela violin i 
afrosammanhang trots att mitt huvudinstrument är klassisk violin. Min klassiska 
violinundervisning på musikinstitutet1 förflöt utan några som helst undantag fram till 
gymnasiet. Då tillträdde en ny violinlärare med stort intresse för andra genrer. Han använde 
sig av bl.a. pop- och jazzmusik i undervisningen och skrev små stycken och arrangemang till 
oss elever. Musikinstitutet köpte även in en el-fiol som jag fick spela på vid ett antal 
konserttillfällen. Detta öppnade en ny dörr för mig som huvudsakligen förknippat violin med 
västerländsk klassisk konstmusik.  
 
Under mina år på musikhögskolan i Piteå har jag fått möjlighet att spela tillsammans med 
afromusiker på bl.a. konserter och vid studioinspelningar. Speltillfällena har varit många och 
problemen likaså. Hur roligt och inspirerande det än varit under dessa samarbeten har jag 
märkt att jag inte pratar samma musikaliska språk som afromusikerna. Jag har stundtals varit 
missnöjd med min insats eftersom jag tyckt att min klassiska skolning inte räckt till i dessa 
situationer. 
 
Till min C-uppsats fick jag idén att undersöka samspelet mellan klassiska musiker och 
afromusiker. Jag ville använda mig av en kompgrupp och en stråkkvartett som tillsammans 
skulle spela ett antal poplåtar. Jag märkte att det blev för mycket jobb med att hitta musiker 
och samordna de gemensamma repetitionerna som skulle dokumenteras och analyseras. Även 
valet av repertoar gjorde uppgiften ännu svårare när jag insåg att jag skulle bli tvungen att 
arrangera poplåtarna för stråkkvartett för att vi skulle ha något att jobba med. Sådant material 
gick inte att låna på bibliotek, och eftersom jag inte har någon erfarenhet av arrangering lades 
idén ner tillfälligt. 
 
När det närmade sig SMASK-tävling på musikhögskolan våren 2007 fick min idé en nystart 
när jag upptäckte att orkestern i SMASK byggde på samma koncept som det jag först tänkt 
mig. Denna gång stod en hel studentorganisation för rekryteringen av musiker, skrivandet av 
låtarna och arrangerandet. Nu kunde jag sätta fokus på det viktiga, nämligen analyserandet av 
samspelet i den blandade ensemblen utan att behöva tänka på alla praktiska detaljer som 
tidigare satt käppar i hjulet.  

                                                
1 Musikinstitutet i Finland motsvarar den kommunala musikskolan i Sverige 
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Syfte och metod 

Syfte 

Mitt syfte med den här undersökningen är att belysa problem som uppstår då musiker med 
olika bakgrund och genretillhörighet samarbetar i ett gemensamt projekt. Undersökningen 
utförs på ett konsert- och showprojekt kallat SMASK – Sveriges MusikAkademikers Sång 
Kåntest vid Musikhögskolan i Piteå 2007. 

Metod och material 
Uppsatsen består av två delar där den första utgör reflektioner kring genremöten. Jag 
kombinerar där deltagande observation med egna tidigare erfarenheter, information ur 
litteraturen och från andra informationskällor såsom radio, VHS/DVD och Internet. Den andra 
delen är en undersökning bland SMASK-medverkande där dirigenten, tre musiker samt en 
arrangör blivit intervjuade.  

Tidigare forskning 
Forskning som har direkt anknytning till mitt ämne har varit svår att hitta. Däremot har 
uppsatser inom angränsande områden bidragit med intressanta undersökningar som jag kunnat 
använda mig av i mitt arbete.  
 
Niklas Haak (2000) har skrivit ett examensarbete med titeln Afro eller klassisk genre? 
Förbereder saxofonlärare sina elever för ett eventuellt kommande musikgenreval och i 
sådana fall hur? Saxofon är ju ett instrument man kan välja såväl klassisk som afroinriktning 
på. Det som intresserade mig i Haaks arbete var skillnaderna i teknik, tonideal och utrustning 
mellan de båda genrerna. Två världar som möts i ett och samma instrument gav mig möjlighet 
att dra paralleller till min egen undersökning.  
 
Joakim Högberg och Martin Sabinsky (2003) har gjort en jämförelse av två genrer i uppsatsen 
Pianoundervisningens innehållsmässiga skillnader. Deras undersökning visar att man inom 
den klassiska inriktningen fokuserar mer på bl.a. avistaläsning medan man inom jazz/rock 
ägnar mest lektionstid åt ensemblespel. Detta bekräftade min uppfattning om skillnaderna 
mellan dessa två musikpedagogiska traditioner, vilket man kan läsa mer om i Rostvall och 
Wests publikation Handlingsutrymme (1998). 
 
Ida Ugelstad har i uppsatsen Varför spelar man bara klassisk musik på fiol undersökt vilka 
genrer som används i fiolundervisningen på kommunala musikskolan i Sverige. Hon undrar 
liksom jag hur andra genrer än den klassiska presenteras för unga violinister och huruvida 
undervisningssättet har ändrats eller kommer att ändras. Enkätsvaren tyder på att lärarna inte 
känner sig hemma i några andra genrer än den klassiska och därför inte vågar ta in det i 
undervisningen. Undersökningen visar även att bristen på tid och bra undervisningsmaterial 
begränsar andra genrers intåg i fiolundervisningen.  
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I Nina Stridhs arbete Klassiskt violinspel eller folkmusikaliskt fiolspel jämför hon de 
interpretatoriska skillnaderna mellan ett romantiskt violinstycke och en folkmusiklåt. Hon har 
gjort en omvänd interpretation där hon applicerat den klassiska musikens ornamentik, 
frasering, rytm och klang på det folkmusikaliska stycket och tvärtom, vilket visade på stora 
skiljaktigheter mellan de båda genrerna, såväl i musikaliskt uttryck som i spelteknik. Detta är 
skillnader som jag personligen stött på när jag tagit mig an en annan genre än den klassiska 
och det var intressant att ta del av Stridhs omvända problematik där hon i uppsatsen berättar 
att hennes folkmusikaliska bakgrund försvårat hennes ”försök att interpretera klassisk musik”, 
som hon själv uttrycker det (Stridh 2006 s.16).  

Några begrepp 
Schlager betecknar den musikgenre som fram till 1910-talet i Sverige kallades slagdänga. Den 
har karakteriserats som en lättlyssnad, melodiös musikform med "catchy" refräng som vänt 
sig till en bred lyssnarskara, där låtarna oftast under en begränsad tid blir väldigt folkkära. 
Sångtexterna handlar oftast om kärlek och relationer mellan människor, samt om känslor. 
Ursprungligen var schlager detsamma som ”hit”, det vill säga en melodi som slår igenom 
oavsett musikstil. Dagens schlager har utvecklats i samma takt som övrig musik och 
representerar nu en helt annan genrebredd än tidigare. (Wikipedia, ”Schlager”) 
 
Genretillhörighet använder jag som ett begrepp för den musikaliska inriktning man på sitt 
huvudinstrument valt att fördjupa sig i. Går man i musikskola och lär sig spela violin blir man 
klassiskt skolad. Väljer man elgitarr blir man med stor sannolikhet afromusiker. Kommunala 
musikskolan stöper eleverna i en form och de högre musikutbildningarna frågar samma sak: 
Ska du gå på afro-, klassisk- eller folkmusikinriktning? Allt är såklart inte svart och vitt och 
jag önskar verkligen att gränserna suddades ut mer och kanske till och med upplöstes. Men 
man kan inte behärska en hel värld av musik. Som musiker blir man tvungen att begränsa sig 
och välja instrument och genre och skapa sig en identitet utgående ifrån detta.  
 
Genremöte är ett samarbete mellan musiker från olika genrer. Med allas erfarenheter av och 
kunskaper i sättet att se på, uppleva och utföra musik blir det ofta ett inspirerande och lärorikt 
möte. Man måste dock ta hänsyn till varandras bakgrund, skolning och olikheter för att få ett 
samarbete att fungera. I denna uppsats uppstår genremötet i SMASK-orkestern där klassiska 
musiker sitter sida vid sida med afromusiker och spelar samma låt, ibland samma sektion eller 
stämma.  
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Bakgrund 

Eurovisionsschlagerfestivalen och Melodifestivalen 
Eurovisionsschlagerfestivalen (ESC)2 är en europeisk populärmusiktävling som startades år 
1956 av Europeiska Radio- och TV-unionen (EBU)3. I början av 1990-talet gick EBU och den 
östeuropeiska motsvarigheten OIRT4 ihop, vilket markant ökade antalet tävlande länder. Man 
införde då en kvalificeringstävling för att hålla ned antalet deltagande länder till 25 i varje års 
final. Totalt har antalet deltagare ökat från 7 länder år 1956 till 45 år 2006. 
 
