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Abstract

Syftet med detta arbete var att undersöka dirigentens repetitionsteknik, kommunikation och 
ledarskap med musikerna under repetition av nutida konstmusik med instrumental solistensemble 
respektive symfoniorkester med professionella musiker. Metoderna som användes var dels mitt 
konstnärliga arbete som dirigent genom repetitioner och konserter av nutida musik med 
solistensemblen Norrbotten NEO och Gävle Symfoniorkester, dels sju intervjuer med professionella 
dirigenter och musiker. Det konstnärliga arbetet dokumenterades med videoupptagning medan 
intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning. Analyserna av respektive material skedde i 
efterhand och var huvudsakligen kvalitativa, även om kvantitativa inslag förekom.

Resultatet visar att dirigenten bör ha tydlig slagteknik och gestik och tydligt reda ut komplicerade 
rytmer och instruera musikerna. I första hand ska dirigenten arbeta med de musikaliska 
parametrarna rytm/samtidighet, dynamik/balans och artikulation men det är viktigt att dirigenten 
också kan gestalta musiken och lyfta den till en högre nivå.

Slutsatserna är: 1) ju mer okänd och komplex musik desto viktigare att förmedla en musikalisk 
helhet till den enskilde musikern och låta den förstå sin stämmas funktion i helheten; 2) ju färre 
musiker i ensemblen desto viktigare att dirigera med små slag och gester, gärna sittande, och att 
lyhört genom diskussioner med musikerna, ta del av deras kunskap och förslag till musikalisk 
gestaltning; 3) ju fler musiker i ensemblen utan specialkunskap i och intresse för nutida musik desto 
viktigare att inspirera och motivera den enskilde musikern.

Skillnaderna mellan solistensemble och orkester kan ofta vara stora; det kan gälla såväl kunskap om 
och intresse för nutida musik som förväntningar på dirigentens kommunikation och ledarskap. För 
att repetitionsarbetet både ska gynna det konstnärliga slutresultatet och bidra till ett kreativt, bra 
arbetsklimat behöver dirigenten vara medveten om dessa skillnader.
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1. Inledning

Detta arbete består av en textdel samt videodokumentation av repetitionsarbete och konserter. 
Videodokumentationen är i sig en redogörelse för den konstnärliga arbetsprocessen och resultatet, 
medan textdelen ger en bakgrund till och analys av videoinnehållet samt kompletterar bilden av 
resultatet på flera andra sätt, bland annat genom att återge resultatet från intervjuer med 
professionella dirigenter och musiker. Läsaren uppmuntras av författaren att ta del av texten 
parallellt med videodokumentationen.

Detta kapitel beskriver min bakgrund, arbetets syfte, forskningsfrågorna samt några för arbetet 
viktiga termer. Kapitlet avslutas med en genomgång av de källor jag har använt mig av.

a. Bakgrund

Första gången jag gavs möjlighet att prova på dirigering var hösten 1997 under en veckoslutskurs 
anordnad av Dirigeringsutbildning i Sverige, DIS. Kursen var förlagd till Södra Vätterbygdens 
folkhögskola i Jönköping och innebar att vi kursdeltagare dirigerade varandra i musikaliska 
arrangemang utformade för en flexibel orkesterbesättning. Från mitt första inslag tändes den låga 
och lust som oavbrutet varit och är min drivkraft: att musicera med dirigering som uttrycksmedel.

Under min grundutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH, och masterprogram 
på Musikhögskolan i Piteå samt mästarkurser och dirigentuppdrag utanför utbildningen har jag 
dirigerat instrumentala ensembler och orkestrar, vokalensembler och körer av varierande storlek. 
Musikerna har ibland varit professionella, ibland amatörer.

Redan innan jag kom till Piteå hade jag ett intresse av och viss kunskap om nutida musik genom 
kurser i elektroakustisk musik och kompositionsseminarier vid KMH samt genom konsertbesök och 
egna erfarenheter inom framför allt kör och blåsorkester. I Piteå blev nutida musik ett naturligt 
inslag under hela utbildningen bland annat genom samarbeten mellan studenterna i komposition och 
dirigering. Vi fick framföra nutida musik med bland annat den instrumentala solistensemblen 
Norrbotten NEO, specialiserad på nutida musik, NorrlandsOperans symfoniorkester och Gävle 
Symfoniorkester.

När jag har repeterat olika ensembler genom åren har jag prövat mig fram med en blandning av 
mina egna idéer, lärares råd samt mina erfarenheter av att ha auskulterat hos andra dirigenter. Men 
även om jag före en repetition har bestämt mig för ett visst repetitionsupplägg med fokus på vissa 
musikaliska parametrar för att nå ett visst mål tar jag många instinktiva och impulsiva beslut och 
vägval under repetitionen.

Under utbildningen i Piteå hade vi återkommande diskussioner och seminarier om repetitionsteknik 
med Petter Sundkvist, professor i orkesterdirigering, och Erik Westberg, professor i kördirigering. 
Att tänka medvetet och reflektera kring hur jag som dirigent repeterar väckte min nyfikenhet på 
fördjupad kunskap. Masterprogrammets konstnärliga forskningsuppsats blev en möjlighet för mig 
att utforska detta ämne.
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b. Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka dirigentens repetitionsteknik, kommunikation och ledarskap 
med musikerna under repetition av nutida konstmusik med instrumental solistensemble respektive 
symfoniorkester med professionella musiker.

Forskningsfrågorna är: 

Vilka är skillnaderna i dirigentens repetitionsteknik mellan att repetera en instrumental 
solistensemble och en symfoniorkester?

Vilka är skillnaderna i dirigentens kommunikation och ledarskap med musikerna mellan att repetera 
en instrumental solistensemble och en symfoniorkester?

c. Definitioner

Med repetitionsteknik avser jag dels hur dirigenten fördelar sin repetitionstid med musikerna mellan 
olika musikaliska parametrar som rytm/samtidighet, dynamik/balans, artikulation; dels hur 
dirigenten kommunicerar visuellt respektive verbalt med musikerna genom slagteknik, gestik, 
övrigt kroppsspråk, tal och sång.

Med instrumental solistensemble, fortsättningsvis refererat till som solistensemble, avser jag en 
solistiskt besatt ensemble, alltså en musiker per stämma. I första hand avses en liten ensemble med 
cirka 5 till 10 musiker som leds av dirigent.

d. Källor

i. Litteratur

Det finns många böcker och avhandlingar om orkesterdirigering men av dem jag har läst är det få 
som behandlar ämnet repetitionsteknik ingående, särskilt med professionella musiker respektive 
nutida musik. Någon litteratur om dirigentens repetitionsteknik med instrumental solistensemble har 
jag inte funnit. Den litteratur som jag har funnit mest relevant och som inspirerat mig mest är 
doktorsavhandlingen An analytical study of rehearsal techniques of three professional orchestra 
conductors av Zeinab Yakouboff Naderi samt boken Orchestra conducting av Adam Carse.

Naderis avhandling består huvudsakligen av kvantitativ forskning. Först presenterar författaren en 
lista, The 14 elements of Musical Performance, baserad på hennes kvantitativa litteraturstudier. Den 
består av de fjorton vanligaste musikaliska parametrar som nämnts i de böcker och avhandlingar om 
dirigering som författaren undersökt (se Tabell 1). Därefter presenterar Naderi sin hypotes att en 
repetitions effektivitet relaterar till effektiviteten i de fyra repetitionsteknikerna som används under 
en repetition. De fyra teknikerna är visuell kommunikation (slagteknik, gestik), verbal 
kommunikation (uttalanden, frågor, demonstrationer), användandet av repetitionstiden (speltid 
kontra tid då man lyssnar till dirigenten respektive var i stycket dirigenten bryter för att korrigera 
misstag) samt dirigentens beteende (uppmuntran, tacksamhet, empati eller brist på dessa). Naderi 
analyserar också tre professionella dirigenters repetitionsteknik när de repeterar varsitt romantiskt 
verk med The Chautauqua Symphony Orchestra. I analysen utforskas de ovan nämnda fjorton 
musikaliska parametrarna och de fyra teknikerna.
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Carse tar upp olika aspekter av orkesterdirigentens arbetsuppgifter. Till skillnad från i många andra 
böcker om dirigering finns det här ett särskilt avsnitt om repetitionsteknik. Där delar Carse in 
orkestrarna i fyra kategorier: skolorkester, amatörorkester samt professionell orkester av ”second-
class” respektive ”first-class” och redogör för vad man bör repetera och i vilken ordning detta bör 
ske beroende på orkesterkategori (se Tabell 1).

För en utförlig genomgång av litteratur och forskning om repetitionsteknik rekommenderas, 
förutom Naderis, även Thomas du Quercy Ahréns doktorsavhandling Orkesterdirigering – en studie  
av orkesterdirigentens gestik, repetitionsteknik och ledarskap ur ett didaktiskt perspektiv.

ii. Muntliga källor

En typ av källa som jag använt mig av är de intervjuer jag gjorde med några dirigenter och musiker; 
en annan är de seminarier och diskussioner om repetitionsteknik i dirigentklassen jag varit med om 
under min konstnärliga masterutbildning i Piteå under ledning av professorerna i dirigering, Petter 
Sundkvist (orkester) och Erik Westberg (kör). En tredje typ av källa är den muntliga feedback jag 
fick från Sundkvist respektive några av de medverkande musikerna i samband med mitt 
konstnärliga arbete med Norrbotten NEO och Gävle Symfoniorkester. Denna feedback skedde 
oftast direkt efter en repetition eller konsert, ibland genom organiserat gruppsamtal, ibland genom 
spontana, informella samtal.
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2. Metod

Detta kapitel beskriver de huvudsakliga metoder jag använde mig av: mitt konstnärliga arbete som 
omfattade repetitioner och konserter med solistensemblen Norrbotten NEO och Gävle 
Symfoniorkester, videodokumentation och videoanalys, samt ljuddokumentation och analys av sju 
intervjuer med professionella dirigenter och musiker.

a. Konstnärligt arbete

Den 8-12 december 2009 genomförde jag fyra repetitioner, generalrepetition och konsert med 
solistensemblen Norrbotten NEO som är en heltidsanställd ensemble med sju musiker som 
huvudsakligen framför nutida musik. Jag ledde två repetitioner med The Lazy Wood's Poem av Tony 
Hermansson. Det verket framfördes även på generalrepetition och konsert. Dessutom ledde jag en 
repetition var med LUGI HF excerpts av Ulf Blomqvist och Landscapes* av Phil Taylor men dessa 
verk framfördes inte vid konserten. Den totala tidsåtgången för de fyra repetitionerna och 
generalrepetitionen var drygt 2,5 timmar.

Repetitionerna utgjordes av en masterclass för Musikhögskolans kompositionsstudenter som fick 
sina verk framförda av Norrbotten NEO under ledning av skolans dirigentstudenter i närvaro av 
professorerna Jan Sandström, komposition, och Petter Sundkvist, dirigering. Inför arbetet 
uppmuntrade professorerna till dialog mellan oss studenter och musikerna under repetitionerna. 
Repetitionerna ägde rum i ensemblens ordinarie repetitionslokal i Studio Acusticum vid 
Musikhögskolan i Piteå där musikerna och dirigenterna befann sig nära varandra och åhörarna satt 
alldeles bakom dirigenten. Generalrepetitionen och konserten ägde rum i den stora konsertsalen. 

Den 26-28 april 2010 genomförde jag två repetitioner, generalrepetition och konsert med Gävle 
Symfoniorkester, som är en heltidsanställd orkester med cirka 50 musiker. Jag arbetade med Björn 
Sikströms nyskrivna verk Sun och Johannes Brahms Tragisk uvertyr men det är enbart arbetet med 
Sikströms verk som ingår i detta arbete. Den totala tidsåtgången för repetitionerna och 
generalrepetitionen av Sikströms verk var knappt 2,5 timmar.

Arbetet med Gävle Symfoniorkester var ett examensarbete för två av oss dirigentstudenter och två 
kompositionsstudenter vid Musikhögskolan i Piteå och skedde, liksom arbetet med Norrbotten 
NEO, i närvaro av professorerna Sandström och Sundkvist. Nu var riktlinjerna att vi dirigenter, i 
möjligaste mån, skulle leda repetitionerna självständigt och snarare diskutera med tonsättarna 
mellan repetitionerna än under dem för att inte förlora repetitionstid. Under repetitionerna satt alla 
åhörare inklusive tonsättarna och professorerna nere i salongen. Repetitionerna samt konserten ägde 
rum på stora scenen i Gävle Konserthus.

b. Dokumentation och analys av konstnärligt arbete

Repetitionerna och konserterna spelades in med en videokamera placerad på scenen bakom 
musikerna så att jag filmades framifrån. Videokamerans egen mikrofon användes för 
ljudupptagning hos Norrbotten NEO medan en extern mikrofon, placerad ovanför musikerna, 
användes hos Gävle Symfoniorkester. Efteråt analyserades arbetet genom videoanalys som hade 
inslag av både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
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i. Bakgrund till min videoanalys

I de återkommande seminarierna och diskussionerna om repetitionsteknik under min utbildning vid 
Musikhögskolan i Piteå listade vi som deltog vilka musikaliska parametrar som vi fann relevanta att 
repetera i en orkester och i vilken ordning detta borde ske gällande nutida musik. När jag fick 
kännedom om Naderis avhandling jämförde vi vår lista med hennes och kunde konstatera att det 
fanns vissa likheter. Jag fann även likheter mellan dessa listor och de i Carse bok (se Tabell 1). De 
från Musikhögskolan i Piteå och Carse anger ordningen för hur de musikaliska parametrarna ska 
prioriteras under repetition med orkester, medan Naderis anger ordningen för hur ofta parametrarna 
nämnts i den omfattande kvantitativa litteraturundersökning hon gjorde.

Musikhögskolan Piteå Naderi Carse, amatörorkester Carse, klass 2 Carse, klass 1

Rytm och samtidighet 
(samtidighet gällande rytm)

Ensemble (= samtidighet 
gällande t ex rytm, 
dynamik, klang)

Rytm Stil Ensemble (=samtidighet 
gällande rytm, balans och 
klang

Artikulation Metrik Tonhöjd Tempo

Dynamik och balans Tempo Insatser (säkerhet vid entré)

Frasering Rytm Teknik

Intonation Dynamik Ensemble (=rytmisk 
samtidighet)

Klang Balans Stil, interpretation, övrig 
finputsning

Sentiment (=uttryck) Uttryck

Frasering

Betoning (accentuation)

Artikulation

Klang (tone quality)

Intonation

Teknisk precision (= rätt 
rytm i rätt tempo. Även 
stråkföring och andningar)

Stil

Tabell 1: Musikaliska parametrar

ii. Min videoanalysmetod

Min videoanalys beskrev repetitionens förlopp med ett särskilt fokus på vilka musikaliska 
parametrar jag repeterade. Studier av korta videosekvenser för detaljer varvades med längre för 
överblick och sammanhang. Ibland följde jag med i partituret, ibland kollade jag enbart på videon. 
Tiden på videon noterades liksom vilket avsnitt som spelades (t ex "takt 1-22") och av vilka 
instrument (t ex "träblås och stråk"). Den eller de musikaliska parametrar som repeterades angavs 
samt en beskrivning av vad som hände (t ex ett citat av vad jag sa). Ibland skrev jag även in en 
kommentar (t ex om min gestik, hur det lät om ensemblen etc).

I analysens inledande skede använde jag följande nio musikaliska parametrar, som är en blandning 
mellan Piteås och Naderis listor: rytm, precision, artikulation, dynamik, balans, frasering, 
intonation, klang och uttryck. Då det vid videoanalysen ibland var svårt att särskilja arbetet med 
rytm från precision och dynamik från balans ändrade jag efterhand benämningen på de musikaliska 
parametrarna till: rytm/samtidighet respektive dynamik/balans. Att termen precision ändrades till 
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samtidighet berodde på att jag ville betona att den snarare åsyftade arbete med rytmisk samtidighet 
inom ensemblen än att att få rytmerna att utföras matematiskt korrekt enligt notbilden.

Till skillnad från Naderi gjorde jag ingen detaljerad, kvantitativ analys av mina verbala uttalanden, 
det som Naderi kallar verbal repetitionsteknik. Däremot märkte jag att jag så pass ofta under 
repetitionerna informerade ensemblen eller enskilda musiker om själva kompositionen att jag fann 
det nödvändigt att ta med det i analysen. Termen kallade jag inledningsvis struktur, åsyftande 
musikalisk struktur, men senare kallade jag den orientering. När det i beskrivningen av 
repetitionens förlopp står orientering kan det innebära att jag informerat om vilken funktion en 
stämma har i den musikaliska satsen, exempelvis melodi eller ackompanjemang. Det kan även 
innebära att jag informerat om att t ex flöjt ska komma in på andra åttondelen medan klarinett 
kommer in på tredje eller att cello har en typ av pizzicato medan altfiol har en annan. När termen 
orientering redovisas senare i arbetet står den inom parentes för att markera att den inte är en 
renodlad musikalisk parameter.

