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Abstract 
 
Frågan om hur instrumentalister med mer än ett huvudinstrument formar sin yrkesidentitet har 
intresserat mig länge. Därför har jag valt att göra den kvalitativa undersökning som denna 
uppsats bygger på. Utifrån två identitetsteorier; ”parallella identiteter” respektive 
”självbiografisk blandidentitet”, har jag intervjuat två yrkesverksamma musiker – en man och 
en kvinna – med olika bakgrund, inriktningar och nuvarande sysselsättning. I analysen av 
dessa intervjuer framkommer att de båda musikerna har olika sätt att bygga sin yrkesidentitet, 
och att ingen av teorierna kan uteslutas.
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INLEDNING 
Jag har i stort sett hela livet haft musik i och omkring mig. Enligt legenden sjöng jag långt 
innan jag kunde prata, och jag reagerade starkt på ljud redan från födseln. Fanns det ett 
instrument i närheten skulle jag promt fingra på det, och så småningom blev det lektioner i 
fiol, piano, blockflöjt och oboe. För mig har det alltid varit lätt att få ljud i olika instrument, 
och detta uppmuntrades givetvis av lärare och föräldrar. Jag ville kunna spela alla instrument, 
och kunde inte välja bara ett. Piano var det instrument som hängde sig kvar längst, och under 
gymnasietiden började jag ta sånglektioner som jag satsade ganska hårt på. 
 
När jag så småningom skulle söka till folkhögskola och senare till musikhögskola var frågan 
vilket mitt huvudinstrument egentligen var. Var det instrumentet jag spelat längst och mest 
lektionsmässigt, eller var det instrumentet jag var mest aktiv med då? Jag hade svårt att se mig 
själv som sångare med piano som bi-instrument – när det lika gärna kunde ha varit tvärtom. 
Eller ingendera. Jag kände mig inte som urtypen för någon av kategorierna, jag var mest glad 
i allt som hade med musik att göra. I stort sett varje nytt läsår har jag fått ställa mig frågan; 
vilket är mitt huvudinstrument? På skolvis uttryckt ”Vilket instrument vill jag lägga störst 
resurs på”? Frågan har varit lika svår att besvara varje gång. När situationen uppstått har jag 
ibland valt utifrån användbarheten i mitt framtida yrke som musiklärare, men med tiden blivit 
mer mån om att lägga resurs på det instrument där jag uttrycker mig bäst som musiker.  
 
Under vår tid i skolan konfronteras vi ständigt med lärare som är helt på det klara med sin 
yrkesidentitet och ofta ber oss att fokusera på just deras ämne. För egen del har det betytt att 
jag blivit osäker på vad som egentligen är viktigt; att känna musikalisk tillfredställelse i mina 
två instrument eller att tillfredställa systemet. På högskolan blir detta än mer tydligt; vi 
förutsätts ha ett huvudinstrument. Om detta kunde det skrivas en egen avhandling, men jag 
väljer att i denna uppsats koncentrera mig på två musikers egna historier, och att undersöka 
deras syn på yrkesidentitet utifrån att de har två huvudinstrument. 
 
 Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning för att på ett så öppet sätt som möjligt samla 
den information jag behövt för att kunna skriva om detta ämne. Jag hoppas på att med detta 
arbete kunna bidra till intresse för vidare forskning i ämnet ”utvecklandet av positiv 
yrkesidentitet hos musikstuderande som vacklar mellan flera instrument”. Jag hoppas också 
att detta kan komma till nytta för de lärare som undervisar flerinstrumentalister - från 
kommunal musikskola upp till högskolenivå. Studiens uppgift är också att formulera vilka 
aspekter tvåinstrumentalister anser vara viktiga för formandet av den egna musikeridentiteten. 

BAKGRUND 
Som förarbete till denna uppsats läste jag delar av Christer Bouijs avhandling ”Musik, mitt liv 
och kommande levebröd” (1998), samt artikeln ”Musik, identitet og modernitet” av Sidsel 
Karlsen (2005). Båda författarna diskuterar kring ämnet identitet i en musikervärld, där man 
står inför ett antal val. Christer Bouij skriver om processen att skapa sig en yrkesidentitet som 
musiklärare under studierna och de första yrkesverksamma åren. Sidsel Karlsen skriver om de 
många olika sorters identiteter människor bär på, skapar sig och manifesterar i samband med 
en musikfestival. De modernitetsteorier de båda författarna presenterar, har jag velat testa i 
detta arbete. Jag benämner dessa teorier ”Parallella identiteter” respektive ”Självbiografisk 
blandidentitet”. 
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Identitet 
Begreppet identitet är ett mångfasetterat uttryck för det som gör oss människor till de vi är i 
mötet med andra människor. Den identitet vi bygger upp från barnaåren upp till vuxen ålder 
påverkas av arv, miljöer och händelser. Utifrån den identitet vi har när vi möter nya intryck 
reagerar vi och som Sture Brändström och Christer Wiklund i sin avhandling (1995) skriver 
”navigerar, revolterar eller anpassar” oss (Bouij, s. 20).  
 

Identitet: Självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand 
av medvetenhet om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande, att det finns en skarp gräns till 
andra, att själv bestämma över sina tankar och handlingar, att i grunden vara densamma trots de 
förändringar som inträffar under livet, och att bara ha ett jag. I andra hand består identitet av 
medvetenhet om den egna personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet 
som efter hand format personligheten (NE, 1992). 

 
Yrkesidentiteten är en av de identiteter som formas genom stötning, blötning och revidering 
under studieåren och under den yrkesverksamma delen av vårt liv. Den nutida, postmoderna 
människan har till skillnad från sin föregångare inte en enda grupptillhörighet, utan bär på 
flera typer av identiteter som tillsammans skapar den sk ”inre kärnan” (Karlsen, s. 62). Detta 
kan kallas grundidentiteten. Hur skapas då denna grundidentitet? 

Blandidentitet 
Postmodernismen betecknas inom samtliga skapande områden som ett slags klipp-o-klistra-
era. I konstverk, musik och text lånas från tidigare epoker och blandas friskt med fragment 
från samtiden. Exempel på detta kan vara en tonsättning med barocktongångar kryddade med 
kluster och elektroakustiska inslag. Den postmoderna konsten härleds alltså inte ur en stil, 
utan blandningen i sig skapar den postmodernistiska stilen. På samma sätt kan den 
postmoderna människan sägas skapa sin grundidentitet genom att blanda olika stilar och 
åsikter. Karlsen (2005, s.63) citerar sociologen Stuart Hall (1992): 
 

I en postmoderne kontekst blir subjektet fragmentert. Det settes sammen av ikke bare en, men 
flere og noen ganger motstridene identiteter. […] Det finns ikke et sammenholdt selv, og om vi 
som enkeltpersoner skulle føle at vi likevel har en gjennomgående selvforståelse, er det fordi vi 
forteller oss selv og andre våre selvbiografiske historier for å konstruere en meningsfylt 
sammenheng. […]  

 
Karlsen citerar även Vivien Burr (1995): 
 

Språket har en skapende og utøvende rolle, også i konstruksjonen av det postmoderne subjektet. 
I det vi forteller om oss selv, blir vi till (ibid., s.63)  

 
Genom vårt tal och våra gester, uttrycker vi ståndpunkter och reviderar uppfattningar för att 
visa vem som är ”jag”. Denna process är föränderlig och ständigt under revision i mötet med 
nya människor och nya miljöer. Detta leder oss till teorin om ”Självbiografisk blandidentitet”.  
 

