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Introduktion 
Titeln på det här arbetet är lånat från ett berömt citat från en lika berömd maestro - Wilhelm Furtwängler -  
Berlinfilharmonikernas mångårige dirigent och orkesterfostrare som verkade mellan världskrigen. Furtwängler 
satte sin omistliga prägel på ”sin” ensemble genom sin blotta närvaro i konsertsalen, troligtvis beroende på 
kroppsspråket. Det finns en historia som berättar om en medioker gästdirigent som repeterade 
Berlinfilharmonikerna inför en konsert, och plötsligt så förändrades allt till det bättre som genom ett trollslag! 
Klangen blev klarare och samspelet fungerade utan problem. Hur hade denna transformation kunnat äga rum? 
Hela orkestern var förvånad över fenomenet - och plötsligt upptäckte en musiker i orkestern att maestro 
Furtwängler hade smugit sig in i salen och satt sig längst bak för att lyssna på repetitionen – utan att hälsa eller 
på annat sätt annonsera sin ankomst. Maestrons blotta närvaro hade förbättrat orkesterns kvalité och spelnivå! 

Detta är en i raden av mytiska och bra historier om Furtwängler som naturligtvis inte är sanna – men den kan 
tjäna som ett exempel på vilken roll dirigentens fysiska uppenbarelse och gestik har för musiken. Intresset för 
hur andra dirigenter ser på det här fenomenet väcktes tidigt hos mig, och när jag skulle påbörja arbetet med 
examensarbetet, kändes det naturligt att gå till botten med vad litteraturen hade att säga om icke-verbal 
kommunikation. 
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Historisk bakgrund 
Under första hälften av 1800-talet började kompositörer skriva musik med komplexa rytmer och för större 
instrumentala och vokala ensembler än tidigare. Det nya tillvägagångssättet krävde en ledare som kunde hålla 
ordning på alla rytmer, harmoniska och musikaliska strukturer samt organisera repetitionerna på ett effektivt 
sätt. Utifrån behoven växte den moderna dirigenten fram och etablerades som en egen yrkesroll framför kören 
eller orkestern. Till en början var det naturligt att kompositören själv axlade ansvaret. Detta främst av praktiska 
skäl, då upphovsmannen kände verket bäst och kunde förmedla det avsedda musikaliska budskapet. Men då 
som nu är det inte självklart att kompositören är en god dirigent, vilket fick till resultat att det självständiga 
dirigentyrket växte fram.  

Från början existerade det inga fasta slagmönster eller enhetlig teknik. Dirigenten visade helt enkelt det mest 
basala för att hålla ihop de musikaliska strukturerna: det vill säga pulsen på enklast möjliga sätt. Tekniken var 
enkel – man studsade med handen i en nedåtgående rörelse. Detta kallar vi idag för ett slag i takten eller tactus. 
Tekniken användes då oberoende av vilken taktart som framfördes. Vissa dirigenter använde händerna och 
andra en primitiv - ofta ganska tung - form av dirigentpinne. En tredje kategori (Mendelssohn och hans 
efterföljare) rullade helt enkelt ihop ett notblad och använde detta som redskap. 

Snart utvecklades olika nationella och regionala traditioner med olika slagmönster oberoende av varandra, 
detta kan vi idag se spår av i de olika ”dirigentskolorna” som utvecklats av olika inflytelserika lärare under 1900-
talet i USA (Fritz Reiner, Pierre Monteux, Serge Koussevitzky), Tyskland (Hermann Scherchen), Ryssland 
(Ilya Musin) och Japan (Hideo Saito). Ett intressant historiskt exempel är mönstret för tretakt, som såg 
annorlunda ut i Tyskland, Frankrike respektive Storbritannien. Olika former och olika riktningar - men 
fortfarande ett tretaktsmönster. Här nedan är några exempel hämtade från ett urval läroböcker hur olika 
fyrtaktsmönster kan se ut: 

 

Förutom olika takteringsmönster fanns det under mitten av 1800-talet två "skolor" hur dirigentens skulle 
förhålla sig till det musikaliska uttrycket i sin ledarroll. Den ena representerad av Felix Mendelssohn – som stod 
för strikta tempi utan alltför vidlyftiga rubateringar, elegant slagteknik med exakta och små handrörelser.  
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Verket skulle tala för sig självt, det var inte nödvändigt att överdriva eller visa något känslomässigt i mimiken 
eller kroppsspråket för att inspirera eller exaltera musikerna. En senare efterföljare till den här dirigentfilosofin 
var Richard Strauss, som ansåg att det bara var takteringshanden som skulle vara aktiv, den andra skulle placeras 
i rockfickan och vara passiv. Ensemblen skulle ledas med små och exakta gester och dirigentens skulle absolut 
inte arbeta med kroppen utan stå i stram givakt under arbetet. 

Den andra skolan - huvudsakligen representerad av Richard Wagner - hade en friare syn på tempi med rubato 
som ett verktyg för att understryka den musikaliska meningen. Wagner använde många ansiktsuttryck och 
införlivade hela kroppen i sitt dirigerande för att inspirera musikerna att spela på högre nivå. Han hävdade 
också att dirigenten är musiken när vederbörande leder den - interpreten blir en del av det musikaliska verket 
när hen återskapar och illustrerar det hela med sin kropp. Även den här stilen eller estetiken kring dirigentens 
uttryck har representanter och efterföljare. Den färgstarkaste var kanske Wilhelm Furtwängler, som menade 
att den verkliga dirigeringen låg i kroppsspråket och gestiken bortom takteringen1.   

Dessa två uppfattningar eller synsätt om hur dirigenten ska uppträda och arbeta, strävar naturligtvis efter 
samma sak – att utveckla de bästa möjliga verktygen för att kunna tolka det som kompositören har avsett med 
sitt verk.  
 
Det kan tyckas som om den begynnande dirigenten måste göra ett vägval – eller finns det utrymme för att 
kombinera dessa två filosofier? Jag har haft förmånen att studera för lärare som bekänner sig till båda dessa 
synsätt eller ”skolor” och redan som student på musikhögskolan funderade jag mycket kring vad jag själv 
föredrog som orkestermusiker. En effektiv och kristallklar slagteknik som med militär precision ser till att 
orkestern är tillsammans i alla intrikata rytmer? Eller den känslomässiga konstnären, som med hela kroppen 
uttrycker starka emotioner och tar ut svängarna med rubateringar och dragningar närhelst andan faller på och 
fokuserar mer på klangen än den rytmiska precisionen? 

Allt detta utmynnande i några frågor. Vilken sorts dirigent vill jag vara? Vilket synsätt ligger närmast mig själv 
och hur utvecklar jag i så fall detta till något som gör mig speciell och unik i mitt uttryck som dirigent? Ur vilken 
historisk tradition eller kontext stiger jag fram? För att närma mig åtminstone några av dessa frågor så beslöt 
jag mig att titta närmare på det som jag själv gör ”bortom takteringen” – där förhoppningsvis dirigeringen 
börjar: kroppshållningen, ansiktet och vänsterhanden!  

 
  

                                                
1 Bamberger, s.207-208 
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Mål och syfte 
I det här arbetet söker jag finna och formulera hur dirigenter använder sig av icke-verbal kommunikation för 
att förmedla de konstnärliga avsikterna. Genom en litteraturstudie, en praktisk tillämpning av teorierna och 
till sist en analys, har jag funnit metoder för att fördjupa kunskaperna om dirigentens kroppsliga och icke-
verbala uttryck. 

Metod och material 
Under arbetet med det här examensarbetet har jag genomfört ett omfattande studium av såväl dirigentlitteratur 
som teorier kring icke-verbal kommunikation utanför det musikaliska fältet. Detta är primärt ingen 
litteraturstudie, men den breda teoretiska grunden var en förutsättning för att jag skulle få upp ögonen för flera 
viktiga aspekter som förändrade min syn på min egen gestik. 

Utifrån den studerade litteraturen har jag formulerat definitioner och kategoriseringar av olika rörelser och 
kroppshållningen, som jag använder i mitt konstnärliga praktiska arbete för examensarbetet.  

I ett tidigare stadium av arbetsprocessen gjorde jag en pilotstudie där jag i princip testade metodiken och 
analysverktyget jag slutligen använder mig av. Flera viktiga detaljer kunde finslipas, och presentationsmodellen 
samt det kritiska förhållningssättet under självanalysen växte fram.  

Vidare gjorde jag en videoupptagning där jag leder Norrlandsoperans Symfoniorkester i Joseph Haydns 
Symfoni nr.104.  Simultant med partiturstudiet konstruerades en plan för hur jag skulle använda mitt förråd 
av icke-verbala kommunikationsmedel. Sedan analyserade jag mig själv utifrån videoupptagningen och 
jämförde med den plan som jag skissade upp från början.  

Slutligen reflekterar jag över differenserna samtidigt som jag sätter in mig själv och mitt utövande i ett historiskt 
och kulturellt sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Icke-verbal kommunikation – en introduktion 

The art of the theater, especially mime and dance, is heavily dependent upon the universal 
language of nonverbal signs, as is painting and sculpture...Music and song reflect the influence 
of paralinguistic effects. Politicians and other persuaders have long known the value of gesture 
in oratory, and communications research has not neglected nonverbal variables […]2 

Icke-verbal kommunikation är en viktig beståndsdel i flera utövande konstformer. Det är ett till synes enkelt 
begrepp som är sprunget ur lingvistik, semantik och kommunikationsvetenskap, men är ett komplext och 
mångfacetterat område. Det finns en mängd termer som används för att beskriva den ordlösa 
kommunikationen: Icke-verbal kommunikation, icke-verbalt språk, icke-verbalt beteende och gestisk 
kommunikation. I vetenskapliga studier används termer som kroppsspråk, lingvistik och proxemik (läran om 
kroppars närhet i offentliga och privata rum) för att beskriva aspekter av icke-verbal kommunikation och 
interaktion. 

