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Sammanfattning 

Efter att vid två olika tillfällen spelat på masterclasses för violinprofessor Ulf Wallin, 
rekommenderades jag ett huvudinstrumentbyte från violin till viola. Detta med tanke på de rygg- 
och nackproblem som jag brottats med under en längre period och som hindrat mig från att komma 
vidare i mitt violinspel. 

I detta arbete utforskar jag speltekniska skillnader mellan violin och viola. Jag har under åtta veckor 
systematiskt övat på skalor, etyder och repertoar. Jag har valt att dela upp processen i fyra olika 
moment: instrumentfattning, stråkteknik, intonation och altklav. Under processen redogör jag för 
hur jag arbetat med de olika momenten och med hjälp av mina lärare tagit mig an de utmaningar jag 
stött på. Jag har regelbundet fört loggbok och antecknat intressanta saker jag upptäckt under 
övningspassen. Jag har också spelat in videoklipp för att kunna följa min utveckling. Jag har 
analyserat denna process utifrån Gibsons affordance-begrepp, vilket har fått mig att inse varför jag 
har olika förutsättningar beroende på om jag spelar violin eller viola. 

Arbetet har resulterat i att jag uppnått en förbättrad teknik och musikaliskt uttryck. Jag redovisar det 
genom en inspelning jag gjort av ett solostycke med ljud och bild i en gotländsk kyrka.  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1. Inledning 

Det här examensarbetet beskriver processen i mitt byte från violin till viola. Arbetet är utformat för 
att hjälpa mig att reflektera över förändringarna under tidens gång. För att kunna göra det har jag 
fört loggbok och spelat in videoklipp med mobilen. Jag hoppas även att andra som vill göra samma 
byte kan lära sig något genom att ta del av min arbetsprocess och kanske använda sig av de metoder 
jag använt mig av. 

1.1 Förhållandet mellan musiker och instrument 

Våren 2019 bestämde jag mig för att byta huvudinstrument. Främsta anledningen var att jag under 
en längre tid haft besvär med rygg och nacke som lett till att jag under nästan ett års tid bara kunnat 
spela i en mycket begränsad omfattning. Det var violinprofessor Ulf Wallin som föreslog ett 
instrumentbyte efter att ha sett mig spela vid två tillfällen (masterclass, Framnäs folkhögskola, 
02-2019). Även min tidigare lärare Amus-Kerstin Andersson (violinist) hade ett par år tidigare 
föreslagit ett byte, eftersom jag hade förutsättningar för att spela viola med tanke på mina stora 
händer och långa fingrar. Jag provade då att spela litegrann på en lånad viola men bestämde mig 
sedan för att enbart satsa på violin.  

Efter att jag tog beslutet om att byta huvudinstrument har jag också fått positiva reaktioner från 
flertalet lärare här vid musikhögskolan i Piteå. Eftersom jag hade svårt att ta mig vidare inom vissa 
moment i mitt violinspel så kunde detta vara en lösning på de problemen. 

För att känna på hur det var att spela viola började jag med att låna en från musikhögskolan, vilket 
till en början kändes väldigt ovant. Storleksskillnaden mellan violin och viola är större än man tror. 
Detta blir väldigt påtagligt när man placerar instrumentet under hakan. På violor anges de olika 
storlekarna i centimeter (eller tum på engelska) där man mäter resonanslådans längd medan violiner 
benämns som 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 och 4/4. De mindre storlekarna på violiner används oftast 
av barn och när man vuxit färdigt så spelar alla på 4/4-instrument. Violans vanligaste längdintervall 
ligger mellan 38 och 43 cm.  

Efter ett par veckors övande, på skolans viola, åkte jag till Stockholm och fick låna ett större 
instrument. Vid den tiden jobbade Stephen Upshaw (violast) i Norrbotten Neo och jag kunde genom 
min violinlärare Brusk Zanganeh (violinist & violast) komma i kontakt med honom och börja ta 
lektioner på viola. Vi gick igenom grundläggande övningar, skalor och etyder som jag kunde öva på 
under sommaren. 