De deltagande TV-bolagen sköter själva urvalet av respektive lands tävlingsbidrag, och den 
vanligaste modellen har varit att varje land ordnat en nationell tv-sänd uttagning. Sveriges 
debut i ESC skedde år 1958. Organisationen SKAP5 stod för bidragsuttagningen detta år. 
Dock sändes inte detta i svensk television förrän året därpå då man inför 1959 års ESC 
arrangerade en tv-sänd lokaluttagning i Sverige kallad ”Schlagertävling”. Sedan starten har 46 
svenska uttagningar gått av stapeln, varav tre uttagningar ställts in, 1964 p.g.a. artiststrejk, 
1970 p.g.a. protest mot ett vinnarresultat samt 1976 p.g.a. dålig ekonomi och 
kommersialismstrejk (Wikipedia, ”Melodifestivalen”). 
 
Röstningsförfarandet i Melodifestivalen och ESC har genom åren främst skett genom 
jurygrupper och/eller telefonomröstning. Från 1956 till 1972 samt 1977 till 1998 fick de 
tävlande bidragen enbart framföras på något av respektive lands nationalspråk. Under åren 
1973 till 1976 samt sedan 1999 har det varit fritt att välja språk vilket lett till att många valt att 
sjunga på engelska. 
 
De svenska Melodifestival-uttagningarna har frambringat stora genombrott för många svenska 
grupper och artister genom åren. Här kan nämnas ABBA och Carola, men även låtskrivare 
som Ingela ”Pling” Forsman och Lasse Holm har fått betydande nationell uppmärksamhet 
genom denna tävling. De svenska artisterna har i huvudsak utsetts av de tävlande bidragens 
upphovsmän, ibland i samråd med tävlingsledningen och/eller med det skivbolag 
upphovsmännen varit knutna till. Sverige har vunnit Eurovisionsschlagerfestivalen fyra 
gånger (1974, 1984, 1991, 1999) (Wikipedia, ”Eurovisionsschlagerfestivalen”). 
 
Såväl ESC som den svenska uttagstävlingen har tidigare använt en liveorkester bestående av 
träblås, bleckblås, stråkar, kompgrupp och slagverk. Från och med 1998 ersattes dock ESC:s 
liveorkester med så kallade backtracks, förinspelad musik, som artisterna får framföra sina 
bidrag till. Samma reform skedde till Sveriges nationella uttagning i Malmö år 2001 
(Wikipedia, ”Eurovision song contest 1998”). 
 
Melodierna som tävlar i de europeiska sammanhangen kan nu för tiden variera mellan genrer 
som t.ex. folkmusik, techno, hårdrock och ballader. Många länder tar fasta på sin etniska eller 
folkmusikaliska tradition och väver in dessa inslag i poplåtar. Det är kanske sammanhanget 
och inte genren som ger en låt sin schlagerstatus?  

                                                
2 ESC - Eurovision Song Contest  
3 EBU - European Broadcasting Union  
4 OIRT - Intervision eller ”Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision” 
5 SKAP - Svenska kompositörer av populärmusik 
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SMASK 
SMASK är en förkortning av Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest och är 
musikhögskolornas motsvarighet till studentspexen. Det är en årligen återkommande 
schlagertävling med kärleksfull parodisk karaktär och utspelar sig mellan deltagare från 
Sveriges sex musikhögskolor 6. Tävlingen startade 1991 på initiativ från två studenter på 
Musikhögskolan i Stockholm som tröttnat på att deras inskickade låtbidrag till Sveriges 
nationella melodifestivaluttagningar ständigt blev refuserade. De ordnade en alternativ 
melodifestival med ESC som förebild och bjöd in andra skolor året därpå. Detta årliga 
evenemang har växt kraftigt sedan starten. Från deltävlingarna, som ordnas årligen på varje 
musikhögskola, går två bidrag från varje högskola vidare till den stora riksfinalen som enligt 
roterande schema arrangeras av de sex musikhögskolorna i tur och ordning. 
 
Enligt de gemensamma bestämmelserna skall alla kompositörer, arrangörer, textförfattare och 
artister som deltar i SMASK vara studenter vid någon musikhögskola. Bidragen skall ha 
svensk text och innehålla minst en tonartsförändring. Bidragen framförs till levande orkester 
och bedöms efter kriterierna nedan:  
 
- schlagergenrens bevarande  
- utnyttjande av genrens klichéer i text, musik och arrangemang  
- utnyttjande av orkesterns möjligheter  
- scenshowens underhållningsvärde  
- tonartsförändringens karaktär  
 
Vid riksfinalen består jurygrupperna av t.ex. studenter och personal från musikhögskolorna, 
professionella musiker och andra personer inom musikbranschen samt kändisar med eller utan 
musikbakgrund (Örebros SMASK-hemsida). 
 
Piteå genomförde sin första lokaluttagning år 1995 och medverkade samma år för första 
gången i riksfinalen. Piteå tog hem segern både debutåret och året därpå men har sedan dess 
deltagit utan att vinna (Andersson 1997). 
 
Till skillnad från de andra musikhögskolorna har Piteå en ljudteknikerutbildning samt ett 
flertal medieutbildningar vilka på senare år allt mer kopplats till showen. Med dagens tv- och 
mediekulturs inverkan har SMASK-projektet i Piteå utvidgats till en komplex show med en 
riktig tv-produktion som förlaga. Man satsar storskaligt med ljus, ljud och dekor och till det 
behövs många studenters medverkan. I 2007 års SMASK-produktion har totalt 250 studenter 
varit inblandade, vilket ger en bild av hur omfattande SMASK-projektet i Piteå är i dag 
(Sandlund 2007). 
 
Till skillnad från den nuvarande melodifestivalen och ESC (se sid. 2), framförs SMASK-
bidragen alltid till levande orkester, vilken år 2007 bestod av ca 40 musiker. Rekrytering till 
orkestern i Piteå sker genom anmälning till utsedd musikansvarig. De platser som inte fylls, 
tillsätts genom aktiv rekrytering tills en orkester finns att tillgå. Orkestrarna på de olika 
musikhögskolorna har en snarlik uppbyggnad för att underlätta arrangemangens 
instrumentering. Samma arrangemang som spelas på lokaluttagningen måste på riksfinalen gå 
att spelas av aktuell värdskolas orkester. I orkestern jag valt att följa finns många olika 
instrument representerade. Instrumentalisterna studerar alla på Musikhögskolan i Piteå eller 

                                                
6 Göteborg, Ingesund, Malmö, Stockholm, Piteå och Örebro 
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på Framnäs folkhögskola och har valt att delta på frivillig basis utan någon inblandning från 
skolan förutom tillgång till skolans lokaler och utrustning.  
 
Orkesterbesättningen 2007 bestod av 3 flöjter, en klarinett, 4 saxofoner, 3 trumpeter, 3 
tromboner, 4 slagverk, 2 elgitarrer, en elbas, en harpa, 3 klaviaturer, 6 röster (sopran, alt, 
tenor) 4 violiner, 2 altvioliner och en cello. 
 
Trots att melodin fortfarande är det element som är viktigast i tävlingen har man på senare år 
lagt större vikt även vid utförandet. Med sprakande scenkläder, rekvisita, statister och dansare 
tävlar varje SMASK-låt om Piteå-publikens uppmärksamhet.  
 
Under mina efterforskningar i videoarkivet kom jag fram till att texterna i SMASK-låtarna på 
senare år ändrat karaktär. De bidrag som tävlade för drygt tio år sen handlade om hjärta och 
smärta, relationer och kärlek, medan dagens texter tagit en något mer humoristisk skepnad. På 
senare år har det även blivit mycket vanligt att driva med stereotyper, nutidsfenomen och 
kändisar samt att nedvärdera sig själv (men fortfarande på ett humoristiskt sätt). SMASK har 
blivit ett forum för studenternas fantasifulla och ungdomliga idéer med text, kläder och 
scenshow som kanske inte skulle kunna mottas någon annanstans än på SMASK-scenen.  

 

Två huvudtraditioner inom musikundervisningen 
Musik kan indelas i ett oändligt antal genrer och subgenrer. Inom musikundervisningen på 
såväl grundnivå som högskolenivå har man främst byggt upp verksamheten kring två 
huvudtraditioner, vilka Rostwall och West i sin bok Handlingsutrymme (1998) valt att kalla 
borgerlig tradition respektive folklig tradition. Den borgerliga traditionen motsvarar den 
klassiska musikundervisningen medan den folkliga syftar på den mer gehörsbaserade och det 
är mötet mellan dessa två musikbakgrunder jag valt att undersöka.  
 
Jag tänkte sammanfatta Rostwall och Wests tankar kring de utmärkande drag som skiljer de 
båda genrerna i tradition och utövning. 
 
Den borgerliga traditionen följer den s.k. mästar-lärling-traditionen, där läraren är elevens 
förebild. Tekniska färdigheter står i centrum såväl som goda övningsvanor och teoretiska 
kunskaper. Repertoaren är oftast solistiskt inriktad redan från nybörjarnivå och man lägger 
stor vikt vid notläsning. Gehörsspel, improvisation, arrangering och komposition lägger man 
däremot knappt någon vikt vid alls.  
 
Den folkliga traditionen har uppkommit utanför institutionerna och välkomnar social 
kommunikation och samspel. Det kollektiva skapandet och lärandet i ett rockband är ett 
exempel på en kollektiv process där man hjälper fram och härmar varandra. Under lärarledda 
lektioner är undervisningen inriktad på ”learning by doing”, där man hellre tillämpar praktiska 
förevisningar framför verbala instruktioner. Man sätter fokus på den musikaliska helheten till 
skillnad från i den borgerliga traditionen. Ibland väljs läromedel bort, och istället tas låtar ut 
från inspelningar. Repertoaren är oftast inriktad på ensemblemusik, vilket gör att det blir mer 
gruppundervisning.  
 