Arbetet med att analysera min slagteknik och gestik skedde genom att titta på videon och bedöma 
slagens storlek (t ex stora, små) och placering i förhållande till min överkropp (t ex höga, låga). Jag 
noterade även om jag dirigerade med taktpinne eller ej.

Arbetet med att analysera kommunikation och ledarskap skedde bland annat genom att notera min 
position i rummet. Jag noterade om jag satt eller stod när jag dirigerade. Jag noterade även var jag 
befann mig i rummet och vem eller vad jag tittade mot under de diskussioner som skedde i 
avbrotten. Jag noterade även i viss mån vilket slags kommunikation som skedde mellan musiker 
och tonsättare respektive tonsättare och dirigent, såsom tal och ögonkontakt.

Mycket av analysarbetet av såväl slagteknik och gestik som kommunikation och ledarskap skedde 
huvudsakligen genom att jag tittade på videosekvenser, intuitivt snappade upp mina intryck och 
noterade dessa.

c. Intervjuer: genomförande, dokumentation och analys

För att få information om kvalitativa aspekter användes den intervjumetod som Jacobsen (1993) 
respektive Lantz (1993) kallar halvstrukturerad, d v s huvudsakligen öppna frågor utifrån några av 
mig i förväg bestämda frågeområden (se nedan). Jag ville få till ett naturligt, okonstlat och 
kollegialt samtal med intervjupersonerna snarare än en fråga-svar-situation. På så sätt hoppades jag 
att de skulle ges möjlighet att belysa och utveckla intervjuämnet utifrån sina unika erfarenheter och 
subjektiva åsikter och därmed ge ett rikt resultat.

Urvalskriteriet för intervjupersonerna var att de skulle ha erfarenhet av nutida musik i både 
solistensemble och orkester som professionell dirigent eller musiker. De skulle även representera 
flera instrumentgrupper. Utifrån dessa kriterier gjordes en lista på tänkbara intervjupersoner. Några 
av dem kände jag sedan tidigare men inte alla. Sju av dem, tre dirigenter och fyra musiker, 
tillfrågades direkt eller via telefon och samtliga tillfrågade var villiga att låta sig intervjuas. 
Samtliga fick i samband med intervjun frågan om de gick med på att låta sina namn publiceras i 
arbetet vilket samtliga samtyckte till. Efter intervjun fick de en transkription1 av intervjun i textform 
och gavs senare även tillfälle att läsa och kommentera de citat jag valt ut att ta med i arbetet samt 
den presentation jag gjort av dem.

1 Det var jag som på egen hand gjorde samtliga transkriptioner. De utvalda citaten har genomgått smärre grammatiska 
och språkliga justeringar, i samråd med intervjupersonerna, för att göras mer förståeliga.
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Intervjuerna ägde rum under perioden 21 januari till 25 mars 2010, d v s efter mitt konstnärliga 
arbete med Norrbotten NEO men innan det med Gävle Symfoniorkester. Platsen för intervjuerna var 
något café eller hemma hos intervjupersonen och varje intervju pågick cirka 45 minuter. De fyra 
frågeområden vi samtalade kring var: intervjupersonens bakgrund – dirigentens roll – musikernas 
behov av dirigenten – intervjupersonernas dirigentförebilder. Samtliga frågeområden berördes i 
samtliga intervjuer. Varje intervju började med att intervjupersonen fick berätta om sin bakgrund 
som dirigent eller musiker och avslutades med att intervjupersonen fick berätta om sina 
dirigentförebilder. Tiden däremellan skilde sig åt mellan intervjuerna beroende på vilka sidospår 
som intervjupersonen kom in på och vilka följdfrågor jag ställde. Samtliga intervjuer spelades in 
med en ljudbandspelare.

Inför analysen transkriberades ljudupptagningen till text. Vid analysen lyssnade jag på 
inspelningarna av intervjuerna och läste texten. Då och då lyssnade eller läste jag lite längre avsnitt 
i respektive intervju för att inte förlora perspektivet vid enskilda uttalanden. Varje intervjutext 
försågs med färgade överstrykningar som indikerade vilken ensemblestorlek uttalandet gällde. T ex 
stod grönt för solistensemble och rött för orkester. Kapitelrubriker infördes i texterna vid behov för 
att skapa överblick. När jag gått igenom alla intervjuerna var och en för sig började jag jämföra dem 
med varandra. Ett särskilt dokument för dirigenterna respektive musikerna skapades sedan för att 
mer översiktligt kunna jämföra resultaten. Därefter fördes dessa dokument ihop.
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3. Intervjuer

Kapitlet inleds med en beskrivning av intervjupersonernas bakgrund samt erfarenheter av att 
framföra nutida konstmusik. Därefter presenteras det övriga intervjuresultatet innan kapitlet 
avslutas med en sammanfattning.

a. Intervjupersonernas bakgrund

i. Dirigenterna: Andersson, Larson och Sundkvist

Dirigenten och tonsättaren B Tommy Andersson, studerade dirigering vid Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm, KMH2, från 1988 för Kjell Ingebretsen, Jorma Panula och Eric Ericson. Utbildningen 
innehöll nutida musik men ”inte jättemycket”. Andersson studerade även komposition vid KMH. På 
1980-talet studerade Andersson för dirigenten och tonsättaren Peter Eötvös samt auskulterade hos 
dirigenten Pierre Boulez under ett flertal repetitioner i Paris. Andersson har regelbundet dirigerat 
nutida musik med orkestrar som Kungliga Filharmonikerna och Malmö Symfoniorkester samt 
solistensembler som Gageego! och KammarensembleN, KeN. 1994-1999 var var Andersson 
konstnärlig ledare för KeN.

Intervjun ägde rum 25 mars 2010. Jag kände Andersson sedan tidigare.

Dirigenten och violinisten Staffan Larson var under mitten av 1980-talet konsertmästare på 
Drottningholmsteatern. Hans violinutbildning på KMH 1973-1979 innehöll mycket nutida musik 
för Siegfried Naumann. Larson kom då även i kontakt med en grupp för nutida musik som hette 
Euterpe, grundad i Stockholm på 1970-talet. Larson har regelbundet dirigerat nutida musik med fria 
grupper som Ensemble MA, KammarensembleN och Gageego! samt symfoniorkestrar som 
Kungliga Filharmonikerna och Göteborgs Symfoniorkester.

Intervjun ägde rum 5 mars 2010. Jag kände inte Larson sedan tidigare.

Dirigenten Petter Sundkvist studerade dirigering vid KMH 1987-1991 för Kjell Ingebretsen och 
Jorma Panula. Utbildningen innehöll ”lite nutida musik” men de första åren efter utbildningen 
dirigerade Sundkvist mycket nutida musik i såväl orkestrar som olika ”kammarkonstellationer”. 
1993 studerade Sundkvist nutida musik för tonsättaren och dirigenten Peter Eötvös vid International 
Eötvös Institute. Sundkvist har regelbundet dirigerat nutida musik med de flesta svenska 
symfoniorkestrar samt solistiskt besatta ensembler som Uppsala Kammarsolister, 
KammarensembleN samt Norrbotten NEO där han är konstnärlig ledare sedan starten 2007.

Intervjun ägde rum 21 januari 2010. Jag kände Sundkvist sedan tidigare. Han var både min 
dirigeringslärare vid Musikhögskolan i Piteå och handledare för detta arbete.

2 Kungliga Musikhögskolan har haft olika namn genom åren, t ex Musikhögskolan i Stockholm. Sedan 1994 kallas 
den Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH. Oavsett vad skolan hette när intervjupersonen studerade där har 
jag valt att ange det nuvarande namnet.
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ii. Musikerna: Hammarström, Lindal, Svarfvar och Sjöholm

Flöjtisten Sara Hammarström studerade under 1990-talet vid KMH samt vid Scottish Academy of 
Music and Drama. Hammarström blev intresserad av nutida musik och studerade för Pierre-Yves 
Artaud i Spanien samt Aurèle Nicolet, tidigare soloflöjtist i Berlinfilharmonikerna. Hon gick även 
en kammarmusikutbildning med nutida musik i Köln för Peter Eötvös. Hammarström spelar 
regelbundet nutida musik i ensembler som Norrbotten NEO, Pärlor för svin och Ensemble MA. 
Hon har tidigare regelbundet spelat nutida musik i orkestrar som Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Norrköpings Symfoniorkester och Uppsala Kammarorkester.

Intervjun ägde rum 8 mars 2010. Jag kände Hammarström sedan tidigare genom att hon spelar i 
Norrbotten NEO. Hon spelade även när jag ledde Norrbotten NEO 8-12 december 2009.

Violinisten Eva Lindal studerade vid KMH i början av 1970-talet. Under utbildningen spelade hon 
nutida musik i ensemble under ledning av Siegfrid Naumann. Sedan studerade och jobbade Lindal 
under drygt åtta år i Luzern, Schweiz, där hon ägnade sig mycket åt nutida musik. Lindal har 
regelbundet spelat nutida musik i ensembler som KammarensemblenN och Ensemble Ma. Under 14 
år, på 1980- och 90-talen, spelade hon i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Intervjun ägde rum 25 februari 2010. Jag kände inte Lindal sedan tidigare.

Violinisten Christian Svarfvar studerade vid KMH 1998-2003 och Julliard School of Music i New 
York 2004-2005. Under studietiden i New York spelade Svarfvar i New Julliard Ensemble, en liten 
kammarorkester som enbart spelade nutida musik, ledd av Joe Sacks. Svarfvar har varit 
konsertmästare i många av Sveriges orkestrar och är även verksam som solist. Han spelar nutida 
musik med Norrbotten NEO men har även spelat nutida musik med orkestrar som Kungliga 
Filharmonikerna och Göteborgs Symfoniorkester.

Intervjun ägde rum 26 januari 2010. Jag kände Svarfvar sedan tidigare genom att han spelar i 
Norrbotten NEO. Han spelade även när jag ledde Norrbotten NEO 8-12 december 2009.

Kontrabasisten Staffan Sjöholm studerade vid KMH 1962-1969. Senare var han även passiv 
deltagare under flera kurser med Franco Petracchi i Italien. Han har alltid haft ett intresse för nutida 
musik och under 1960-70-talen spelade och komponerade Sjöholm jazzmusik. Sjöholm har varit 
medlem och spelat nutida musik i Uppsala kammarorkester, Uppsala Kammarsolister samt 
KammarensembleN under många år.

Intervjun ägde rum 3 mars 2010. Jag kände inte Sjöholm sedan tidigare.

b. Ensemblestorlek och förutsättningar för nutida musik

Flera av de intervjuade menar att det inte räcker att skilja mellan solistensemble och orkester utan 
att man måste ta hänsyn till antalet musiker. Baserat på framför allt intervjun med Andersson kan 
man urskilja tre ensemblestorlekar: liten solistensemble, stor solistensemble samt orkester3.

3 Under samtliga intervjuer använde intervjupersonerna och jag termerna solistiskt/koriskt besatta ensembler med 
betydelsen en respektive flera musiker per stämma, där den senare termen kan betyda både en stor ensemble eller en 
orkester. I efterhand har jag istället valt att använda termerna liten/stor solistensemble respektive orkester. En stor 
solistensemble är oftast solistiskt besatt men kan alltså, namnet till trots, ibland vara koriskt besatt, särskilt i 
stråkstämmorna.
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Enligt Andersson består en liten solistensemble av 5-7 musiker, t ex Ensemble Ma och Norrbotten 
NEO. En sådan ensemble leds ibland av dirigent men inte alltid. En stor solistensemble består av 
10-30 musiker och är oftast solistiskt besatt men har ibland koriskt besatta stråkstämmor, t ex 
KammarensembleN, och leds oftast av en dirigent. En orkester kan bestå av mer än 100 musiker 
och är koriskt besatt, framför allt i stråkstämmorna, t ex Sveriges Radios Symfoniorkester. En 
orkester leds nästan alltid av en dirigent.

De intervjuade berättar att en liten solistensemble nästan alltid består av musiker som specialiserat 
sig på nutida musik. Förutom gedigna kunskaper i notation och spelsätt har de ofta ett stort intresse 
för nutida musik. Detta gäller även i hög grad för stor solistensemble. Musikerna i en orkester är 
däremot ofta specialister på romantisk eller wienklassicistisk musik men mera sällan nutida. Flera 
av intervjupersonerna menar att många orkestermusiker rent av saknar intresse för nutida musik och 
knappt besitter basala kunskaper i nutida notation och spelsätt.

Intervjupersonerna säger att musikerna i solistensembler inte sällan har ägnat sig åt nutida musik 
mer av lust än med tanke på att tjäna pengar. Andersson säger att många musiker inte ens skulle ge 
sig in på att spela i solistensembler "för man tjänar inga pengar på det". Han förklarar att 
anställningsformen ofta skiljer sig åt mellan solistensembler och orkestrar. I solistensembler får 
musikerna "ganska små, begränsade ersättningar produktionsvis, som egentligen inte alls täcker in 
det arbete man lägger ner", medan en orkestermusiker ofta är tillsvidareanställd. Ett undantag i 
Sverige är solistensemblen Norrbotten NEO vars medlemmar är heltidsanställda. Andersson 
fortsätter:

Där [i solistensemblen] blir naturligtvis det personliga engagemanget viktigt. Och det märker man. De skulle inte 
ha gett sig in i det om det inte var för att det var något de ville göra. (Andersson)

Flera av intervjupersonerna, t ex Lindal, upplever att nutida orkestermusik komponeras förenklat 
medan musiken till solistensemblen komponeras fritt efter tonsättarens konstnärliga ambition. Att 
orkestermusiken förenklas förklaras genom tonsättarnas dåliga erfarenheter av musikernas 
inställning till, och kunskap om, nutida musik samt korta repetitionstider. Flera av 
intervjupersonerna uppger att repetitionstiden för nutida musik ofta är alldeles för kort i en orkester 
för att man ska kunna gå på djupet musikaliskt. Detta tror de beror på att många dirigenter under en 
produktionsvecka med både nutida musik och standardrepertoar väljer att ägna mer repetitionstid åt 
den äldre, välkända musiken, än den nutida och okända. En solistensemble har däremot ofta 
tillräckligt med repetitionstid för att hinna repetera verken ordentligt.

c. Dirigentens musikaliska färdigheter

Det finns enligt intervjupersonerna vissa förväntningar på dirigenten oavsett antalet musiker i 
ensemblen eller orkestern. Dirigenten ska vara väl förberedd, ha en musikalisk uppfattning om 
verket och ett ”flow” i repetitionsarbetet. Han bör även ha god tempo-uppfattning, stadig puls, bra 
gehör samt tydlig slagteknik och gestik eftersom nutida musik ofta består av växlande taktarter och 
komplicerade rytmiska figurer. Dirigenten bör också vara tydlig när det gäller att reda ut 
komplicerade rytmer eller instruera musikerna.

Gott gehör är enligt intervjupersonerna bland annat förmågan att uppfatta och kunna korrigera 
felaktigheter i rytm (även precision mellan musiker och artikulation ), dynamik (även balans), 
tonhöjd (även intonation), och klang (även spelsätt och val av sordin). Sundkvist belyser dirigentens 
gehörssvårigheter i en orkester och Sjöholm orkestermusikerns behov av att få hjälp med dynamisk 
balans:
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Det är mycket lättare att urskilja varje stämma [i en solistensemble] än vad det är i en stor symfonisk klang 
(Sundkvist).

Är man bara sex stycken så är det lättare att ha känsla för det [balans]. Men är man en stor orkester så vet man ju 
inte hur det låter utåt. Då måste det vara någon [en dirigent] som balanserar olika stämmor, så att det som ska 
höras kommer fram. (Sjöholm)

Alla intervjupersoner är överens om vikten av en tydlig slagteknik. Svarfvar föredrar en distinkt 
slagteknik med ganska små och tydliga slag. Sjöholm betonar dock att dirigentens gestik ska spegla 
musikens karaktär så att man t ex inte slår hårt och yvigt när musiken är linjär med långa linjer.