Jag använder uttrycket "icke-verbal kommunikation", och har valt att utelämna alla andra termer som beskriver 
samma - eller liknande - fenomen. När jag använder termen menar jag någon form av kommunikation som 
använder kroppsspråk, kroppshållning, aktiva gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Definitionen har jag 
hämtat hos en pionjär inom området - Albert Mehrabian.3 

Det är problematiskt att finna en exakt definition av icke-verbal kommunikation och det finns forskare som 
hävdar att det till och med kan vara destruktivt att konkretisera icke-verbal kommunikation med ord. Dess 
karaktär är så väsensskilt att det knappast är fruktbart att muntligen beskriva en icke-verbal process. 

“ […] as soon as we try to define nonverbal communication we are in trouble – because we are 
attempting to define a negative entity. To define verbal communication is hard enough but to 
define its obverse, non–verbal communication, is almost impossible... A definition cannot tell 
us what nonverbal communication is, but only what the user of the term means when he or 
she employs the term.4 

I vårt vardagsliv spelar den icke-verbala kommunikationen en viktig roll i vår samverkan med omvärlden. Utan 
att reflektera kring det kombinerar vi en stor mängd icke-verbala signaler med vår muntliga kommunikation. 
Vi förändrar tonläget i rösten samtidigt som vi understryker det förmedlade budskapet med hela kroppen – 
inte minst blir detta konkret när vi har olika förhållningssätt och tilltal till arbetskamrater, vänner och familj. 
Betydelsen av icke-verbal kommunikation är kontextuell – den är knuten till det sammanhang som den 
kommer från. Beroende på situation kan samma gest eller uttryck tolkas olika.  

[…] a conscious or unconscious body movement made mainly with the head, the face alone, or 
the limbs, learned or somatogenic, and serving as a primary communicative tool, dependent 
or independent from verbal language; either simultaneous or alternating with it, and 
modified by the conditioning background (smiles, eye movements, a gesture of beckoning, a 
tic, etc).5 

Icke-verbal kommunikation kan innefatta specifika signaler, vars karaktär och betydelse endast är känd för en 
speciell grupp.                                                                                                                                                                                                                                          
                                                
2 Weitz, 
3 Mehrabian, s1 
4 Benson & Frandsen, s3.� 
5 Poyatos, s128.� 
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Ett exempel är de takteringsmönster som dirigenten använder för att visa orkestermusikerna pulsen. Andra 
signaler kan ha generell karaktär och vara omedelbart igenkännbara tecken för alla. Till exempel händerna över 
huvudet som visar kapitulation, eller att placera händerna intill örat och luta på huvudet för att visa att man 
vill sova. De här två exemplen är gester som är universella och har visat sig ha en praktisk tillämpning i en mängd 
olika kulturer.6 Omvänt kan samma gester ha en flera olika betydelser beroende på i vilken kultur den utförs. I 
Västeuropa kan en nickande rörelse med huvudet användas för att visa bekräftelse, medan samma rörelse i 
Mellanöstern användas för att signalera ett negativt svar eller en oenighet. På samma sätt använder vi "tummen 
upp" -tecknet i Västeuropa som ett tecken för godkännande, medans detta tolkas som en förolämpning i vissa 
asiatiska länder. 

Viss kontext har också givit upphov till specifika universella icke-verbala signaler. Idrottsmän och domare 
använder en form av icke-verbal kommunikation, som är internationell och förstås av alla inblandade. 
Luftfartskontrollsignaler är också internationella, liksom den uppsättning av organiserade handsignaler som 
används av dykare för att kommunicera under vattnet, för att ta några exempel.  

Händerna är kanske det mest direkta verktyget för icke-verbal kommunikation. Och anledningarna till detta 
är många – närheten, positionen och mångfalden av uttrycksmöjligheter:  

When a student wants to speak in a classroom, he raises his hand. […] A soldier, upon greeting 
his officer, salutes. When parting at the train station, friends wave their last goodbyes. An 
audience gives a standing ovation. […] “Pleased to meet you”, he said, while extending his 
hand. Such performances are routine and commonplace, so that ‘handwork’, for the most part, 
goes unnoticed.7 

Närvaron av icke-verbal kommunikation är inget vi reagerar på, det är en del av vår vardag och finns ständigt 
omkring oss. Vi gör gester med händerna och visar en mängd information med kroppen, som känns självklar 
och är en del av vårt invanda beteende.  När vi kommunicerar muntligt, behöver vi kontextualisera budskapet 
mer eller mindre med gester för att det ska nå fram. Däremot fungerar icke-verbal kommunikation kraftfullt 
självständigt utan hjälp. Som Colin Durrant skriver: 

[…] kan gester själva betyda mer än definierade ord: de har konnotationer […] Gesten är ofta 
mer informativ än ord för att indikera förändrade stämningar och känslomässiga tillstånd.8  

Här ligger gestens centrala värde i dirigeringskonsten. Utöver insatser och tecken till specifika 
instrumentalister, att visa dynamik och artikulation, kan dirigenten förmedla det som inte står i partituret. 
Tanken, karaktären, uttrycket, känslan – allt som finns i musiken men inte är specifikt noterat. Inom all form 
av kommunikation, verbal eller icke-verbal, spelar tolkningen in. Ofta tar vi in information och formar åsikter 
grundade på någons tonfall, kroppshållning, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är möjligt att två personer 
som observerar en tredje bildar sig olika uppfattningar om dennes karaktär, humör och uppförande. Det finns 
flera gemensamma utgångspunkter i den icke-verbala kommunikationen som alla kan enas om - men då den i 
stor utsträckning definieras av kontexten, kvarstår komplexiteten i att analysera gester. Denna komplexitet 
ligger både i analysens subjektiva natur och i tolkningen. Studiet av mänskliga gester är därför ett stort och 
omfattande forskningsfält som väcker många intressanta frågor.9   

                                                
6 Knapp, s13. 
7 Schiffrin, s237.� 
8 Durrant, s137. 
9 Gritten & King  
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Dirigering och icke-verbal kommunikation 

Rent fysisk är det problematiskt att kodifiera dirigentens aktiviteter.  Gesterna är inte bara svår att definiera, 
deras effektivitet är ännu svårare att utvärdera.  Att mäta effektiviteten av dirigentens gester, hur de utförs och 
den emotionella avsikten bakom dem är problematiskt, som Herbert Karpicke belyser: 

The cognitive understanding of the orchestra cannot be measured directly during 
performance. Likewise, the individual emotive intent of the conductor may be esoteric beyond 
reliable systematic codification. But if the playing response of the performers is seen as 
contingent upon impulse of will as demonstrated through the gesture of the conductor, then 
the two, playing response and gesture, are linked in a comparative way.10  

Vilka metoder finns då för att värdera dirigentens prestation? Hur gesterna tas emot - graden av perception hos 
musikerna - är det sätt på vilket en dirigent, och därmed dennes effektivitet, utvärderas. Som tidigare nämnts 
är subjektiviteten ett stort problem vid utvärderingar av den här typen.  

Dirigentens fysiska position kan användas som exempel på vilket tolkningsutrymme det finns inom den icke-
verbala kommunikationen. Att ha ryggen vänd mot publiken - den normala utgångspunkten för moderna 
dirigenter - ger upphov till ett antal potentiella tolkningar. Att stå med ryggen vänd mot någon kan ses som ett 
utslag av arrogans, oförskämdhet eller brist på respekt. Det kan också vara en gest som indikerar ledarskap och 
auktoritet, ett uttryck för att ta täten och gå före.11 Med denna speciella aspekt av en dirigents fysiska närvaro i 
åtanke, är det intressant att notera hur dirigentens fysiska position har förändrats mitten av 1800-talet, då 
rollen gradvis utvecklades från taktslagare till musikalisk uttolkare. Från början stod dirigenten vänd mot 
publiken och tjänstgjorde som taktslagare – ungefär som en modern bandledare som räknar in ett storband. 
När ledarrollen under tidens gång förändrades från pulshållare till musikalisk interpret fick detta till resultat 
att dirigenten gradvis vände sig från publiken mot orkestern. Helt plötsligt hade den icke-verbala 
kommunikation blivit annorlunda – den fick en ny kontext att verka i och sålunda en helt ny betydelse – och 
därmed en ny uttolkning av respektive målgrupp!  

Att kontextualisera dirigentens gester inom den relevanta ramen är alltså av yttersta vikt – annars faller den 
platt utan mening som vi tidigare konstaterat. Kördirigenten James Jordan höjer ett varningens finger mot 
pedagoger som på ett oansvarigt sätt reducerar dirigentens gestik till rent fysiska rörelser som inte har sin 
förankring i ett relevant musikaliskt sammanhang: 

[…] many approaches teach gesture separated from the sounds that are evoked by the gesture. 
Conducting is often taught as geometric gesturing in air, devoid of sound. Taught in this 
manner, gesture takes on a meaningless and detached role to the music making process.12  

Partituret är utgångspunkten för dirigentens gestik. Pedagogen och dirigenten Gunther Schuller menar att: 

[…] alla fysiska och koreografiska färdigheter i världen kommer att vara fullständigt 
meningslösa om de representerar en otillräcklig (ur intellektuell synvinkel) kunskap om 
partituret och en inadekvat (känslomässig) känsla för musiken.13  

                                                
10 Karpicke, s9-10. 
11 Small, s79.� 
12 Jordan, s97.� 
13 Schuller, s10.� 
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Clotilde Otranto instämmer och bekräftar: 

Expressive conducting gestures are complex and can be understood only when related to a 
unique musical situation. For instance, there is not one specific gesture for forte, but many 
possible gestures depending on the musical content.14  

Otrantos observation är särskilt intressant för alla som vill tränga djupare in i studiet av raffinerade 
dirigeringsgester. De flesta läroböckerna i ämnet dirigering beskriver grunderna i hur man på ett stereotypt sätt 
kan visa forte med stora gester och piano med mindre rörelser. Ett sådant endimensionellt sätt att dirigera är 
schablonmässigt. Att försöka beskriva med ord - av pedagogiska skäl, hur den gest ser ut som behövs för att 
åstadkomma en viss form av forte är i princip omöjligt. Beroende på sinnesstämning, karaktär och musikaliskt 
innehåll i ett verk, är generaliseringar som dessa alltför förenklade. I själva verket finns det en mängd möjligheter 
till variation med artikulation, klangfärg, textur och balans i varje dynamisk markering. Det specifika 
musikaliska innehållet måste vara utgångspunkten för gesterna och hur de ska utformas. Ett forte i Mozart är 
därför annorlunda än ett forte i Wagner. Och troligtvis är skillnaden lika stor mellan samma nyans i Beethovens 
symfoni nr 1 som i hans symfoni nr 9.  