 

11  

Genremöten - tankar och erfarenheter 
I detta kapitel behandlar jag personliga erfarenheter jag fått och iakttagelser jag gjort som 
violinist i samband med genremöten i sammanhang som SMASK, studioinspelningar och 
andra projekt och situationer. Jag kommer också att referera till litteratur och andra 
informationskällor som innehåller andras tankar kring tradition, genrer och genremöten, såväl 
ur violinistisk synvinkel som ur andra instrumentalisters och musikers synvinkel. 

Stilkännedom 
Största problemet i ett afrosammanhang för klassiskt skolade musiker är bristen på 
stilkännedom. Har man bara fått undervisning i klassisk musik har man inte fått möjligheten 
att tänka eller hantera instrumentet på annat än klassiskt sätt. Jag har vid några tillfällen fått ta 
del av undervisningen på några musikskolor. I vissa skolor upplever jag faktiskt en viss 
skillnad på undervisningen nu i jämförelse med när jag själv gick för 10 år sedan. Tidigare 
fanns inte tanken att spela något annat än den klassiska repertoaren. I dag finns det lärare som 
ger elever med extra stort intresse möjlighet att prova på improvisation, jazz- och popmusik. 
Även i orkesterverksamheten har jag märkt inslag av popmusik. Detta förekommer dock inte i 
någon större utsträckning. 
 
Vid Arméns musikkår Norrland hade vi en saxofonkvartett. Två av oss var klassiskt skolade medan de andra var 
afroskolade. Det uppstod genast konflikter om hur vi skulle spela olika stycken. Vi insåg att det skulle bli svårt 
att fortsätta spela tillsammans så vi upplöste vår kvartett. På musikhögskolan i Piteå blev jag tvungen att lära mig 
spela afrosaxofon vid sidan av mina klassiska studier i Stockholm. Det första året blev därför kämpigt då jag fick 
lära mig att bearbeta saxofonen på två olika sätt. (Haak 2000 s. 1) 
 
Exemplet med den upplösta kvartetten får en att undra om man ibland är för stolt över sin 
genretillhörighet för att kunna mötas halvvägs? Ugelstad ifrågasätter precis som jag 
fiolundervisningens begränsande synsätt på andra genrer:  
 
Jag upplever det som att den klassiska kulturen har en oskriven regel, som säger att den klassiska genren är den 
finare och den bättre. Om man spelar klassiskt ska man heller inte syssla med andra genrer. Visserligen börjar 
det här bli lite gammalt idag, men det finns fortfarande mycket kvar, samtidigt som det verkar finnas många som 
vill bryta det. 
Jag tycker inte att man ska begränsa sig till enbart en genre, som jag upplever att de flesta gör. Dessutom känns 
det som en självklarhet att jag som blivande fiolpedagog åtminstone borde vara medveten om att fiolspel 
förekommer på väldigt många andra ställen än bara i klassiska sammanhang och också kunna ge exempel på 
detta. (Ugelstad 2003 s. 5) 
 
 
Bortsett från pedagogiken i musikskolan finns det ytterst få tillfällen att som vuxen 
professionell musiker skaffa sig erfarenhet av andra genrer. I en radiointervju för SR P2 1999 
av Meta Alm, berättar storbandsledaren Helge Albin om sitt nyskrivna stycke Tetris för 
storband och symfoniorkester. Han ser det som en utmaning att förena klassiskt och jazz utan 
att det låter konstlat. Han har haft en dröm om att skriva för denna besättning eftersom han 
dels ser tidigare försök som ganska misslyckade p.g.a. att man tagit fasta på olikheterna 
mellan de två olika genrerna, främst för att man i de flesta fall använt symfoniorkestern som 
en slags ackompanjerande del. På frågan om musikaliska möten som kan bli en kollision 
svarar Albin att han upplever att dirigentens roll är den som utgör den största skillnaden 
mellan symfoniorkester och storband. De klassiska musikerna är vana vid musik som är 
väldigt rubaterad, medan storbandet ”spelar på kompet” som han själv uttrycker det.  
 
Arbetsmetoder, ledarskap och personligt inflytande över ett projekt skiljer sig mellan en 
symfoniorkester och ett storband. Det menar Kristofferson (2003), som intervjuat afromusiker 
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och klassiska musiker med erfarenhet av båda ensembleformerna. Intervjupersonerna vittnade 
om det faktum att mer utrymme ges för personliga initiativ i storbandet jämfört med 
symfoniorkestern, men de poängterade också att ett starkt ledarskap (symf.ork) var att föredra 
för att nå en god disciplin. En orsak till skillnaden i arbetsmetod tror han kan vara att man har 
olika mål.  
 
Den klassiska orkestern har en större press på sig att framföra det noterade konstverket korrekt som det skall 
vara. Storbandet kan lägga mer tid på musikens egna skapande och interpretation av stycket. (Kristofferson 
2003) 
 
Det som refererats ovan stämmer också överens med mina egna erfarenheter. 

Gestaltning 
Vi klassiska musiker lyssnar på och tar till oss andra genrer än vår egen, speciellt den 
kommersiella popmusiken som är väldigt lättillgänglig via medierna. Vi förstår ”popspråket” 
men vi kan inte tala det flytande. Plötsligt befinner man sig i en situation där man ska kunna 
rytmisera, tolka och spela lika svängigt som afromusikerna som är hemma i sin genre. Man 
använder instrumentet på ett sätt man inte är van vid och återigen är det avsaknaden av 
erfarenhet som spelar in.  
 
Av den erfarenhet jag lyckats samla på mig under de år jag närmat mig andra genrer och i 
huvudsak då pop/rock och jazz har jag fått lära mig hantera bl.a. glidningar, glissandon, 
synkoper och ”popaccenter”. Det sistnämnda är ett uttryck hämtat från Björnberg (1987 
sid.141), där författaren refererar till uttrycket som ”regelbundet återkommande offbeat-
accenter”. Dessa accenter kräver kontroll, timing och extra snärt i höger hand, stråkhanden, 
vilket kan verka ovant i början. Glidningar och glissandon är för mig två olika ornament och 
kan även var för sig utföras på många sätt. Ett snabbt glissando är en effekt man t.ex. hittar i 
70-talets discolåtar där man väljer en hög ton på instrumentet och sedan snabbt drar fingret 
bortåt (neråt) utan att tappa kontakt med strängen. Man kan även hitta glissandon i klassisk 
musik (portamento) och i nutida konstmusik.  Glidning är för mig en bändande rörelse, något 
man kan jämföra med en country-violinists sätt att hantera vissa toner. Rörelsens omfång kan 
variera allt från en ton till så små skiftningar som ett mikrointervall. Glidningarna kan göras 
både uppåt och neråt beroende på melodins karaktär. Ett glissando inom afrogenren görs 
oftast uppifrån och ned, medan portamentot i klassisk musik används i båda riktningarna.   
 
Synkoper finns överallt oavsett genre, men jag har ändå upplevt att de är mer frekventa i 
afrogenren. I SMASK-arrangemang är det t.ex. väldigt vanligt med synkoper, till och med 
hela synkopsekvenser, där de betonade tonerna förskjuts till obetonade taktdelar vilket fordrar 
rytmisk precision och god stråkteknik, som i ”popaccenterna”.  
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Shuffle är ett fenomen där notbilden förenklas genom att man skriver raka åttondelsnoter trots 
att de ska spelas med triolunderdelning.  
 
Agogik innebär ”små temposkiftningar som tillsammans med de dynamiska nyanserna gör 
föredraget levande och uttrycksfullt” (Bonniers musiklexikon 2006) och är lika viktig i den 
afroamerikanska musikstilen som i den klassiska. Uttrycket används främst i den klassiska 
sfären. Är man del av en kompgrupp finns säkert inget utrymme för just den sortens 
temposkiftningar som är vanlig i t.ex. symfoniorkestrar. I solistiskt spel inom afrogenren 
däremot kan jag tänka mig att det finns utrymme för rubateringar men att musikern ändå kan 
förhålla sig stadigt till kompgruppen. Spelar man t.ex. som klassisk violinist eller stråkgrupp 
med ett band är det ytterst viktigt att följa trummisen och spela rytmiskt och svängigt. I detta 
sammanhang finns inget utrymme för att vänta in varandra, som är ett vanligt fenomen i 
klassiskt kammarmusikaliskt samspel.  
 
Ett fenomen jag kommit i kontakt med under samtal med afromusiker är timing och de 
inbördes relationerna i en kompgrupp där trummisen i något sammanhang tar en drivande roll 
eller hur basisten intar en bakåtsträvande roll och hur detta sedan tar sig i uttryck. Dessa 
parametrar har en klassisk musiker svårt att uppfatta och kanske inte ens är medveten om 
under ett samarbete med afromusiker. 
 
”Jag skulle säga att timingen betyder åttio procent, men det går att göra fantastisk musik med dålig timing också, 
men då får man spela annan musik än pop och jazz.” (intervju med basisten Lars Danielsson, Olofsson 1996 s. 
9).  
 