Larson och Sundkvist varnar för att enbart fokusera på rytmen i repetitionsarbetet:

I dagens orkestrar sätts ofta perfektionen i första rummet, kanske på bekostnad av det personliga och det 
karaktärsmässiga. (Sundkvist)

All taktering som syftar till att hålla tempot, tenderar att devalvera dirigentens betydelse som agent. Som 
interpret. (Larson)

Lindal betonar vikten av att dirigenten har en musikalisk uppfattning:

Man vill ha tydlighet i interpretationen. När man som musiker känner att "det här vill dirigenten", kanske i sin 
hängivenhet och inte bara för att han är skicklig på att slå 6/8 eller 11/16 ... så förstår man det som musiker. När 
de bitarna stämmer så händer det någonting. (Lindal)

d. Dirigentens disposition av repetitionstiden

En annan färdighet hos dirigenten som intervjupersonerna tar upp gäller hur han disponerar den 
tillgängliga repetitionstiden. Oavsett antalet musiker i ensemblen eller orkestern önskar 
intervjupersonerna ett "flow4" (sv. flöde) i repetitionsarbetet. Andersson menar att det finns ett 
förhållande mellan repetitionsflöde och ensemblestorlek:

Ju större orkester, desto viktigare att man [som dirigent] får ett flöde i arbetet, långa linjer. (Andersson)

Hammarström tar upp problematiken att som blåsmusiker sitta och vänta länge under en repetition 
utan att få spela, exempelvis när stråkmusikerna behöver repetera något. Konsekvensen av det blir 
att kvaliteten på klangen inte blir korrekt när det är dags att spela. Hon föredrar istället att de som 
har speciella svårigheter får öva det i slutet av repetitionen medan övriga får gå därifrån:

Man har värmt upp inför repetitionen ... för att man ska kunna få precis rätt klang i precis rätt ögonblick. Och då, 
om man får sitta och vänta i en kvart, tappar man det. Man blir kall och stel, och sedan funkar det inte riktigt när 
man ska börja. Då tycker jag att man förlorar massa dyrbar tid bara för att man inte är igång. (Hammarström)

Flera av intervjupersonerna betonar vikten av att få en helhetsupplevelse av musiken första 
repetitionsdagen, gärna genom att bl a inleda första repetitionen med en genomspelning av verket 
eftersom det till skillnad mot äldre repertoar sällan är känt sedan tidigare. Andersson och 
Hammarström säger att det också blir en möjlighet för musikerna att förstå sin funktion i musiken 
och få reda på vad de behöver öva på:

Det allra viktigaste när du gör nyskriven musik är att du [som dirigent] från första minuten ger dem "Vad är det 
här för någonting?", "Hur ska det vara i slutändan?". Utan den målbilden tydligt framför sig kan de inte öva på 
sina stämmor på rätt sätt och inte heller täta till de läckor som finns i skrovet. (Andersson)

4 För att uppnå "flow" menar jag att dirigenten måste avväga hur länge, hur detaljerat och på vilket sätt man kan 
repetera ett avsnitt och ändå behålla musikernas intresse och ork.
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Först kan det vara skönt att få en överblick av hela verket. ... Att få upptäcka vad som är rena sologrejer och vad 
som är tutti-partier. På det stora hela se var svårigheterna ligger i min stämma. ... Det finns saker som man 
kanske trodde man skulle behöva stå och öva på hela kvällen men nu inser att det inte alls behövs för att det ändå 
inte hörs. Så det kan vara ganska psykologiskt lugnande att få ta igenom det. (Hammarström)

När man spelat igenom verket vill flera av intervjupersonerna, bl a Sjöholm och Svarfvar, att man 
reder ut rytmiska och tekniska svårigheter innan man börjar jobba med "musiken".

Först ska man få ihop det rytmiskt - då är det taktslagning. Man följer taktslagen så gott man kan och upptäcker 
efterhand allt annat som händer ... När man har kommit förbi det stadiet har dirigenten en annan roll. Han ska 
skapa en enhetlig uppfattning om stycket. Sätta sin prägel på karaktär, atmosfär, klangfärg, balans, artikulation 
och allting som ska till. (Sjöholm)

För mig känns det alltför många gånger som att man [dirigenten] börjar prata om musiken och fraseringarna 
innan tekniken finns där ... För musikerna är det ganska svårt att göra någonting om man inte begriper rytmerna 
till exempel. Och om intonationen är bedrövlig så faller ju musiken platt. Det är svårt att göra musik automatiskt. 
(Svarfvar)

Lindal säger att om någonting är mycket svårt speltekniskt så kanske man måste "nöta" det genom 
att ta ner tempot och spela det långsamt. Hon tror dock att det är ett vanligare tillvägagångssätt i en 
solistensemble än i en orkester. Lindal vill redan i ett tidigt skede få klargjort hur man ska frasera. 
Hon betonar också vikten av att få öva på "samspelet", d v s samtidighet, under repetitionen:

Jag tror att etyder och dylikt kan man öva väl så bra hemma. Men att få en orkester att andas tillsammans och 
spela mot samma mål måste man göra på repetitionerna. Och den där musikaliska biten [frasering] tror jag aldrig 
man kan knipsa bort i arbetet. (Lindal)

Hammarström tycker att det är viktigt att dirigenten efter den inledande genomspelningen skapar ett 
gemensamt mål för alla gällande vad som är "essensen i musiken". I en solistensemble kan detta 
arbetas fram gemensamt genom att man pratar med varandra under repetitionen, kanske tipsar 
varandra om hur man skulle kunna göra. Hammarström säger också att de tekniska svårigheterna 
ofta blir mindre om dirigenten förklarar hur tonsättaren tänkt och gärna ger en logisk bild av idén.

Andersson pratar om vikten av att dirigenten efter den inledande genomspelningen "måste sätta den 
standard som gäller för just det här stycket i just det här sammanhanget, d v s 'Hur noggrant ska vi 
jobba med det?', 'Hur ska man jobba med det?'". Andersson föredrar att göra detta genom att 
repetera några utvalda partier mycket noggrant: 

... Det kan vara bra att efter genomspelningen på första repetitionen jobba extremt, nästan överdrivet, noggrant 
med två väl utvalda minuters musik så att man visar en grundproblematik och visar vilken nivå man accepterar i 
fråga om precision, intonation och så där. I de flesta fall kommer du inte ha möjlighet att jobba igenom resten av 
stycket på samma sätt, men om du inte någonsin har satt den standarden... (Andersson)

Enligt Andersson kan dirigenten genom sin gestik tala om för musikerna vilken standard som gäller 
genom att t ex visa att ”den här klangen låter bra, det här duger”. Han säger också att om ett parti 
”låter som ett myller” trots att det inte är tänkt så ska man redan första repetitionsdagen påpeka det 
för musikerna genom att t ex säga ”Det här kan verka som ett myller, men ni måste reda ut de här 
rytmerna för de ska vara ihop”.

När man rett ut de grundläggande svårigheterna vill Svarfvar att man spelar ett längre avsnitt, ”gör 
ett svep” för att se vad som har blivit bättre och sedan jobbar vidare med "fraseringar och så 
vidare”. Andersson vill å andra sidan repetera igenom hela stycket innan en andra genomspelning. 
Det innebär att Andersson, om upplägget består av tre repetitionsdagar följt av generalrepetition och 
konsert den fjärde, under andra och tredje repetitionsdagen fortsätter repetera där han slutade dagen 
innan:
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Tredje dagen har man normalt sett hunnit till slutet [av verket]. Då bör man lämna plats för en genomspelning, 
om man hinner, så att man har spelat igenom verket en gång innan genrepet. Jag tror mycket på att jobba så lite 
det bara går på ett genrep för att skapa en psykologisk stabilitet och trygghet och att alla känner ”det här kan vi”. 
(Andersson)

e. Dirigentens roll i förhållande till ensemblestorleken

i. Liten solistensemble

I en liten solistensemble skapas på grund av det lilla musikerantalet ofta ett personligt och intimt 
arbetsklimat och det råder konsensus bland intervjupersonerna kring vikten av att dirigenten intar en 
roll som likvärdig ensemble-medlem istället för "maestro". Några nyckelord i intervjuerna är 
”dialog”, ”medskapande” och ”samarbete”. Sundkvist betonar vikten av att som dirigent ”skapa en 
plattform där var och en verkligen har chans att gestalta och ge liv åt fraserna ”(Sundkvist). 
Andersson uttrycker sig liknande:

När du har en riktigt liten ensemble med fem, sex, sju man, måste du överlåta en del av det interpretatoriska till 
musikerna. Om du börjar behandla dem som en orkester, tvingar dem att dansa efter din pipa, då har du också 
dödat någonting av spelglädjen och spontaniteten i musicerandet. Så man måste ge dem friare tyglar. Men det 
kan man också oftast. (Andersson)

Dirigenterna menar att de genom sin gestik kan ge musikerna interpretatorisk frihet:

Man kan ju dirigera mer eller mindre insisterande. Man kan genom sitt sätt att dirigera ge dem frihet till lösa 
tyglar, genom att ge efter, genom att markera att ”Varsågod, det här är ditt ställe. Forma det som du vill”. Sedan 
samordnar man när det väl behövs (Andersson). 

Sundkvist uttrycker sig liknande:

I en liten solistensemble ... handlar det snarare om att ge en referensram, en pulsation, ett musikaliskt flöde som 
alla kan hålla sig inom, men sen ge väldigt stor frihet till musikernas egen gestaltning... på samma vis som jag 
aldrig skulle ställa mig och dirigera oboe-solot i en Brahmssymfoni och skriva musikern på näsan hur han ska 
spela sitt solo utan går in i en slags ackompanjerande roll ... kanske guidar lite grand ... men inte står och dikterar 
som jag gör för en hel fiolstämma. (Sundkvist)

Intervjuerna visar att det både är önskvärt och vanligt med verbal dialog mellan dirigent och 
musiker under repetitionerna kring spelsätt och interpretation. Det kan innebära att musikerna under 
pågående repetition får säga sin åsikt om tolkningen, tipsa de andra om hur man löste ett likartat 
problem i en annan ensemble och låta ensemblen prova sin idé. Alla är dock ense om att det i 
slutändan är dirigenten som har det yttersta musikaliska ansvaret och står för de slutgiltiga 
musikaliska besluten.

I en liten solistensemble finns en strävan efter musikalisk perfektion vilket möjliggörs genom gott 
om repetitionstid och initierade musiker. Andersson säger att där förväntas dirigenten hjälpa 
musikerna till det yttersta genom att med ett gott öra uppfatta vad som ska förbättras och inte släppa 
igenom något som inte är bra. Hammarström vill även att man ska kunna rådfråga dirigenten:

Jag tycker att dirigenten helst ska ha en uppfattning utöver själva stycket. Att man inte känner att han bara klarar 
av just det stycket och så vet han ingenting annat. Det är fint om han är bekant med termerna och de 
[spelmässiga] effekter vi gör. ... Att han kan ge goda råd om man är osäker på någonting (Hammarström).
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Flera av de intervjuade berättar att man ibland behöver en dirigent trots att man bara är tre eller fyra 
musiker på grund av komplicerade rytmer. Ibland är dirigenten enbart med under repetitionerna 
medan musikerna spelar utan dirigent på konserten.

Det optimala är att man i den lilla ensemblen kan spela utan dirigent (Sundkvist).

Andersson menar att det bör vara skillnad på dirigentens gestik och taktpinnens längd mellan liten 
solistensemble och orkester, där man i den förra bör ha "diskret, samordnade gester" och dirigera 
utan taktpinne eller med en kort:

... en [taktpinne] som är kanske 20 centimeter, inte mer. Alltså, det tycker jag är viktigt, att det finns en rimlig 
proportion där. Precis som du inte slår i en liten spik med en slägga. (Andersson)

ii. Stor solistensemble

En stor solistensemble, liksom en liten, består ofta av musiker med intresse för och kunskap om 
nutida musik. Att relativt många instrument ingår bidrar enligt Andersson till en ökad komplexitet 
och kräver mer av själva dirigerings-gestiken:

Din roll är mer av en dirigentroll för att du måste kunna övervaka komplexiteten, samordna rytmiskt och så 
vidare. [I den stora ensemblen] kan musikerna inte själva lika lätt avgöra samspel, intonation, karaktär och så 
vidare. ... Det är en intressant mellanfas mellan att jobba med liten ensemble och orkester för att det förväntas 
mer av ditt dirigerande där [än i liten ensemble]. Du måste ge fler impulser för att samordna energin hos ett 
dussin eller 20-25 personer. Samtidigt har du väldigt mycket hjälp. Du har oftast en välvillighet och en 
kunskapsnivå [bland musikerna]som bidrar med att hjälpa till med interpretationen. (Andersson)

iii. Orkester

En dirigent som leder en orkester ska enligt intervjupersonerna vara karismatisk, tydlig och effektiv. 
På grund av det stora antalet musiker i kombination med en ofta kort repetitionstid ska man snabbt 
kunna analysera hur det låter, fatta beslut och leverera problemlösningar.

Svarfvar tror att man som dirigent i en större symfoniorkester går in i en roll av större auktoritet och 
pondus: 

... och jag tror många gånger att orkestern kan behöva en sådan ledartyp också, som man får respekt för, som 
man känner tar kontrollen över allting när man är ett så stort gäng. ... Det är väldigt viktigt att ha en stark ledare 
som har en klar tolkning och som inte kompromissar så mycket. (Svarfvar)

Det är också viktigt att fåordigt kunna förmedla kunskap om notation och spelsätt till musikerna vid 
behov. Lindal påpekar särskilt vikten av att dirigenten har en god kommunikation med 
konsertmästaren och övriga stämledare, framför allt i stråkstämmor, oboe och puka.

Dirigenten har en viktig roll genom att vara inspirerande, hålla orkestern på gott humör och visa 
förståelse för musikerna när de upplever musiken svårspelad och repetitionerna krävande eftersom 
orkestermedlemmarna sällan är särskilt insatta i nutida musik och ibland även ogillar att spela den.

Dirigenten ska även få varje musiker att känna sig betydelsefull och låta den förstå sin funktion i 
den musikaliska helheten. Detta kan göras genom att klargöra vilken musikalisk funktion en 
instrumentgrupp har, till exempel ackompanjerande, och vilken betydelse en viss musikalisk figur 
har. På så sätt kan man undvika känslor av frustration och meningslöshet hos de musiker som 
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annars upplever att ”det inte spelar någon roll om man spelar rätt eller fel, för det hörs ändå inte” 
(Hammarström).

Flera av intervjupersonerna berättar om vikten av att som dirigent förstå den ”sociala strukturen” 
och det ”psykologiska spelet” i en orkester:

Jag tror det är väldigt tufft att vara dirigent: att förstå alla de psykologiska spelen, att ha pondus samtidigt som 
man har en dialog och att hävda sina egna idéer och ändå inte vara för allenahärskande. (Lindal) 

Andersson menar att det som i en liten ensemble uppfattas naturligt och eftersträvansvärt kan vara 
integritetskränkande i en orkester:

Blir du alltför närgången med att lägga dig i hur samspelet fungerar mellan till exempel två klarinetter [i en 
orkester]... om du börjar rota i intonationen alltför mycket inför andra på en repetition, kan det kan vara 
integritetskränkande.... I det minsta formatet [liten solistensemble] är det snarare det som musikerna förväntar 
sig. Att du ska hjälpa dem till det yttersta. Och att du har ett gott öra och verkligen ser till att det blir rent. Där 
har musikerna en sådan hög motivationsnivå att de skulle tycka du gjorde ett dåligt jobb om du släppte igenom 
det. I en stor orkester skulle det i värsta fall kunna ha effekten att de tycker du är gnetig, omöjlig och för 
krävande om du skulle gå in på motsvarande nivå (Andersson).

f. Intervjupersonernas dirigentförebilder i nutida konstmusik

När intervjupersonerna tillfrågas om sina dirigentförebilder i samtida musik med solistensemble 
respektive orkester nämner alla tre dirigenterna Pierre Boulez. Både Andersson och Sundkvist 
framhåller Peter Eötvös och Esa-Pekka Salonen medan Larson framhåller Reinberter Löw, Jonathan 
Nott och Frank Ollu. Sundkvist framhåller även Leif Segerstam. När musikerna tillfrågas om sina 
dirigentförebilder återkommer några av dirgenternas förebilder, nämligen Esa-Pekka Salonen, Leif 
Segerstam, Peter Eötvös, Frank Ollu och Jonathan Nott. Övriga dirigentförebilder som musikerna 
nämner är Alan Gilbert, Gerhard Korsta, Susanna Mälki och Myung Wung Chung.