I början av sommaren tog jag tillfället i akt att provspela flera instrument i olika storlekar för att 
känna vilken som kunde passa mig bäst. Jag fick hjälp av Amus-Kerstin Andersson och efter att ha 
provspelat 10-15 instrument på violinateljén Stråkton i Stockholm lånade jag med mig två stycken 
hem till Gotland. Under sommaren gjorde jag även mina första offentliga spelningar med viola och 
det kändes bara så rätt. Jag bestämde mig för att köpa en av de två violor jag fått låna och åkte även 
tillbaka till Stråkton och lånade stråkar. Vid terminsstarten hade jag köpt både min första viola och 
en violastråke. 
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När det kommer till användningsområdena för de olika instrumenten, violin och viola, så spelar de 
olika roller i framförandet av musiken med undantag för solorepertoaren. Eftersom violinernas roll i 
framförallt orkestermusik ofta är att spela huvudtemata och melodier så fick jag nya perspektiv när 
jag spelade en mer ackompanjerande roll från violastämman. Jag tycker det känns som att 
violastämman ”limmar” ihop klangen mellan topp- och bottenregistret i orkestern. Varje musiker i 
en orkester har ju sitt perspektiv och jag har nu fått ta del av två stycken. Eftersom både 
instrumenten och placeringen i orkestern skiljer sig åt, så har jag haft olika möjligheter och 
begränsningar beroende på vilket instrument jag spelat och var i orkestern jag suttit. När jag satt 
som konsertmästare så är det i sig en ledarroll vilket innebär mycket kommunikation med dirigent 
och övriga stämledare. Som stämledare i violastämman innebär det både att jag måste leda min 
stämma men också följa konsertmästaren och dirigenten. 

Under mitt sista år på musikhögskolan i Piteå har jag även fått förtroendet och den stora förmånen 
att undervisa i nybörjarkurser på violin, vilket har varit väldigt lärorikt och roligt. Eftersom jag 
fortsatt att spela violin, även under processen, har det gjort att jag av naturlig anledning kunnat 
jämföra mina färdigheter på båda instrumenten. 

2. Teori: Affordances 

Just de möjligheter och begränsningar som jag nämnde här ovan kan sägas ingå i uttrycket 
“affordances”, ett begrepp hämtat från ekologisk psykologi, vilket har kommit att få betydelse även 
inom praktikbaserad musikforskning. I Windsor & de Bezenac (2012) beskrivs “affordances” på 
följande sätt: 

For example we might perceive that a stone affords throwing because it is liftable and 
throwable: the information for these affordances would be provided by a combination of 
visual information and touch. A pen will be a shape that fits the hand, exudes a coloured 
liquid, which can mark a surface: to discover these properties would require exploration, 
a key element of ecological psychology (s. 104). 

Vi förutsätter att samma person som ena dagen kan skriva med pennan är med om en olycka som 
leder till att personen ifråga inte längre kommer ihåg alfabetet. Samma person kan fortfarande kasta 
en sten. Eftersom pennan inte fyller sin funktion att skrivas med längre kan personen istället kasta 
pennan. Relationen mellan personen och pennan har alltså förändrats och därmed också deras 
”affordances”.  

Det var psykologen James Gibson som myntade ”affordances” år 1977. Han menar att ett objekts 
”affordances”, oavsett vad det handlar om, är beroende av utövarens förmåga i kombination med 
dennes mål och tidigare erfarenhet. 

Clarke & Doffman (2017) förklarar begreppet ur ett mer generellt perspektiv, definierat som ”what 
anything affords must be understood as the properties of the object in relation to the capacities of a 
user” (s.119). 

Varför har jag med begreppet i mitt arbete och varför är det relevant för mig? Jo, eftersom mina 
långa armar och fingrar har gett mig vissa begränsningar när det kommer till violinspel så gör det 
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att de förutsättningar jag har i relation till violinen ser annorlunda ut gentemot min relation till 
violan, för att det är ett större instrument. Med violan får jag nya förutsättningar eftersom storleken 
på instrumentet gör att mina armar vinklas ut mer ifrån kroppen och då blir jag friare i rörelserna, 
vilket i sin tur leder till att det som tidigare begränsat mig inom vissa speltekniska delar, inte längre 
gör det. 