Det tycks finnas en uppfattning om att rytmen spelar en mycket större roll än vilka toner man spelar och det tror 
jag många inte tänker på. En stadig grundpuls som hela tiden tickar på inombords är ett måste för att sen kunna 
krydda sitt framförande med tänjningar framåt och kanske helst bakåt. (Olofsson 1996 s. 15) 
 
Timing och improvisation är något klassiska musiker inte är helt bekanta med och är inget 
som man lyfter fram i undervisningen heller. Visst övar klassiska musiker till metronom men 
jag har den uppfattningen att timing är något utöver en metronoms klickande. 
 
Haak (2000) diskuterar klassiska saxofonisters och afrosaxofonisters olika ideal när det gäller 
deras sätt att behandla frasering, artikulation, luft och intonation.  
 
Afromusiken är oftast baserad på improvisation och man har då som afrosaxofonist full frihet att experimentera, 
viket inte är lämpligt i klassiskt ideal. (Haak 2000 s. 9) 
 
Vidare nämner han fyra speciella effekter som t.ex. glissando, growl, fladdertunga och subton 
(flåsig ton i t.ex. jazzballad) som man kan få fram på saxofon, vilka används enbart i 
afrosammanhang och där vissa av dessa kräver ett speciellt sorts afromunstycke. Den 
klassiske saxofonisten i sin tur försöker få den perfekta ansatsen utan biljud och 
intonationssvaj på tonen, bearbetar sin egen tolkning av ett noterat stycke och ges aldrig 
utrymme för improvisation. 
 
Improvisation är inte aktuellt i SMASK-sammanhang men det är en av de större 
skiljepunkterna mellan afro- och klassisk musik.  
 
Improvisation är en färdighet som sedan länge gått förlorad hos klassiska musiker medan den i många 
gehörstraderade genrer lever kvar som viktig beståndsdel. Därför vore det intressant att fundera över hur 
improvisationsmomentet skulle kunna återinföras i den klassiska musiken i allmänhet.  (Högberg & Sabinsky 
2003 s. 23) 
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Förberedelser  
Det är ofta i förberedelsefasen och repetitionerna inför t.ex. SMASK, en popkonsert eller en 
studioinspelning som jag märkt att samarbetsproblem uppstått mellan musiker från olika 
genrer. Teknik och lyssning/medhörning är exempel på variabler som försvårat det 
gemensamma arbetet. Man kan säkert under förberedelsefasen lösa något av dessa problem 
men de lika gärna komma att inverka på den fas jag kallar samspel. 
 
När jag som medlem i en stråkgrupp skall repetera tillsammans med ett band finns det oftast 
inte tillräckligt med utrustning. Mikrofonförstärkning av stråket finns sällan att tillgå, vilket 
kan bero på att ingen av stråkmusikerna äger egna mikrofoner och att afromusikerna inte tänkt 
på att något sådant behövs, eller att det faktiskt inte varit möjligt att ordna fram mikrofoner. I 
replokalen har elgitarristen och basisten sina egna förstärkare och sångerskan har sin 
mikrofon medan stråkmusikerna får sitta på repetitionerna utan mikrofonförstärkning. Detta 
leder till att ingen hör stråket, inte ens stråkmusikerna själva. Även om det vid dessa tillfällen 
skulle finnas möjligheter till förstärkning är de klassiska musikerna ändå ovana vid 
situationen. Har man fått en egen monitor på golvet eller ”in ear”-lurar att höra sina 
medspelare i, är man ovan att lyssna efter medspelarens stämma nerifrån golvet eller i 
hörlurarna när han/hon i själva verket sitter alldeles bredvid. Man upplever därför att det blir 
svårare med intoneringen på ens instrument och blir även osäker på stråkgruppens inbördes 
dynamik då man inte längre har samma överblick över sin egen roll i klangen. Följande hände 
mig under en repetition med en stråkkvartett och ett band. En av bandmedlemmarna tyckte vi 
spelade falskt och orytmiskt. Vi skyllde på att vi inte hörde varandra trots att vi hade tillgång 
till högklassig utrustning. Diskussionen togs upp vid lunchbordet och jag frågade 
ljudteknikern om det gick att banda det aktuella partiet så att vi kunde lyssna på det. Han 
förstod inte alls hur vi skulle kunna bli bättre musiker genom att bara lyssna på det på band, 
då vi påstod att vi inte hörde problemen live. Dessa kommunikativa och tekniska problem var 
ett mycket trist inslag i ett annars så inspirerande samarbete över genregränserna och jag kan 
bara säga att det gav mig lärdom och större erfarenhet till nästa gång.  
 
Gällande de tekniska tillkortakommandena är det främst musikhögskolemiljön jag syftar på. 
Ovana elever med begränsad tillgång till teknisk utrustning bidrar till problematiken. I 
professionella sammanhang har jag stött på andra problem. Trots tillgång till kunnig 
ljudtekniker och komplett utrustning har det ändå uppkommit samarbetsproblem. 
Samspelsrelaterade problem behandlar jag nedan. 

Samspel 
I samspel med andra musiker är det viktigt med eget ansvar. Man måste dels själv våga ta den 
plats man förtjänar eller förväntas ha i sammanhanget, dels ge plats åt andra. Man har även 
ansvar för att det som står i noterna stämmer, att utrustning fungerar, att alltid hålla ständig 
kontakt med dirigent/stämledare eller annan ansvarsperson, samt det viktigaste, att kunna sin 
stämma. 
 
Det är lätt att dra alla över en kam. Under mina iakttagelser på SMASK-repetitionerna har jag 
uppfattat beteenden hos individer i orkestern som jag undermedvetet generaliserat och tänkt 
”typiskt afromusiker”.  
 
Några exempel: Under en repetition gav dirigenten/ledaren en musiker i kompgruppen 
instruktioner som helt gick ifrån det som stod i noterna. Personen i fråga gjorde ingen skriftlig 
notering i sina noter utan fortsatte spela och jag förmodar att han lade det på minnet ändå. I en 
liknande situation med en klassisk musiker hade det antagligen antecknats flitigt för att 
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komma ihåg ändringen, hur liten den än hade varit. En annan situation gällde en klassisk 
musiker i orkestern som upprepande gånger kom till en takt där arrangören ganska uppenbart 
skrivit en felaktig ton. Musikern spelade tonen gång på gång med samma missnöjda grimas 
men kom sig aldrig för att fråga dirigenten om råd eller åtminstone ta ett eget initiativ och 
prova en annan ton. En som däremot gjorde det var en afromusiker som ifrågasatte ett parti 
med raka åttondelar där musikern, med förmodat stöd från resten av sektionen, framhöll att 
det skulle låta bättre om man spelade shuffle. Arrangören tvekade eftersom de raka 
åttondelarna var ett medvetet val, men gav till slut med sig. För en klassisk musiker hade det 
skrivna varit lag och inget man har rätt att ändra på. I dessa exempel ville jag visa på 
beteenden som för mig är typiska för musiker i de olika genrerna i sådana situationer. 
 
Dessa iakttagelser gällde just denna produktion med just dessa människor, och det som 
observerades hade kanske aldrig hänt om det varit en annan produktion med andra människor. 
Därför är dessa företeelser tillfälliga och slumpmässiga, men som jag framhållit ovan 
reagerade jag med att tycka att det var typiska utlåtanden och reaktioner för de genrer dessa 
människor tillhörde. Detta grundar sig i mina egna fördomar.  
 
Jag gjorde ett gästspel som violinist i ett band och hade köpt en elfiol för att dra mitt ”tekniska 
strå till stacken” och förhoppningsvis undanröja den tekniska och ljudrelaterade 
problematiken. Trodde jag. Under repetitionerna kände jag mig väldigt osäker på min nya roll 
och tog inte den plats jag borde ha gjort. Jag visste inte var man reglerade volymen och jag 
vågade definitivt inte be mina bandkompisar dra upp volymen på mitt instrument även om jag 
knappt hörde mig själv. Den ovana situationen gjorde mig osäker och blyg. Bandet hade ändå 
under repetitionerna gjort sitt bästa för att ge mig plats, men vid konserttillfället var det som 
om någonting hände. Bandet kom i extas och plötsligt fanns det inget klangligt utrymme för 
mig. Ingen tog längre ansvar för att jag skulle höras. Jag kände mig överflödig och slutade 
nästan spela de stämmor jag övat in. Jag insåg att det inte bara var min klassiska 
genretillhörighet som hämmade mig utan även det faktum att violinen, elförstärkt eller inte, är 
ett till naturen väldigt ljudsvagt instrument. En klassisk brassmusiker hade säkert lyckats 
bättre, men han/hon hade kanske i sin tur fått brottas med något annat genrerelaterat problem.  
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Intervjuresultat 
Intervjupersonerna representerar tre kategorier av SMASK-medarbetare; musiker, arrangör 
och dirigent. Samtliga var aktiva i 2007 års SMASK-produktion. Av de tre utvalda musikerna 
har två afrobakgrund och en klassisk bakgrund. Eftersom jag själv är klassisk musiker bidrar 
således mina åsikter till en jämn fördelning mellan genrerna i min uppsats. Vid urvalet av 
musiker beaktade jag genretillhörighet, instrumentgrupp, kön samt olika erfarenhet av 
SMASK. För två av intervjupersonerna var 2007 års SMASK deras första medan de 
resterande tre redan hunnit medverka ett flertal gånger. Bland intervjupersonerna fanns en stor 
spridning över musikhögskolans årskurser. Bland intervjupersonerna fanns dessutom fyra 
olika utbildningar inom Luleå Tekniska Universitet representerade.  
 