Uppfattning  Intentioner 
 

Erfarenhet  Handling 
 

Fig.1 visar på den process i vilken vi skapar och återskapar vår identitet. Vår personliga  uppfattning om 
världen ger oss intentioner och  upphov till handlingar. Resultatet av handlingarna fyller på vår 
erfarenhetsbank, och ger oss nya impulser att förändra vår generella uppfattning. Figuren är ett modifierat 
extrakt ur en större figur (Jordell i Bouij, s. 10) 
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Parallella identiteter 
Samtidigt som den postmoderna människan bär på en blandidentitet, finns det emellertid 
ytterligare sätt att se på saken. Den andra modernitetsteorin jag vill pröva min empiri på är 
begreppet ”parallella identiteter”, som syftar på att den postmoderna människans identitet är 
splittrad. Inom ett och samma yrke kan man ha flera identiteter, på samma sätt som att 
människan i sitt vardagsliv har flera olika roller som spelas inför olika sällskap. En man kan 
exempelvis ha en identitet som pappa, en annan som son, en tredje som make. Samtidigt som 
mannen är både pappa, son och make, är han kanske också studerande, yrkesutövande och vän 
med flera olika människor. I var och en av dessa ”personer” spelar han en egen roll, vars 
uppenbarelse beror på vem han konfronteras med. 
 

Det ligger i rollidenitetsteorin att individen kan inta flera rollidentiteteter inom ett och samma 
område […]. Det är samtidigt viktigt att ha klart för sig att en rollidentitet inte behöver vara ett 
yrke. En rollidentitet som musiker kan för någon person helt enkelt vara känslan när man sätter 
sig ned med sitt instrument i sin ensamhet. Det är naturligtvis också vanligt att musiklärare 
framträder mer eller mindre offentligt i olika rollidentiteter, tex som musiker eller kompositör. 
(Bouij, s.267)  

 
De olika rollerna vi spelar bär sinsemellan på en egen identitet, s.k. rollidentitet. Vi tacklar 
ständigt olika rollidentiteter som till synes är vitt skilda från varandra. Att bli vuxen och flytta 
hemifrån, välja utbildning eller bli förälder innebär tvära kast mellan olika roller, och detta 
färgar vår grundidentitet. Ibland görs större skillnad på olika förhållningssätt än i andra fall 
där identiteterna går in och ur varandra hela tiden. Med tiden kan detta uppfattas som att vissa 
roller ständigt löper parallellt, medan andra drar mer åt det ”blandade” hållet. I detta arbete 
undersöker jag hur dessa ovan beskrivna identitetsteorier går att applicera på 
tvåinstrumentalister.   

Att bygga en identitet eller flera? 
 

Inom den musikaliskt/pedagogiska rollidentitetsstrukturen finns oftast en, i några fall två samt i 
något enstaka fall fler framträdande rollidentiteter. Men dessa rollidentiteter stödjer oftast 
varandra för att i sin tur stödja individens totala rollidentitetsstruktur. Det innebär att individen i 
sitt liv investerar mest i sina framträdande rollidentiteter (Bouij, sid. 268). 

 
Intressant att notera i ovanstående citat är det som leder oss in på min empiri och mina 
frågeställningar kring yrkesidentiteten hos musiker med fler än ett huvudinstrument. Citatet 
låter oss förstå att de många olika rollerna inverkar på varandra, och främst leder fram till en 
enad grundidentitet. Samtidigt kommer personen att investera mest tid i det som känns 
viktigast och minimera satsningarna på sådant som inte verkar leda någon vart. För många 
musiker kan detta innebära att de i ett avgörande ögonblick (t.ex. vid sökning till folk- eller 
musikhögskola) väljer att satsa på ett huvudinstrument och låta övriga instrument bli bi-
instrument eller fritidsintresse. De instrumentalister som redan här upptäckt att de inte kan 
eller vill prioritera bort något av sina instrument, har därför fått tackla problemet utifrån de 
valmöjligheter som stått till buds under utbildningens gång. Jag skriver mer om detta i 
avsnittet Att studera på musikhögskola.  

Koder och habitusbegreppet 
Inom en yrkeskår eller arbetsplats styrs vi mer eller mindre medvetet av oskrivna regler och 
normer. Dessa koder myntas av de mest inflytelserika personerna inom ämbetet eller 
arbetslaget, och syftar till att bibehålla arbetsplatsens kultur och ”ordning”. Koderna påverkar 
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kollektivet att arbeta i samma riktning och har betydelse för vilken typ av förändringsarbete 
som är möjligt att genomföra (Bouij, s. 11). 
 
På samma sätt lever varje individ utefter sin egen kod, det sk habitusbegreppet påtalat av 
Pierre Bordieu (NE, 1992). Habitus är enligt honom benämningen på ett system av ”varaktiga 
och överförbara dispositioner som integrerar individens tidigare erfarenheter och bestämmer 
hennes sätt att uppfatta, värdera, vilja och handla”. Habitus kan sålunda sägas vara en viktig 
del av den enskilde individens identitet, och något som genom gester, mimik och ordval 
avslöjar delar av personens sociala grupp- och yrkestillhörighet. Dynamiken mellan habitus 
och koder vill jag hävda formar våra förutsättningar att lyckas inom ett yrke. Denna 
balansgång hjälper oss att forma en rollidentitet som är en viktig del av vår yrkesidentitet. 
Bouij presenterar rollidentitetens tre huvudsakliga komponenter (s.82) 
 

• Vad man ska behärska rent faktiskt (kompetens) 
• Vad som sociokulturellt väntas av den som innehar denna position samt 
• Vad individen själv av olika skäl anser vara eftersträvansvärt och lämpligt. 

 
Ovanstående komponenter gäller inte minst innan en person påbörjat sin yrkesutbildning, 
eftersom dessa inverkar på personens utbildningsval. De egna tankarna såväl som 
omgivningens uttalade meningar om den nuvarande kompetensen, utvecklingsmöjligheter och 
framtidsutsikter har betydelse för de val personen kommer att göra.  

Att studera på musikhögskola 
Det talas sällan om någon student som på en högre studienivå har mer än ett huvudinstrument. 
På hemsidorna1 till musikhögskolorna i Stockholm, Malmö och Göteborg framgår att en 
student som studerar på något av musikerprogrammen förutsätts spela ett huvudinstrument. 
Därtill kommer undervisning i närliggande branschämnen såsom ensemble, teori/gehör, 
repertoar mm. Antal lektionstimmar på huvudinstrumentet varierar något mellan skolorna, 
men gemensamt för alla skolor är att om studenterna vill spela något ytterligare instrument 
hänvisas man till att välja det som bi-instrument. När det gäller organistexamen och 
lärarexamen är möjligheterna desto större att jämna ut antalet timmar på flera instrument, 
eftersom dessa examina leder fram till ”breda” yrken. En organist skall bl.a. kunna sjunga, 
”kompa” på piano samt leda kör, och en musiklärare förutsätts ha grundkunskaper i t.ex. 
gitarr, piano, bas och trummor. Dessa två utbildningar innehåller dessutom pedagogik och 
metodik, något som har inverkan på tiden som kan disponeras för rent instrumentutövande. 
Även om lärar- och organistexamina är bredare utbildningar än musikerutbildningarna, 
betecknas instrumentvalen även här som huvudinstrument respektive bi-instrument. Min egen 
uppfattning om detta är att det på en musikerutbildning utbildas eninstrumentalister, medan 
det på lärar- och organistutbildningarna utbildas mångsysslare snarare än fokuserade 
två/flerinstrumentalister. 
  