Intresset för ny teknik och nya möjligheter med hjälp av rörelsescanning, har resulterat i ett antal 
undersökningar med utgångspunkt från dirigentens gestik. Den här forskningen har inriktat sig på de fysiska 
och fysiologiska komponenterna i gesterna15. Det har till och med konstruerats en "dirigentjacka", som har 
utformats för att elektroniskt mäta dirigentens gestik, och mata en dator med siffervärden som i sin tur 
genererar en matris som åskådliggör gesterna i grafiska mönster. 

Här har Leman och Godøy kritiska synpunkter då ovan nämnda projekt plockar ut gestiken ur dess musikaliska 
kontext och blir därför missvisande: 

Although the notion of gesture as movement is very common in modern scientific approaches, 
its reduction to movement as such (also called motion) is not entirely satisfying because in 
many cases music–related movement as such cannot be studied without having additional 
knowledge of the underlying expression and meaning.16  

Det är således fullt möjligt att kartlägga en dirigents rörelser genom att spåra, följa och mäta gesternas storlek 
rumsligt, att se rörelsernas riktning etc. Det går alldeles utmärkt att dokumentera i huvudsak alla tekniska och 
fysiska aspekter som gäller taktering. Alltså den mekaniska stödfunktion som kompletterar den övriga icke-
verbala kommunikationen, som har till funktion att kommunicera känslor och uttryck. Durrant erbjuder 
följande förklaring till denna uppenbara dikotomi av ledarens gester, 

There are two essential ingredients to a conductor’s gestures. One is concerned with the more 
“literal”, giving a signal type of gesture: beating time, keeping pulse, and, perhaps to a lesser 
extent, indicating entries. The other is “connotative” gesture that helps to create the expressive 
character of the music, by following the musical phrase and providing the musical meaning.’17  

Durrant delar alltså upp dirigentens gestik i två kategorier - hantverket (literal) och det konstnärliga 
(connotative). De hantverksmässiga gesterna beskrivs av deras praktiska utförande. De konstnärliga gesterna 
förklaras inte mer specifikt, vilket implicerar att Durrant menar att dirigenten i den här kategorin använder sig 

                                                
14 Otranto, s83-84. 
15 Hashimoto & Sawada, s115-123. 
16 Godøy & Leman, s6. 
17 Durrant, s138. 
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av icke-verbala kommunikationsmedel som kroppshållning, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Här framhåller 
Leopold Stokowski ögonens betydelse i antologin av Bamberger: 

Conducting is only to a small extent the beating of time – it is done far more through the eyes 
– still more it is done through a kind of inner communication between the players and the 
conductor. If this inner communication does not exist, a conductor is only a time beater...18  

Svårigheten att analysera dirigentens gestik har resulterat i att vetenskapen har sökt finna paralleller i andra 
konstnärliga uttryck för finna en framkomlig väg. Gillian McKay exempelvis, jämför dirigering med mimkonst, 
utan annan koppling än att både dirigenter och mimare använder liknande rörelsemönster.19 Dirigenten 
Harold Farberman närmar sig också pantomim i sina försök att analysera icke-verbal kommunikation: 

The technique of conducting...concerns the ability to create sound, line, and meaning with 
physical motion. The baton, the hand, the body, and the eyes – all without words and 
explanation – must achieve a subtle and differentiated result. Conducting is an elaborate 
ritual of pantomime, whose underlying grammar is recognized by musicians the world over. 
The moves made by the conductor are complex and traditional. And at the same time 
universal and entirely susceptible to personalization.20  

Stephen Cotrell å andra sidan undrar om inte de här komplexa gestiska mönstren skulle kunna klassificeras 
som en typ av dans eftersom dirigering är en uppenbart målmedveten handling, med avsiktlig rytmik, och 
omfattar icke-verbala rörelser som inte är vanliga motoriska aktiviteter (detta är Cotrells egen definition av 
dans).21 Komplexiteten och variationen hos dirigentens icke-verbala kommunikationsförmåga har konstaterats 
av många, och dirigenten Gustav Meier har till och med myntat termen kosmetika för att sammanfatta alla 
kroppsliga signaler och ansiktsuttryck.22 Det ska tilläggas att Meier inte lägger några negativa värderingar i 
bemärkelsen påklistrat, utan använder termen som något dirigenten adderar eller lägger till sitt naturliga 
uttryck. Gunther Schuller lyfter fram subtiliteten i det icke-verbala och avvisar all form av generalisering:  

[…] the eyes, the facial expression, indeed the whole demeanour of the body, are important, 
even crucial expressive elements of the art of conducting... they are far too personal, too subtle, 
too diverse, to permit any coherent generalizations or suggestions.23  

Att se parallellerna till mimkonsten eller benämna de här kommunikativa uttrycken för kosmetika sätter fokus 
på faktumet att detta rör sig om tyst, fysisk, ordlös kommunikation. Den omfattar hela kroppen som 
emotionellt uttrycksmedel och vid sidan av de större fysiska rörelserna, spelar ansiktsuttrycken och 
ögonkontakten en central roll i kommunikationsprocessen. Dirigentens arsenal av kommunikativa handgester 
är också essentiella verktyg för att förmedla det interpretatoriska budskapet. 

Beethovens misslyckande som dirigent är väl dokumenterat, men bakom den oortodoxa och våldsamma 
gestiken använde han sin kropp som det främsta uttrycksmedlet för att övertyga musikerna.24 Dirigentens 
kropp, hållning och rörelse, är det primära och kraftfullaste verktyget i det icke-verbala förrådet av emotionella 
uttrycksmöjligheter.  

                                                
18 Bamberger, s199. 
19 McKay, s24.� 
20 Farberman, viii–ix. 
21 Cotrell, s79. 
22 Meier, s342.� 
23 Schuller, s59. 
24 May, s14.� 
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Hållning, kroppsspråk och rörelse 

We have all met someone who exudes confidence and demands respect from the moment they 
walk into the room. What is it about these people that say, “I am confident”, “I know what I 
am doing”, “Follow me”? On the other hand, why do others give off a sense of uncertainty, 
shyness, or lack of confidence even before they speak a word? 

Frågorna som väcks i citatet ovan är centrala när vi talar om kroppsspråk. I vad som är en synnerligen fysisk 
yrkesutövning25, är dirigentens kroppshållning och fysiska uppenbarelse viktiga kommunikationsverktyg - vare 
sig de är medvetna eller omedvetna. Det finns mycket forskning kring detta, speciellt kring kroppshållningens 
betydelse för att etablera auktoritet, utstråla självförtroende och kommunicera ledarskap. När vi tittar på 
människorna i vår omvärld och observerar hur de rör sig, kan vi samla in mycket information. Beteendevetaren 
Daniel Druckman menar att våra kroppsrörelser visar mer om vårt psykologiska tillstånd än vi anar.26 De här 
observationerna är synnerligen relevanta när vi undersöker den icke-verbala kommunikationen hos dirigenter. 

Upphöjd på ett podium och den ende som har sitt ansikte vänt mot ensemblen, har dirigenten en auktoritär 
position och är därmed utsatt för en ökad visuell uppmärksamhet. Med tanke på att musikerna i ensemblen har 
all fokus på dirigentens handrörelser, är det rimligt att även annan, icke-verbal kommunikation får ökad 
betydelse och intensifieras - särskilt i konsertsituationen. Vidare är det rimligt att anta att musiker genom denna 
koncentrerade observation har utvecklat en stor känslighet för dirigentens icke-verbala signaler. 