I intervjusvaren har underrubrikerna numrerats för att synliggöra de ämnesområden som 
utkristalliserats under sammanställningen av de svar jag fick. På fråga 3 kunde jag t.ex. dela 
in intervjupersonernas svar i hela 7 underrubriker vilket ger läsaren en bättre överblick.  
 
Intervjuerna har spelats in på minidisc, renskrivits och sammanfattats med respektive 
intervjupersons godkännande. Intervjuerna ägde rum före, under eller efter 
orkesterrepetitionerna under den sista repetitionsveckan, innan showen, som ägde rum den 31 
mars 2007. Intervjupersonerna är anonyma eftersom personerna i sig inte är intressanta för 
undersökningen utan enbart deras åsikter och upplevelser som SMASK-medverkande. 
Frågeuppställningen består av sex frågor. Frågorna 2-5 ställdes till samtliga medan fråga 1 
och 6 var inriktningsspecifika (se bilaga). Det förekom även spontana följdfrågor då intervjun 
ibland flöt fritt kring huvudfrågorna. I ett fall har jag i intervjusammanfattningen skrivit ut 
följdfrågan, men i övrigt har den lämnats bort då svaret fallit inom ramen för den ursprungliga 
huvudfrågan.  
 
I texten benämns alla intervjupersoner med förkortningar: 
A - arrangör 
D – dirigent 
MK – musiker, klassisk inriktning 
MA1- musiker, afroinriktning 
MA2 – musiker, afroinriktning 
 
 
1. Berätta om din musikbakgrund. Vad har du för erfarenhet som arrangör/dirigent/musiker? 
 
A började tidigt med pianolektioner och sång. Under gymnasiet spelade hon i band, sjöng och 
tog lektioner på olika instrument. A har gått på folkhögskolor med musikinriktning, senast 
med komposition som huvudinriktning. På musikhögskolan har hon gått tre år med inriktning 
arrangering och komposition och läser nu kurser i orgel och kördirigering för att bredda sig 
för framtida jobb. Hon har arrangerat och komponerat poplåtar för sättningar som sång, piano, 
gitarr och stråkinstrument samt arrangerat för symfoniorkester, storband och kammaropera. A 
har även arrangerat och komponerat mycket för SMASK, där hon deltagit som både artist, 
kompositör och arrangör. 
 
D har spelat trumpet i musikskolan, gjort militärtjänst som kornettist och genomgått 
hemvärnets tvååriga dirigentutbildning för blåsorkester. Vid intervjutillfället läser han 
fristående kurser i dirigering på Musikhögskolan i Piteå. D leder för övrigt hemvärnets 
musikkår, Norrbotten och har tidigare fungerat som vice repetitör i Luleå storband i två år och 
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musikledare i Studentspexet vid Luleå Tekniska Universitet, också i två år. Hans första tio år 
som trumpetist var klassiskt inriktade men på senare år har han börjat gå över till jazz, både i 
spelstil och i repertoar. Som ensembleledare och dirigent har han erfarenhet av både den 
klassiska genren och afrogenren. 
 
MK har spelat violin i ca 15 år och har nu gått över till att spela viola, båda instrumenten med 
klassisk inriktning. Hon har gått i kommunal musikskola, gått två år på folkhögskola med 
musikinriktning och studerar vid intervjutillfället sitt femte år på musiklärarutbildningen vid 
musikhögskolan i Piteå. 
 
MA1 spelar elgitarr med afroinriktning och har även hållit på med en del sång. Han har gått i 
kommunal musikskola, gått i orkesterklass i grundskolan, estetiskt program på gymnasiet och 
därefter folkhögskola. Nu studerar MA1 sitt första år på studiomusikerutbildningen på 
musikhögskolan i Piteå.  
 
MA2´s huvudinstrument är saxofon. Som 10-åring började han på musikskolan där han 
spelade altsax i ett år innan han bytte till tenorsax. Han har haft lärare med olika inriktning 
men har alltid spelat någon form av afromusik på saxofon, med inslag av klassiskt. MA2 har 
haft någon enstaka klassiskt inriktad lärare så det har hänt att han spelat klassiska stycken. I 
nian startade han band som spelade pop- och rockmusik. Där spelade han gitarr och sjöng och 
fick via detta mycket tradition med sig från pop/rockvärlden. I trean på gymnasiet bestämde 
han sig för att det var just afrogenren han ville inrikta sig på. De senaste fem åren har han 
mest spelat jazz på saxofonen. MA2 sjunger också mycket och föredrar då pop & rock. Han 
anser att afro nog är det bästa ordet att beskriva hans genretillhörighet. 
 
 
2. Har du några erfarenheter från tidigare samarbeten över genregränserna, främst gällande 
klassiskt-afro? Har du deltagit i SMASK förut? 
 
A kommer ihåg ett kammaroperaprojekt där musikerna kom från olika genrebakgrund. D har 
varit med i genreöverskridande projekt såsom Spexet och ett soulband och har fått 
erfarenheter från detta både som musiker och bandledare. MK har spelat in mycket i studio 
och gjort konserter tillsammans med olika popgrupper på skolan. MA1 har inga tidigare 
erfarenheter av genreöverskridande projekt medan MA2 har spelat allt mellan klassiskt och 
schlager i symfonisk blåsorkester under högstadiet. MA2 har också deltagit i symfonisk 
blåsorkester med enbart klassisk repertoar samt spelar även i skolans storband där både 
klassiska blåsare och afroblåsare medverkar. 
 
A och MA2 har deltagit i SMASK fem gånger vardera. MK har deltagit 4 gånger medan D 
och MA1 aldrig deltagit förut.  
 
 
3. Har du någon uppfattning om vilka problem som uppstod under ett sådant samarbete och 
hur löstes i så fall detta?  
 
3.1 Rytmer 
A anser att samspelet kan halta när det gäller rytmer eftersom hon märkt att jazz- och 
rockmusikerna satsar på att först få dit alla rytmer och kanske inte spelar alla toner rätt till en 
början medan de klassiska musikerna värnar om en ren ton med fin klang framom rätta 
rytmer. D, MK och MA2 tar alla upp beteckningen shuffle och är överens om att detta är 



 

18  

något som klassiska musiker inte har så stor erfarenhet av. D berättar att han i en 
symfoniorkester spelade ett jazzstycke med utskrivna trioler och tyckte att detta bara gjorde 
notbilden mer svårläst. Som klassisk trumpetare med bakgrund inom storband spelar han 
noterade åttondelar med triolfeeling utan problem men förstår att det för en renodlad klassisk 
musiker skulle kännas ovant. 
 
3.2 Noter 
D har varit med om att man i projekt har fått se till att det finns noter för de klassiska 
musikerna att spela efter där det normalt inte funnits. Hans uppfattning är att afromusikerna 
ibland inte ens läser noter utan vill ha ackord, på sin höjd. De klassiska musikerna är bundna 
till notbladet på ett helt annat sätt än afromusikerna. Därför anser han att man inte borde 
skriva ut alla noter som man vill trummisen ska spela, som man gör t.ex. till en violinist. Det 
ställer bara till mer besvär än hjälper. Trummisen har ofta en bättre idé än kompositören när 
det gäller att hitta ett bra komp som fungerar för tillfället. D tror att lösningen är att acceptera 
att vissa musiker vill ha det färdigskrivet medan det för vissa räcker med ackordföljder. 
 
MK är van vid att spela exakt som det står i noterna, och står det inte som hon är van vid, t.ex. 
om layouten är annorlunda och noterna är grupperade på ett annat sätt, så blir hon förvirrad.  
 
3.3 Dirigent  
A tycker det blir konflikt när man har både dirigent och trummis samtidigt. Under SMASK 
samarbetar afromusikerna inte lika bra med dirigenten som de klassiska musikerna gör, tycker 
hon. Det är alltid lite spännande när dirigenten försöker byta tempo eller korrigera ett tempo, 
något som är helt omöjligt när trummisen sitter och tittar ner i noterna eller någon annanstans. 
Detta beror på ovana tror A. De klassiska musikerna som är vana att ledas av en dirigent ser 
till att ha ögonkontakt och försöker hålla dubbelkoll. Dirigenten har en väldigt stor roll när 
man repeterar tillsammans, fortsätter hon. När man väl kommer till konserttillfället hänger ju 
tempot i princip bara på trummorna. Det är svårt att förändra någonting när man väl kört i 
gång. Dirigenten måste vara väldigt noga med att sätta rätt tempo, för sen rullar det på. 
 