Vad som gör dessa dirigenter till förebilder för intervjupersonerna är för det första bra gehör, 
analytisk förmåga och tydlig slagteknik. För det andra uppskattas dirigentens förståelse för vad som 
är tekniskt svårt för musikerna och hans förmåga att ge tydliga instruktioner. Dirigentens förmåga 
att jobba med klang uppskattas också. Dessutom uppskattas det när dirigenten inspirerar musikerna 
genom tydliga, konkreta bilder eller metaforer och när han gestaltar musiken.

Andersson om Boulez gehör, analytiska förmåga och slagteknik:

Hans storhet ligger dels i hans helt osannolika bra gehör. Och han har en exceptionell analytisk förmåga att också 
kunna analysera sammanhangen. Han kan ibland bli lite ”torr” när han dirigerar - han är väldigt intellektuell, lite 
”stone-face”. Men han har en enorm espressivitet i sin slagteknik i händerna. (Andersson)

Sundkvist om Segerstams gehör, analytiska förmåga och gestaltning:

Segerstams sätt att handskas med den stora klangmassan [i orkestern]: hans briljanta gehör och att direkt uppfatta 
det som var problematiskt var imponerande. ... Risken är att inte se skogen framför alla träd när du har ett 
komplicerat nutida partitur. Han hade förmågan att lyfta sig över det och skapa en större gestaltning. (Sundkvist)

Hammarström om Eötvös rytmiska gestaltning och Myung Wung Chungs arbete med klang:

Han [Eötvös] har en förmåga att visa rytmerna så att det blir otroligt lätt, tydligt och klart. Man går bara från 
klarhet till klarhet. Och det finns inget som blir svårt. Det upplevs lättbegripligt. ... Han [Chung] kan säga ”lite 
långsammare vibrato i violan och lite svagare i ... och så träblåset upp där... Och helt plötsligt börjar hela rummet 
att vibrera. Det är väldigt spännande att jobba med någon som är så klangmedveten. (Hammarström)
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g. Sammanfattning

Samtliga intervjupersoner har studerat vid det som idag heter Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, KMH, samt utomlands. Både Andersson, Sundkvist och Hammarström har studerat 
nutida musik för dirigenten och tonsättaren Peter Eötvös. Jag kände Andersson, Hammarström, 
Svarfvar och Sundkvist sedan tidigare medan Larsson, Lindal och Sjöholm var nya bekantskaper för 
mig.

Det är skillnad mellan liten och stor solistensemble där den förra består av 5-7 musiker medan den 
senare består av 10-30 musiker. Musiker i solistensembler har, till skillnad mot orkestermusiker, 
oftast ett större intresse av och specialistkunskaper i nutida musik. Flera av intervjupersonerna 
upplever att nutida musik för solistensemble komponeras fritt enligt tonsättarens konstnärliga 
ambitioner medan den nutida orkestermusiken komponeras förenklat. Detta tros bero på 
tonsättarnas erfarenhet av musikernas inställning till och kunskap om nutida musik samt skillnaden 
i repetitionstid mellan solistensemble och orkester.

Dirigenten förväntas, oavsett ensemblestorlek, vara väl förberedd, ha en musikalisk uppfattning om 
verket och ett ”flow” i repetitionsarbetet. Han bör även ha god tempo-uppfattning, stadig puls, bra 
gehör samt tydlig slagteknik och gestik eftersom nutida musik ofta består av växlande taktarter och 
komplicerade rytmiska figurer. Dirigenten bör också vara tydlig när det gäller att reda ut 
komplicerade rytmer och instruera musikerna. Storleken på slagen ska gärna vara små för den 
rytmiska tydlighetens skull men samtidigt reflektera musikens karaktär.

Första repetitionsdagen är det viktigt att genom en inledande genomspelning av verket ge 
musikerna en helhetsupplevelse av musiken så att de förstår sin funktion i musiken och vad de 
behöver öva på. I det fortsatta repetitionsarbetet, där initialt rytmiska och speltekniska svårigheter 
bör redas ut, sätter dirigenten nivån för hur noggrant man ska jobba med musiken.

I en liten solistensemble skapas på grund av det lilla musikerantalet ofta ett personligt och intimt 
arbetsklimat och det råder konsensus bland intervjupersonerna kring vikten av att dirigenten intar en 
roll som likvärdig ensemble-medlem istället för "maestro". Det är både önskvärt och vanligt med 
verbal dialog mellan dirigent och musiker under repetitionerna kring spelsätt och interpretation även 
om dirigenten har det yttersta musikaliska ansvaret och står för de slutgiltiga musikaliska besluten. 
På grund av gott om repetitionstid och specialiserade musiker finns en strävan efter musikalisk 
perfektion i liten solistensemble. Ibland är dirigenten enbart med på repetitionerna medan 
musikerna spelar utan dirigent på konserten.

En stor solistensemble består liksom en liten ofta av musiker med intresse för och specialistkunskap 
om nutida musik. I likhet med en orkester består den av fler instrument än en liten solistensemble 
vilket bidrar till ökad komplexitet och högre krav på dirigentens slagteknik och gestik.

En orkester behöver en karismatisk, tydlig och effektiv dirigent med balans mellan dialog och 
kompromisslöshet. Eftersom musikerna sällan är särskilt insatta i nutida musik och ibland även 
ogillar att spela den har dirigenten en viktig roll som inspiratör samt att visa förståelse för 
musikerna när de upplever musiken svårspelad och repetitionerna krävande. Dirigenten ska även få 
varje musiker att känna sig betydelsefull och låta den förstå sin funktion i den musikaliska helheten.

De färdigheter som gör intervjupersonernas dirigentförebilder i nutida konstmusik till förebilder är 
bra gehör, analytisk förmåga, tydlig slagteknik, förståelse för vad som är tekniskt svårt för 
musikerna, förmåga att ge tydliga instruktioner samt förmåga till musikalisk gestaltning.
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4. Mitt repetitionsarbete

Detta kapitel beskriver mitt repetitionsarbete med solistensemblen Norrbotten NEO och Gävle 
Symfoniorkester. I varje underkapitel presenteras först kompositionen, därefter repetitionens 
förlopp och avslutningsvis kommunikation och ledarskap. Arbetet med Blomqvists verk samt första 
repetitionen av Sikströms beskrivs detaljerat med hänvisningar till videodokumentation och 
partiturutdrag. Övrigt arbete med Sikströms, Hermanssons och Taylors verk beskrivs mer 
översiktligt.

Videodokumentation och partiturutdrag har gjorts med berörda ensembler och tonsättares muntliga 
medgivande.

a. Solistensemble. Ulf Blomqvist: LUGI HF excerpts

Ulf Blomqvists verk LUGI HF excerpts (3:30 minuter) är ett kontrastrikt, genomkomponerat och  
huvudsakligen polyfont verk med korta, rytmiska motiv och flera tempoförändringar. Klangen 
förändras genom ett varierat användande av instrumentens register och spelsätt. Den tekniska 
svårigheten är relativt hög för en professionell ensemble.

Notationen [Blomqvist_partitur1, takt 56-66] är huvudsakligen konventionell men innehåller några 
nutida tecken som kompletteras med en beskrivande instruktion, t ex takt 56 (piano), 58 (slagverk, 
cello), 62 (piano) och 63 (flöjt).

Tabellen nedan är en översikt av repetitionens förlopp.
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Tabell 2: Repetitionens förlopp

Tid Taktnummer Beskrivning Video- och partiturexempel

1 00:00-12:39

2 12:40-22:34 Frågor till tonsättaren.

3 22:35-29:37 45-52

4 29:38-42:44 52-73

5 42:45-48:44 16-36

6 48:45-52:35 Genomspelning. NEO_video7

Repetitions-
avsnitt

1-73 (=hela 
verket),
66-73

Två genomspelningar med 
mellanliggande frågor och 
handledning. Repetition (66-73).

NEO_video1
NEO_video2
Blomqvist_partitur1
NEO_video3
Blomqvist_partitur1

Repetition varvat med frågor och 
information.

NEO_video4
Blomqvist_partitur2

Repetition av korta avsnitt bakifrån. 
Genomspelning, omtag (72-73) och 
frågor.

NEO_video5
Blomqvist_partitur3

Repetition i längre avsnitt med 
mellanliggande fråga och 
genomspelning. Sedan handledning.

NEO_video6
Blomqvist_partitur4

1-73 (=hela 
verket)



i. Repetitionsavsnitt 1

Repetitionen inleds med att jag genom ord och sång instruerar stråkmusikerna hur de ska spela 
"boxarna5" [Blomqvist_partitur1, violin, takt 58 m fl]. När cellisten frågat tonsättaren om notationen 
av några stråkarter gör vi en första genomspelning av verket. Under spelets gång säger jag vid ett 
tillfälle vilken takt vi är i när violinisten inte är på samma ställe som övriga.

Efter första genomspelningen frågar violinisten mig om utförandet av boxarna. Jag går fram till 
honom, pratar och förevisar. Sedan kommer professor Sundkvist fram till mig och tipsar om vikten 
av att slå in musikernas första ton efter en box, t ex violin och cello takt 66, eftersom det kan vara 
svårt för musikerna att räkna rätt inne i boxen.

Musikerna fortsätter fråga mig om boxarna. Jag svarar osäkert och svävande och föreslår istället att 
vi ska spela ett parti med boxar från takt 66. Då vänder sig musikerna med frågorna direkt till 
tonsättaren som ger tydliga svar. Pianisten undrar över termen soft damp i sina noter och diskuterar 
detta direkt med tonsättaren inför alla och förevisar hur musiken skulle kunna utföras 
[NEO_video1, 00:00-00:26].

Därefter gör vi en andra genomspelning av verket [NEO_video2, 00:00-03:44]. Jag observerar att 
slagverkaren kommer in på fel ställe och tittar lite särskilt mot honom vid den efterföljande 
fermaten [NEO_video2, 00:43], för att få in honom på rätt ställe igen utan att behöva bryta 
musiken.

Efter andra genomspelningen säger violasten: ”Nej”, d v s att det inte blev rätt i slutet 
[NEO_video2, 03:45]. Medan jag säger ”vi ska ta och reda ut det, vi tar ifrån takt 66” vänder sig 
klarinettisten fram mot tonsättaren, som sitter väldigt nära honom, och frågar något om notationen 
[NEO_video2, 03:55-04:13]. Vi spelar sedan takt 66-73 [NEO_video2, 04:15-04:38].

Eftersom stråkstämmorna fortfarande spelar på olika ställen i slutet berättar jag för dem i vilken 
ordning deras insatser kommer i takt 70 [NEO_video2, 04:39-04:55]. I den efterföljande 
diskussionen uppenbarar det sig att anledningen till att de räknar fel och kommer in på fel ställen 
efter boxarna är att notationen vid pilarna som följer direkt på boxarna saknar pulsangivelse (t ex 
fjärdedelspauser inom parentes ovanför pilen) och att det därmed är otydligt när de ska avsluta 
boxen.

ii. Repetitionsavsnitt 2

Jag inleder avsnittet med att rikta mig till musikerna och säga ”Vi gör ett stopp. Har ni några 
frågor?” [NEO_video3, 00:00-00:05]. På så sätt bjuder jag in musikerna att ställa frågor till 
tonsättaren. Flöjtisten inleder med att fråga tonsättaren vad han menar med termen bisbigliando6 
[NEO_video3, 00:06-00:20]. Det leder till en diskussion mellan flöjtisten, tonsättaren och 
Sundkvist om termens olika betydelser som spelteknisk term respektive föredragsbeteckning. Både 

5 Termen ”box” ett vanligt förekommande notationssätt i nutida musik med olika betydelser. I detta verk är betydelsen 
att musiken inom boxen får utföras i valfritt tempo och rytm. Den angivna rytmen är mest avsedd som ett exempel 
på den rytmiska gest som önskas. Boxen följs av en horisontal pil som betyder att musiken inom boxen ska 
upprepas. Där pilen slutar finns ett paustecken och vid detta tecken slutar man spela boxens innehåll.

6 Se kommentarer kring fotnot 7
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flöjtisten och klarinettisten förevisar på sina instrument hur avsnittet (takt 31) kan låta innan det 
gemensamt beslutas att ändra termen bisbigliando7till mormorando8.

Klarinettisten och flöjtisten diskuterar ytterligare några huvudsakligen speltekniska frågor med 
tonsättaren. När tonsättaren dröjer med svaret angående vilken dynamik flöjtisten ska ha på en 
spelteknisk effekt, air tone (takt 15), bryter jag in och svarar i hans ställe.

Pianisten frågar tonsättaren om en pedalnotation [Blomqvist_partitur1, takt 65-66], som 
förekommer vid flera tillfällen i samband med noterad paus [NEO_video3, 00:21-
00:42].Tonsättaren förklarar att han vill att pianisten ska trycka ned pedalen på dessa ställen för att 
pianot ska ta upp resonansen från de andra instrumenten.

När cellisten frågar tonsättaren om notationen kring boxarna gällande metriken blir det en kort 
diskussion mellan tonsättare, cellist och professor Sandström [NEO_video3, 00:43-01:46], där 
Sandström redogör för hur man brukar notera ett sådant avsnitt. Därefter frågar professor Sundkvist 
tonsättaren om utförandet av det tecken [Blomqvist_partitur1, takt 57 m fl, violin m fl] som 
förekommer flera gånger och representerar en kort, fallande ton, ibland kallad fall (eng.). Det leder 
till en gruppdiskussion mellan musikerna, tonsättaren och Sundkvist.

När jag sedan frågar stråkmusikerna om de vill reda ut betydelsen av pilarna vid boxarna svarar de 
att de nu förstått. Då avser jag att börja repetera och säger ”Bra! Då tycker jag vi...”. Men då vill 
slagverkaren ställa några frågor till tonsättaren. De diskuterar några spelsätt samt notation, och 
slagverkaren förevisar även med sina instrument hur det kan låta [NEO_video3, 01:47-02:27]. 
Under den diskussionen kommer flöjtisten fram till mig och tittar i partituret på ett parti och vi 
diskuterar med varandra. Strax tystnar det i rummet och då tar jag initiativ till att börja repetera med 
orden ”Vi går in i takt 45 utan violin”.

iii. Repetitionsavsnitt 3

Musiken i tredje avsnittet [Blomqvist_partitur2], präglas av polyrytmik i huvudsakligen stark 
dynamik (forte) och hög intensitet (risoluto) och dess struktur består av flera lager. Jag inleder med 
en genomspelning utan violin [NEO_video4, 00:00-00:30], eftersom violinen inledningsvis har ett 
helt annat motiv än övriga instrument. Efter avslag ber flöjtisten om ursäkt för att hon börjat på fel 
ställe [NEO_video4, 00:31-33], och pianisten ställer en kort fråga till mig om notationen som jag 
snabbt besvarar.

Sedan påpekar cellisten att ”det går isär”, d v s att det rytmiska samspelet fallerar, i övergången till 
takt 51. Då säger jag ”När ni väl har sextondelar – plocka fram dem!” [NEO_video4, 00:34-44], 
med en förhoppning om att det rytmiska samspelet ska förbättras i hela avsnittet, även takt 51, d v s 
att sextondelsrörelsen ska höras tydligt och att alla är medvetna om den. Sedan spelar jag avsnittet 
igen med samma besättning [NEO_video4, 00:44-01:09]. Därefter ber jag även violinisten vara med 
med motiveringen ”för du har mycket annat” (se ovan angående musikens struktur) och gör en 
genomspelning med hela ensemblen [NEO_video4, 01:10-01:50].

Efter avslag vänder sig klarinettisten direkt till tonsättaren och diskuterar en spelteknisk effekt, 
multiphonic (takt 50). Han förevisar och påpekar svårigheten med att spela den i forte. Då frågar jag 
klarinettisten om han istället kan spela effekten broken sound, som är ett slags multiphonic men med 
starkare och mer brutalt ljud, ofta spelad på basklarinett. Han förevisar hur det låter samt tipsar om 
7 Bisbigliando (ital.) betyder viskande. För en blåsmusiker kan det även, liksom för harpister, vara en spelteknisk term 

som innebär att man spelar samma tonhöjd med olika grepp för att få en annan klang. 
8 Mormorando (ital.) betyder mumlande
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en bok, New Directions For Clarinet av Philip Reefeld, om nutida spelsätt på klarinett. Tonsättaren 
gillar effekten broken sound och ber honom spela det istället för multiphonic.