Det finns idag ingen formell tvåinstrumentalistsutbildning på någon musikhögskola i Sverige, 
men en del studenter väljer vid något tillfälle att läsa två program parallellt. Min egen 
erfarenhet säger att det då oftast handlar om någon form av lärarutbildning med konstnärlig 
påbyggnad eller tvärtom. Ytterligare en variant är att en student väljer att skjuta upp vissa 
ämnen till senare, för att kunna satsa på sitt eller sina instrument. Musikhögskolan i Göteborg 

                                                 
1 Kungliga musikhögskolan i Stockholm  http://www.kmh.se 2006-04-27 
Musihögskolan i Malmö http://www.mhm.se 2006-04-27 
Musikhögskolan i Göteborg http://www.musik.gu.se 2006-04-27 

http://www.kmh.se
http://www.mhm.se
http://www.musik.gu.se
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erbjuder ett individuellt musikerprogram som enligt beskrivningen lämnar öppet för mindre 
konventionella inriktningar. Vad jag förstår av detta skulle det här kunna vara möjligt att spela 
mer än ett huvudinstrument.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Denna studie syftar till att få kunskap om hur instrumentalister med två huvudinstrument 
formar sin yrkesidentitet. Med två musikers berättelser vill jag belysa hur tvåinstrumentalister 
etablerar sig i yrkeslivet och hur deras identitet utvecklats före, under och efter högskoletiden. 
För att uppnå syftet har jag valt följande frågeställningar:  
 

• Bygger tvåinstrumentalister parallella identiteter eller självbiografisk blandidentitet? 
• Hur ser samhällets och musikerns egen syn på flerinstrumentalism ut? (Koder/habitus) 
• Hur strukturerar en tvåinstrumentalist sin vardag? 
• Vad har tvåinstrumentalismen för inverkan på arbetsförhållande och familjeliv? 
• Vilken typ av arbetsrelationer byggs upp vid tvåinstrumentalism; institutionaliserat 

arbete respektive frilansmusicerande? 

Definition och avgränsning  
Identitet är ett vitt begrepp som innefattar en mängd möjliga undersökningsområden. Jag har 
gjort följande begränsningar för att bättre åskådliggöra just yrkesidentiteten hos 
instrumentalister med fler än ett huvudinstrument: 
 
Tvåinstrumentalist är den som enligt min uppfattning anser sig ha två likvärdiga huvud-
instrument. Med instrument menar jag även sång och komposition. Vanligast förekommande 
är musiker som spelar flera instrument, men ändå anser sig ha ett huvudinstrument och flera 
bi- eller hobbyinstrument. Dessa räknas inte som tvåinstrumentalister i den här 
undersökningen. 
 
En stor del av en musikers arbetstillfällen är kopplade till frilansverksamhet, och är sällan 
institutionaliserad. Detta beror på att Sverige är ett land med få musikinstitutioner, särskilt 
inom området för tidig musik där mina två informanter är delvis eller mycket aktiva. Där av 
handlar deras berättelser om musikerlivet utifrån de ramar de själva skapar för sitt 
musicerande, och kan således inte ses som någon vedertagen mall för alla musiker. Jag vill 
vara försiktig med att definiera uttrycket yrkesidentitet i det här arbetet, då stora delar av 
undersökningen går ut på att just hitta en förklaring som passar på tvåinstrumentalister. I 
resultatdelen kommer jag att göra en förteckning över de olika syner på identitet som jag 
hänvisar till i min analys av intervjuerna.  
 
Då det inte finns någon litteratur om just tvåinstrumentalister och deras syn på identitet, har 
jag fått söka efter material inom angränsande områden. Till exempel har jag gjort sökningar 
på Internet utifrån orden Professional identitiy / Professional development och funnit artiklar 
om andra yrkesområden än musik, där yrkesutövare har fler än en inriktning inom ett och 
samma yrke. Dessa texter har dock inte använts annat än indirekt i detta arbete. 

METOD 
Min empiriska metod bygger på de timslånga intervjuer jag gjort med två yrkesverksamma 
musiker. Utifrån mina frågeformuleringar har jag bett informanterna att själva beskriva och 
förklara hur de ser på sin yrkesroll, sina intressen och sin skolning. Från dessa intervjuer har 
jag gjort en sammanfattande analys och jämförelse, samt kopplat detta till den litteratur jag 
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läst. Jag har själv gjort intervjuerna, och har i samråd med informanterna diskuterat fram de 
viktigaste aspekterna av yrkesidentitet.  

Intervjumetod 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer framför kvantitativa enkäter för att lättare få svar på 
frågor om ett yrke som är både praktiskt och dynamiskt. I intervjun har jag i grova drag utgått 
från tiden före, under och efter högskoleutbildning (eller motsvarande), och i varje avsnitt har 
jag ställt olika underfrågor. Några frågor har varit av allmän karaktär, medan andra varit mer 
specifika ”test” för att utröna ställningstagande i en given situation. Min önskan har varit att 
se intervjuerna mer som ett samtal kring informantens musiklivsberättelse än ett regelrätt 
förhör. Det har gjort att de båda intervjuerna sett mycket olika ut, beroende på vad personen 
valt att berätta om. Till exempel har många följdfrågor kommit till i stunden även om 
grundmaterialet har varit detsamma i de båda intervjuerna. 
 
I och med att informanterna har relativt olika inriktningar och skolningsbakgrund, och 
researchmöjligheterna innan intervjuerna var begränsade, valde jag bort de kvantitativa 
undersökningsmöjligheterna såsom enkät och observation. Det viktigaste har inte varit att få 
en stapel i ett diagram, utan mer att få en allmän orientering kring attityder och 
intervjupersonernas ursprung. Detta är svårt att beskriva i siffror. Efter genomförda intervjuer 
har jag gjort en skriftlig komplettering för förtydligande med en av mina informanter, Carl. 

Urval 
Uppsatsens innehåll grundar sig på de två intervjuer jag har gjort. Jag ansåg att det på denna 
nivå var lagom att stifta bekantskap med endast två musiker, och att dessa personers 
berättelser gott och väl visade på stora skillnader såväl som gemensamma nämnare – detta för 
att täcka vad jag tror kan vara liknande attityder och tankar hos andra tvåinstrumentalister 
oavsett inriktningar. Jag valde att intervjua just dessa två informanter för att jag ansåg att 
deras speciella kompetenser, arbetsmiljö och geografiska placering gör dem så olika som 
möjligt. Mitt intresse har varit att undersöka om det finns några för tvåinstrumentalister 
gemensamma nämnare, som inte är avhängiga det ”yttre”. En grov jämförelse mellan mina 
informanter: 
 

Man   Kvinna 

Sång/komposition  Traversflöjt/Viola da Gamba 

Opera/EAM2/Tidig musik  Tidig musik 

Flerårig högskoleutbildning/Autodidakt Ettårig högskoleutbildning/Autodidakt 

Frilans/Institution (konstnärligt) Frilans/institution (administrativt arbete) 

Storstad   Mindre stad 

                                                 
2 Begreppet EAM definierar jag som ett samlingsord för elektroakustik, komposition i elektroakustisk stil eller 
ljudalstring på syntetiskt vis (musik för högtalare). 
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RESULTAT OCH FÖRSTA REFLEKTION 
Jag kommer här att presentera en sammanfattning av informationen från de två intervjuerna 
jag gjort, och inflikar citat från informanterna. I den löpande texten lägger jag även in avsnitt 
med egna tankar. Avslutningsvis gör jag jämförelser mellan berättelserna, först utifrån ett 
bredare perspektiv för att i analysdelen titta närmare på vad som skapar förutsättningarna för 
den dubbla yrkesidentiteten hos de två personerna. 

Carls berättelse 
Carl Unander-Scharin påbörjade sin musikaliska skolning i femårsåldern, då han fick 
lektioner i piano. Han beskriver att han redan som liten fantiserade kring musik, såsom toner, 
melodier och klangfärger. Vid tio års ålder började han i Adolf Fredriks musikklasser, som 
där han sedan stannade kvar fram till studenten. Han beskriver att sammanhållningen i klassen 
var mycket god, men att det främst var det privata musicerandet och utforskandet som drog 
honom framåt. Fram till målbrottet var Carl mycket aktiv i Adolf Fredriks gosskör och 
medverkade i turnéer och olika föreställningar på Operan. Denna tidiga bekantskapsstiftelse 
med operamusiken upplevde Carl mer som intetsägande än musikaliskt fascinerande. Sitt eget 
musicerande skötte han till stor del utanför skolan. Det var också vid den här tiden han gjorde 
sina första försök att dokumentera små kompositioner och covers med hjälp av bandspelare. I 
större delen av tonåren låg det musikaliska intresset åt rock- och pophållet. Han sjöng i band 
och byggde sina egna synthar och andra instrument hemmavid. Ett visst tekniskt intresse fick 
honom att börja skapa ljud åt det elektroakustiska hållet, men han sysslade även med annat 
kreativt skapande såsom silversmide, läderarbeten och träskomakeri. 
 