3.4 Artikulation och frasering  
MK tycker att artikulation och betoningar som förväntas vara underförstådda i afrogenren är 
svåra för klassiska musiker att vara medvetna om. MA2 säger att det t.ex. i ett storband finns 
oskrivna regler om hur man spelar vissa fraser och om andra saker, som t.ex. om en fjärdedel 
ska vara kort eller inte. I SMASK händer det att man inom saxofonstämman gör upp om hur 
man ska spela, förutsatt att saxarna är ensamma om rytmen. Men annars gör de inte det i 
någon stor utsträckning, tillägger han. När det är mycket unisont i blåssektionen lyssnar han 
mycket på hur leadtrumpetisten spelar och tar efter dennes artikulation och frasering. 
 
3.5 Erfarenhet av annan genre 
MK har aldrig fått öva sig i afrogenren mer än i samband med de olika projekt hon deltagit i. 
Ofta känner hon sig ganska hämmad och inte lika fri i genren som hon skulle vilja vara. 
Improvisation är jätteviktigt att få med i stråkundervisningen tycker MK, och anser att man i 
och med det öppnar en dörr till friheten och inte behöver vara så strikt notbunden. Om man lär 
sig improvisera så blir man friare i sitt spel och i instrumenthanteringen. 
Som stråkkvartettmedlem i studiosammanhang kan man kanske inte ta sig alla friheter men 
man måste ändå kunna känna sig bekväm på något vis, anser hon.  
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3.6 Ljudbild och medhörning 
Ljudet är kanske det största problemet, tycker MK. Man mickas upp, är kanske ovan vid 
medhörning och hur det klingar utåt. Hon är van vid sitt instruments akustiska klang i ett rum 
som är bra. När man kommer in i en studio så är det som att spela i en papplåda, tycker hon 
och känner att hon tappar självförtroendet redan där. Instrumentkroppen klingar inte längre 
som hon är van att den ska göra och hon känner att hon tappar kontrollen då det plötsligt är 
ljudteknikern som bär ansvaret. Ska man som stråkmusiker vara med på en repetition så kan 
man inte förvänta sig att få något vettigt ljud anser MK. Det är kanske först till konserten som 
man får ett bra ljud säger hon. Det kan kännas lite meningslöst ibland när varken de andra 
eller man själv hör när man spelar. Dessutom försämrar man sin spelteknik när man pressar så 
hårt för att ha någon chans att höras. Det som MK tycker är bra är att många hon jobbat med 
har tagit sig tid att hålla speciella stråkrepetitioner i förväg, vilket är viktigt för att få 
samklang i en stråkensemble. 
 
3.7 Musikspråket 
När man i afrosammanhang pratar om vers och refräng, pratar man i den klassiska musiken 
om taktsiffror och om bokstav A och B, säger MK. Får hon noter där det är utskrivet vers etc. 
så är det dock inga problem. Det som skiljer är väl afromusikernas vana att lyssna efter och 
analysera formdelar, medan de klassiska följer sin notrad uppifrån och ned, menar MK. 
 
 
4) Hur upplever du det musikaliska samarbetet mellan studenter med klassisk inriktning och 
afroinriktning under årets SMASK-produktion?  
 
A, D, MA1 och MA2 uttrycker samarbetet i positiva termer strax efter det att frågan ställts. 
MK är först lite skeptisk och har många reflektioner och åsikter innan hon också konstaterar 
att samarbetet fungerar bra men tillägger: ”så länge ljudet och medhörningen är bra”. 
 
4.1 Anpassning till medmusikanter 
D och MK är uppenbarligen av samma åsikt när de uttrycker samarbetet som mer en 
envägsanpassning från de klassiskas sida. D konstaterar att en del av de eldrivna 
instrumenten, kompet, är norm eller ”facit” och att de klassiska måste intonera till dessa 
instrument. ”Har man lagt ett C-dur-ackord på pianot, så ligger det där och kommer att låta 
likadant nästa gång.” MK anser att kompet, som står för rytm och botten, knappast tar hänsyn 
till resten av musikerna. ”Vi är kanske mest utfyllnad”, är hennes uppfattning. MA1 tror att 
klassiska musiker kanske inte är vana vid att rätta sig efter en trummis, utan följer dirigenten. 
I SMASK måste ju alla följa trummisen anser han. 
 
MK säger att man som klassisk musiker ofta spelar i ensemble eller orkester, då man ju är tio 
fioler som ska göra på exakt samma sätt. Hon tror därför att klassiska musiker och speciellt 
stråkmusiker är mycket vana att anpassa sig och lyssna till varandra, medan afromusikerna 
ofta är ensamma om sitt instrument, som då får en frihet att t.ex. riva av ett solo här och var.  
 
MA1 är van vid att lyssna till en liten grupp på fyra-fem personer där det är lätt att 
kommunicera med alla och känna att man kan få gruppen att sitta ihop. Men i SMASK är det 
35 andra personer som man ska lyssna på, rätta sig efter, ta hänsyn till och lämna utrymme 
för, och därför känner MA1 att han inte kan spela ut lika mycket som förut, utan snarare 
måste hålla igen. 
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4.2 Erfarenhet 
A tycker det fungerar förvånansvärt bra i år för att vara en konstellation där man inte 
musicerar med varandra annars. Hon tycker det är synd att de klassiska musikerna och 
afromusikerna på skolan träffas endast en gång om året, men tillägger att sådana tillfällen 
sällan ges i det verkliga livet heller, annat än i t.ex. stora tv-produktioner. Klassiska musiker 
som får rycka in ”då och då” får därför ingen tillräcklig erfarenhet av sådana sammanhang.  
 
MA1 tror att en del klassiska musiker kanske inte är vana vid att hålla ett stadigt beat, 
eftersom deras musik oftast är lite friare.  
 
MA2 är nöjd med samarbetet. Trots att det i brasstämman nästan är lika många klassiska som 
afroinriktade musiker så tycker han att det just i år fungerat bättre än andra år. Han tror det 
beror på att det är många som sitter i blåssektionen nu som gått på skolan i snart fyra år och 
fått möjlighet att spela i många olika sammanhang och hunnit bredda sig. Det slog honom när 
han pratade med en som går sitt första år och säkert kommit direkt från gymnasiet och kanske 
inte gjort något annat än spelat i band. Då är högskolan ett forum där man kan få vara med om 
allt möjligt, som t.ex. olika skolprojekt. 
 
4.3 Noter och anvisningar 
MA1 tycker det blir jobbigt när han får för mycket anvisningar i noterna. Han föredrar det 
sparsmakat, kanske ett förslag från arrangören som han kan tolka fritt ifrån. När han ser årets 
noter tycker han sig kunna utläsa om det är en klassisk musiker eller afromusiker som skrivit 
ut noterna. Antingen skriver de klassiska musikerna7 ut allt jättedetaljerat eller så har de hört 
att afromusiker tycker att det är så besvärligt med för mycket utskrivna noter och istället 
lämnar allt tomt. När han tittar i sin gitarrstämma (gitarr 1) märker han att han inte alls har 
samma funktion som han brukar ha. Nu spelar han mycket mera i linjer och enskilda toner, 
alltså melodislingor, och inte så mycket komp egentligen som han är van vid. Gitarr 2 har 
mera kompfunktion, tilläger han, men tycker att det fortfarande är ganska lite jämfört med hur 
man spelar gitarr i normala fall. 
 
 
5. Har du någon allmän åsikt om vad som skiljer musiker från de olika inriktningarna åt? 
 
A, D, MK och MA2 är inne på skillnaden mellan att vara gehörsmusiker och notbunden 
klassisk musiker. MA1 har inte tänkt så mycket på det. Han rör sig inte så ofta med klassiska 
musiker, eller spelar ihop med klassiska musiker. Detta är första gången han gör det och han 
har därför inte hunnit reflektera över det tidigare. Egentligen är det inte så stor skillnad, tror 
han, eftersom alla faktiskt är musiker. Det beror på från vilken synvinkel man vill se det, och 
hur man väljer att vrida och vända på det anser han. 
 
5.1 Notbundenhet kontra improvisation 
A anser att notbundenheten hos de klassiska musikerna gör att man inte kan säga åt t.ex. stråk 
och träblås att ”spela nåt som passar”. Detta tror hon dels beror på att man är så många i 
stämman och skall samsas om samma sak, dels för att man inte vågar testa saker på samma 
sätt som jazz- och rockmusikerna. Den musik man kallar klassisk musik i dag var en gång ny. 
Då experimenterade man och improviserade, satt och spelade utan noter osv. Nu har man så 
stor respekt för den gamla musiken att man försöker spela exakt som det står och enligt alla 
regler. Det är det beteendet hon tror de klassiska musikerna för med sig i andra genrer och 

                                                
7 Viken student som helst får arrangera sitt eget eller någon annans bidrag oavsett studieinriktning. 
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situationer. Som arrangör kan man överlämna mycket till kompgruppen tycker A. Det är 
betydligt fler ”slashar” i kompgruppens noter än vad det är i de andra musikernas noter. Får 
de tonart, ackord och några inprickningar så klarar de sig bra anser hon. MA2 är inne på 
samma spår och anser att afromusiker, till skillnad från klassiska musiker, är mera 
gehörsbaserade och ändrar kanske lite i notbilden och fraserar som man själv tycker att det 
ska vara. D anser att klassiska musiker ofta vill ha ett färdigt verk och gestalta musiken 
utgående ifrån bladet, medan afromusikerna oftast skapar musiken på plats. Därför anser han 
att afromusikerna är mer avslappnade jämfört med de klassiska musikerna i sin tur går runt 
och oroar sig över att ”de inte sätter den där räkan”, alltså att inte lyckas spela rätt.  
 