Jag tar initiativ till att fortsätta repetera med orden ”vi går tillbaks till 45” och ber slagverk och 
piano spela avsnittet med motiveringen ”ni är kompisar”, det vill säga att de hänger ihop rytmiskt 
genom sina triol-motiv [NEO_video4, 01:51-02:26]. Efter avslag säger jag till hela ensemblen, som 
för att upplysa dem om musikens struktur: ”Det där är lagret som sker bakom sextondelarna” 
[NEO_video4, 02:27-02:39]. Därefter gör jag en genomspelning av avsnittet med hela ensemblen 
och fortsätter ända till slutet [NEO_video4, 02:40-04:09].

iv. Repetitionsavsnitt 4

Avsnittet inleds med att violasten frågar hur jag slår verkets sista takt (takt 73). Samtidigt som jag 
med ord förklarar det förevisar jag hur jag slår. Violasten undrar även om någon spelar på andra 
slaget i takt 73 och jag svarar ”ja, slagverk”. Sedan frågar cellisten ”om vi kan ta slutet”, det vill 
säga repetera slutet av stycket. Jag svarar ”gärna” och låter hela ensemblen spela takt 70-73. Efter 
avslag frågar Sundkvist slagverkaren hur han tolkar notationen av dynamiken i takt 71-73. De 
diskuterar detta och frågar tonsättaren som berättar hur han vill ha det.

Därefter ber jag stråkmusikerna spela takt 66-73 [Blomqvist_partitur3], med motiveringen ”för att 
få övergångarna9”. Denna gång kommer de in på rätt ställen. I det efterföljande avbrottet ber jag 
violasten hålla ut fullt notvärde på sluttonen och informerar att violinisten ska sluta tidigare än 
henne. Dessutom säger jag, apropå att stråkinstrumenten har olika rytmer takt 72-73, ”ni är helt isär 
de sista takterna, och det ska vara så”.

När jag ber stråkarna spela från takt 71 avbryter celllisten och säger till tonsättaren att ”det är 
taskigt att skriva så där”, åsyftande hans glissando (takt 71). Tonsättaren svarar att han är medveten 
om det men ”ville prova”. Cellisten spelar glissandot några gånger och säger sedan ”det ska 
fungera”. Därefter låter jag stråkarna spela takt 70-73 och tycker det fungerar tillräckligt bra för att 
gå vidare.

Jag ber då ”övriga” musiker spela från takt 66, dvs klarinett, flöjt, slagverk och piano. Under spelets 
gång tappar slagverkaren något i golvet, troligtvis vid en förflyttning. Det börjar skrattas i rummet 
åt detta. Även jag börjar skratta och avbryter spelet. I avbrottet som följer passar jag på att säga till 
pianisten att ”det är en lång figur” (takt 67-69) eftersom han avslutade sin glissando-figur tidigare 
än noterat.

Samma musiker spelar återigen takt 66-73. Efter avslag informerar jag om att de i takt 71 ”kommer 
samtidigt – för en gångs skull”. De får sedan spela takt 70-73 igen [NEO_video5, 00:00-00:11]. Då 
jag tycker att slagverkaren spelar för svagt i sista takten säger jag retoriskt: ”Om det ska vara forte, 
visst kan du spela starkare då?” Han svarar ”ja” men jag förtydligar mig ändå med orden ”för det 
här låter för milt i karaktären” och visar med min gestik hur jag vill ha det [NEO_video5, 00:12-
00:37]. Sedan spelar hela ensemblen takt 66-73 [NEO_video5, 00:38-01:05].

Efter avslag frågar Sundkvist pianisten om det ska vara senza pedal (takt 72). De frågar tonsättaren, 
eftersom de båda tycker att det blir så lite klang. Tonsättaren svarar att det var tänkt så men att han 
nu vill ändra sig och istället ha pedal. Violinisten vänder sig om för att hartsa sin stråke och frågar 
sina närmsta medmusiker leende och retoriskt ”vad händer om man sätter lite harts på stråken?”
9 Vid videoanlysen var det oklart vad som menades med ”övergång”. Det finns tre möjligheter: övergången i spelsätt 

från exempelvis sul ponticello till sul tasto i takt 66-68, eller övergången från ”boxarna” till traditionell notering i 
takt 71-73, eller den rytmiska samtidigheten mellan instrumentinsatserna i insatskedjorna.
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För att försäkra mig om att alla svaga ljud, bland annat whistle tones, ska höras i avsnittet innan 
(från takt 52) ber jag ensemblen spela från takt 52. När jag efter ett par takter ger violinisten en 
insats på fel ställe och därmed lurar honom att komma in fel bryter jag. Cellisten påpekar återigen 
svårigheten att avläsa metriken vid boxarna. Sedan spelar vi takt 56-73 och jag upplever vid 
videoanalysen att det råder en stor koncentration i rummet och att fler detaljer i ljudbilden hörs än 
tidigare. Violasten ber att få spela om de sista takterna vilket vi gör.

Därefter frågar jag stråkmusikerna om de kan spela ”mer milt, mer misterioso, mindre konkret” i 
”boxarna”. De diskuterar hur de kan göra och tonsättaren förklarar sin idé. Men både violinisten och 
Sundkvist påpekar även att eftersom spelsätten varierar i ”boxarna” (ordinario, sul ponticello, sul 
tasto) kommer det ändå bli varierat och mer konkret ibland.

Tonsättaren vill sedan diskutera en spelteknisk detalj med cellisten (takt 64-66). Detta leder till ett 
avbrott på tre minuter där tonsättaren förklarar sin idé och cellisten förevisar på olika sätt. 
Professorerna uppmuntrar cellisten att prova olika spelsätt vilket han gör. Stämningen i rummet är 
god och det hörs muntra skratt när det ena ljudet efter det andra provas ut.

v. Repetitionsavsnitt 5 och 6

Avsnittet inleds med att stråk och piano spelar takt 16-26 [NEO_video6, 00:00-00:40], 
[Blomqvist_partitur4]. Efter avslag [NEO_video6, 00:41-00:51] vänder jag mig mot violinisten och 
frågar retoriskt, i dämpat röstläge, ”visst har ni piano på sista tonen?”, eftersom jag tycker stråket 
spelar för starkt i takt 26. Violinisten instämmer men påpekar att det också är en accent och 
förevisar. Jag säger att jag tycker det ”är alldeles för starkt” och vill ha en ”piano-accent”, d v s en 
accent i svag dynamik.

När cellisten frågar om spelsättet i takt 17 informerar jag stråkmusikerna om musikens struktur i 
takt 17 där varje stråkinstrument har sin särskilda spelart (Bartok-pizzicato, normalt pizzicato 
respektive staccato) [NEO_video6, 00:52-01:11:].

Därefter säger jag ”Vi lägger till Daniel till det här avsnittet”, det vill säga slagverkaren, och spelar 
samma avsnitt (takt 16-26) igen [NEO_video6, 01:12-01:55]. I avbrottet som följer [NEO_video6, 
01:56:-02:23] vänder jag mig mot blåsarna och säger: ”vi ska ta det med hela ensemblen”, samtidigt 
som jag gestikulerar att de ska göra sig redo för spel. Jag informerar sedan ensemblen om musikens 
struktur genom att peka mot blåsarna och säga ”det ligger några whistle-tones och air-tones här” 
[Blomqvist_partitur4, takt 19]. Jag ber också ensemblen spela sina fjärdedelarna med staccato 
[Blomqvist_partitur4, takt 24] något längre och förevisar detta med min röst och gestik. Hela 
ensemblen spelar sedan takt 16-31 [NEO_video6, 02:24-03:22].

Efter avslag repeterar jag enbart flöjt och klarinett från takt 28, för att höja den rytmiska 
precisionen. Klarinetten börjar först i takt 31 istället för 28. Jag märker att något är fel men inser 
inte vad. Istället förevisar jag ”summa-rytmen”. Sedan påpekar professor Sandström vilken takt vi 
ska börja i (takt 28). Klarinettisten ber då om ursäkt och vi spelar takt 28-35. Inledningen, som var 
det jag ville få till, blir bra men på grund av att jag höjer tempot något i takt 33 blir avslutningen 
”otight”.

Jag väljer ändå att gå vidare och låter ”övriga”, dvs slagverk, piano och stråk, spela takt 28-36. Efter 
avslag ber jag stråkarna att ”ta ut det mycket mer – i romantic style” (takt 33). Jag vänder mig om 
mot tonsättaren som håller med. Termen ”romantic style” finns dock endast tryckt i piano-stämman 
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och åsyftar då att han ska spela med pedalen på ett romantiskt sätt. I stråket står det dolce. 
Violinisten spelar då takt 33, liksom för sig själv, med vibrato och portamento.

Professor Sundkvist påpekar att det nu är dags att ”runda av” repetitionen med en genomspelning. 
Han påpekar att stycket innehåller några fermater (takt 6 och 15) samt generalpauser (takt 27 och 
32), där den första fermaten är en samklang hos piano och cello medan den andra fermaten är en 
paus hos alla. Sundkvist ber mig ”handskas” med generalpauserna på ett annat sätt än fermaterna 
”så att man känner att fermaterna är totala hållplatser medan generalpauserna är pauser utmätta i 
tid”.

Repetitionen avslutas med en genomspelning av hela verket [NEO_video7], eftersom det inte ska 
framföras på konsert. Efter avslag får tonsättaren en applåd från alla närvarande.

vi. Sammanfattning av repetitionens musikaliska förlopp

Tabellen nedan visar repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades.

vii. Kommunikation och ledarskap

När repetitionen ska börja hälsar jag ordlöst på musikerna med leenden och igenkännande nickar. 
Jag sitter på en stol framför ensemblen under repetitionen, förutom vid några enstaka diskussioner 
då jag reser mig upp. Jag har relativt ofta ögonkontakt med musikerna under spelets gång trots att 
jag ofta tittar ner i partituret. När jag visar insatser till musikerna tittar jag oftast på den eller de som 
jag slår in [NEO_video8].

När jag bjuder in musikerna till att ställa frågor till tonsättaren lyssnar jag aktivt och följer oftast de 
inblandade med blicken. Ibland följer jag med i diskussionerna med blicken riktad mot det aktuella 
stället i partituret [NEO_video9, 00:00-02:47].

När musikernas frågorna har besvarats av mig, tonsättaren eller professorerna är det jag som tar 
initiativ till att fortsätta repetitionsarbetet och därmed leder repetitionen framåt [NEO_video9, 
02:47-03:00].
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Tabell 3: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

1. Instruktion och frågor om notation. Dynamik/Balans (5 ggr)
2. Genomspelning Rytm/Samtidighet (4 ggr)
3. Fler frågor om notation. Uttryck (3 ggr)
4. Genomspelning nummer två Artikulation (1 gg)
5. Repetition Klang (1 gg)
6. Genomspelning (pga ingen konsert)

(Orientering) (13 ggr)



b. Solistensemble. Tony Hermansson: The Lazy Wood's 
Poem

The Lazy Wood's Poem (5 minuter) är inspirerat av tonsättarens resor till Asien. Melodiken är 
sångbar och enkel. Harmoniken är tonal med varma, ibland pentatoniska klanger. Verket är 
speltekniskt enkelt för en professionell ensemble.

i. Första repetitionens förlopp

Första repetitionen, 38 minuter minuter lång, inleds med att tonsättaren berättar lite om verket. 
Därefter gör vi en första genomspelning. Av misstag sätter jag ett långsammare tempo än det som 
anges i partituret och istället för att bryta och ta om i det angivna tempot låter jag musiken fortgå. 
Halvvägs in i stycket höjer jag tempot något. Under de efterföljande tre minuterna diskuteras 
verkets tempo och uttryck mellan tonsättaren, Sundkvist, musikerna och mig. Tonsättaren tycker 
inte alls att verket låter som han har tänkt sig och det diskuteras att höja verkets grundtempo samt 
att eventuellt höja tempot ytterligare i vissa partier.

När jag tar initiativ till att börja spela igen ställer en av musikerna en fråga om notationen till 
tonsättaren som snabbt svarar. Sedan påbörjar vi en andra genomspelning av verket – nu i det 
ursprungligen angivna tempot. Jämfört med första genomspelningen är min gestik avskalad och jag 
använder främst min högra hand. När jag efter en dryg minuts spel orsakar viss förvirring bland 
musikerna på grund av att jag slår ett extra slag i takt 24, slår jag av och ber om ursäkt.

Under de följande tolv minuterna repeterar vi styckets första del och inledningen på den andra 
delen. Jag jobbar främst med balans, artikulation och klang men även med uttryck. Tonsättaren 
önskar även höra inledningen i stråkstämmorna med respektive utan sordin. När vi provat båda 
varianterna diskuteras resultatet.

Repetitionens sista åtta minuter ägnas åt tempo och stil. Dels får Sundkvist en idé gällande tempo-
förändring som han ber att få prova på ensemblen innan jag får göra detsamma, dels förebildar 
tonsättaren föredragsbeteckningen ”Asian style” genom att berätta och sjunga hur han vill att 
stråkstämmorna ska spela sitt tema i sista delen. Repetitionen avslutas med att ensemblen provar 
detta under min ledning.

Tabellen nedan visar första repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som 
repeterades.
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Tabell 4: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

1. Tonsättaren berättar om verket Dynamik/Balans (6 ggr)
2. Genomspelning Rytm/Samtidighet (1 gg)

Tempo (1 gg)

Uttryck (1 gg)

3. Diskussion om tempot (verkets och mitt) 
mellan  tonsättaren och Sundkvist
4. Repetition inklusive diskussioner om tempo, 
balans och klang.



ii. Första repetitionens kommunikation och ledarskap

Jag står upp under hela första repetitionen precis som jag nästan alltid gör när jag jobbar med såväl 
ensembler som orkestrar. Precis före mitt inslag till både första och andra genomspelningen ler jag 
mot ensemblen. Efter den första genomspelningen vänder jag mig om mot tonsättaren och säger 
med både ord och ursäktande min att tempot var alltför långsamt. När jag under andra 
genomspelningen slår ett extra slag, avbryter jag spelet avbryter jag spelet och ber om ursäkt.

iii. Andra repetitionens förlopp

Andra repetitionen, 20 minuter lång, inleds med en genomspelning i rätt tempo. I avbrottet som 
följer ber jag stråkmusikerna, efter tonsättarens tidigare önskemål, att hålla kvar sina instrument i 
spelposition en stund efter deras sista insats i verkets sista takt för att publiken ska kunna uppfatta 
efterklangen av vibrafonens svaga slutackord. Därefter repeterar jag under några minuter 
övergången från mellandelen till återtagningen med fokus på dynamik och balans. Även tempo och 
precision berörs. Under de sista tio minuterna repeterar jag mittendelen och övergången till den. 
Dynamisk balans och rytmisk precision är de parametrar jag jobbar mest med under repetitionen. 

Tabellen nedan visar andra repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som 
repeterades.

iv. Andra repetitionens kommunikation och ledarskap

Jag sitter på en stol framför ensemblen under andra repetitionen istället för att stå som jag gjorde 
under den första. Trots att tempot vid första genomspelningen är högre än dagen innan behåller jag 
en lugn utstrålning. Jämfört med den första repetitionen då professorerna hade stort inflytande över 
repetitionsarbetet är det huvudsakligen jag som leder och initierar repetitionsarbetet. Det uppstår en 
dialog mellan mig, tonsättare och musiker efter den första genomspelningen där synpunkter och 
förslag till lösningar ventileras.
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Tabell 5: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

1. Genomspelning
2. Repetition (balans)

4. Repetition (balans)

Dynamik/Balans (5 ggr)
Rytm/Samtidighet (4 ggr)

3 a. Diskussion om tempo och uttryck
3 b. Repetition (precision)

Artikulation (3 ggr)

Tempo (1 gg)
Uttryck (1 gg)

(Orientering) (1 gg)



v. Generalrepetitionen och konserten

Generalrepetitionen består av en genomspelning av hela verket i konsertsalen. Jag står upp och 
dirigerar huvudsakligen med stora slag och med en aktiv, insisterande slagteknik och gestik. Jag 
upplever vid videoanalysen att jag visar mer av dynamik, frasering och klang än under 
repetitionerna.