Efter flera års musicerande på egen hand vaknade intresset för att lära sig mer om musik och 
dess uppbyggnad, varpå Carl började studera orgel på fritiden. Med orgelstudierna 
utvecklades komponerandet i form av orgelimprovisation och preludiespel enligt kända 
principer3. Detta ledde till att han efter naturvetenskapligt gymnasium sökte sig till 
Musikhögskolans kyrkomusikerutbildning. En flyktig tanke var att kanske bli kantor i någon 
liten stad på landet, men ganska snart insåg Carl att det inte var det han ville bli. Han såg 
Kyrkomusikerutbildningen som ett slags fil.kand. i musik, och det var det bästa val han kunde 
göra utifrån de intressen han hade av sång och musikskapande. Han valde bredden även inom 
programmet genom att byta klaverundervisning mot sång, och gjorde som han själv beskriver 
”ett minimum av dessa” på utbildningen. Att enbart söka sånglinje var det aldrig tal om: 
 

Sången har alltid känts så fullständigt självklar, och just därför kände jag att jag inte behövde 
ägna mig så mycket åt den när jag var i 20-årsåldern, för den ”fanns ju”… 

 

Likaså var inte heller kompositionslinjen4 något alternativ. Carl menar att han under den här 
tiden inte var intresserad av att få regelrätt undervisning i ämnet komposition, utan att han 
istället sökte efter tekniker som han kunde applicera på sitt eget komponerande. Detta fick han 
genom teoriundervisningen; kontrapunkt, harmonilära, orkestrering mm: 
 

[…] om man ser kompositionsundervisningen på den tiden så var den mer att man visade vad 
man gjort under veckan för professorn, och det ville jag inte ägna min tid åt. […] Jag måste ha 
teknik, sångteknik, jag måste ha interpretationsteknik, jag måste studera orkestreringsteknik. Sen 
måste jag ha praktiska erfarenheter. Men att sitta och diskutera orkestrering, det var något som 
jag kände jag att jag var mer intresserad av att utforska själv. 

                                                 
3 Bach är den främste stilbildaren av de preludiespel som än idag praktiseras i våra kyrkor. 
4 Tidigare kunde kompositionslinjen endast sökas som påbyggnadsutbildning. 
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Det var mot slutet av utbildningen, när han åter stiftat bekantskap med operasång på 
Vadstenaakademien, som frågan kom upp om vilken satsning han egentligen skulle göra som 
framtida yrke; ta sig in på komponistklassen eller söka operahögskolan: 
 

Återigen så kände jag att jag ville ägna mig åt konkret ”teknik”. Nu var jag i ett läge när jag 
möjligen skulle kunna lära mig sjunga om jag verkligen kämpade med det. Och det måste ske nu 
om jag ska kunna hålla på med det. Komponera, att förfina komponerandet, de estetiska 
värderingarna och tekniken – det kunde ske när som helst i mitt liv. 

 
Han antogs till Operahögskolan och tog under den tiden istället några kurser i elektroakustisk 
komposition på EMS5. Kombinationen sång och elektronmusik i studiokontext var det som 
intresserade mest, något han fick utlopp för i de etyder han gjorde. Han gjorde också musiken 
till några dansverk tillsammans med frun och koreografen Åsa Unander-Scharin. Carl berättar 
att han vid den här tiden inte hade något större intresse av att skriva för levande instrument, 
att det mest kändes ”mossigt”. Med tiden har detta dock utvecklats åt ett annat håll, något som 
enligt honom själv skulle kunna ses som en mognadsprocess. 
 

[…] nu sitter jag och skriver mitt första stycke för stor orkester – fast det är inom operaformen 
då naturligtvis – men det skulle jag kanske ha rynkat på näsan åt för tio år sedan, för då var jag 
intresserad av att med min röst - och med syntetiskt material i studiosammanhang - göra helt nya 
sorters musik och musikdramatik. Så mina första verk är väldigt långt ifrån idén att ha en 
trombon som spelar nånting därnere och en fiol som spelar nånting nån annan stans och nån som 
står och sjunger för fulla muggar ut mot en publik… Det kändes jättemossigt, men via den 
omväg jag gått så har jag ändå hamnat i det. 

 

Carls första möte med Operan på professionell nivå, sina operastudier och sångengagemang 
till trots, var som kompositör när han skrev ”Tokfursten”. Till skillnad från debuten, 
radiooperan ”Mannen på sluttningen” där elektroakustiken stått i fokus, var detta ett verk med 
betydligt många fler levande instrument. Carl har alltid använt sig av människorösten i sina 
kompositioner, mer eller mindre framträdande. Han berättar i ett mejl efter intervjun:  
 

[…] jag har fört in vokala element i alla mina verk, även de skenbart instrumentala eller renodlat 
elektroakustiska. Enda undantagen från denna idé är några etyder från tiden på EMS - då jag inte 
hittade in med vokala element i min musik. 

 
Några speciella problem med att ha två huvudinstrument säger sig Carl aldrig ha upplevt. Men 
han har haft - och har fortfarande - olika syn på hur dessa kombineras med varandra. Han 
anser att kompositionsarbetet länge varit något av en privat syssla som han frivilligt inte gjort 
så stort väsen av. I sångarkretsar har han snarare valt att inte prata om sitt komponerande 
annat än när han blivit tillfrågad. 
 

I mitt yrkesliv som sångare har det varit fullkomligt självklart av att vissa skäl inte koppla in 
mitt tonsätteri, och framför allt inte i det här huset (Kungliga Operan). […] Jag nämner inte mitt 
komponerande när jag träffar gästdirigenter. […] I egenskap av sångare försöker jag att inte 
blanda ihop det, det tror jag skulle ge fel vibbar. 

 

                                                 
5 EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) är sedan 1964 ett centrum för den svenska elektroakustiska musiken. EMS drivs som en 
självständig del av Rikskonserters verksamhet och leds av en studiochef som till sin hjälp har ett konstnärligt råd bestående av fyra 
tonsättare (http://www.ems.rikskonserter.se/default2.asp) 
 

http://www.ems.rikskonserter.se/default2.asp
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Inom Operahusets sångarensemble finns det dock fler som liksom honom kombinerar flera 
instrument med sång, och det upplever han som något positivt. Det är främst när han ägnar sig 
åt komposition som han istället låter sitt andra instrument komma in och inspirera: 
 

Jag kopplar nog bort tonsätteriet mer när jag sjunger, än vad jag kopplar bort sjungandet när jag 
tonsätter[…]. Kompositionsarbetet sköter man ju i enrum. Sjungandet sker alltid i samband med 
andra på ett eller annat sätt. 