I första hand överförs den mest uppenbara icke-verbala informationen via kroppen. Egenskaper som 
förtroende, auktoritet och ledarskap, som alla visat sig vara associerade med framgångsrika dirigenter, kan 
tydligt kommuniceras via kroppsspråk: 

Posture transmits the positiveness, strength, and self-confidence of the conductor to the 
ensemble. The stance should thus appear solid, but not overly forced or locked into position... 
Your posture must show you are in command of the situation, that you know what to do. As 
a conductor you are a leader... Your posture alone can do much to communicate this sense of 
leadership.27  

Den stora majoriteten läroböcker i dirigering förespråkar en upprätt, balanserad och högburen kroppsposition 
för att signalera auktoritet. Exempelvis Elizabeth Green betonar att en dirigent ska eftersträva kroppslig balans, 
värdighet och uppriktighet i sitt kroppsspråk.28 Gustav Meier menar också att en upprätt position underlättar 
den visuella kommunikationen med orkestern,29 liknande tankar och åsikter framhålls av Phillips30, Lumley 
och Springthorpe.31  

Dirigenten Anthony Maiello drar till och med en parallell mellan dirigentens kroppshållning på podiet och hur 
militära befälhavare uppträder i sin yrkesutövning på exercisplatsen.32 Maiello tycker också att det är viktigt att 
uppvisa en positiv och välkomnande attityd med hjälp av mjuka och flödande kroppsrörelser, en säker centrerad 

                                                
25 Chesterman, s49. 
26 Druckman, s65. 
27 Busch, s3-4. 
28 Green, s12-13. 
29 Meier, s343. 
30 Phillips, s6. 
31 Lumley and Springthorpe, s91. 
32 Maiello, s11. 
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och upprätt kroppshållning, och visa självförtroende med ett tydligt konstnärligt syfte.33 I deras lärobok för 
dirigenter framhåller Hunsberger och Ernst vikten av ett självständigt ledarskap, men också konstnärlig elegans 
som tillägg till kroppshållningen.34 Önskemålen om att dirigenten ska uppvisa flödande kroppsrörelser och 
konstnärlig elegans lägger till ytterligare en dimension till dirigentens kroppsspråk. Åter ser vi problemen med 
icke-verbal kommunikation - det är mycket lättare att definiera vad som menas med en upprätt kroppshållning 
än till exempel "konstnärlig elegans" och "flödande kroppsrörelse". Den upprätta kroppshållningen är den 
praktiskt mest gångbara. Positionen underlättar för att se alla insatser, taktartsförändringar, 
tempomodifikationer och övriga konstnärliga avsikter om dirigenten står upprätt.  

Bailey lyfter fram den musikaliska energin som en komponent i dirigeringskonsten. Han menar att dirigenten 
måste kunna entusiasmera och förena musikerna mot ett gemensamt konstnärligt mål. Med hjälp av kroppen, 
dess hållning och förmåga att utstråla energi blir detta möjligt35. 

Var dirigenten står på podiet har också inverkan. Står vederbörande längre fram, närmare orkestern, får detta 
en annan effekt än om dirigenten väljer att stå längre bak på podiet. Båda dessa positioneringar reflekterar 
attityder och får effekt på musiken, som Bailey belyser: 

Posture can also be used to cause the ensemble, to create different sounds. If a conductor steps 
or leans towards the ensemble, the players will generally increase the intensity of the sounds 
and/or get louder.36  

Att kommunicera på det här sättet är speciellt intressant för dirigenter. När vi vill kommunicera med 
violinsektionen, kan vi med hjälp av de här verktygen få musikerna mer engagerade och intresserade av vårt 
konstnärliga budskap. På samma sätt fungerar det med armarnas position - en öppen famn anses välkomnande 
och varm, medan en stängd och sluten positionering med armarna upplevs kall och avvisande.37 Armarnas 
position står i direkt korrelation med vilket typ av klang orkestern producerar. Öppna armar resulterar i en 
avslappnad och expansiv klang, medan en mer centrerad position med händerna och armarna runt kroppen får 
motsatt effekt. 

Man kan inte tala om dirigentens händer och armar utan att ta hänsyn till hela kroppen. Alla dirigenter har 
olika fysiska förutsättningar att uttrycka kroppsspråk, ingen är lika. Vi har alla en personlig repertoar av icke-
verbala signaler - medvetna eller omedvetna. Som May uttrycker:  

Musikerna tittar på dirigenten, hela människan. Det musikaliska budskapet kommer från 
fötterna, ända upp till huvudet, inte bara via händerna.38 

  

                                                
33 Ibid. s11. 
34 Hunsberger & Ernst, s2. 
35 Bailey, s10. 
36 Ibid., s12. 
37 Ibid., s24. 
38 May, s8. 
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Ansiktsuttryck och ögonkontakt 

When we want to know what someone is thinking, how they are feeling, or what they might 
do, the first place we frequently look is to their face. This makes considerable sense because the 
human face is capable of generating expressions associated with a wide range of affective states; 
the grimace of pain, the sneer of contempt, the glare of anger, the averted eyes of shame, the 
wide- eyed look of surprise, the intent stare of interest, the quizzical look of puzzlement, the 
frozen stare of terror, the radiant smile of joy, the sly grin of mischief, and much more, all 
emanate from the face. Indeed, it could be argued that the face has the only skeletal muscles of 
the body that are used, not to move ourselves, but to move others.39  

Betydelsen av ansiktsuttryck och ögonkontakt i icke-verbal kommunikation är oerhört stor. Förmågan att 
illustrera och förmedla känslotillstånd via ansiktsuttryck och genom ögonkontakt är speciellt relevant för 
dirigenter. Ansiktet är nyckeln till förståelsen av känslor och känslorna är nyckeln till att förstå ansiktet.40  

Som Anthony Maiello formulerar ansiktsuttryckens betydelse: 

The use of facial expression in conducting is the most personal of all gestures as the face 
generally reflects what is in the heart. The face is one of the most basic and powerful means of 
communication [...] The ability of the face to express sensitive feelings and emotions is 
equivalent to “wearing one’s heart on a shirt sleeve”.41  

De känslor och uttryck som kommuniceras i ansiktet är varierade och mångfacetterade. Beteendevetaren Mark 
Knapp hävdar att våra ansiktsmuskler kan producera uppemot cirka 20 000 individuella ansiktsuttryck.42 Att 
överföra ett budskap med hjälp av ansiktet är mycket effektivt, eftersom det är möjligt att kommunicera mycket 
information på kort tid.43 Knapp menar till och med att det är den primära informationskällan för människan 
vid sidan av det mänskliga talet.44 I den musikaliska miljön där den icke-verbal kommunikationen är att föredra 
är således dirigentens ansiktsuttryck av största vikt. 

Dirigenten Colin Durrant skriver i en studie att några operasångare var obekväma med dirigentens neutrala 
ansiktsuttryck eftersom de förlitade sig så starkt på dennes ansikte för vägledning i dramat. Durrant skriver 
vidare om ett liknande fall:  Under en repetition av La Bohème, blev dirigenten mer och mer irriterad på 
sångsolisten som inte kunde sjunga en bestämd fras som önskat. Och denna irritation underströks av 
dirigentens ansiktsuttryck. Efter ett tag krävde maestron att få veta varför sångaren inte kunde sjunga frasen 
vackert? Varpå solisten svarade: hur kan jag överhuvudtaget sjunga vackert när ni gör sådana fula miner?45  

I båda dessa fall är det svårt att veta om respektive dirigent var medveten om effekten av ansiktsuttrycket, men 
det är uppenbart att sångarna hade andra förväntningar på den information som de hoppades kunnat få från 
dirigentens ansikte.  

 

                                                
39 Russell & Fernández-Dols, s229. 
40 Russell & Fernández-Dols, s3. 
41 Maiello, s68. 
42 Knapp, s199. 
43 Harper & Wiens & Matarazzo, s77. 
44 Knapp, s263. 
45 Durrant, s106. 
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En ökad medvetenhet om såväl ansikte som ögon påminner McKay oss om: 

Conductors need to appreciate how much our face and eyes mean to the ensemble. The 
potential for clarity and richness of communication is immediately magnified when the 
conductor’s face and eyes are visible to the group.46  

En huvudkomponent i icke-verbal kommunikation via ansiktsuttryck är ögonkontakt som är det mest 
övertygande och effektiva kommunikationsmedlet som vi har till vår disposition. Speciellt när det gäller att 
utstråla auktoritet och utöva ledarskap, framhåller Weitz att: 

Eye contact is one of the most direct and powerful forms of nonverbal communication. 
Authority relationships and sexual encounters are examples of interactions which are often 
initiated and maintained through visual communication.47 

Farberman menar att ögonkontakten mellan dirigenten och musikerna är den mest kraftfulla 
kommunikationsformen som existerar och hävdar till och med att det är möjligt att dirigera bara med ögonen.48 
Flera stora dirigenter och lärare är överens om detta och Krueger är övertygad om att ögonen är mer effektiva 
än händerna.49 Casals framhåller att en blick är allt som behövs för att etablera en relation mellan dirigenten 
och orkestern.50 

Många läroböcker fokuserar - inte helt utan anledning - på ögonkontakten, och betonar dess betydelse, särskilt 
vid starten av ett musikstycke. Bailey betonar vikten av ögonkontakt med musikerna innan förberedelseslaget51 
medan Phillips framhåller att man måste behålla ögonkontakten med ensemblen under hela den förberedande 
gesten och vidare genom de första pulsslagen i musiken,52 Labuta går på samma linje som Phillips och menar att 
dirigenten inte får släppa ensemblen med ögonen någon enda gång mellan förberedelsen och det första 
pulsslaget.53 

Genom att i princip kunna partituret utantill kan dirigenten maximera ögonkontakten och ha en obruten 
kommunikation med ensemblen.54 Hideo Saito, till exempel, förespråkar att dirigera från minnet för att 
maximera ögonkontakten.55 Meier påpekar att dirigera utantill resulterar i ökad ögonkontakt med musikerna 
men också att det blir enklare att förmedla musikens emotionella innehåll.56  

Att dirigera från minnet - utan partitur -  eller så nära som möjligt, har alltså en dubbel funktion.  En grundlig 
kunskap om musiken och partituret ger dirigenten möjlighet att underlätta för musikerna i alla praktiska och 
musikaliska detaljer. När sedan dirigenten har frigjort sig från alla begränsningar ett partiturberoende innebär, 
är denne fri att förmedla det musikaliska budskapet utan en barriär eller hinder.  

                                                
46 McKay, s24. 
47 Weitz, s16. 
48 Farberman, s10. 
49 Krueger, s169. 
50 Bamberger, s150. 
51 Bailey, s18. 
52 Phillips, s19. 
53 Labuta, s9. 
54 Nowak & Nowak, s1. 
55 Saito, s215. 
56 Meier, s341. 