 
6:1. A: Hur tänker du när du arrangerar för en blandad ensemble med olika genrebakgrund? 
 
A utgår ifrån kompsektionen som grundstomme och lägger resten av orkestern som färgning 
ovanpå. Hon kan plocka bort kompet ibland för att föra fram övriga instrument. A tänker i 
block där varje instrumentgrupp har i stort sett samma rörelser, vilket betyder att 
stråksektionen är ett block med samma rörelser och blåssektionen ett annat.  
 
När hon nu har möjligheten att jobba med klassiska musiker i SMASK vill hon gärna ta vara 
på detta och skriva snygga saker som man inte kan få om man bara använder sig av t.ex. 
syntstråk. Hon vill passa på att lägga fina löpningar i stämmorna. Trots att de klassiska 
musikerna inte alltid är så hemma i genren så är rytmerna väldigt viktiga att få med, anser 
hon, och tillägger att hon inte förenklar något bara för att det finns musiker med klassisk 
bakgrund. ”Det är ju ändå popmusik vi gör”, avslutar hon. 
 
6:2. D: Hur skall dirigenten förhålla sig till en blandad ensemble som SMASK-orkestern? – 
Hur ska man förhålla sig till kompgruppen? 
 
D anser att man måste ställa lika höga krav på kompgruppen som på de klassiska musikerna 
när det gäller att spela rätt saker med rätt känsla. I början kände han att afromusikerna var 
väldigt ovana att spela under en dirigent, men för de klassiska musikerna var det inget nytt. 
Enligt D är det är alltid en fara som dirigent att trycka dit slagen. Det gäller att ligga lagom 
långt före trummisens slag så att det blir bekvämt för de klassiska musikerna också, så att de 
känner att de är på slaget. Han säger sig ha mindre erfarenhet av kompgruppsinstrument än 
vad han skulle vilja ha, och då känner han sig ibland lite ställd och osäker, men det gäller att 
lita på att trummisen gör sitt jobb. Har man en bra trummis, då är det väldigt lätt som dirigent 
att överlåta lite av ansvaret för tempot på honom. Då behöver man inte jaga tempot hela tiden. 
Men om tempot ligger för lågt och man t.ex. vill öka tempot, då är det jättesvårt om inte 
trummisen är uppmärksam, eftersom musikerna i slutändan kommer att följa trummisen, säger 
D. Han tycker det är svårt att driva trummisen framför sig, medan trummisen nog inte har lika 
stora problem att driva orkestern framför sig. Hittar man rätt tempo från början så flyter det 
på. 
 
Trummisen i ett storband och dirigenten i en symfoniorkester fyller ju egentligen samma 
funktion, då båda ansvarar för tempot. Trummisen i storbandet gör en stor musikalisk insats, 
medan storbandsledaren nästan enbart fungerar som repetitör och är väldigt passiv under 
själva uppträdandet, säger D. 
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Repetitör eller dirigent? 
D:s uppfattning är att han på bidragen nog är mer repetitör än dirigent. Bidragen hade lika 
gärna kunnat starta med trummisens inräkning tycker han, men på pausnumret och ouvertyren 
hade det inte gått, för de är mer symfoniska i sitt upplägg.  
 
D anser att man måste vara lyhörd. Man kan inte prata med de klassiska musikerna på samma 
sätt som med kompgruppen. Man måste ge kompgruppen den frihet de kräver och behöver för 
att det ska fungera. Man kan inte gå in och toppstyra dem hur mycket som helst för då 
kommer det inte att gå, det kommer inte att svänga. Det är som om man skulle börjar sätta 
stråk i en symfoniorkester, då alla vet att konsertmästaren kanske har 30 år mer erfarenhet på 
det området och gör ett mycket bättre jobb.  
 
6:3. MK, MA1, MA2: Hur är det att spela med en dirigent i SMASK? 
 
Skillnad på repetitionsverksamhet och konsert 
MK säger att det inte bara är konserten det handlar om, utan även repetitionerna som är den 
stora delen av SMASK-projektet. Därför tycker hon det bra att ha någon som sätter sig in i allt 
material och se vad som behöver övas, var det blir fel, vem som gör fel och varför. Utan 
dirigent hade det inte fungerat på repetitionerna, anser hon, och menar att det hade varit 
jobbigt som stråkmusiker i ett sånt sammanhang.  
 
MK delar ändå MA1:s och MA2:s åsikt om att det är trummisen man ska följa under 
bidragen. MA1 tycker att det under bidragen inte spelar någon roll för kompet om dirigenten 
är där eller inte. Ifall han tappar bort sig kan han få en fingervisning av dirigenten, säger han, 
men tillägger att han även hittar in om han bara tittar på någon av sina bandkompisar i stället. 
På ouvertyren och temanumret däremot är det skillnad, tycker både MA1 och MA2. Där 
behövs dirigenten på ett annat sätt, eftersom det händer så mycket mer i musiken, och då är 
det är skönt att ha någon som guidar allihop igenom det 
 
MA1 gjorde en iakttagelse under de allra första repetitionerna där afromusikerna, till skillnad 
från de klassiska, fortsatte spela med blicken fäst vid noterna trots att dirigenten försökte bryta 
låtarna. De var helt enkelt inte vana att titta upp på dirigenten för att vara med när han slog av.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Det finns några saker jag upptäckt under arbetet som jag har anmärkningar på. I fråga 3 har 
jag valt formuleringen ”Har du någon uppfattning om vilka problem som uppstod under ett 
sådant samarbete och hur löstes i så fall detta?”. Jag skulle hellre ha skrivit ”uppstått” för att 
det bättre skulle passa in med de böjningsformerna jag fick i svaren.  
 
Gällande fråga 4 märkte jag att intervjupersonerna inte alltid tagit fasta på det ”musikaliska 
samarbetet” i sina resonemang. Jag önskar att jag hade haft en bättre intervjuteknik och vetat 
lite mer exakt vad jag velat få för sorts svar när jag gjorde mina intervjuer, då jag i efterhand 
hittat sidospår i resonemangen hos intervjupersonerna som helt och hållet berott på att jag 
väglett dem fel. Samtliga irrelevanta funderingar har därför inte tagits med i 
resultatpresentationen.  

Resultatdiskussion 
Ur de intervjusvar jag fick utkristalliserades tre områden som jag riktar in mig på i min 
resultatdiskussion.  

1. Musikalisk gestaltning 
De klassiska musikernas respekt för noter ger de båda genrerna olika utgångspunkter för hur 
man tolkar materialet. Även fokuseringen på vad som är viktigt skiljer sig enligt informant A, 
som märkt att afromusikerna satsar främst på rytmer, medan de klassiska hellre värnar om rätt 
toner och fin klang.  
 
Varför föredrar klassiska musiker exakta notbilder på icke klassisk musik för att kunna utföra 
den? Informant D fick mig att fundera kring de klassiskas stela sätt att närma sig afromusiken. 
Han berättar om när han i en symfoniorkester spelade ett jazzstycke med utskrivna trioler, 
vilket enligt honom bara gjorde notbilden svårare, istället för att spela noterade raka 
åttondelar med triolfeeling. Tre av intervjupersonerna uppger att beteckningen shuffle kanske 
kan kännas ovan för klassiska musiker, men jag anser att det sällan vållar bekymmer så länge 
de klassiska musikerna vet vad det innebär. Min uppfattning är att det knappast svänger bättre 
om klassiska musiker bara för att de får överdrivet detaljerade noter.  
 
Oavsett genre är artikulation och frasering starkt bundna till stilen. Musiker utanför stilen kan 
ha svårt att uppfatta de underförstådda reglerna, och detta kan leda till musikaliska kollisioner. 
Här finns ingen bra lösning, men jag tror heller inte att problemet är av så stor vikt att man 
skulle behöva sätta alla klassiska musiker i hårdträning gällande t.ex. storbandsartikulation. 
Det gäller bara att vara öppen och lyssna, som MA2 menar i 3:4.  
 
Improvisation har också nämnts under intervjuerna som ett hjälpmedel till större frihet. 
Improvisation behövs inte i SMASK, men i många andra afrosammanhang kan man råka ut 
för detta. Eftersom det är känt att afromusikerna inte lägger hela sin tillit på nedskrivna noter 
eller kanske jobbar utgående ifrån en idé, kanske de inte har några klara riktlinjer för inlånade 
klassiska musiker som då blir ställda och oförmögna att musicera i detta format. A tror att 
detta beteende är en produkt av den stora respekten för den gamla klassiska musiken och dess 
bevarande: man har svårt att lösgöra sig från det skrivna. Mycket ansvar ligger också på 
undervisningen, anser MK.  