Under konserten [NEO_video_Hermansson] har jag mycket ögonkontakt med musikerna. Jag ger 
musikerna fler insatser och impulser med ögonkast eller nickar än under repetitionerna då jag 
istället huvudsakligen använt armarna. Mina slag är mindre och mer återhållsamma än under 
repetitionerna. Grundtempot är något långsammare på konserten än på generalrepetitionen men det 
påverkar inte helheten negativt.

c. Solistensemble. Phil Taylor: Landscapes*

Landscapes* (3 minuter) är ett klangfullt stycke med en våldsam inledning som följs av ett lugnt 
parti innan intensiteten höjs något igen. Avslutningen klingar ut med ett diminuendo. Musikens 
struktur är är oftast polyfon. Speltekniskt är stycket relativt lätt för blåsarna och stråkstämmorna i 
en professionell ensemble respektive medelsvår för piano och slagverk på grund av rytmiken och de 
snabba instrumentbytena.

i. Repetitionens förlopp

När en av musikerna frågat tonsättaren, inför alla närvarande, om betydelsen av asterisken i titeln 
gör vi en första genomspelning av verket innan professor Sundkvist ber tonsättaren, som är en 
amerikansk utbytesstudent, att presentera sig själv, vilket han gör i korta ordalag. Därefter frågar jag 
musikerna om de har några frågor gällande notationen. Då de inte har det gör vi en andra 
genomspelning av verket. Jämfört med första genomspelningen visar jag nu mer av musikens 
frasering och uttryck med min gestik, bland annat genom att i högre grad forma musiken även med 
vänster hand. Jag har också mer ögonkontakt med musikerna än vid första genomspelningen.

Efter några minuters feedback från tonsättaren till ensemblen om tempo och dynamik samt en 
spelteknisk diskussion mellan slagverkaren och tonsättaren tar jag initiativ till att repetera verkets 
inledning. Jag repeterar då artikulation och uttryck i den inledande melodin (klarinett och viola) 
vilket leder till en diskussion mellan musiker, tonsättare och Sundkvist gällande notation eftersom 
instrumenten har olika notation i det avsnittet. Jag föreslår att de spelar legato, vilket tonsättaren 
gillar i en viss del av melodin, när han hört avsnittet på det sättet. Därefter fortsätter diskussionen 
om notation av det aktuella avsnittet under några minuter innan vi spelar inledningen med hela 
ensemblen.

Vid nästa avbrott berättar jag om strukturen och instruerar om dynamiken för att få en bättre balans. 
Musikerna ställer några frågor om artikulation, dynamik och slagteknik vilka jag och tonsättaren 
besvarar. Några av oss diskuterar om flygellocket ska stängas eftersom cellisten upplever att han 
inte ”går igenom” men pianisten ifrågasätter vad man vinner med det och föreslår istället att han 
spelar svagare. Sedan spelar vi inledningen av den mittersta formdelen.

I samband med nästa avbrott påpekar Sundkvist att jag ”pushar” tempot och att musikens 
föredragsbeteckning ”tranquillo” därmed går förlorad. Dessutom hinner inte slagverkaren med sina 
figurer i det tempot. När jag tar om, i ett lägre tempo, fungerar det bättre. När jag därefter ber 
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pianisten crescendera mindre i takt 60 leder detta till en kort diskussion mellan pianisten och 
tonsättaren där en konstruktiv lösning hittas genom att bland annat använda mindre pedal.

Efter att vi spelat verkets sista formdel följer en diskussion mellan Sundkvist, slagverkaren och 
tonsättaren om valet av slagverksklubbor. Repetitionen avslutas med en tredje genomspelning av 
verket [NEO_video_Taylor] eftersom det inte ska framföras på konsert.

ii. Sammanfattning av repetitionens musikaliska förlopp

Tabellen nedan visar repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades.

iii. Kommunikation och ledarskap

När jag satt mig tillrätta på stolen framför ensemblen och inväntat tystnaden i rummet säger jag 
verkets titel och musikerna tar fram noterna. När en av musikerna frågar om betydelsen av 
asterisken i titeln vänder jag mig mot tonsättaren, som sitter snett bakom mig, och han förklarar.

Vid diskussioner mellan musiker och tonsättare vänder jag mig mot dem som talar, eller tittar ner i 
partituret för det aktuella stället. Jag tillåter relativt långa avbrott för diskussioner men tar sedan 
initiativ till att fortsätta spela när jag uppfattar att diskussionen börjar ta slut.

Jag dirigerar sittande och använder taktpinne. Min gestik är ofta stor och energisk. Jag 
kommunicerar mycket av musikens uttryck och klang under spelets gång med min gestik. Min 
ögonkontakt med musikerna under spel bekräftar bland annat deras insatser. Jag upplever under 
videoanalysen att min gestik ofta är tydligare, säkrare men också varmare än mina verbala 
instruktioner och kommentarer.

26

Tabell 6: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

2. Genomspelning
3. Tonsättaren presenterar sig själv
4. Genomspelning nummer två Uttryck (1gg)

6. Genomspelning (pga ingen konsert)

1. Musikerna frågar vad titelns asterisk-symbol 
betyder

Artikulation (2 ggr)

Dynamik/Balans (2 ggr)
Tonhöjd (1 gg)

5. Repetition (dynamik, precision, diskussioner 
om instrument och notation)

(Orientering) (5 ggr)



d. Orkester. Björn Sikström: Sun

Björn Sikströms verk Sun (cirka 16 minuter) för symfoniorkester har en besättning som består av 
åtta träblåsare, tio bleckblåsare, en pukslagare, en slagverkare samt en normalbesatt stråksektion 
[Sikström_partitur1]. Tre av träblåsarna alternerar ibland på piccola-flöjt, engelskt horn och 
kontrafagott. Slagverket utgörs bland annat av cymbal, träblock, kastanjett, tamburin och marimba.

Musiken är kontrastrik och växlar ofta i tempo, rytm, metrik, dynamik, motiv och klangfärger. 
Musiken pendlar mellan dynamiskt starka, intensiva partier, som i inledningen, och dynamiskt 
svaga, lugna partier, som i avslutningen. De lägsta instrumentens lägsta register används virtuost 
genom snabba rytmer och glissando. Träblåssektionen har flera virtuosa staccato-partier och övre 
stråket likaså. Svårighetsgraden är medelsvår för en professionell symfoniorkester.

Formmässigt består Sun av många, korta delar med olika motiv och olika tempon. Formen som 
helhet kan beskrivas som en inledning I, takt 1-33, följt av en huvuddel A, takt 34-172, därefter en 
återtagning A1, takt 173-271, med flera variationer jämfört med huvuddelen, och sist en coda C, 
takt 272-292. Notationen är traditionell [Sikström_partitur1].

Tabellen nedan är en översikt av repetitionens förlopp.

i. Första repetitionen. Repetitionsavsnitt 1.

Jag gör entré och hälsar på orkestern genom att först ta i hand med konsertmästaren, sedan med 
stämledaren i cello och slutligen vända mig mot hela orkestern med orden ”hej, hej” [GSO_video1, 
00:00-00:10]. När jag justerat höjden på mitt notställ frågar jag bleckblåsarna hur de är placerade 
sinsemellan [GSO_video1, 00:11-00:23]. Jag berättar för några av stråkets instrumentgrupper om 
några ändrade toner m m. Sedan lägger jag i ordning mina noter på notstället, tar av mig mitt 
armbandsur, lyfter händerna och slår in orkestern för en första genomspelning av verket 
[GSO_video1, 00:24-02:30].

Under första genomspelningen avbryter jag spelet vid tre tillfällen: först för att alltför många 
musiker kommit av sig [GSO_video2, 00:10], sedan för att slagverkaren inte kommer in på rätt 
ställe [GSO_video2, 00:46] och slutligen för att inte alla träblåsarna utför sin klangeffekt key-clicks 
[GSO_video2, 01:34]. Musiken återupptas vid närmast föregående repetitionsbokstav.
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Tabell 7: Första repetitionens förlopp

Tid Taktnummer Beskrivning Video- och partiturexempel

00:00-22:31

22:32-27:37 1-33, fr a 1-17 GSO_video3

27:38-32:37 1-33, fr a 9-12 GSO_video4

32:38-35:00 29-33 GSO_video5

1-292 ( = hela 
verket)

Information, genomspelning, 
instruktioner och frågor.

GSO_video1
GSO_video2

Genomspelning. Repetition med 
träblås i korta avsnitt.
Genomspelning. Repetition med fr a 
brass och lågt stråk i korta avsnitt
Repetition med lågt brass följt av 
genomspelning.



Efter avslutad genomspelning nickar jag mot orkestern i en rörelse av tacksamhet och orkestern ger 
tonsättaren en applåd och jag vänder mig om mot honom. Sedan vänder jag mig åter mot orkestern 
med orden: ”Några korta saker, bara”. Först säger jag att ”dynamiken är ibland noterad olika i olika 
stämmor, så ni får vara medvetna om det”. Jag pekar mot bakre delen av orkestern och sedan mot 
förstaviolinerna och säger ”det kan stå forte där och något svagare här”. Sedan ber jag träblåsarna 
att spela ”alla staccato[-partier] och så [vidare]” med ”verklig pregnans”, d v s välartikulerat.

När jag med orden ”Vi går da capo” avser att börja spela verket från början, ställer andraviolinernas 
stämledare en fråga om en ton, lilla f i takt 245, som inte är spelbar på fiol. Jag vänder mig om mot 
tonsättaren och frågar honom hur det ska vara. Han svarar efter lite betänketid att tonen ska spelas 
en oktav upp.

ii. Första repetitionen. Repetitionsavsnitt 2.

Hela orkestern spelar takt 1-35 [GSO_video3. 00:00-01:20]. Efter avslag ber jag att träblås ska 
spela ”med en väldig intensitet i de första takterna” [GSO_video3. 01:27-01:36], varpå de spelar 
takt 1-16 [GSO_video3. 01:40-02:15]. Därefter fortsätter jag repetera några enstaka takter från takt 
3 med olika träblåsinstrument-kombinationer [GSO_video3. 02:20-04:35], med syfte att få en ökad 
intensitet/uttryck samt rytmisk precision.

Ibland låter jag bara ett fåtal musiker spela. Jag informerar om musikens struktur genom att t ex 
säga ”ni hänger ihop [rytmiskt]” [GSO_video3. 03:00-03:20]. Jag instruerar fagotterna att spela 
”mäktigt, stormande”, och åsyftar termen tempestoso (it. stormande) som är tryckt i partituret 
[GSO_video3. 03:20-03:43]. Jag informerar om att musiken ska generera mycket energi samt att 
artikulationen ska skilja sig åt mellan instrumenten genom att säga ”det ska skapa mycket energi - 
ni har olika artikulation” [GSO_video3. 04:15-04:35]. Då jag är nöjd med hur de spelar, säger jag 
efter avslag: ”Tjusigt!” [GSO_video3. 04:35]. Avslutningsvis spelar hela träblåset takt 3 till 5 
[GSO_video3. 04:43-04:49].

iii. Första repetitionen. Repetitionsavsnitt 3.

Brass, slagverk, cello och kontrabas spelar från takt 9 [GSO_video4. 00:00-00:05]. Jag avbryter 
spelet nästan direkt, riktar mig mot trombon, tuba, cello och kontrabas och ber att de ska spela korta 
toner: ”så kort... väldigt kort, torr artikulation” [GSO_video4. 00:05-]. Sedan tar vi om från takt 9 
[GSO_video4. 00:17].

Jag bryter i takt 14 [GSO_video4. 00:28] och ber att få höra trombon, tuba, cello och kontrabas från 
takt 9, d v s inget slagverk. Efter avslag några takter senare [GSO_video4. 00:49] säger jag ”En 
torrhet och [rytmisk] precision är vitalt här så att man verkligen får...” Istället för att avsluta 
meningen förevisar jag vad jag menar, eftersom jag tycker att det spelas för långa toner och är 
rytmiskt otight. De spelar samma parti igen [GSO_video4. 01:05-01:21] och jag kommenterar det 
med orden ”det är bättre, men det ska bara vara på plats”, d v s jag påpekar vikten av att uppnå ett 
ännu bättre rytmiskt samspel och anser att jag därmed sänder en signal till dem om att detta måste 
förbättras under veckan.

iv. Första repetitionen. Repetitionsavsnitt 4.

Hela orkestern spelar takt 1-18 [GSO_video5. 00:00-00:42]. När jag bryter frågar jag 
konsertmästaren vad de har för dynamik i takt 9 för att försäkra mig om att det överensstämmer 
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med partituret. Därefter ber jag träblås och stråk spela från takt 9, ”för [den dynamiska] balansens 
skull” [GSO_video5. 01:02-01:30]. Efter avslag ber jag även brasset att vara med [GSO_video5. 
01:39], ”som har en starkare nyans [än stråk och träblås]”, d v s forte istället för mezzoforte. Stråk 
och blås spelar från takt 9 [GSO_video5. 01:48].

Vid nästa avslag [GSO_video5. 02:16] ber jag orkestern att spela svagare när de har piano från takt 
17 med orden: ”Håll nere [dynamiken], alltså [i] de svaga partierna – verkligen, verkligen svagt – 
det blir så bullrigt annars”. Jag förstärker min verbala instruktion med att både tala svagt och visa en 
återhållsam gest.

Sedan spelar hela orkestern takt 16-32 [GSO_video5. 02:16-03:22]. Därefter ber jag att få höra på 
trumpeter och tromboner från takt 29. Efter avslag [GSO_video5. 03:49] ber jag dem ”frasera 
fallande så att det verkligen blir en elegant gest” och jag ber dem göra ”en ny start varje takt”. Jag 
förevisar med min röst och gestik hur jag vill ha det. Efter ett nytt omtag ber jag dem avfrasera ännu 
mera.

Hela orkestern spelar sedan takt 29-47 [GSO_video5. 04:28-]. Professor Sundkvist påkallar min 
uppmärksamhet nerifrån salongen under spelets gång [GSO_video5. 05:15], jag slår av och går ner 
till honom. Strax därefter hämtar jag mitt partitur på pulten och går ner igen för att fortsätta prata 
med Sundkvist. Efter en liten stund återvänder jag till pulten, vänder mig mot orkestern och avslutar 
repetitionen med orden ”vi går vidare till Emils stycke nu”10. Orkestern ger mig en applåd och jag 
går av scenen.

v. Första repetitionen. Sammanfattning av det musikaliska förloppet

Tabellen nedan visar repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades.

10 Emil Råbergs nyskrivna verk Reflektioner över Trasig Vänskap, dirigerat av Eva Lauenstein.
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Tabell 8:Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

1. Instruktion till orkestern

3. Repetition (takt 1-33)

Artikulation (3 ggr)
2. Genomspelning (takt 1-292) med tre korta 
avbrott

Dynamik/Balans (3 ggr)

Rytm/Samtidighet (2 ggr)
Frasering (1 gg)
Uttryck (1 gg)

(Orientering) (1 gg)



vi. Första repetitionen. Kommunikation och ledarskap

Jag dirigerar stående och använder taktpinne. Jag uttrycker mig på ett bestämt sätt gällande vilka 
instrument jag vill repetera och varifrån omtagen skall ske. När jag eller musikerna har någon fråga 
vänder jag mig helt om mot tonsättaren som sitter nere i konsertsalen bakom mig. 

Jag repeterar musiken i korta avsnitt. De musikaliska parametrar jag repeterar mest är dynamisk 
balans, rytmisk precision och artikulation. Jag repeterar frasering och uttryck en gång var. Jag säger 
vad jag vill komma åt och ger oftast feedback på det som jag repeterat. Men när jag repeterar 
träblåspartiet, repetitionsavsnitt 2, ger jag väldigt lite konkret feedback. Dessutom berättar jag inte 
varför jag tar om avsnitten i repetitionsavsnitt 2 med olika instrumentkombinationer trots att jag 
själv vet att jag vill höja den rytmiska precisionen.

vii. Andra repetitionens förlopp. Översikt samt repetitionsavsnitt 1

Tabellen nedan är en översikt av andra repetitionens förlopp.

Vi inleder repetitionen med att spela från takt 34, det vill säga den takt där vi slutade repetera dagen 
innan. Det första partiet jag repeterar (från takt 67) ägnar jag åt dynamik och samtidighet men även 
frasering. Under nästan fyra minuter repeterar jag med endast fem träblåsare innan hela orkestern 
får spela samma parti. Jag motiverar ganska sällan mina omtagningar men det blir en påtaglig 
förbättring. Därefter blir det ett tre minuter långt avbrott med frågor från stämledarna samt 
diskussion med tonsättaren och professorerna som sitter i salongen.

Mot slutet av repetitionsavsnitt 1 repeterar jag cirka tre minuter på partiet med key-clicks i träblåset 
(från takt 58) innan hela orkestern får spela samma avsnitt. Medan jag repeterar har jag dialog med 
tonsättaren genom att jag vänder mig om mot honom under spelets gång.
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Tabell 9: Repetitionens förlopp

Tid Taktnummer Beskrivning

1 00:00-18:09 34-89

2 18:10-28:27 89-106 Repetition i olika konstellationer.
3 28:28-44:57 106-149

4 44:58-35:00 106-208

5 54:28-70:00 Genomspelning

Repetitions-
avsnitt

Genomspelning 34-76. Repetition,  
framför allt träblås, i korta avsnitt med 
mellanliggande diskussion följt av 
genomspelning (takt 58-92).