 14 

Händernas gestik 

I första hand används händerna för att visa all grundläggande information rörande tempot, entréer, dynamik 
och artikulation. Med hjälp av standardiserade slagmönster visar dirigenten taktarten och tempot i höger hand 
- ibland med hjälp av en pinne. Den vänstra handen har till uppgift att förstärka musikaliska höjdpunkter, ange 
karaktär och annan information som är praktisk eller expressiv. Denna modell är dock grovt förenklad och det 
finns inga bestämda regler för vilken typ av gest som används när och hur. 

De flesta orkesterdirigenter använder sig av en pinne, och de flesta kördirigenter arbetar uteslutande med 
händerna.  Användningen av dirigentpinnen är både ett utslag av traditionellt beteende och praktisk nytta. 
Förespråkarna menar att pinnen förtydligar och gör gesterna klarare. De som väljer att arbeta utan pinne menar 
att detta gör uttrycket friare i händerna och tillåter en mjukare teknik.  

Professionella musiker har skaffat sig en stor erfarenhet att avläsa och tolka dirigentens gester, vilket innebär 
att de är mycket toleranta och benägna att acceptera subtila, icke-ortodoxa och otraditionella gester, så länge 
dess primära funktion är musikalisk. Sådan kunskap ligger bortom amatör- eller semiprofessionella musikers 
kompetensnivå, de behöver de välbekanta och standardiserade takteringsmönstren för att känna sig bekväma i 
sitt musicerande. Detta faktum belyser Gerry Long, som understryker att, en dirigents repertoar av gester är 
kontextspecifika. Han förespråkar en okomplicerad och ”ren” teknik för att få bästa resultat när man arbetar 
med en amatörorkester, till skillnad från framför erfarna professionella musiker som kan ge en dirigent större 
frihet.57 Följaktligen är det den professionella kontexten som definierar dirigering som utövande konstart, där 
själva grundfunktionen - att slå takten  - får anses som mycket primitiv och i princip sekundär.58 Självklart är 
det dirigentens ansvar att delge ensemblen den rytmiska information via manuella gester, men det är fullt 
möjligt att levandegöra även dessa till synes stereotypa mönster. En hel del musikalisk information kan infogas 
i gesterna när de utförs med utgångspunkt från en meningsfull musikalisk kontext. Karl Krueger menar att  

[…] taktering avspeglar inte bara musikens puls, utan kan också - i experthänder - utforma 
melodiska och formmässiga konturer. Visa accenter, anspänning och avspänning. 

På den här avancerade nivån måste expressiv information inkorporeras i takteringsmönstren. Van Hoesen 
observerar att taktslagandet i sig självt är meningslöst och måste därför anpassas till det musikaliska uttrycket 
för att få en mening.59 Taktslagens storlek och karaktär har sitt ursprung i den musikaliska kontext som de ska 
illustrera.60  

Taktslagens storlek och form kan dokumenteras och analyseras, vilket ger en viss inblick i dess musikaliska 
funktion. I synnerhet lämpar sig dynamik och artikulation för observation och analys. Att variera storleken på 
gesterna är ett effektivt kommunikationsverktyg som oftast motsvarar dynamiska indikationer. Grovt 
förenklat är stora gester förknippade med starka nyanser och mindre med svaga, med en relativ förändring av 
gestens storlek som indikator på alla dynamiska graderingar däremellan.  

När det gäller att analysera gesterna hos en dirigent, är storleken möjligen bland de enklaste att identifiera 
eftersom det är tydligt urskiljbart. 

                                                
57 Long, s68. 
58 Scherchen, s151 
59 Van Hoesen, s2. 
60 Ibid., 5. 
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Artikulationen kan också illustreras tydligt med händerna, genom rörelsen mellan pulsslagen. Skarpa, vinklade 
gester till exempel visar staccato medan en jämn, oavbruten, flytande armrörelse kommer att resultera i legato. 
Phillips beskriver de olika typerna av gester för att illustrera olika former av artikulation: 

Legato articulation is communicated by rounded rebound motions that flow in a curvelike 
fashion from beat to beat... Staccato articulation is communicated by angular rebound 
motions that move in a quick “checkmark” fashion from beat to beat. Marcato articulation is 
communicated by deep angular rebound motions that move in decisive, accented fashion.61  

När det gäller att beskriva, kvantifiera och utvärdera dirigentens gester med händerna vid sidan av de 
grundläggande takteringsmönstren och de signaler som rör dynamik och artikulation, möter vi samma 
svårigheter som jag förde fram i de tidigare avsnitten eftersom även dessa är beroende av kontexten och 
upplevelsen hos mottagaren. 

	
	

 
	

Wilhelm Furtwängler dirigerar - teckning av konstnären Lisl Steiner 

 

 
 

	
  

                                                
61 Phillips, s39. 
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Jämförande analys av ett dirigerat parti 

Här analyserar jag ett filmat parti där jag dirigerar Norrlandsoperans Symfoniorkester i ett framförande av 
Haydns Symfoni nr.104 i D-dur, sats 1 (Allegro). Symfonin är den sista i raden av tolv symfonier komponerade 
i London (även om de andra elva är förlorade). Verket brukar också ibland kallas för Salomonsymfonin efter 
Johann Peter Salomon som arrangerade Haydns två turnéer till London. Verket är komponerat 1795 under 
Haydns vistelse i London, och fick sin premiär samma år på King´s Theatre den 4 maj 1795 under 
kompositörens ledning.  

Det jag dokumenterar är första reprisen fram till genomföringen. Jag har valt det segmentet eftersom det har 
många karaktärsskiftningar och innehåller flera dirigentmässiga kontraster. Dessutom är det formatmässigt 
hanterbart.  

Innan jag gjorde inspelningen planerade jag i förväg vad jag skulle visa med min gestisk och övade in detta 
noggrant enligt den planering som finns redovisad i tabellen under rubriken ”avsedd gest”. Genom att sedan i 
efterhand observera och analysera samma parti, kan jag dokumentera vad jag verkligen gjorde och vilka signaler 
jag sände ut. Och det kanske mest intressanta – om jag lyckades förmedla det jag avsåg från början. 

Vad jag vill illustrera med min gestik 

Min strävan är hela tiden att hålla min gestik till det minimala, men samtidigt inte ge avkall på att förmedla det 
som jag anser är musiken essens eller inre väsen. För att kunna åstadkomma det så försöker jag visualisera 
följande till ensemblen (observera – listan är inte i någon prioritetsordning): 

• Tempo 
• Frasering (melodisk, harmonisk och rytmik) 
• Dynamik (vertikal och horisontal) 
• Artikulation 
• Klangfärg och texturer 
• Stämning och känslomässigt innehåll 
• Karaktären i stort 
• Hur hela den musikaliska strukturen utvecklas (form och struktur) 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här gäller det att ta in och samla hela 

ensemblen med auktoritet och 
målmedvetenhet. Inte minst med 
tanke på punkteringen. Stabilt och 
kraftfullt kroppsspråk. 

Här är jag kraftfull, obeveklig och målmedveten i gestiken. 
Står stabilt och utstrålar auktoritet. Understryker tyngden 
med minspelet i ansiktet. 2 

3 En helt ny karaktär, kräver ett 
annorlunda uttryck i kroppen, mjukt 
och nästan bedjande i violin 1. 

Här höjer jag ögonbrynen och öppnar ansiktet en smula 
för att understryka den nya karaktären. Jag målar suckarna 
med vänsterhanden för att få den frasering jag önskar. 4 

5 
https://youtu.be/iudbZ9h5URU 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 I taktens två första slag behövs en 

avfrasering och sedan mjukt lägga 
de två sista åttondelarna. Här tänker 
jag att stanna i rörelsen mellan de 
två för att understryka stillheten och 
”ladda luften” inför vad som 
komma skall. 

Åttondelarna som jag planerade stanna vid, fångade jag upp 
nästan i en cirkelrörelse. Det fick orkestern att artikulera 
mjukt och behagligt, helt enligt mina önskemål. Klangen så 
att säga mötte rörelsen och fick uttryck, tog gestalt. 

2 Takt 2 och 3 måste ha karaktären av 
framåtanda, även om de liknar 
öppningen på satsen är de olika. 
Utmaningen ligger i att visa en 
framåtriktad klang i stillhet. 
Halvnoterna takterar jag smått för 
att indikera en rörelse och frånvaron 
av fermat. 

Här ser jag att jag förutom det jag planerat att göra, 
understryker rörelsen i klangen med en framåtriktad rörelse 
med vänsterhanden som får ”flyta med” - det känns 
organiskt och musikaliskt och kom naturligt utan planering. 

3 

4 Här vill jag forma dialogen mellan 
violin 2 och violin 1 för att skapa 
spänning och riktning. Jag kommer 
att vända mig till respektive sektion 
för att bejaka deras roll och 
uppmuntra med vänsterhanden. 

Jag söker följa mina intentioner med att bejaka dialogen, 
men är tveksam till resultatet. Det jag ser är alltför stora 
rörelser, jag hade troligtvis fått samma - och kanske ännu 
bättre resultat genom att göra mindre och subtilare gester. 
Jag hade dessutom tjänat på att stå stilla. 

5 

https://youtu.be/VCKdqXphUIM 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här vill jag måla frasen organiskt 

omväxlande i violin 1 och 2, även ta 
fram den ofta bortglömda ”sucken” 
i violin 2 på andra slaget i takten. 

Jag fick inte fram linjespelet mellan violin 1 och 2 som jag 
önskade, vilket var mitt fel. Troligtvis beroende på för stora 
gester. Men jag fick ända fram det jag ville fraseringsmässigt 
i violin 1. 

2 Fokus på cello och dennes suckande 
melodiska fragment. Om det går 
vore det bra om vänsterhanden 
kunde förstärka de långa linjerna i 
Violin 1, 2 och Viola. 

Här fraserade jag cello på samma sätt som violin 1 i 
föregående takt, trots att det inte är tryckt några crescendi 
och diminuendi i partituret, jag lät känslan ta över och 
musiken tala. 