 
Kommentar: 
Jag upplever att Carls förhållningssätt till sina två huvudinstrument bottnar i de vedertagna 
yrkeskoder instrumentutövandet går under. Han beskriver tonsättarens arbete som 
intellektuellt och introvert, medan sångarens uppenbarelse kan vara raka motsatsen: intuitiv 
och extrovert. Sångaren begår en typ av yrkeskodsbrott om han intellektualiserar det han 
håller på med. Citat från en kollega vid operan; ”Carl, du måste ju förstå att sångare hatar 
alla som är intellektuella”.  På samma sätt kan omvärlden höja ögonbrynen om en seriös 
tonsättare i sin musik framstår som allt för världslig och extrovert. Dessa omvärldens 
uppfattningar av olika musikeryrken kan efter hand bli utövarens egen åsikt och därefter sker 
anpassning. Balansen mellan yrkeskoder och habitus har blivit att sången rent kreativt 
påverkar kompositionen, och kompositionskunskaperna påverkar sången rent tekniskt. Carl 
berättar:  
 

Medan sången har en direkt inspirerande effekt på mitt komponerande, har komponerandet en 
annan sorts funktion för sången: Att sitta många timmar i hårt intellektuellt arbete gör att jag 
längtar till sången. På sätt och vis kan sångens roll i mitt liv som en mer intuitiv verksamhet göra 
att jag på grund av komponerandet blir en väldigt lekfull och sprallig scenisk artist emellanåt. 

 
I egenskap av tonsättare tror sig Carl ha nytta av att han även är sångare. Han drar sig inte för 
att kombinera just röst och komposition. Med sina erfarenheter vet han hur han själv skulle 
vilja ha en sångnot skriven vad gäller tessitura och omfång, bågar och fraseringar. Han tror sig 
också lättare kunna instruera sångarna om vad han är ute efter tack vare att han själv är 
sångare. Han berättar att han oftast utgår från ett textligt sammanhang när han skriver musik, 
och detta går att koppla direkt till sången. 
 
Kommentar: 
Carls integration mellan de två instrumenten är inte hundraprocentig beroende på vad han 
arbetar med för tillfället. Som sångare är han mer eninstrumentalist, håller sig inom 
sångarfacket och blandar inte in onödigt mycket annat. Som kompositör utnyttjar däremot 
friheten att kunna blanda sina två instrument. 
 
Vid flera tillfällen har Carl försökt att separera sina två huvudinstrument helt, och för en tid 
koncentrerat sig på bara det ena. Han beskriver att han i dessa perioder mått väldigt dåligt och 
att det varit näst intill omöjligt att bara syssla med ett instrument. Längtan till det andra 
instrumentet har varit för stor eftersom de står för så olika typer av arbete och 
tankeverksamhet. Istället har han inrättat ett levnadsmönster som innefattar tid för båda 
instrumenten. Som sångare är han anställd av Kungliga Operan och arbetar som 
frilansmusiker på lokal och nationell nivå. Komponerandet sköter han hemmavid och försöker 
att skriva 2-4 timmar varje dag, även då han har sångframträdande på kvällen. Vid 
förestående deadline blir det förstås många fler timmar. Familjelivet tar också sin beskärda 
del av hans tid, och de senaste åren när tonsättarkarriären tagit fart samtidigt som barnen varit 
små, har det blivit mycket begränsat med tid för återhämtning. Carl märkte av att kroppen och 
psyket tog stryk av stress, och den stora vändningen kom när han började med Ashtangayoga. 
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Denna form av träning har stärkt honom både fysiskt och psykiskt. För att i framtiden råda 
bättre balans i arbetsbördan, tänker Carl helt övergå till frilans inom sångområdet och ägna sig 
mer åt komposition. Tanken är att kanske så småningom ha komposition som huvudsyssla. 
Som läget är nu känner han sig en smula låst av engagemang på operan som inte 
nödvändigtvis måste utföras av honom själv. Carl anser att både hans egen och Operans 
konstnärliga utveckling skulle tjäna på om han blev inkallad endast när hans speciella 
kompetens behövdes. 
 
Carl anser inte att han vill sätta någon specifik titel på sig själv och sin verksamhet. 
Kompositör och lyrisk tenor står att läsa på hans CV, men något visitkort med speciell ”label” 
är han inte intresserad av. Det blir lätt för pompöst, menar han. I nuläget är detta kanske inte 
heller nödvändigt, eftersom karriären tagit en sådan fart de senaste åren att han ibland blivit 
tvungen att tacka nej till erbjudanden. Främst har detta gällt kompositionsuppdrag, som till 
skillnad från andra musikeruppdrag inte utannonseras offentligt, och heller inte låter sig göras 
på en eftermiddag. Kompositörsyrket är med andra ord ganska anonymt jämfört med 
sångaryrket som har möjlighet att uppmärksammas både i små och stora sammanhang. Carl är 
smått överraskad av den framgång han rönt, och uttrycker att han är enormt priviligierad att få 
syssla med just det han helst av allt vill göra; sjunga och skriva musik! 
 
Kommentar: 
Under utbildningstiden och de yrkesverksamma åren har Carls identitet som sångare och 
kompositör stärkts. Här ser vi ett tydligt exempel på det jag tidigare citerat ur Bouij (s. 269): 
”Rollidentiteter stödjer varandra för att i sin tur stödja individens totala rollidentitets-
struktur”. Carl har genom åren investerat i utbildning och självstudier på sina två 
huvudinstrument, och i och med den bekräftelse han fått utifrån har han även kunnat livnära 
sig på sina olika engagemang. Bekräftelsen i sig förstärker grundidentiteten och leder till 
fortsatta satsningar inom de områden som ligger honom varmt om hjärtat.  
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Lenas berättelse 
Lena Weman-Ericsson är uppväxt i ett musikaliskt hem, där alla på något sätt sysslat med 
musik. Medan syskonen ägnade sig åt popmusik och ”mer normalbeteende”, var Lena den 
som hade ett uttalat intresse åt det klassiska hållet. Pianolektioner blev det i femårsåldern, 
senare blockflöjt och från tredje klass tvärflöjt. Men den undervisning som gavs på 
kommunala musikskolan uppmuntrade inte särdeles till musicerande. Desto fler timmar lades 
istället på det andra stora intresset: Fotboll. Det var först i sextonårsåldern som Lena fick 
kontakt med en entusiastisk kantor i hemstaden Sigtuna. Han hade ett brinnande intresse för 
tidig musik, och övertalade Lena att börja spela traversflöjt6. Hon beskriver sin lärare mer 
som en musikalisk mentor än ren flöjtlärare, och att det just därför ledde till att hon börja öva. 
Tvärflöjten åkte ut genom fönstret, traversflöjten tog plats och musicerandet kom igång. 
Fotbollsintresset bestod, men det blev bättre balans mellan de två intressena. När Lena var 
någonstans runt 18-19 stiftade hon bekantskap med sitt andra instrument på en sommarkurs i 
Norge. Det var kärlek vid första ögonkastet: 
 

[…] Det var egentligen den första ”bättre” kurs jag åkte på för flöjtens skull, och då var Jordi 
Savall7 gambalärare på den kursen. Och det slutade med att jag bara satt och lyssnade på 
gambalektionerna. […] Jag spelade massor av flöjt också, men så fort jag kunde så gick jag och 
lyssnade på gambalektionerna för det var otroligt häftigt. Jag var totalsåld, så sen lånade jag en 
gamba när jag kom hem från den där kursen, och så satt jag och försökte lära mig spela gamba. 
Sen beställde jag en gamba! 

 
Men det var aldrig fråga om att lägga ner traversflöjten. De båda instrumenten följdes åt 
genom gymnasietiden och speltillfällen gavs titt som tätt i Uppsalatrakten där hon började 
studera musikvetenskap vid universitetet. 
 

Jag har aldrig känt att gamban bara vart en kul grej vid sidan av, jag har alltid konserterat med 
den, mer eller mindre fantastiskt…  

 
Det dröjde ett tag innan Lena började kombinera sina två instrument inom en och samma 
konsert. Hon beskriver de första gångerna som rätt läskiga, lite beroende på att hennes 
förhållningssätt till de båda instrumenten var tudelat rent tekniskt: 
 

I början, då var jag så fokuserad på att det var en sak i taget, men det har ju luckrats upp 
väldeligen sen. 
-  (Ida) Det kanske har växt ihop mer och mer med tiden? 
– Ja, eller också att man har lättare att hålla isär dom, skulle jag nästan vilja säga. Det är ju 
samma som att byta olika typer av flöjt, vilket jag tyckte var jättejobbigt i början. […] Men det 
är en träningssak.[…] att träna på det här skiftet hela tiden. 