För att uppnå total frihet på sitt instrument och kunna uttrycka precis det man vill så kräver det att 
man utvecklar sin spelteknik och ger sig själv de förutsättningar som krävs för att möjligheterna 
med instrumentet i relation till begränsningarna tillåter det. Gorton & Östersjö (2016) beskriver 
denna långsiktiga läroprocess: 

First, a musician interacts with the affordances of a musical instrument. One may think 
of the way in which a musician learns to play with the resistances and the affordances of 
an instrument, a process that may call for ten thousand rehearsal hours and is the heart 
of the formation of a performer’s habitus (s.585). 

Detta är något jag tror varje musiker vill uppnå med sitt övande och som i mitt fall gett mig två helt 
olika förutsättningar beroende på om jag väljer förhållandet mellan mig och violinen eller mig och 
violan. Gorton & Östersjö (2016) refererar i sin tur till Merleau-Ponty som menar att instrumentet 
blir som en förlängning av musikerns kropp, på samma sätt som den blindes käpp blir. 
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3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med arbetet är att studera min process vid byte av huvudinstrument från violin till viola, samt 
att utveckla min speltekniska förmåga på viola med avseende på intonation, stråkteknik och 
notläsning (altklav). 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 
1. Med vilka verktyg kan jag utveckla intonation, stråkteknik, notläsning och hur jag håller 
instrumentet? 
 
2. Vilka speltekniska möjligheter och svårigheter erbjuder bytet från violin till viola? 
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4. Metod & material 
I detta avsnitt redogör jag för vilka metoder och vilket material jag använt mig av. Urvalet är gjort 
med hjälp av mina lärare. 

4.1 Metod 

Metoder jag använt mig av under processens gång: 

- Planera övningspassen 
- Gehörsbaserat spelande 
- Öva dubbelgrepp  1

- Öva skalor och etyder 
- Öva stråkteknik 
- Öva på utvald repertoar 
- Föra loggbok 
- Spela in videoklipp när jag övar 
- Ta privatlektioner 
- Lyssna på inspelningar 

Till att börja med så inledde jag dagarna med att skriva upp i en bok hur mina övningspass skulle se 
ut för dagen. Jag började med vilken uppvärmning jag skulle göra, sedan vilken tonart det skulle 
vara på skalan jag skulle öva på samt vilken repertoar jag skulle spela. När det kommer till 
repertoaren så skrev jag också ned vad jag ville öva på i respektive stycke. Det kunde vara ett par 
specifika takter eller starten på ett stycke. På så sätt hade jag klart för mig vad jag skulle fokusera 
på. 

Jag har valt att dela in i arbetsprocessen i de fyra moment som nämndes tidigare: intonation, 
stråkteknik, klaver och instrumentfattning. För att utveckla de olika momenten har jag använt mig 
av olika tekniker (som jag listat ovan): gehörsbaserat spelande i form av improvisation till ackord, 
spela skalor till bordunton för att lättare höra förhållandet mellan tonerna och öva dubbelgrepp som 
hjälpt vänsterhanden att skapa relation mellan tonerna och de olika strängarna. Jag har även använt 
mig av skalor och etyder för att förbättra min notläsning och började att spela sånt som jag spelat 
tidigare på violin så jag lättare skulle höra om jag spelade rätt toner. Jag har även studerat in 
repertoar (se avsnitt 4.2) som kommer att redovisas i form av videoinspelning efter processen. 

Denna arbetsprocess innefattar åtta veckors regelbunden övning. För att komma ihåg intressanta 
upptäckter under övningspassen förde jag loggbok varje vecka i anteckningsprogrammet Evernote. 
Det har varit till stor hjälp att kunna navigera bland anteckningarna i efterhand. Jag har även gjort 
videoinspelningar med iPhone för att dokumentera skillnader under processens gång. Dessa har 
varit mer oregelbundna men jag har gjort ett urval av några klipp i arbetet för att dyka ner i 
specifika problem och visa hur de sett ut. 

 Spela två toner samtidigt, exempelvis terser, sexter, oktaver.1
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Under processens gång har jag även tagit privatlektioner av Sten-Johan Sunding (violinist & 
violast). Han har hjälpt mig med de tekniska och musikaliska svårigheter som jag stött på. 

Jag har lyssnat på olika inspelningar av styckena och etyderna för att lära mig hur de låter, 
underlätta min instudering och också för att hjälpa mig att hitta musikaliska idéer som jag tycker 
om. 