3 Svårigheten här är att planera 
gestiken så att punkterna framträder 
på de två sista slagen i takten, och 
samtidigt hålla pulsen stadig. 

Jag fraserar på samma sätt som de två tidigare takterna och 
lyckas få till punkterna på åttondelarna med hjälp av en 
”stopprörelse”, alltså inte den cirkulära jag använde mig av 
tidigare. 

4 Här måste fortissimot leva hela 
vägen till taktstrecken utan någon 
form av diminuendo. Bör förstärkas 
genom en obeveklig framåtriktad 
rörelse med vänster hand parad med 
en bestämd men liten taktering med 
stort emotionellt motstånd! 

Här signalerar jag stabilitet och auktoritet, och understryker 
det med mimiken i ansiktet. Klangen i halvnoten 
understryker jag med rörelsen i vänsterhanden. Hela taken 
är på väg någonstans, den känns organisk och levande. 

https://youtu.be/eRykM2TD1Qw 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Och här kommer pianissmosvaret 

på den kraftfulla fanfaren i takten 
före. Rytmiken måste vara lika vital 
och exakt som tidigare, men med en 
helt ny, mjukare karaktär. 

Jag kunde vara mjukare i gestiken. Det jag fick fram var lite 
för stelt och uttryckslöst. På inspelningen så ”kixar” 
dessutom en av fagotterna vilket gör att jag reagerar och blir 
lite satt ”ur spel” i koncentrationen. 

2 Här är det som om Haydn rundar 
med några sista suckar i oboen. Jag 
måste få alla att sluta samtidigt, och 
den enklaste lösningen är att bara 
”skaka bort” klangen efter att sista 
åttondelen har spelats. 

I min ivrighet att skaka bort klangen blir gesterna alltför 
stora, elegansen som klangen kräver finns inte där. Jag lyckas 
ändå gestalta suckarna hjälpligt, men inte som jag planerat. 

3 Här är det subito tempo Allegro 
som gäller - inte alltför snabbt, eller 
för långsamt. Ivrigt och förväntans-
fullt med riktning framåt. Små 
rörelser och bearbeta en punkt för 
att få tydlighet i slagen. 

Takteringen blir alltför stor så jag får svårt att få med mig 
ensemblen i tempot, jag blir helt enkelt långsam och tung. 
Men lyckligtvis ordnar jag upp det när jag minskar på 
slagstorleken. 4 

5 

https://youtu.be/lz5B0HVcL70 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här måste jag vara med violin 1 och 

celli och basarna för att violin 2 ska 
kunna spela synkoperna mot 
någonting. Tydligt och med små 
slag. 

Jag får känslan att jag mest vevar och rör kroppen fram och 
tillbaks utan något egentligt syfte, här skulle jag tjänat på att 
stå still och takterat ett minimum istället för det jag gör. 2 

3 
4 
5 Här vill jag visa en liten avfrasering. Gör en minimal avfrasering, knappt märkbar visuellt. 

6 Frasen börjar om, och detsamma 
gäller som förra gången, små slag 
och tydligt tempo. 

Jag samlar ihop mig och tar tag i den nya frasen, försöker 
visa riktning. 7 

8 
https://youtu.be/LpoJod5Qhxs 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här måste jag vara med violin 1 för 

att violin 2, celli och basarna ska 
kunna spela synkoperna tryggt. 
Tydligt och med små slag. 

I upphetsningen använder jag alltför stora slag och får 
tempot att gå ner en smula. Inte den stringens jag planerade 
i förväg. I takt fyra fick jag - förmodligen på grund av någon 
musikalisk intuition, fram en musikaliskt motiverad 
höjdpunkt på första slaget. 

2 
3 
4 
5 Visa tyngd och expansion i 

kroppsspråket och rikta energin i 
sextondelarna i takt 6 tydligt framåt. 

Här förmedlade jag tyngd och karaktär, men på ett annat sätt 
än avsett. Sextondelarna får inte den riktning jag planerade, 
men en myndig stabilitet infann sig - främst som resultat av 
min ”grundade” kroppshållning. 

6 
7 

https://youtu.be/pOXCG3BnH2I 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Tunga, markerade, djupa slag accentuerar 

karaktären hos oboe, klarinett, horn, 
trumpet och timpani. 

Tyngden infann sig men jag förbisåg att visa längden 
på accenterna med vänsterhanden. 2 

3 
4 Här är det viktigt att visa en framåtrörelse 

i timpani för att inte horn och trumpet ska 
kännas stillastående med de långa 
tonerna. 

Framåtrörelsen visade, men alltför sent, den kom en 
takt senare än avsett. 

5 

https://youtu.be/xti2iBN3tzU 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Måste visa sf med en djup rörelse i 

båda händerna samtidigt som 
vänsterhanden leder fanfarerna i 
fraseringen senare i takterna. 

Här visar jag sf med höger hand och framåtrörelsen med 
vänsterhanden. Det fungerar men jag hade kunnat stå still 
och fått samma effekt med större elegans. 2 

3 
4 
5 Här börjar den fraseringsmässiga 

upptrappningen mot en musikalisk 
höjdpunkt - måste synas i 
kroppsspråket, lätt framåtlutat, och 
med ett bejakade ansiktsuttryck. 

Jag försöker egga orkestern med mitt kroppsspråk, men 
även här hade jag tjänat på att stå still och inte vagga fram 
och tillbaks. Det känns lite ”osamlat” och rörigt på det stora 
hela. 6 

https://youtu.be/OTuMXNG6z8s 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här laddar jag för fullt och strävar 

framåt för att förmedla en 
förväntansfull riktning framåt! 
 
 
 

Jag arbetar framåt men ganska intetsägande, mycket 
vevande utan något rytmiskt syfte. 
 
 
 

2 
3 
4 
5 Här är vi framme på första platån, 

men inte full klimax ännu. Men här 
är det dags att ”vila” i framåtlutet 
för att inte stressa fraseringen. 

Se ovan. 

6 

https://youtu.be/sImp5jQBeFg 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Arbeta mot andra taktens första slag 

som riktning som ett spännings-
moment (här finns ju en klar 
dissonans) för att sedan upplösa på 
tredje slaget. 

Finessen går förbi i klippet, men intentionen syns och finns 
där - om än lite vagt. 

2 

3 Här måste jag visa sf på slag 3 i båda 
takterna tydligt. 

Jag markerar sf, men kunde varit tydligare och mer exakt. 
Även här sitter problemet i slagstorleken. 4 

5 Markera synkopen i violin 1. Tyvärr hände ett missöde här med ett mikrofonstativ 
som föll i salen. Vilket resulterade i att det blev lite 
rörigt i salen, orkestern och jag tappade fokus för en 
kort stund. 

6 Ta kontroll över åttondelarna i 
violin 1 med små, exakta rörelser. 

https://youtu.be/bNvaQsZ57uo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 

Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här måste jag stanna hos violin 1 

för att hålla åttondelarna rytmiska, 
små slag och samtidigt vara med i 
legatona i övriga instrument med 
vänsterhanden. 

Tyvärr hände ett missöde här med ett mikrofonstativ 
som föll i salen. Vilket resulterade i att det blev lite 
rörigt i salen, orkestern och jag tappade fokus för en 
kort stund. 
 

2 
3 

4 Fokusera och bejaka uppgången i 
violin 1 för att leda mot klimax i takt 
6. Fånga även Violin 2 och 
fagotterna så de är med på tåget. 

Knappt hörbart på inspelningen men uppgången fick viss 
uppmärksamhet - här börjar jag samla mig efter kaoset i 
salen och få kontroll på min gestik och orkesterns spel. 5 

6 Äntligen framme! En kort andning 
efter sista fjärdedelen för att byta 
karaktär i kroppsspråket. 

Tre distinkta fjärde delar - och nu byter jag karaktär! 

7 
https://youtu.be/5iPhuw0QAlk 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Här återkommer samma karaktär 

och attityd i kroppen som vid 
Allegrots början, mjukt, lätt och 
koncentrerad gestik och mimik. 

Mimiken och kroppen förändras till något mjukare - mer 
innerligt. Fortfarande lite stora gester för sammanhanget. 
 
 

2 
3 
4 Samma problem här som på alla 

parallellställen med synkoperna i 
violin 2, genom att fokusera på flöjt, 
fagott, violin 1 och viola och visa 
tydliga slag får violin 2 något att 
förhålla sig till. 

Här finns ett problem med otydlighet, jag vill mer än vad jag 
visar. Och när jag visar blir det otydligt. 

5 

6 

7 En tydlig avfrasering i takt 8, visas 
med en inåtgående gest med båda 
händerna. 

Jag visar ingen avfrasering överhuvudtaget. 

8 

https://youtu.be/axBabILbLcg 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Visa det kontrapunktiska i violin 1 

och violin 2/cello 
Här finns antydningar till att visa det kontrapunktiska som 
jag planerade, mjuk karaktär infinner sig men inte min 
eftersträvade lätthet. 2 

3 Behåll en stadig puls och stanna 
kvar i den lätta och mjuka 
karaktären med kroppen och 
gestiken. 

4 

5 Visa på de kontrapunktiska rytmiska 
elementen i först cello, violin 1 och 
sist flöjt. 

Här förbiser jag detta helt till förmån för att ställa om 
kroppsspråket till den nya karaktären som kommer efter det 
här partiet.  6 

7 

https://youtu.be/ElCUqqsc0bI 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Stanna hos violin 1 och 2 för rytmisk balans 

och stringens. 
 
 

Här antar jag en allvarligare och ”kantigare” attityd 
för att få till en ny karaktär som är annorlunda än 
den mjukare som varit tidigare. Bytet känns 
motiverat och organiskt med musiken. 