 
Identiteten som tvåinstrumentalist har blivit mer och mer enad, d.v.s. gått från parallella 
identiteter till självbiografisk blandidentitet. Det som händer i flöjtspelandets stund spelar roll 
för gambaspelet och tvärtom. 
 

[…] Då är man fokuserad på just det instrumentet, naturligtvis, men jag tror aldrig man kan 
frikoppla för att genom båda instrumenten har jag skaffat mig erfarenheter som jag hela tiden 
använder mig av. Jag upplever inte att det går att frikoppla dom här erfarenheterna. Även om jag 
bara ska spela flöjt en konsert så innebär det inte att jag inte… jag är också fortfarande gambist. 
Den erfarenheten gör att jag kanske lyssnar efter andra saker. 

                                                 
6 Traversflöjt är föregångaren till den moderna flöjten. Hålen har inga klaffar, greppen skiljer sig en aning och 
tonen är svagare då instrumentet är gjort av trä. 
7  Spansk gambaspelare, f.1941 som till dags dato gjort över hundra inspelningar av tidig musik. 
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I tjugoårsåldern åkte Lena till Holland för att studera traversflöjt för Berthold Kuijken på 
konservatoriet i Haag. Från början hade hon önskat att få lektioner på båda instrument, men 
det gavs inte utrymme för det. Istället blev det ett tufft men nyttigt år med fokus på flöjten. 
Den gamla tekniken bröts ner och en ny byggdes upp, och med utbildningens tydliga profil 
mot tidig musik blev också teoriundervisningen starkt färgad av densamma. Lena säger sig ha 
stor behållning av den teoriundervisning hon fick på konservatoriet. Kontrapunkt, 
harmonilära, gehör i ”en salig soppa” stod på programmet, med naturlig inriktning åt tidig 
musik. Gamban var med på resan, men det gavs inte några konserttillfällen med den, utan det 
blev spel hemmavid på fritiden. 
 
Efter året i Haag tog Lena en ordentlig paus i musicerandet. Hon läste datavetenskap och 
laddade batterierna. Den långa pausen blev en av flera pauser som Lena ibland tagit för att 
återfå lusten att spela.  
 

Jag tyckte det var skitjobbigt i Holland, så jag spelade inte speciellt mycket året efter. Höll igång 
en del, men inte speciellt mycket.  […] Så har mitt liv hela tiden varit. Jag har lämnat musiken 
med jämna mellanrum, sen har jag alltid insett att ”det här går ju inte, jag måste tillbaka”. Så att, 
där av har jag så otroligt många halvfärdiga utbildningar. 

 
Efter datavetenskapen blev det bara musicerande ett tag, främst med Drottningholms 
Barockensemble, och därefter väntade läkarstudier då musiken ett tag låg helt i träda för att 
åter eskalera en tid senare. Lena beskriver tiden som läkarstudent som god rent ekonomiskt 
och intressemässigt för henne själv, men desto mer kärv för studiekamraterna som tvingades 
pussla för att få ihop praktikscheman med Lenas konserterande och turnerande. Efter fyra års 
medicinstudier hoppade Lena av utbildningen för att återigen ägna sig åt musik på heltid. På 
samma sätt visste hon också precis vad hon gav sig in på när hon valde att flytta med sin man 
Hans-Ola Ericsson till Piteå. 
 
Kommentar: 
Lena har till skillnad från Carl haft längre perioder när hon inte spelat alls. På senare tid har 
detta handlat om att speltillfällena varit färre sedan hon flyttat till Norrbotten. Heltidsarbetet 
med administrativa uppgifter på musikhögskolan är också den huvudsakliga sysselsättningen. 
Mönstret går dock igen från tidigare. Efter en intensiv period med många spelningar känns 
pauserna befogade, och inför en stundande spelperiod faller det sig naturligt att Lena börjar 
öva upp tekniken igen. Teknikarbetet beskriver hon som en lång uppförsbacke, men ju mer 
som kommer på plats, desto mer upplever hon lön för mödan: lusten att spela kommer alltid 
tillbaka. Carl som bor i Stockholm, har två barn och är aktiv som musiker och kompositör 
veckans alla dagar, finner sin återhämtning i yogan och i viss mån även tack vare att hans 
engagemang ser så olika ut. Han erkänner att det kanske blivit för lite av återhämtning i form 
av ren ledighet, men han påpekar också de stora fördelarna med yogan som ger ett 
direktresultat både fysiskt och psykiskt.  
Den stora skillnaden mellan Lena och Carl är att de inte har samma typ av engagemang, och 
att detta i sin tur kan bero på att Lena bor i en mindre stad och Carl bor i en storstad. Miljön 
kan ha inverkan på det faktiska sätt man arbetar och vilka möjligheter till rekreation som ges. 
I en större stad finns det fler scener och fler musiker. Det innebär möjligheter men också ökad 
konkurrens. Ett sätt att tackla detta kan vara spetskompetens inom ett speciellt område, och 
att arbeta för att synas i dessa sammanhang. I en mindre stad är speltillfällena färre och 
konkurrensen mindre, men en och samma musiker kan också få möjlighet att göra många 
typer av uppgifter just därför. I en större stad är ofta avstånden och därmed resetiderna 
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längre till både arbete och rekreation, medan en mindre stad bjuder kortare avstånd och 
resetider. Detta kan också spela roll för musikerns sätt att hantera arbete och återhämtning. 
Den andra viktiga skillnaden är att de två instrument Carl håller på med sinsemellan har 
olika karaktär – kompositionen mer ”intellektuell” och sången mer ”extrovert”. Lenas båda 
instrument skulle i så fall gå under kategorin ”extrovert” och komplettera det administrativa 
arbetet på Musikhögskolan. Men också det faktum att Lena anser att hennes båda instrument 
korsbefrukar varandra ständigt, gör att kombinationen av instrument och den 
instuderingsteknik hon har lutar åt det ”intellektuella” hållet.  
Den tredje faktorn som påverkar Lenas och Carls möjligheter till återhämtning är att de 
befinner sig i olika faser i sina respektive karriärer. Carl är sedan några år mycket aktiv i 
båda sina yrken, men har tankar om att kanske dra ner på sången till förmån för 
komponerandet. Detta kan ses som en framtida typ av återhämtning. Lena befann sig 
karriärmässigt i en liknande situation under den tid hon bodde i Mälarområdet, och den 
första tiden i Piteå. Flytten och byte av arbetsuppgifter har inneburit en typ av återhämtning 
som inte är möjlig för Carl i den situation han befinner sig just nu. 
 
Lena har aldrig upplevt några uttalade identitetsproblem med att ha två huvudinstrument. Hon 
tror heller inte att någon i hennes omgivning skulle ha haft några synpunkter på hennes 
yrkesval, eftersom ”ingen annan har ju med mitt musicerande att göra”. Lena tror att det 
kanske hade varit annorlunda om hon gått en längre tid på någon musikhögskola där lärare 
kunnat tycka till. Men i nuläget tror hon inte att detta skulle ha påverkat henne att prioritera 
bara ett instrument. Lena berättar flera gånger att det hela tiden har varit så kul att spela bägge 
instrument, att det är det är tveksamt om någon annans åsikt alls hade spelat någon roll. Lena 
pekar istället de fördelar hon upplever med att ha två huvudinstrument: 
 

[…] jag känner ju en oerhörd styrka, jag blev en bättre flöjtist när jag blev bättre gambaist för att 
jag fick en helt annan harmonisk förståelse för musiken i och med att jag har en bas, då är man 
baslinjen så får man ”bygga upp det underifrån” […] medan flöjten alltid ligger överst.  
Också det musikaliska frastänkandet som stråkmusiker korsbefruktas med flöjtspelet, att 
musiken måste få ”andas”.  