Repetition i korta avsnitt med framför 
allt stråkstämmorna med 
mellanliggande diskussion. 
Genomspelning. Fortsatt repetition 
med stråket.

1-292 ( = hela 
verket)



viii. Andra repetitionens förlopp. Repetitionsavsnitt 2 och 3

I tio minuter repeterar jag det efterföljande partiet (takt 89-106) med fokus på dynamik och 
artikulation men jag berör även det musikaliska uttrycket. Konsertmästaren diskuterar en 
spelteknisk svårighet i stråket med tonsättaren och mig. Jag övar också ett parti med låga 
blåsinstrument och kontrabas.

I det tredje repetitionsavsnittet, som jag upplever långt och påfrestande, övar vi ett parti (takt 106-
149) som är svårt att få ihop rytmiskt, särskilt i stråket. Jag repeterar korta partier så det blir 
spelavbrott cirka var tionde sekund. Under dessa femton minuter är den effektiva speltiden knappt 
tre minuter, d v s 20 procent. Övrig tid går åt till diskussioner och betänketid. Huvudsakligen 
repeterar jag rytm/samtidighet men även dynamik/balans. Det sker förbättringar även om det inte 
blir perfekt. Jag är oförmögen att säga exakt vilka instrument som spelar fel rytm och därmed ger 
jag ingen konkret feedback gällande samtidigheten. Jag blir stressad och osäker på rytmen så att jag 
läser fel rytm för orkestern när jag ska förevisa hur den ska vara. Men tillsammans med 
konsertmästaren hjälps vi åt att reda ut rytmerna. Under tredje repetitionsavsnittet blir det också ett 
avbrott på tre och en halv minut då vi reder ut notationen gällande tonhöjder i stråket (takt 127-
149). Under avbrottet går jag bland annat ner från pulten till salen för att diskutera med tonsättaren 
och Sundkvist.

ix. Andra repetitionens förlopp. Repetitionsavsnitt 4 och 5

Efter en genomspelning med hela orkestern av det parti vi nyss jobbat så intensivt med i stråket 
fortsätter jag att repetera dynamiken i det efterföljande partiet (fram till takt 208) samt berätta hur 
jag slår i takt 207. Repetitionen avslutas med en genomspelning av hela verket för att både jag och 
musikerna ska få en helhetsbild av verket och hur vi ligger till inför generalrepetitionen.

x. Andra repetitionen. Sammanfattning av det musikaliska förloppet

Jag låter orkestern spela ett parti från den takt där första repetitionen slutade. Sedan repeterar vi mer 
eller mindre kronologiskt därifrån innan vi avslutar med en genomspelning av hela verket. Jag 
jobbar mest med rytm/samtidighet och dynamik/balans men även med uttryck och frasering (se 
Tabell 10). Ganska ofta repeterar jag ett fåtal musiker eller instrumentgrupper i taget vilket gör att 
många musiker får sitta och vänta ibland utan att spela. Dessutom repeterar jag mycket korta avsnitt 
med spelavbrott ibland var femte till tionde sekund. Det blir, allt som allt, mycket detaljarbete, utan 
att för den skull perfektion uppnås, och många spelavbrott.
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Tabellen nedan visar repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades.

xi. Generalrepetition och konsert

Tredje repetitionen, generalrepetitionen, är 34 minuter. Efter några instruktioner om tempo, 
dynamik och uttryck samt hur jag slår i takt 207 gör vi en genomspelning av hela verket. Därefter 
blir det ett åtta minuter långt spelavbrott där jag ger två instruktioner till orkestern samt besvarar 
frågor från fem olika orkestermedlemmar. De avslutande åtta minuterna repeterar jag fyra olika 
partier i bakvänd kronologisk ordning, alltså det sista avsnittet först och det första avsnittet sist.

Tabellen nedan visar generalrepetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som 
repeterades.

Se konsertens uruppförande av Björn Sikströms verk Sun [GSO_video6. 00:00-16:04].
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Tabell 10: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

Tabell 11: Repetitionens förlopp samt vilka musikaliska parametrar som repeterades

Rytm/Samtidighet (5 ggr)

2. Genomspelning av hela verket. Dynamik/Balans (2 ggr)
3. Instruktioner och frågor. Tempo (1 gg)
4. Repetition av några partier. Uttryck (1 gg)

(Orientering) (2 ggr)

1. Instruktioner (slagteknik, tempo, uttryck, 
dynamik)

4. Genomspelning av hela verket.

1. Genomspelning (takt 34-76). Repetition i korta 
partier med få musiker/instrumentgrupper i taget. 
Diskussion följt av genomspelning (takt 54-92).

Rytm/Samtidighet (14 ggr)

2. Repetition av korta avsnitt med huvudsakligen 
träblås eller stråk. Mellanliggande diskussion. 

Dynamik/Balans (10 ggr)

3. Genomspelning med hela orkestern av ett 
längre parti följt av fortsatt repetition med 
stråkstämmorna.

Uttryck (3 ggr)

Frasering (2 ggr)
Artikulation (1 gg)

(Orientering) (7 ggr)



e. Sammanfattning av musikaliska parametrar, slagteknik och gestik

Tabellen nedan visar vilka musikaliska parametrar som repeterades under samtliga repetitioner av 
Blomqvists, Hermanssons, Taylors och Sikströms verk med solistensemblen Norrbotten NEO och 
Gävle symfoniorkester. Generalrepetitionen av Sikströms verk är inräknad, men inte av 
Hermanssons eftersom den enbart var en genomspelning. Av tabellen framgår det att jag jobbade 
mest med Dynamik/Balans, och Rytm/Samtidighet följt av Uttryck och Artikulation men inte alls 
med Intonation. Jag ägnade mig också till stor del åt Orientering.

Videoanalyser av mitt repetitionsarbete visar att slagens storlek och gestikens karaktär varierar med 
musiken. Oavsett ensemblestorlek använder jag ständigt taktpinne, utan att anpassa dess längd efter 
antalet musiker. Det är i övrigt svårt att säga om och hur min slagteknik och gestik varierar med 
ensemblestorleken.
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Tabell 12: Musikaliska  
parametrar

Dynamik/Balans (33 ggr)
Rytm/Samtidighet (30 ggr)
Uttryck (11 ggr)
Artikulation (10 ggr)
Frasering (3 ggr)
Klang (1 gg)
Intonation (0 gg)

(Orientering) (29 ggr)



5. Diskussion

I kapitlet diskuteras, förutom metoderna, slagteknik och ensemblestorlek, andra aspekter av 
repetitionsarbetet samt kommunikation och ledarskap.

a. Metoddiskussion

i. Litteratur och videoanalys

Litteraturen av Carse och Naderi behandlar framför allt romantikens standardrepertoar för 
symfoniorkester. Jag har valt att använda mig av den eftersom jag inte funnit någon litteratur som 
behandlar ämnet repetitionsteknik med professionella musiker, inriktad mot nutida musik. 
Dessutom närmar de sig ämnet på ett handfast, konkret sätt. Naderis hypotes och analysmetoder 
fann jag dessutom tillämpbara på nutida musik och hennes arbete har haft stor påverkan på mina 
videoanalyser, särskilt inledningsvis, även om mina analyser varit mer kvalitativt än kvantitativt 
inriktade.

Det finns många detaljaspekter som kan läggas på dirigentens repetitionsarbete. Exempelvis 
beskriver Naderis avhandling några sådana aspekter mycket ingående. Jag har däremot valt att göra 
en avgränsning till aspekter som har att göra med repetitionsupplägget i stort och hur dirigenten 
kommunicerar med orkestern och utövar sitt ledarskap.

ii. Intervjupersoner

Eftersom detta arbete i huvudsakligen är kvalitativ forskning bedömdes det vara tillräckligt med sju 
forskningsintervjuer för att få en mättnad i resultatet, eftersom intervjusvaren visade på många 
likheter men även vissa olikheter mellan intervjupersonerna. Urvalet av intervjupersonerna gjordes 
utifrån den praktiska aspekten att jag på ett relativt enkelt sätt skulle kunna genomföra intervjun på 
plats och inte via telefon. Alltså sökte jag personer i närheten av Piteå och Stockholm. Intervjun 
med Sundkvist, som varit min konstnärliga handledare, gjordes som en provintervju men togs med i 
uppsatsen eftersom resultatet bedömdes vara tillräckligt relevant och intressant.

iii. Ljudkvalitet på videodokumentationen

I arbetet med Norrbotten NEO använde jag videokamerans inbyggda mikrofon, placerad i 
ensemblen, vilket hade negativa konsekvenser för ljudåtergivningen, framförallt rörande den 
dynamiska balansen mellan de olika instrumenten. Det blev en bättre ljudåtergivning i Gävle när en 
extern mikrofon, placerad ovanför orkestern, kopplades ihop med videon.

Säkerställandet av en god ljudåtergivning av mina muntliga kommentarer till musikerna, framför 
allt i Gävle, borde ha skett genom en extra mikrofon riktad mot just mig. Nu fick jag under analysen 
höja volymen till max vid mina kommentarer för att höra dem, och tyvärr hörde jag ändå inte alla, 
men det bedöms inte ha påverkat resultatet av detta arbete.
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iv. Utbildningssituationens eventuella påverkan på resultatet

Eftersom arbetet med Norrbotten NEO och Gävle Symfoniorkester ingick i min utbildning och jag 
inför och under arbetets gång då och då fick handledning av professor Sundkvist skiljer sig dessa 
utbildningssituationer från ordinarie dirigentuppdrag. En vanlig företeelse i en utbildningssituation 
för dirigenter är att dirigentstudenten inte blir accepterad till hundra procent som ledare utan att 
musikerna till viss del även sneglar på handledaren. På det hela taget tror jag inte 
utbildningssituationen har påverkat resultatet och att det fanns en acceptans för att jag ledde och 
initierade repetitionsarbetet. Däremot bör det noteras att det under den första repetitionen av 
Hermanssons verk med Norrbotten NEO blev ett slags delat ledarskap mellan mig och 
professorerna eftersom de relativt ofta tog initiativ till vad som skulle repeteras och hur det skulle 
ske.

b. Slagteknik och ensemblestorlek

Jag tror att det är dirigentens slagteknik i sig, samt hans uppfattning om hur den bäst återspeglar 
musiken och vägleder musikerna, som ska avgöra valet att dirigera med taktpinne eller ej. Om 
dirigenten brukar använda taktpinne men misstänker att musikerna i en solistensemble uppfattar den 
alltför uppfordrande kan man prova att använda en kort taktpinne eller helt avstå från att använda 
den. Däremot har jag under arbetets gång blivit mer övertygad om det goda med att leda en liten 
solistensemble genom huvudsakligen små slag och gester, dels för att musikerna lättare ska kunna 
läsa av slagriktning och tempo, dels för att visualisera dirigentens ledarroll av att överblicka och 
vara medspelare.

Oavsett ensemblestorlek har jag också insett vikten av en avspänd slagteknik och gestik. När jag såg 
videodokumentationen från andra repetitionen med Gävle Symfoniorkester fick jag en känsla av 
lugn och koncentration. När jag har tittat och funderat på vad som skiljer den repetitionen från de 
övriga så uppfattar jag att min slagteknik, gestik men även kroppshållning och andning är mer 
avspänd i just den repetitionen. Trots det valde jag att avstå från att ta med videodokumentation från 
den repetitionen, eftersom jag ansåg att resultatet som helhet framgick tillräckligt bra med videor 
från den första repetitionen.

Jag har under arbetets gång insett vikten av en huvudsakligen god hållning, balans och undvikande 
av svajande rörelser med överdelen av kroppen eftersom det dels bidrar till min egen, inre 
koncentration på musiken, dels främjar en god kontakt och kommunikation mellan dirigent och 
musiker. Att en god hållning gör arbetet effektivt är särskilt påtagligt i arbetet med en orkester, 
tycker jag.

c. Fler aspekter av repetitionsarbetet

i. Disposition av tiden

Jag tror på att inleda första repetitionen med en genomspelning av verket oavsett ensemblestorlek. 
Det ger en första helhetsbild av musiken, som ofta framförs för första gången någonsin, samt 
belyser vad man kommer att behöva öva på. Verkets längd i förhållande till den tillgängliga 
repetitionstiden samt graden av komplexitet är vägledande för antalet genomspelningar. Om verket 
är kort kan man med fördel spela igenom det två gånger innan man börjar repetera men annars bör 
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man påbörja repetitionsarbetet redan efter första genomspelningen. Är ljudbilden komplex kan man 
behöva spela stycket igen för att ge musikerna en ny chans att förstå sin funktion i helheten.

Ett bra "flow" i repetitionsarbetet är A och O för att upprätthålla energin i rummet och musikernas 
uppmärksamhet. Om man repeterar korta avsnitt tvingas man följaktligen avbryta spelet ofta, vilket 
kan vara frustrerande för musikerna. Likaså kan stunder av lång väntan utan att få spela vara 
frustrerande eller göra musikerna trötta och passiva. Jag upplever att orkestermusikerna är särskilt 
känsliga för detta, medan musikerna i en solistensemble är mer vakna och nyfikna på 
repetitionsarbetet av nutida konstmusik, även när de inte själva spelar, samt att de är mer måna om 
detaljer och perfektion. Generellt sätt bör man alltså i en orkester hålla uppe repetitionstempot, och 
därmed energin, genom att låta stora delar av orkestern få spela så långa avsnitt som möjligt, bryta 
så sällan det går och göra avbrotten så korta som möjligt.

Repetitionsarbetet påverkas av i vilken grad musikerna är bekanta med musiken sedan tidigare samt 
deras förkunskaper om och vana vid att spela nutida musik. Jag tror att en musiker med mycket 
erfarenhet av att spela nutida musik är van vid arbetssättet att ofta behöva bryta, medan en musiker 
med erfarenhet huvudsakligen av standardrepertoaren troligtvis är mer van vid att spela långa 
avsnitt utan avbrott. Jag börjar också misstänka att blåsmusiker och stråkmusiker reagerar olika på 
att inte spela under en längre stund; stråkmusiker vana vid att spela ofta och länge kan bli trötta och 
passiva när de behöver vänta på andra musiker på grund av deras ovana vid situationen. 
Blåsmusiker är däremot vana att vänta längre stunder utan att spela, men har, enligt Hammarström, 
å andra sidan problem att kunna prestera på topp efter ett långt uppehåll på grund av deras "ambis".

ii. Ett spelavbrotts innehåll och längd

Vad kan ett spelavbrott innehålla och hur kort bör det vara? Förutom exempelvis dirigentens 
feedback på, eller instruktioner om, spelet och information om musikens struktur kan avbrottet 
bestå av diskussion mellan någon kombination av dirigent, musiker och tonsättare. Förekomsten av 
diskussioner i solistensemble under repetitioner och den nästan totala avsaknaden av sådana i 
orkester har troligtvis med antalet inblandade människor att göra och en etablerad repetitionskultur; 
jag tycker att repetitionsarbetet i liten solistensemble med dirigent påminner en del om situationen i 
en kammarmusik-ensemble utan dirigent där musikerna diskuterar sig fram till den konstnärliga 
gestaltningen med varandra under repetitionen. Dessutom lämpar sig det korta avståndet mellan 
musikerna i en solistensemble bättre för diskussion än i en orkester eftersom man har lättare att 
både se och höra varandra. Det skulle dessutom gå åt alldeles för mycket repetitionstid till 
diskussion om alla orkesterns medlemmar skulle uttala sig.

För mig som dirigent var det lärorikt att lyssna till diskussionerna i solistensemblen mellan de 
initierade, erfarna musikerna och tonsättaren. De var dessutom värdefulla eftersom de ofta fick 
konsekvenser för gestaltningen.

När blir avbrottet för långt? Svaret är kanske: när koncentrationen försvinner och repetitionsarbetets 
"flow" går förlorat. Vid videoanalysen märkte jag att det verkar finnas en gräns vid tre minuter, och 
ofta betydligt tidigare än så, och att toleransen för ett avbrott beror på förhållandet mellan längden 
på de spelade partierna och avbrotten, samt på avbrottets innehåll. Jag märkte det på min egen 
uppmärksamhet vid själva analysen men dessutom såg jag tecken bland musikerna på att avbrottet 
blivit för långt genom att det började bli oroligt i rummet: flera pratade samtidigt, kroppar flyttade 
sig på stolarna etc. Jag uppfattar dock att toleransen för ett längre avbrott är högre i solistensemble 
än i orkester.
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iii. Repetitionsplan eller inte?