Efter arbetsprocessen var tanken att jag under våren skulle ha spelat in ljud och bild på de stycken 
jag arbetat med tillsammans med pianist och även det solostycke jag studerat in. Men i och med den 
situation vi nu är i (Covid-19) så har jag enbart spelat in solostycket på egen hand. Istället för en 
studio på musikhögskolan i Piteå blev det i en gotländsk kyrka. 

4.2 Material 

Den litteratur jag använt mig av är 42 studies (Kreutzer, 1989), School of violin technique (Sevcik, 
1950) och Das skalensystem (Flesch, 2014). Valet av dessa är baserat på rekommendationer från 
Stephen Upshaw. Jag har övat in ett program, som innan situationen med Covid-19 även skulle vara 
innehållet på min examenskonsert, som består av Hoffmeister violakonsert i D-dur sats 1 + kadens 
(1981), Arpeggione sats 1 av Schubert (1970) och Prelude ur cellosvit nr 3 i C-dur av J S Bach 
(2015). Jag har lyssnat på inspelningar av dessa etyder och stycken på YouTube. Utrustningen som 
jag använt mig av för inspelningen är en mikrofon AKG C214, två mikrofoner Beyerdynamic 
M130, ett ljudkort UA Apollo Twin, ett ljudkort Focusrite 2i2. Ljudet är inspelat och producerat i 
Logic Pro X. Videon är inspelad med en iPhone 8 Plus och videoklippet är producerat i Final Cut X. 
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5. Genomförande 

I detta avsnitt beskriver jag hur min arbetsprocess sett ut. Jag har valt att dela upp det i fem 
underrubriker som handlar om instrumenten, processbeskrivningen, intonation, stråkteknik och 
altklav. Det första för att få en förståelse av vad som skiljer en violin från en viola. Sedan går jag in 
på hur processen sett ut under arbetets gång med utvalda exempel. Efter det kommer tre avsnitt som 
förklarar hur jag valt att ta mig an respektive område för att komma vidare i mitt violaspel. 

5.1 Instrumenten 

Här beskriver jag grunderna i att hålla en violin/viola och vad det är jag behövt vänja mig vid för att 
spela viola. Det man först lägger märke till genom att bara se instrumenten sida vid sida är den 
relativt stora storleksskillnaden. 

5.2.1 Visuella skillnader mellan instrumenten 

    Fig. 1: en fullstor violin och en viola i strl 42 cm 

När jag jämför instrumenten utgår jag ifrån fullstora (4/4) violiner och violor. Vad gäller violiner så 
skiljer sig storleken så lite mellan olika byggen att man benämner alla som ”helfioler”. Eftersom 
violor är betydligt större krävs det att musikern har ett instrument anpassat efter längden på armarna 
och storleken på handen. Ett större instrument har längre strängar och greppbräda vilket ökar 
avståndet mellan fingerplaceringarna för de olika tonerna. Dessa fingerplaceringar är något man 
måste lära sig genom övning och intonation, för att prova sig fram till vad som fungerar utifrån ens 
egna förutsättningar. Som jag nämnt i stycke 1.1 byggs violor vanligtvis i spannet mellan 38 och 43 
cm. Det finns dock solistiska instrument som överstiger det, för storleken är något som i regel 
påverkar klangen när det kommer till violor.  
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Violinens strängar räknat uppifrån är tvåstrukna e (e2), ettstrukna a (a1), ettstrukna d (d1) och lilla g 
(g). Violan har istället a1, d1, g och c (lilla c) vilket är samma som på en cello fast en oktav ljusare. 

 

   Fig. 2: en violastråke och en violinstråke, båda till fullstora instrument 

Stråken skiljer sig inte lika markant som själva instrumenten men eftersom violan är ett större och 
grövre instrument så kräver det också en grövre och tyngre stråke. Violastråken är även något längre 
än violinstråken. 