 

24  

2. Relationer och kommunikation 
Konflikten mellan dirigent och trummis, vem som ska anpassa sig till vem och vikten av 
erfarenhet av situationen är viktiga faktorer i det personliga och sociala samspelet mellan 
musikanterna. Klassiska musikers förtroende för dirigenten som auktoritär ledare ifrågasätts 
av afromusikerna, som inte är helt säkra på denna ledarfigurs nödvändighet. Men de flesta är 
ändå överens om att dirigenten är viktig under repetitionsarbetet samt under de mer 
symfoniska inslagen i 2007 års SMASK-show.  
 
Erfarenhet verkar vara en nyckelorsak till att de klassiska musikerna inte känner sig hemma 
och lika högpresterande i ett afrosammanhang, vilket är väntat. MK och D uttrycker båda att 
kompgruppen är norm eller facit gällande t.ex. intonation, rytm och botten. Den klassiska 
musikern pratar om envägsanpassning, känner sig underlägsen värdgenrens musiker och 
uppfattar sin egen roll som endast utfyllnad. Afromusikern uppger däremot att den nya 
situationen tvingar kompgruppen att anpassa sig till den utökade orkestern och hålla igen sitt 
spel för att lämna utrymme. Påståendet att afromusiker spelar hänsynslöst utan någon som 
helst anpassningsbarhet kan betraktas som en fördom från de klassiska musikernas sida och är 
något även jag själv stött på. Man undrar ju hur fördomar uppstår och därför är det intressant 
att höra afromusikerns syn på saken. Som klassisk musiker borde man dock inte dra alla 
afromusiker över en kam, ej heller nedvärdera sin egen roll i sammanhanget utan ta mer plats, 
vara öppen för vad som händer runt omkring en och hela tiden lyssna och ta lärdom av den 
nya genren och låta sig inspireras. Ett bra sätt att utrota fördomar är att umgås. Upprätta en 
dialog och fråga t.ex. gitarristen hur hans sektion upplever samarbetet. Välkomna konstruktiv 
kritik och tips från de som kan sin sak. Ett sådant tips fick jag av en saxofonist i SMASK en 
gång när stråkstämman skulle spela svängig shuffle. Det lät inte så bra, och saxofonisten 
förklarade att vi alla borde ha en ständigt tickande sextondelsunderdelning i huvudet för att 
skärpa våra rytmiseringar. Även på det personliga och sociala planet är erfarenhet i centrum. 
MA2 ser inga svårigheter i 2007 års brassektion och tror att det beror på att alla fått tillräckligt 
med erfarenhet för att det ska fungera, trots att klassiska musiker och afromusiker sitter sida 
vid sida (4:2). 

3. Teknik, utrustning och hjälpmedel 
De klassiska musikernas ringa erfarenhet av förstärkning av deras instrument kan bli ett 
problem och då blir utförandet och kvaliteten på spelet lidande. Också när teknik inte finns 
tillgänglig kommer de klassiska akustiska instrumenten i kläm.  
 
En informant reflekterar över bristen på genreöverskridande projekt, och det väcker en del 
frågor hos mig om huruvida de klassiska musikernas sällsynta gästspel i en ny genre verkligen 
kräver omfattande förkunskaper hos de klassiska musikerna och rätt teknisk utrustning? Det 
beror säkert på hur intresserad man är och hur ofta man har planerat att göra sådana gästspel. 
Detta kan variera, har jag märkt. Vissa skulle inte kunna tänka sig att frångå sin genre mer än 
nödvändigt, medan många får upp ögonen för genreöverskridande arbete och tycker det är 
givande och roligt. Men den senare gruppen orkar sällan ta sitt engagemang till högre höjder 
utan agerar fortfarande utgående ifrån sin egen genre. Med det menar jag att man t.ex. lagt allt 
ansvar för teknisk utrustning på afromusikerna och kommer till repetitionerna med enbart sitt 
instrument och sina noter. Man borde också självmant börja lyssna in sig och experimentera 
med det nya genrespråket för att inte stå handfallen varje gång. Jag inser nu att man kanske 
borde aktivera sig mer och se till att ens stråkgrupp eller ens eget instrument kommer till sin 
rätt, om man sätter stort värde på det vill säga. En annan möjlighet kan vara att investera i en 
egen mikrofon eller ett elförstärkt instrument.  
 



 

25  

En stråkkvartett är lika van vid sitt akustiska ljud som ett band är vid sitt förstärkta ljud. Båda 
tar dessa saker för givna men i ett möte blir båda tvungna att kompromissa. Stråket borde i 
dessa situationer aktivera sig mera och ta mer ansvar i stället för att hoppas på att bandet och 
sångerskan/sångaren har tänkt på alla detaljer. Man borde kanske som stråkmusiker ta större 
ansvar för att utrustning finns på plats för att man ska kunna jobba bra och för att ens 
musikutövande ska komma till sin rätt. 

Fortsatt forskning 
Jag hade gärna utfört undersökningen så som den var tänkt från början, där afromusiker och 
en stråkgrupp skulle samarbeta under ett antal repetitioner. Där kunde jag ha gjort mina 
undersökningsdeltagare mer involverade i undersökningen och även gjort dem öppna för 
iakttagelser, och sedan kunnat diskutera detta i grupp. Det vore också intressant att vända på 
det och undersöka hur afromusiker som självmant sökt sig till den klassiska musiken uppfattar 
övergången. Ett exempel på crossoverprojekt som gjorts är den engelska artisten Sting, som 
med sin hesa rockröst tolkat den brittiske renässanslutenisten och kompositören John 
Dowlands verk från början av 1600-talet. Detta har resulterat i albumet Songs from the 
Labyrinth där han samarbetar med lutenisten Edin Karamazov (Deutsche Grammophon, 
2006). 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Arrangörsfrågor:  
1) Berätta om din musikbakgrund. Vad har du för erfarenhet som arrangör? 
 
2) Har du några erfarenheter från tidigare samarbeten över genregränserna, främst gällande 
klassiskt-afro? Har du deltagit i SMASK förut? 
 
3) Har du någon uppfattning om vilka problem som uppstod under ett sådant samarbete och 
hur löstes i så fall detta?  
 
4) Hur upplever du det musikaliska samarbetet mellan studenter med klassisk inriktning och 
afroinriktning under årets SMASK-produktion?  
 
5) Har du någon allmän åsikt om vad som skiljer musikerna från de olika inriktningarna åt? 
 
6) Hur tänker du när du arrangerar för en blandad ensemble med olika genrebakgrund? 

Dirigentfrågor:  
1) Berätta om din musikbakgrund. Vad har du för erfarenhet av orkester/ensembleledning?  
 
2) Har du några erfarenheter från tidigare samarbeten över genregränserna, främst gällande 
klassiskt-afro? Har du deltagit i SMASK förut? 
 
3) Har du någon uppfattning om vilka problem som uppstod under ett sådant samarbete och 
hur löstes i så fall detta?  
 
4) Hur upplever du det musikaliska samarbetet mellan studenter med klassisk inriktning och 
afroinriktning under årets SMASK-produktion?  
 
5) Har du någon allmän åsikt om vad som skiljer musikerna från de olika inriktningarna åt? 
 
6) Hur skall dirigenten förhålla sig till en blandad ensemble som SMASK-orkestern? – Hur 
ska man förhålla sig till kompgruppen? 

Musikerfrågor:  
1) Berätta om din musikbakgrund. Vilken är din huvudinriktning på ditt instrument? 
 
2) Har du några erfarenheter från tidigare samarbeten över genregränserna, främst gällande 
klassiskt-afro? Har du deltagit i SMASK förut? 
 
3) Har du någon uppfattning om vilka problem som uppstod under ett sådant samarbete och 
hur löstes detta?  
 
4) Hur upplever du det musikaliska samarbetet mellan studenter med klassisk inriktning och 
afroinriktning under årets SMASK-produktion?  
 
5) Har du någon allmän åsikt om vad som skiljer musikerna från de olika inriktningarna åt? 
6) Hur är det att spela med en dirigent i SMASK?  
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Bilaga 2: DVD 
Bifogat finns en DVD med material från en repetition som hölls på Kårhuset i Piteå den 13 
februari 2007 samt utdrag ur 2007 års officiella SMASK-DVD som filmades den 31 mars 
2007. De fyra spåren visar två bidrag, först under en repetition och sen det slutliga 
showutförandet. Den 13 februari var produktionen endast i startgroparna och därför fanns inga 
solister på plats, endast kör, kompband och orkester. Repetitionsmaterialet visar en glimt ur 
samarbetet under projektets gång och utdragen ur SMASK-DVD´n är resultatet av ca 8 
veckors samarbete.  
 
Spår 1: Repetition av Virtualitetens kärlekshav 
Spår 2: Virtualitetens kärlekshav på SMASK´s lokaluttagning 2007 
Spår 3: Repetition av Ingen kärlek kvar 
Spår 4: Ingen kärlek kvar på SMASK´s lokaluttagning 2007 
  
Virtualitetens kärlekshav 
 

Artist: Anna Sandström och Markus Eriksson 
Text, musik och arrangemang: Venla Hinnemo 
 
Ingen kärlek kvar 
 

Artist: Josefin Falthin 
Text, musik och arrangemang: Josefin Falthin 
 
DVD-bilagan är sammanställd av Bjørn Bjerknæs-Jacobsen 
 
Materialet är godkänt som bilaga till min uppsats av upphovsmännen till låtarna.  
 