 
Lena är av den tron att man blir en bättre musiker om man samtidigt bildar sig en uppfattning 
om vad som händer runtomkring den egna stämman, harmoniskt och stämföringsmässigt. 
Själv vill hon gärna studera partituret och ta in de andra stämmorna i det stycke hon ska spela. 
I en institutionsorkester med nya stycken varje vecka är detta svårt att genomföra rent 
tidsmässigt, men i det lilla sammanhang hon själv är i, med tidig musik, är det ”absolut 
görbart”. 
 
Lena berättar att den musikeridentitet hon har idag började skapas först när hon var klar med 
sin utbildning i Haag. 
 

För mej var det inte en examen, utan det var en startpunkt för mej. Då egentligen, därefter 
började jag efter ett år av att slicka sår… så byggde jag upp min musikeridentitet. 

 
Kommentar: 
I likhet med Carls väg till tonsättaryrket vill jag dra paralleller till Lenas tankar om 
musikeridentiteten. Den institutionaliserade undervisningen har varit en del i processen för 
båda att bli duktiga utövare, men i Carls fall har själva kompositionsämnet inte varit 
intressant annat än i privat utforskande. Lena anser att hennes år i Haag var nyttigt och bra, 
men det framstår inte som att intresset för vidare flöjtstudier varit så stort.  Jag tolkar detta 
som att båda söker efter ett eget sätt att ”musicera” och lära sig sina instrument, och att 
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friheten i utövandet varit en nödvändighet för att bibehålla lusten till utforskning. Det är i och 
med avslutad utbildning och påbörjat yrkesutövande med båda instrument som dessa 
identiteter vuxit sig starkare. 
 
Lena har aldrig undanhållit det faktum att hon spelar två instrument. Vid speltillfällen på det 
ena instrumentet har hon inte dragit sig för att informera om att hon även spelar ett annat 
instrument – något som skapat fler speltillfällen. Hon berättar om ett tillfälle då hon spelade 
flöjt, och en konsertproducent pratade om att han behövde en gambaspelare till ett projekt, 
men att han ännu inte fått tag på någon och det började brinna i knutarna. Lena erbjöd sig 
snabbt och fick jobbet. 
 
Kommentar: 
Medan Lena aldrig gjort någon hemlighet inför någon att hon spelar två instrument, så är 
Carl mer noggrann med vad för yrkesroll han intar i ett speciellt sammanhang. Han talar 
t.ex. inte med gästdirigenter vid operan om sitt komponerande om han är där som sångare. 
Carl låter istället förfrågningar dyka upp, och tar sig an uppgifter som är riktade enbart till 
honom och endera av hans instrument. Detta har delvis med ovan diskuterade 
”sångarkårsattityder” att göra, men också med det faktum att komposition inte är ett jobb 
man gör över en natt. Carl och Lena skiljer sig sålunda åt både av praktiska och personliga 
skäl. Instrumentens karaktär i kombination med vilken syn man har på sin yrkesidentitet 
avgör också på vilket sätt musikern ”raggar” arbetstillfällen. 
 
Lena säger sig vara nöjd med den situation hon befinner sig i nu, med en heltids kontorstjänst 
på musikhögskolan och därtill spelningar när tillfälle ges. Hon hoppas kunna fortsätta så här 
även i framtiden, och att kärleken till musicerandet består. Precis som Carl tycker hon sig inte 
ha någon anledning till att sätta någon förtydligande ”etikett” på sin tvåinstrumentalism. Det 
räcker med ”Musiker”, kort och gott.  
 
Kommentar: 
Med tiden har Lenas yrkesidentitet stärkts, och hon anser att hon mer och mer kunnat 
integrera flöjtidentiteten och gambaidentiteten med varandra. Korsbefruktningen mellan 
hennes instrument har ökat hennes förståelse för sammanhanget hon spelar i, och de båda 
instrumentens olikheter tillför varandra ytterligare en dimension. Liksom Carl har hon 
investerat i sina två rollidentiteter, som stärkt yrkesidentiteten som musiker och därmed 
grundidentiteten som tvåinstrumentalist. 
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Avslutande analys 
Integrationen mellan Carls och Lenas huvudinstrument ser olika ut. I Carls fall är 
integrationen olika beroende på vilket instrument han trakterar. I kompositionen är sången 
eller sångfragment alltid en viktig del, eftersom han ofta utgår från ett textligt sammanhang. 
Integrationen är här mycket god. När Carl har sånguppdrag (ej kopplade till egna 
kompositioner) är dock separationen desto större från det andra huvudinstrumentet. 
Integrationen består här i den bank av musikteoretiska kunskaper han skaffat sig under årens 
gång, men dessa är inte avgörande för sånguppdraget i sig.

Fig.2 
 
Komposition i fokus 
Självbiografisk blandidentitet med god 
integration mellan instrumenten 
 
 
 
 
Sång i fokus 
Parallella identiteter med liten eller ingen 
integration mellan instrumenten 
 
 

 
 

 

Lena däremot anser att bägge hennes instrument med tiden kommit att korsbefrukta varandra 
helt, oavsett vilket av dem hon spelar för tillfället. Hon hänsvisar till att de egenskaper flöjten 
besitter som soloinstrument, hjälper henne att ta för sig mer när hon spelar viola da gamba. På 
samma sätt hjälper henne gamban att få bättre förståelse för det harmoniska förloppet när hon 
spelar flöjt. Instrumenten var mer splittrade tidigare, men med tiden har en enad identitet 
vuxit sig starkare – detta särskilt efter avslutad utbildning. 
 
Fig. 3 
 
Flöjt i fokus 
Självbiografisk blandidentitet med god  
integration mellan instrumenten 
 
 
 
 
Viola da Gamba 
Självbiografisk blandidentitet med god 
integration mellan instrumenten  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I sökandet efter att klargöra huruvida tvåinstrumentalister förhåller sig till begreppen 
självbiografisk blandidentitet eller parallella identiteter har jag utgått från det faktum att mina 
informanter står för olika instrument och sammanhang. Men jag själv också är en s.k. 
tvåinstrumentalist med akademisk bakgrund, och därför kan mina frågor ha blivit objektivt 
färgade av dessa erfarenheter. Jag kan ha antagit vissa ståndpunkter som färgat av sig på mina 
frågor och mina intervjupersoner. Min förhoppning innan intervjuerna genomfördes var att de 
tillfrågade skulle känna sig trygga att tala emot och ifrågasätta mig under och efter intervjun. 
Jag upplevde också att mina båda informanter besvarade mina frågor utifrån sig själva, och 
inte vad jag kunde tänkas vilja ha för svar. Då personerna uttryckte sig på vitt skilda sätt, tog 
intervjuerna olika lång tid. I det ena fallet hann jag inte ställa alla frågor jag skrivit ner, men 
jag bedömer ändå att jag fick svaren genom undertexterna i informantens svar.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet har successivt vuxit sig fram genom min analys av de två intervjuerna, och det har 
visat sig att mina informanters svar inte alltid varit det jag räknat med. Jag har ibland haft en 
mer schablonartad uppfattning om deras utbildning och inriktningar än det som kommit fram i 
intervjuerna. Det vänder upp och ner på mina tankar om vad som anses vara ”normalt” bland 
svenska musiker. Jag har haft bilden av att ”alla” musiker har gått på svensk musikhögskola 
och utbildat sig till det de sedermera kommit att arbeta med. Både Carl och Lena har visat på 
motsatsen. 
 