Alla dirigenter känner nog igen sig i dilemmat att repetitionen sällan blir som man tänkt sig. Oavsett 
hur väl vi förberett oss genom att studera partituret och tänka ut kreativa lösningar på hur man kan 
repetera ett musikaliskt avsnitt så träffas man ibland av realiteten som av ett överraskande slag i 
magen: det låter inte alls som man tänkt sig, musikernas svårigheter infinner sig på helt andra 
ställen än man trodde och tiden man avsatt för att repetera ett visst parti stämmer inte alls. 

Inför första repetitionen av Björn Sikströms verk Sun med Gävle Symfoniorkester var min avsikt att 
inleda med en genomspelning och därefter repetera kronologiskt från verkets inledning och se hur 
långt vi skulle hinna. Efter genomspelningen repeterade vi verkets inledande två minuter och 
eftersom jag dröjde så länge vid det avsnittet, i min iver att "sätta ribban" och öva noggrant, kom vi 
inte längre i stycket. För att jag skulle jag hinna med att repetera resten av verket under andra 
repetitionsdagen fick repetitionsschemat för andra dagen justeras med följden att de andra styckena 
som skulle repeteras gavs mindre tid.

Trots erfarenheterna från första dagen fastnade jag nästan omgående under andra repetitionen 
genom att jag repeterade ett mycket kort avsnitt med några få träblåsmusiker under cirka fyra 
minuter. Det var nödvändigt att repetera avsnittet på grund av svårigheter med polyrytmik och 
artikulation men konsekvensen blev att stora delar av orkestern fick sitta och vänta, och detta i 
början på repetitionen. I efterhand har jag insett att jag genom att låta andra 
instrumentkombinationer spela skulle ha kunnat repetera avsnittet mer effektivt, och därmed 
snabbare, än vad jag gjorde och på så sätt lösa den rytmiska osäkerheten och artikulationen. Jag 
skulle också, när jag hörde behovet av att reda ut svårigheterna i träblåset, ha kunnat ta beslutet, att 
göra det i slutet på repetitionen sedan övriga musiker fått gå därifrån.

iv. Vilka musikaliska parametrar prioriteras?

De musikaliska parametrar som enligt intervjupersonerna tycks vara essentiella att sätta på plats 
först i repetitionsarbetet med nutida konstmusik är rytm/samtidighet, dynamik/balans och 
artikulation. Den ordningen överensstämmer i stort sett med resultatet från videoanalysen av mitt 
repetitionsarbete som visar att jag jobbade mest med dynamik/balans, nästan lika mycket med 
rytm/samtidighet följt av uttryck och artikulation.

Eftersom det finns så skiftande åsikter bland intervjupersonerna om när man ska jobba med de 
övriga parametrarna, såsom frasering, intonation och uttryck, tror jag att dirigentens goda smak får 
avgöra. Vilka musikaliska parametrar som ska repeteras, och i vilken ordning, tror jag är avhängigt, 
förutom hur det låter, kompositionen i sig, medan ensemblestorleken verkar sakna betydelse. Se 
även kapitel 3. d. Dirigentens disposition av repetitionstiden.

Mitt intryck från videoanalysen är att det är relativt enkelt att, utifrån dirigentens uttalanden, avgöra 
vilka musikaliska parametrar som repeteras. Dock är det betydligt svårare, och mer komplext, att 
avgöra detta utifrån dirigentens slagteknik, gestik och övrigt kroppsspråk under spelets gång. 
Eftersom dirigentens slagteknik, gestik och övrigt kroppsspråk, i bästa fall, uttrycker mycket av de 
olika parametrarna, sker ett repetitionsarbete under spelets gång som inte verbaliseras till musikerna 
och som inte framkommer i de videoanalyser jag gjort till detta arbete. Det kan alltså vara så att 
man för att få ett ännu "sannare" resultat av dirigentens repetitionsarbete måste studera och ta 
hänsyn även till de aspekterna. Ett exempel på hur sådan analys kan genomföras är Naderi (1985).
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v. Musikernas behov av feedback från dirigenten vid omtag

När jag arbetade med Norrbotten NEO och Gävle Symfoniorkester angav jag inte alltid en verbal 
motivering till omtaget utan behöll den för mig själv. Ofta tänkte jag att om jag repeterar musikens 
olika skikt, till exempel en ackordbakgrund för sig och en baslinje för sig, så sker det automatiskt 
förbättringar. Detta upplever jag också stämmer, framför allt gällande rytm/samtidighet och 
dynamik/balans. Till exempel erfor jag att det ofta uppnås en korrekt balans automatiskt när 
musikens olika skikt tydliggörs och musikerna sålunda blir medvetna om deras funktion i 
sammanhanget.

Det jag blivit medveten om, genom intervjuerna och feedback från mitt repetitionsarbete, är att 
musikerna har ett stort behov av verbal eller visuell feedback från dirigenten. En dirigent bör, 
oavsett ensemblestorlek, motivera i stort sett varje omtag samt gärna ibland upplysa om vilken 
funktion den enskilde musikern har i sammanhanget. Om musikerna gång på gång får ta om ett 
avsnitt utan att få feedback från dirigenten kan de bli osäkra, frustrerade och trötta. Om dirigenten 
däremot motiverar sina omtag kan repetitionsarbetet bli mer effektivt. Det tror jag bland annat beror 
på att man slipper de negativa effekterna av undanhållen feedback.

d. Kommunikation och ledarskap

i. Dirigent, musiker och tonsättares position i rummet samt dirigentens hållning 

Det är intressant att i videoanalyserna notera betydelsen av dirigentens position. Att sitta framför en 
liten solistensemble tycker jag vid videoanalysen ger ett mer sympatiskt intryck än att stå. Det är 
också ett enkelt sätt att signalera till musikerna att dirigenten är på samma plan som de, d v s en 
symbol för jämlikhet. Under repetitionsarbetet upplevde jag det dock ovant, och ibland lite passivt, 
att sitta, men det kan bero på att jag är van att dirigera stående. Vid konsertsituation med liten 
solistensemble tycker jag man ska vara öppen för att antingen sitta eller stå, med hänsyn till 
solistensemblens storlek, musikens art och konsertsammanhanget. Att stå framför en orkester känns 
naturligt för mig, och signalerar ett annat slags energi och beredskap än att sitta, tror jag. Generellt 
sett föredrar jag att stå framför en orkester oavsett om det är repetition eller konsert. Däremot sitter 
jag numera gärna ner och repeterar när jag leder ett mindre antal musiker, exempelvis en 
stämrepetition.

Jag uppfattar att kontakten mellan dirigent, musiker och, där så är möjligt, tonsättare är viktig 
oavsett ensemblens storlek. Däremot påverkar faktorer såsom antal musiker, avstånd mellan dirigent 
och musiker samt var tonsättaren, om han är närvarande, befinner sig i rummet kontakten och 
därmed kommunikationen. Särskilt känsligt tycker jag det är, baserat på mina egna erfarenheter i 
detta arbete, att förlora kontakten mellan dirigent och musiker i en orkester vilket sker när 
dirigenten vänder ryggen mot musikerna, eller rent av lämnar scenen, för att kommunicera med 
tonsättaren, som kanske sitter i salongen. Då sjunker lätt energin i rummet och det kan bli oroligt 
bland musikerna. Därför är det att föredra att, i enlighet med det som framkom i intervjun med 
Andersson, att tonsättaren, när han är med vid en orkesterrepetition, sitter på scenen nära dirigenten, 
alternativt kommer fram till scenen när något behöver diskuteras, istället för att dirigent och 
tonsättare diskuterar över ett stort avstånd.

I arbetet med solistensemble är däremot dirigent och musiker placerade mycket närmare varandra, 
och man repeterar kanske rent av i ett mindre rum istället för en stor konsertsal. Följaktligen är det 
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naturligt att tonsättaren sitter nära dirigent och musiker i en solistensemble. När jag jobbade med 
Norrbotten NEO satt tonsättaren precis snett bakom mig. Då kunde han prata direkt med musikerna 
eller mig och alla kunde höra honom tydligt. Det var bra, tycker jag.

ii. Diskussion under repetition

En stor del av repetitionstiden under mitt arbete med Norrbotten NEO ägnades åt diskussion mellan 
musiker och tonsättare, framför allt gällande notation och spelsätt. Det förekom också några 
diskussioner mellan mig och musikerna angående slagteknik, rytmisk orientering, dynamik och 
klang. Att jag generellt sett uppmuntrade musikerna till att ställa frågor till tonsättaren eller mig i 
solistensemblen bidrog till en dialog mellan musiker, tonsättare och dirigent som var fruktbar, även 
om den ibland fick lite väl mycket utrymme. Däremot var det direkt olämpligt att tillåta så många 
orkestermusiker att ställa frågor till mig och tonsättaren i arbetet med Gävle Symfoniorkester. Man 
ska betänka att det kan ta lång tid att besvara frågorna. Vissa frågor kanske också musikerna kan 
ställa till dirigenten eller tonsättaren i en paus.

En fördel med en närvarande tonsättare är möjligheten för dirigent och musiker att direkt få svar på 
frågor om interpretation eller speltekniska frågor på ett sätt som verkligen kan berika arbetet. Detta 
ter sig lättare i en solistensemble eftersom diskussionsmöjligheterna där är större och mer 
accepterade. Å andra sidan kan tonsättarens närvaro vid en orkester kanske motivera även de 
musiker som eventuellt är tveksamma till nutida musik. Jag har också lärt mig att musikerna 
uppskattar när de får kommentarer direkt från tonsättaren istället för att dirigenten agerar mellanled.

Som dirigent kan man göra eventuella frågestunder i orkestern mer effektiva genom att själv svara 
på flera av musikernas frågor istället för att, som jag nästan alltid gjorde, vända mig om och 
rådfråga tonsättaren. Det gjorde jag i all välmening men det blir ineffektivt och man förlorar "flow". 
Vissa frågor behöver inte tonsättaren svara på, eftersom dirigenten kanske gör det både snabbare 
och bättre. Dirigenten kan också minska tidsåtgången genom att besvara frågor kärnfullt och säkert. 
Detta verkar dock komma med erfarenhet och fördjupad kunskap. Det handlar också om att vara 
förberedd ”till tusen” och inte blir stressad av frågorna.

iii. Dirigenten som arbetsledare

Som dirigent har man en arbetsledarfunktion oavsett ensemblestorlek som innebär att bestämma och 
ansvara för hur tiden disponeras. Gällande att hålla uppe ett "flow" är det dirigentens ansvar att 
vänligt men bestämt avrunda ett avbrott eller en diskussion oavsett ensemblestorlek. Intervjusvaren 
visar dock att ledarrollen skiljer sig åt mellan solistensemble och orkester. I solistensemblen 
förväntas dirigenten vara lyhörd för musikernas kunskap och tolkning och snarare ha överblick över 
ensemblen än att diktera. Det kan gälla såväl vilka partier man repeterar som hur man tolkar 
musiken. Dirigentens roll är mer av att vara ensemblemedlem än traditionell ledare. Trots detta har 
dirigenten det yttersta ansvaret även i en solistensemble. I orkestern förväntas dirigenten kunna ena 
många musikers olika tolkningar till en enhet. För att få med sig det stora antalet musiker, även de 
som inte är insatta i eller intresserade av nutida musik bör orkesterdirigenten ha en karismatisk 
utstrålning och besitta starka ledaregenskaper såsom att snabbt besluta vad som behöver repeteras 
och kunna leverera korta, kärnfullt formulerade synpunkter och problemlösningar.
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e. Framtida forskning

Några tänkbara frågor för framtida forskning är: Vad finns det för sammanställning av litteratur 
inom forskningsområdet? Hur skiljer sig slagteknik och gestik åt mellan repetition och konsert? 
Vilken betydelse har repetitionens utformning och innehåll för det konstnärliga slutresultatet? Hur 
kan repetitionstekniken användas som ett instrument för dirigentens utvärdering av sitt eget arbete? 

Andra tänkbara frågor för framtida forskning om man skulle undersöka dirigentens beslutsprocess 
under ett repetitionsarbete är: Vad väljer dirigenten att jobba med och av vilken anledning? Varför 
väljer dirigenten att jobba med en sak men inte med en annan? Hur kan dirigenten mentalt förbereda 
sig inför repetitionen för att klara av att hantera dessa val, som ofta tas blixtsnabbt och intuitivt, så 
att det påverkar repetitionsarbetet med musiken och musikerna positivt?

f. Slutord

Syftet med detta arbete var att undersöka dirigentens repetitionsteknik, kommunikation och 
ledarskap med musikerna under repetition av nutida konstmusik med instrumental solistensemble 
respektive symfoniorkester med professionella musiker. Så vilka är skillnaderna i dirigentens 
repetitionsteknik mellan att repetera en instrumental solistensemble och en symfoniorkester? Och 
vilka är skillnaderna i dirigentens kommunikation och ledarskap  med musikerna mellan att repetera 
en instrumental solistensemble och en symfoniorkester?

Intervjusvaren visar att eftersom nutida musik ofta består av växlande taktarter och komplicerade 
rytmiska figurer bör dirigenten ha tydlig slagteknik och gestik, som särskilt i liten solistensemble 
bör vara små. Vidare bör dirigenten vara tydlig med att reda ut komplicerade rytmer och instruera 
musikerna. I första hand bör dirigenten arbeta med de musikaliska parametrarna rytm/samtidighet, 
dynamik/balans och artikulation. Men det är extra viktigt, kanske beroende på att det är ny och ofta 
okänd musik, att dirigenten också kan gestalta musiken och lyfta den till en högre nivå. I en 
orkester, där musikerna inte är lika specialiserade på nutida musik som i en solistensemble, är det 
också viktigt att tydligt kunna instruera musikerna samt visa förståelse för vad som kan vara 
speltekniskt svårt.

Den stora skillnaden mellan solistensemble och orkester ligger i dirigentens kommunikation och 
ledarskap där dirigenten i solistensemblen enligt intervjusvaren bör vara lyhörd för musikernas 
kunskap och tolkning och snarare ha överblick över ensemblen än att diktera medan dirigenten i 
orkestern förväntas kunna ena många musikers olika tolkningar till en enhet, och även få med sig de 
musiker som inte är insatta i eller intresserade av nutida musik, genom karismatisk utstrålning och 
starka ledaregenskaper såsom snabbt beslutsfattande och verbal kärnfullhet.

g. Slutsatser

Från mitt konstnärliga arbete och intervjuerna har jag kommit fram till följande slutsatser:

1) Ju mer okänd och komplex musik desto viktigare att förmedla en musikalisk helhet till den 
enskilde musikern och låta den förstå sin stämmas funktion i helheten.

2) Ju färre musiker i ensemblen desto viktigare att dirigera med små slag och gester, gärna sittande, 
och att lyhört genom diskussioner med musikerna, ta del av deras kunskap och förslag till 
musikalisk gestaltning.
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3) Ju fler musiker i ensemblen utan specialkunskap i och intresse för nutida musik desto viktigare 
att inspirera och motivera den enskilde musikern.

Skillnaderna mellan solistensemble och orkester kan ofta vara stora; det kan gälla såväl kunskap om 
och intresse för nutida musik som förväntningar på dirigentens kommunikation och ledarskap. För 
att repetitionsarbetet både ska gynna det konstnärliga slutresultatet och bidra till ett kreativt, bra 
arbetsklimat behöver dirigenten vara medveten om dessa skillnader.
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Förteckning över video- och partiturexempel

a. Videoexempel

NEO_video1. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video2. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video3. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video4. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video5. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video6. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video7. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Konsert.

NEO_video8. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video9. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Norrbotten NEO. Repetition.

NEO_video_Hermansson. Hermansson, Tony. The Lazy Wood's Poem. Norrbotten NEO. Konsert.

NEO_video_Taylor. Taylor, Phil. Landscapes*. Norrbotten NEO. Konsert.

GSO_video1. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Repetition.

GSO_video2. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Repetition.

GSO_video3. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Repetition.

GSO_video4. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Repetition.

GSO_video5. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Repetition.

GSO_video6. Sikström, Björn. Sun. Gävle Symfoniorkester. Konsert.

b. Partiturexempel

Sikström_partitur1. Sikström, Björn. Sun. Takt 1-7.

Blomqvist_partitur1. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Takt 56-66.

Blomqvist_partitur2. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Takt 45-48.

Blomqvist_partitur3. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Takt 67-73.

Blomqvist_partitur4. Blomqvist, Ulf. LUGI HF excerpts. Takt 16-27.
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