2 
3 
4 Fortsätt att hålla i violin 1 men bejaka de 

punkterade fjärdedelarna med vänsterhanden 
för att få rätt längd på artikulationen. 

Jag håller i rytmen men eldar på med mer energi i 
slutet av rörelsen, inte heller det planerat men 
kändes rätt och organiskt och med riktning framåt. 
Det kändes levande. 

5 
6 

https://youtu.be/mlOW47alcyg 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Stram taktering med närmast militär 

precision för att få till känslan av 
stolthet och värdighet! 

Jag takterar bestämt och accentuerar med vänster hand som 
dessutom är knuten. Om det är bra eller inte vet jag inte, 
men det ger en viss tyngd åt gestiken 2 

3 
4 
5 Här tänker jag använda mig av en 

horisontal rörelse, för att få till ett 
”sug” i riktningen och rätt attityd 
med ett framåtdriv mot nästa takt. 

Det här blev en lyckad gest med både rätt karaktär och 
effekt, dessutom fick mitt fysiska rörelsemönster komma till 
sin rätt! 6 

https://youtu.be/AIohl3pqVNQ 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Kraftfulla ettor för att ge impulserna till alla 

sf på andra slaget i takterna 1,2,3 och 4. 
 

Jag använder mig av stoppade slag som accentuerar 
på ett bra sätt, men själva ”upphämtningen” blir 
onödigt rund. Här är storleken ett problem, kanske 
hade det varit bättre bara med en retur rakt uppåt? 

2 
3 
4 
5 En värdig och kraftfull nyans - ff - hela 

vägen ut. Förmedla med ett angeläget 
kroppsspråk. 

Här driver jag mest på - värdigheten infinner sig inte. 
Jag får känslan att jag inte vilar i frasen. 6 

https://youtu.be/Yqn2J66M-5A 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Håll nyansen till första slaget i andra 

takten, skifta därefter karaktär till mjukare 
och behagligare stämning. 

Här gör jag som avsett. Samt fångar upp staccatona i 
violin 2 och viola. 
 
 

2 

3 Visa växelvis i takterna staccatokaraktär 
och legato 

Jag visar bara legaton - troligtvis av den anledningen 
att det kändes alltför rörigt att flytta fokus på så kort 
tid från en artikulation till en annan. 4 

5 
6 
7 Förbered (visa) accenten (mjuk!) Jag varken visade eller förberedde accenten. 

https://youtu.be/msK2bimKwSE 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Rytmisk transportsträcka - stanna i 

karaktären! 
Jag var alltför yvig utan syfte de här takterna. 

2 Förbered (visa) accenten (mjuk!) 
 
 

Jag varken visade eller förberedde accenten. 
3 
4 Bejaka melodilinjen i violin 2 Här visade jag karaktären på linjen 
5 
6 Bejaka melodilinjen i violin 1 och 

flöjt 
På grund av en dåligt planerad sidvändning i partituret så 
missade jag helt att visa linjen som planerat. 7 

https://youtu.be/yfFjptiRuOw 
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Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Uppmärksamheten riktad mot stråkarna som 

har sf. Kraftfulla ettor i två takter sedan normal 
taktering. 

Uppmärksamheten var riktad åt rätt håll, men 
gesterna var inte rätt utförda. Istället för en stram 
och tydlig etta som skulle resulterat in ett sf, 
flödade jag på som ett legato. Visserligen med lite 
tyngd på ettorna men inte tillräckligt tydligt. 

2 
3 
4 
5 Rikta uppmärksamheten mot träblåsarna som 

har samma rytm med sf som stråkarna nyss. 
Kraftfulla ettor i två takter. 

Här riktade jag mig mot träblåsarna, men hade 
samma problem som i de fyra första takterna. 6 

https://youtu.be/Z2faIhE0VXI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 

Takt Avsedd gest Utförd gest 
1 Stanna i karaktären - bär framåt med 

riktning! 
Jag stannar i karaktären och bär framåt men utan 
speciell karaktär. 2 

3 Bejaka synkoperna i oboe och klarinett Se ovan. 

4 
5 Värdigt och stadigt slut - absolut ingen 

tvekan eller tendens till ritardando! 
Jag håller tempot - men varför tittar jag ner i 
partituret vid slutet? 6 

https://youtu.be/TsadAapxjIs 
 
 

Och slutligen - en oklippt och fullständig version av hela partiet: 
 

https://youtu.be/a4ZofF9PS3Y 
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Reflektioner kring videoanalysen 

För att en utomstående ska förstå komplexiteten i den här analysen, känns det angeläget att ge en bild av vad 
som försiggår i min hjärna när jag dirigerar. Jag har en klingande bild av partituret som spelar upp i mitt inre i 
princip simultant som jag dirigerar. Det innebär att jag leder ett inre musikstycke som ska stämma överens med 
den yttre klingande realiteten som kommer emot mig från musikerna. 
 
På samma sätt som jag har en klingande bild i hjärnan, har jag en inre bild av hur min gestik ska illustrera det 
som låter inom mig. Det största problemet är att det inre partituret är så fullt med musikaliska signaler och 
budskap att jag inte hinner visualisera dem alla med händerna eller med det övriga kroppsspråket. Detta kan i 
värsta fall resultera i ett gesternas kaos där jag inte visar någonting eftersom jag visar så många motsägelsefulla 
signaler samtidigt. Den viktigaste lärdomen när jag nu har sett mig själv på video och analyserat mitt dirigerande 
är just detta - att jag måste visa mindre men mer relevant information framför orkestern och vara så att säga ”på 
plats” med mer precisa och välavvägda rörelser. 
 
Ögonkontakten är oerhört viktiga av flera anledningar, vilket jag har belyst tidigare. När jag söker ögonkontakt 
med en musiker är det inte alls säkert att vederbörande uppfattar detta på grund av mina glasögon. Glasögonen 
kan uppfattas som en barriär, något som dirigenten gömmer sig bakom. Jag har försökt att arbeta bort detta 
genom att använda mig av glasögontyper utan bågar, men jag är osäker på om det har varit till någon nytta. När 
jag ser mig själv på videofilmerna så blir jag mer och mer övertygad om att jag bör skaffa mig kontaktlinser för 
att försäkra mig om en god ögonkontakt. 
  
Mycket av den konstnärliga friheten i musicerandet ligger i att frigöra sig från partituret. Ett öppet ansikte ger 
ett positivt intryck och en bra överblick över vad som händer i orkestern. En titt i partituret utan ett gott skäl 
kan distrahera och ta bort fokus från musiken. Det är att likna vid att ta ett steg ut ur den musikaliska kontexten, 
att signalera avståndstagande för en kort stund. Ett exempel på detta i videoupptagningen är när jag helt missar 
att forma en fras i flöjtstämman på grund av en dåligt planerad sidvändning. Antingen hade jag kunnat lära mig 
hela partiet - eller framförallt övergången - utantill, eller så hade jag kunnat planera sidvändningen på ett bättre 
sätt. Den gamla devisen ”bättre att ha partituret i huvudet än huvudet i partituret” kunde inte stämma in bättre 
än här! 
 
Videoanalysen har också visat på en överaktivitet i kroppen. I viljan att illustrera och understryka det inre 
musikaliska budskapet använder jag överkroppen för mycket. Det finns ingen konstnärlig anledning till detta 
och i ett flertal situationer hade jag kunnat få ett bättre och mer koncentrerat resultat genom att helt enkelt stå 
stilla och förflyttat mina konstnärliga avsikter till händerna.  
 
Intressant att notera är att jag upplevde att jag faktiskt stod stilla när jag dirigerade, men inspelningen visade på 
något helt annat. Troligtvis var jag så engagerad i musicerandet att jag inte tänkte på vilka icke-verbala signaler 
jag sände ut. Detta är något att fundera över i framtiden då jag måste ta kontroll över mina oavsiktliga rörelser 
för att kunna vara säker på vad jag förmedlar. Dessutom signalerar en balanserad och upprätt hållning säkerhet 
och auktoritet på ett naturligt och förtroendeingivande sätt. Något som helt klart är eftersträvansvärt för en 
dirigent.  
 
Men jag kunde ändå konstatera att min något överrörliga kropp faktiskt kom till konkret nytta vid ett tillfälle 
i Haydn, när hela orkestern spelar en unison fras med mycket kraft och driv. Då gjorde uppenbarligen min stora 
rörelse nytta. 
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Jag har av naturen en ganska yvig och rund slagteknik, något jag arbetat hårt med att få bort. Till viss del har jag 
lyckats att ”rengöra” min taktering, men videofilmerna visar att det är svårt att få gamla ovanor att försvinna. 
En bidragande faktor till min yvighet är att klangen, som är så vacker och tilltalande, främjar ett lust- och 
glädjefyllt kroppsspråk. Och detta innebär i mitt fall en större och rundare gestik. I de ensembler som jag arbetar 
med regelbundet så är jag troligtvis mer minimalistisk, helt enkelt för att det är det enda sättet att få dem att 
spela samtidigt, men det rättfärdigar inte min överdimensionerade teknik på videofilmerna jag analyserat från 
Norrlandsoperan. 
 
Alla stereotypa rörelser - med händerna eller med kroppen - är i längden störande och min utmaning blir att 
utveckla en så stor och varierad repertoar av rörelser så att det inte blir enformigt att spela under min ledning. 
Visserligen är de icke-verbala signalerna kontextuella, så samma rörelse betyder inte samma sak i en Serenad av 
Mozart eller en Opera av Wagner, men om gesterna ska kunna komma spontant vid en instudering så måste de 
artikuleras av - eller ta plats - i kroppen. Rörelsen måste ta en form som känns bekväm och uttrycksfull för mig 
med mina fysiska förutsättningar. Här ser jag framför mig ett individuellt forskningsarbete framför spegeln där 
jag hittar uttrycksfulla rörelser och positioner som känns personliga och framförallt ärliga i den musikaliska 
kontexten de ska verka i. 
 