Den första analysen ställdes jag inför i själva intervjusituationen, då jag formulerade mina 
följdfrågor utifrån de svar jag fick i stunden. Det har varit mycket intressant att återuppleva 
dessa situationer när jag sedan läst och analyserat de nedskrivna intervjuerna. För varje 
genomläsning har jag ytterligare vidgat vyerna och fått ökad förståelse för den komplexitet en 
tvåinstrumentalists identitet innebär. En intressant synvinkel som jag inte specifikt planerat att 
ta upp i frågeställningen var den om återhämtning. Den är något som tydligt påtalats och 
framträtt som en viktig förutsättning för bibehållen aktivitet på hög musikernivå. Det föll sig 
då naturligt att ställa frågan om hur man laddar batterierna som musiker. Jag anar att när 
karriärhjulen snurrar igång finns en viss risk för utmattning. Om detta är mer vanligt bland 
tvåinstrumentalister än eninstrumentalister kan jag inte utröna, men bägge informanter 
berättade om nödvändigheten av att ta pauser när kropp och psyke tar stryk av stress. Carl får 
sin återhämtning i yogan, och Lena har perioder då hon knappt rör sina instrument. Eftersom 
detta ämne engagerade samtliga berörda parter, kändes det naturligt att även väva in detta i 
analysen. 
 
Det båda identitetsteorier jag utgått ifrån har visat sig användbara på bägge informanter, trots 
att de kan verka motsägelsefulla. Vad gäller det tidiga instrumentutövandet, hade båda de 
intervjuade en tydlig riktning åt teorin om parallella identiteter. Jag tror att detta främst beror 
på att man som nybörjare på ett instrument är koncentrerad rent tekniskt på att hitta ”in” i 
instrumentet, och detta beskriver också Lena mycket tydligt . Fortsätter man att spela sina 
båda instrument ökar möjligheterna till en mer enad identitet som tvåinstrumentalist; teorin 
om självbiografisk blandidentitet. Musikern börjar då att dra nytta av instrumentens 
egenheter, och låter dessa färga av sig på varandra. I Carls fall har det dock stannat vid att 
kompositionen innefattar mer sång än sången innefattar komposition – något som faller sig 
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naturligt när dessa två instrument skiljer sig så mycket åt i arbetssätt. För Lenas del har 
instrumenten med tiden kommit att korsbefrukta varandra, och detta kan tänkas hänga ihop 
med hennes inriktning mot tidig musik. Både Carl och Lena menar att de i spelandets stund 
förstås är mest koncentrerade på det instrument de trakterar, och att det andra instrumentet 
ligger i bakgrunden och bara ”är”. Men detta ”vara” spelar roll för det fortsatta musicerandet i 
stort. Carl beskriver att han efter en längre tids komponerande längtar till sången, och Lena 
kan inte tänka sig att prioritera bort något av sina instrument för att de ger henne så mycket. 
Sammanfattningsvis har jag alltså inte kunnat utesluta någon av mina utgångsteorier för att 
hitta ”en lösning” på tvåinstrumentalistens formande av identitet. Min slutsats lyder enligt 
följande: 
 
Instrumentens egenheter och de yrkeskoder de går under bjuder stora skillnader, men trots 
detta finner tvåinstrumentalisten en gyllene medelväg. Tid och intresse ägnas åt två 
instrument och detta har kommit att bli en del av deras enade grundidentitet. 
 
Under arbetets gång har intresset väckts att i framtiden göra en större undersökning, för att 
ytterligare pröva de två teorierna om parallella eller självbiografiska identiteter. Detta skulle 
kräva ett större antal informanter med andra instrumentinriktningar än Carls och Lenas. Jag 
tänker mig några olika typer av tvåinstrumentalister såsom stråk/blås, piano/sång, 
afroinstrument/klassiskt instrument. Begreppet singer/songwriter skulle också kunna gå under 
denna kategori. En ytterligare tanke om framtida forskning är den om attityder inom olika 
skolor och musikeryrken. Hur tar skolan hand om de elever som spelar mer än ett instrument? 
Är uppfattningen sådan att man på högre musikutbildning ska koncentrera sig på ett 
instrument, och i så fall varför? Vad skulle kunna göras för att förändra denna uppfattning? 

Avslutande kommentar 
Jag tycker det har varit mycket intressant att arbeta med ett ämne som det ännu inte står så 
mycket skrivet om. Det har berört mig personligen och gett mig många svar på frågor om mitt 
eget förhållande till mina två instrument. Min förhoppning är att detta arbete ska öka 
förståelsen för tvåinstrumentalismens för- och nackdelar, och uppmuntra till vidare forskning 
inom ämnet. Oavsett om du som läsare är studerande, yrkesverksam eller lärare, och oavsett 
vad du har för genre, instrumentfack, tidigare skolning eller spelerfarenheter, hoppas jag att 
du kunnat ha glädje av detta arbete. 
  
Ida Fahl april/maj-2006 
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BILAGA 

Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

• Hur kom musiken in i ditt liv? Familjen? Vänner? En speciell händelse? 
• När började du spela dina instrument? (Vilka, allt som allt?) 
• Hur delade du upp tiden mellan dina olika instrument?  
• Hur länge spelade du dina instrument parallellt innan du sökte högre utbildning? 
• Vad för sorts utbildning fick du på dina respektive huvudinstrument innan du sökte 

högre musikutbildning? 
• Läste du båda instrument samtidigt eller läste du dem vid olika tidpunkt? I så fall när 

och var? 
• Blev du medvetet tvåinstrumentalist redan innan de högre studierna, eller råkade det 

bara vara ”två intressen”? 
 

Högskoletiden 
• Vilket huvudinstrument sökte du in på? Det ena eller båda? 
• Vilken typ av utbildning valde du? Gjorde du ett speciellt val för att kunna behålla 

båda huvudinstrument, eller valde du att läsa instrumenten separat i omgångar? 
• Vilken inre/yttre uppmuntran respektive motstånd märkte du när du valde att behålla 

dina båda instrument? Hur tacklade du det? 
• Kändes det svårt att behålla båda instrument? 
• Vad för sorts utbildning fick du på dina respektive huvudinstrument? Fördelning? 

 

Efter utbildningen 
• På vilket sätt har du kunnat kombinera dina huvudinstrument efter avslutad examen? 
• Hur delar du upp arbetstiden/arbetsbördan mellan dina olika instrument? 
• Var (geografiskt, institution etc) är du mest verksam nu? 
• Hur kan dina uppdrag se ut? Skapar du dem själv eller blir du anlitad? 
• Hur ser en normal arbetsvecka ut för dej? (Existerar ”normal” arbetsvecka?) 
• Hur fortbildar du dig? Research, intresse av annan konstart, privata musikintressen? 

 

Yrkesidentitet 
• Vad skriver du på ditt visitkort? 
• Om du tittar på en okänd not, t ex ett partitur, vad tittar du efter först? 

 Sångstämman/kompositionen resp flöjtstämman/da gamban?  
 Tittar du utefter den uppgift du fått?  
 Tittar du utefter det faktum att du trakterar flera instrument?  
 Eller tittar du efter något annat? 

• När kände du tydligast att tvåinstrumentalismen fungerade och var din identitet? 
• Vilka för- respektive nackdelar ser du med att ha flera huvudinstrument 

 Jobbmässigt 
 Identitetsmässigt 

• Hur ser du på din musikeridentitet när du arbetar med det ena eller andra instrumentet?  
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• (t ex enbart solist på det aktuella instrumentet, blandinstrumentalist, eller kort och gott 
”musiker”). 

• Vad tror du ligger till grund för den musikeridentitet du har idag? Ett aktivt val att 
vilja hålla på med båda inriktningar, dvs ett aktivt val att inte hålla på med endast ett 
instrument? 

• Vad tror du är anledningen till att du har lyckats med ditt yrkesutövande? 
• Med den kunskap du har om att vara tvåinstrumentalist idag, vad skulle du råda en 

musikhögskolesökande inför sina sökningar och sina kommande studieår? 
• Vill du tillägga något om att studera två instrument vid högskola? 

 

Ida Fahl jan 2006 