Till min förvåning har musiker, både amatörer och yrkesfolk, berömt mig för min tydliga slagteknik. Jag kan 
idag inte se vad detta skulle grunda sig på - jag själv förstår inte alltid vad jag menar när jag ser min egen 
dirigering. Generellt sett behöver jag använda mindre gester och mer energi i det jag gör.  
 
De sista takterna i det inspelade stycket är ett bra exempel på hur jag skulle kunna minimera slagstorleken och 
vara mer precis. När jag skulle stödja blåsarna med synkoperna (takt 3 - 4) så slår jag stora slagfigurer utan 
karaktär. Likaså i sista takten borde jag dimensionera slagen efter de tre sista fjärdedelarna. 
 
Att se sig själv dirigera på en video är på många sätt en omskakande upplevelse. Det som ligger närmast som 
jämförelse är upplevelsen av att första gången höra sin röst på en inspelning. Konstigt och lite obehagligt, men 
en process som alla måste gå igenom om vi vill förstå hur omvärlden uppfattar oss som dirigenter. 
Videoinspelningen är kanske det bästa verktyget för eget lärande i alla utövande konstarter, och det är lätt att 
vara överkritisk mot sig själv. Här skiljer jag mig inte från mängden och inser när jag försöker sammanfatta mina 
observationer att jag troligtvis varit alltför sträng och kritisk mot mig själv. En bidragande faktor är att jag har 
”loopat” korta filmsekvenser för att kunna göra analysen. Att se sina blamager om och om igen gör att helheten 
går förlorad. När jag med lite distans tittar på hela filmen utan avbrott måste jag ändå känna mig nöjd. Jag ser 
en dirigent som med självförtroende, övertygelse och en musikalisk vision leder en professionell orkester utan 
någon som helst tveksamhet. 
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Sammanfattande diskussion 

Min utgångspunkt i det här examensarbetet är att alla mänskliga rörelser eller positioneringar av kroppen och 
dess delar sänder signaler och budskap. Därför menar jag att vi förmedlar ett konstnärligt uttryck på podiet 
oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Som dirigenter arbetar vi med hela kroppen som instrument. Hur 
kroppshållningen förhåller sig till det förmedlade musikaliska budskapet och klangen är något vi hela tiden 
måste ha med som en parameter i allt vi gör. Hur överkroppen används - om ryggen är rak, tillbaka- eller 
framåtlutad, hur benen är positionerade - allt detta har betydelse för vilket budskap som avsiktligt eller 
oavsiktligt förs fram. Om dirigenten gör ett medvetet val av rörelser eller positioneringar så får detta till resultat 
att alla signaler som sänds ut till mottagaren är fyllda med uttryck och avsikt, således ett avsett emotionellt 
budskap. Men – allt som är omedvetet och slumpartat, eller rent av resultat av dåliga vanor eller okunskap, 
sänder också ut budskap som rentav kan vara kontraproduktivt. 

Individuella skillnader i vårt kroppsliga utseende är också bidragande faktorer till hur det klingande resultatet 
blir. Jag har tidigare haft en rundare kroppskonstitution - vilket har resulterat i att jag dirigerat i ett högre läge 
än normalt eftersom detta var mest bekvämt. Idag har jag förändrat mina armars position vilket resulterat i en 
djupare klang med mer botten än tidigare i alla mina ensembler. Således är hela den fysiska uppenbarelsen en 
viktig aspekt i det mångfacetterade området som vi kallar icke-verbal kommunikation. Herman Scherchen 
menar att olika kroppsformer har påverkan på utvecklingen av en dirigentens teknik.62 Det är därför 
nödvändigt att utveckla en personlig uppsättning av fysiska gester med utgångspunkt från de egna 
förutsättningarna som känns bekväma och som kan användas för att uttrycka det musikaliska budskapet. För 
att komma vidare i det egna konstnärskapet krävs således att jag bejakar mig själv, utgår från min egen kropp 
som verktyg och förbättrar mina svagheter. Men också nyttjar de möjligheter som jag redan nu har till buds. 

Traditionellt är höger hand reserverad för att markera ett takteringsmönster, medan vänster hands primära 
ansvarsområde är att visa dynamik, artikulation och frasering. När jag ser mig själv, kollegor och lärare dirigera, 
tycker jag mig ana att vänsterhanden är det mest personliga signum vi har. Det finns flera åsikter om vänster 
hand ska vara passiv eller inte när den inte har någon direkt uppgift. Enligt Richard Strauss skulle den inte alls 
skulle användas, utan helt enkelt placeras i västens ena ficka för att inte störa - något han troligtvis inte 
praktiserade själv. Dirigenten Leonard Slatkin63 menar metaforiskt att vänsterhanden är kryddan som gör 
anrättningen till något aptitligt och tilltalande och Donald Hunsberger förespråkar en viss passivitet när den 
inte är i aktion: 

When not in use, the left hand may hang naturally at the side or be held in the front of the 
body […]. Uncertainty about at-rest positions sometimes causes new conductors to use the left 
hand excessively to mirror the right hand, or – worse – to hold the left hand extended in front 
of the body without any reason or purpose64 

Vänsterhanden är således både ett hjälpmedel och komplement till högerhanden. Vid sidan om detta - vad kan 
den göra självständigt som inte är relaterat till höger hand? Med hjälp av metaforiska rörelser visar den 
ensemblen vilken klang som dirigenten vill ha. Rörelsemönstret kan vara svepande och målande för breda 
legaton, och på motsatt sätt kraftfullt och kantigt för att frammana en markerad klang. Som jag nämner några 
gånger tidigare kan vänsterhanden indikera gradvisa eller plötsliga dynamiska förändringar i ensemblen - 
normalt innebär en uppåtgående rörelse en volymökning och en motsatt nedåtgående rörelse en reducering av 
                                                
62 Scherchen, s16. 
63 Slatkin 2017 
64 Hunsberger, s.37 
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volymen. Balansen mellan sektionerna i en ensemble kan också styras av vänster hand. Gestiken för detta liknar 
den som används för att indikera dynamik, förutom att den riktar sig till specifika sektioner eller individer. 

I mitt eget dirigerande undviker jag att låta min vänsterhand vila, och föredrar att låta den ”vara med i leken” 
och understödja emotionella flöden istället för att ha den stilla. Med detta syftar jag inte på parallelldirigering, 
utan snarare rörelser som understryker och bejakar viktiga musikaliska skeenden eller linjer. En annan viktig 
funktion är att markera accenter eller visa den artikulation jag önskar.  

Sist men inte minst är vänsterhanden mitt främsta verktyg för att ge insatser och indikera rätt karaktär, både 
till enskilda musiker, sektioner och ibland till hela orkestern. När Anthony Maiello skriver att de olika sätten 
en dirigent använder sin vänsterhand är lika individuella som ett fingeravtryck,65 kan jag inte annat än hålla 
med till fullo. Konst måste vara individuell för att vara unik, och likaså de verktyg vi begagnar för att utöva den. 
Detta stämmer mycket väl överens med min observation av vänsterhandens funktion. 

Gestiken och därmed den icke-verbala kommunikationen växer fram och planeras i samband med 
partiturstudiet, alltså när dirigenten lär sig verket som ska framföras. När musiken planterats i interpreten och 
tagit en musikalisk gestalt, kommer för det mesta rörelserna och kroppsspråket naturligt. Om musiken är 
allvarlig till sin karaktär, kommer dirigenten att signalera allvar med alla till buds stående medel: 
kroppshållningen, ögonen, ansiktets uttryck etc. Om det expressiva kommer inifrån och är ärligt menat, 
kommer dirigentens personlighet att avspeglas i varje rörelse och tolkningen blir unik och subjektiv. Eftersom 
våra gester - vår icke-verbala kommunikationsförmåga - är personliga och unika så kan en speciell rörelse 
fungera för mig därför att den känns naturlig för min kropp och dess utformning, men inte för någon annan. 
Då blir plötsligt jag och mitt musikaliska tolkningsarbete den kontext inom vilken just den här icke-verbala 
kommunikationen fungerar. Som Leman och Godøy påpekar: 

For a particular observer, in a particular context, movements may be conceived as having 
expression and meaning, while for another observer, even in the same context, the same 
movements may be conceived as having no particular expression or meaning66 

Som jag tidigare nämnt erbjuder de flesta läroböckerna i dirigering råd och tips som rör de mekaniska 
aspekterna av dirigeringen. Det här grundläggande förrådet av verktyg är fundamentet på vilket den verkliga 
tekniken eller dirigeringen byggs. Trots att de här mekaniska aspekterna är mätbara, kvarstår svårigheten att 
utvärdera och kvantifiera deras effekt och därmed dirigentens kapacitet eller kvalitet. Min egen utgångspunkt 
när tanken om det här examensarbetet väcktes, var just att kartlägga de här sistnämnda aspekterna. Den främsta 
och kanske viktigaste lärdomen efter att ha gått igenom såväl litteratur som min egen filmade dirigering, är att 
det helt enkelt inte är möjligt att genomföra en studie som jag tänkt från början. Ämnet är alltför brett och 
komplext för att kunna fångas på ett hanterbart sätt. Då kommer naturligtvis frågan: hur kan det vara på det 
här sättet? Svaret finns i det inledande stycket på den här diskussionen - och är en av hörnpelarna i uppsatsen - 
varje mänsklig rörelse sänder ut en signal, som är ett icke-verbalt budskap. Därför är det omöjligt att isolera en 
mekanisk rörelse och förbise dess kontext och det subjektiva intryck som rörelsen gör på mottagaren. Det ena 
går inte att skilja från det andra! 

 

                                                
65 Maiello, s51. 
66 Godøy & Leman, s5. 
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