5.2.2 Håller man instrumenten på olika sätt? 

Violan ligger, när man spelar, mellan vänsterhanden som håller upp halsen på instrumentet och det 
vänstra nyckelbenet där instrumentet ska vila. En del föredrar att använda ett axelstöd som monteras 
på instrumentet för att anpassa höjden. Det beror lite på hur lång hals man har och hur stort 
avståndet är mellan nyckelben och käkben. För att sedan avlasta vänsterhanden och underlätta för 
exempelvis lägesväxlingar har man ett hakstöd som används för att hålla i instrumentet med 
huvudet. Allt detta fungerar i teorin på samma sätt med både violin och viola men utmaningen för 
mig i praktiken var att eftersom jag var van vid att spela violin så blev det så mycket tyngre och 
klumpigare till en början med violan. Jag var tvungen att anpassa mig efter de nya förutsättningarna 
som bytet innebar och i detta fall handlade det om att med hjälp av min vänsterhand understödja 
instrumentet mer, eftersom violan är tyngre än violinen. 

Jag fick träningsvärk och hade muskelspänningar i min vänstra axel de första veckorna innan jag 
hittade ett någorlunda bekvämt sätt som passade mig och gjorde att jag kunde slappna av. Jag 
laborerade med olika vinklar på axelstödet, använde mig av disksvampar för att justera höjden när 
inte skruvarna räckte till och efter veckor av justeringar kom jag fram till något som kändes 
bekvämt. Allt handlar om att det inte ska kännas jobbigt eller obekvämt att hålla och spela. Om det 
känns på samma sätt att hålla instrumentet som när man står utan det rakt upp och ned så är det rätt. 
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När det kommer till stråkhanden så skiljer sig avståndet mellan kropp och kontaktställe  på de båda 2

instrumenten emellan. Höger armbåge behöver därför flyttas ut ifrån kroppen något mer när man 
spelar viola och det i sin tur innebär nya förutsättningar mellan mig och instrumentet vilket i detta 
fall varit något som passar mig bättre, som jag beskriver i anslutning till begreppet ”affordances” 
under rubrik 2.1. När man sedan ska lägga på stråken och stråkföringen ska anpassas till hur man 
håller instrumentet så finns det tre olika utgångspunkter som man bör ha koll på (se bilder nedan): 

  Fig. 3: tre stråkpositioner för att kontrollera en parallell stråkföring  3

Utgår man från dessa formationer (triangel, rektangel, triangel) när man håller instrumentet så har 
man förutsättningarna för en parallell stråkföring. Det innebär att den del av taglet som rör strängen 
när stråken dras behåller samma kontaktställe, som tillsammans med rätt balans av tyngd mot 
strängen och hastighet på stråken är grunden till en jämn klang. 

5.2 Processbeskrivning 

Som jag beskrivit i stycke 4.1 ovan inledde jag mina övningsdagar med att skriva upp vad jag ville 
fylla mina övningspass med. Det kunde se ut så här: 

Morgonrutin: Etyd av Sevcik, stråkövningar där fokus ligger på en parallell stråkföring från 
froschen till spetsen, etyd av Kreutzer, skalor i tre oktaver, treklanger i tre oktaver, dubbelgrepp i 
form av terser, sexter, oktaver och flageoletter . 4

 Den del av stråkens tagel som har kontakt med strängen2

 Att stråken dras i samma riktning genom ett helt stråk.3

 Överton som skapas när man lägger fingret löst på strängen och sedan spelar med stråken.4
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Sedan övar jag på mina stycken utifrån tre olika nivåer som Sten-Johan Sunding introducerat för 
mig. 

Nivå 1: 
Tekniskt stadium där man lär sig tonerna med andra stråk än de som står i noterna. Här börjar man i 
ett långsamt tempo och kan sedan variera övningen i olika tempi. 

Nivå 2: 
Musikaliskt stadium där man övar med flyt och sammanhang, exempelvis två takter i taget. Här 
testar man även de stråk som kan vara användbara och olika musikaliska idéer. 

Nivå 3: 
I denna nivå är det ”performance” som gäller. Här ska man ha övat färdigt på de tekniska bitarna 
och man spelar som om det vore konsert med fokus på uttrycket.  

Innan jag började övningspasset, som jag beskriver i avsnitt 4.1, så skrev jag ned vad jag ville 
fokusera på. Där skrev jag också vilken nivå som gällde för det aktuella stycket. Om ni ser i 
exemplen nedan så står det olika nivåer efter de olika styckena, vilket innebär att jag kommit olika 
långt med styckena och fokuserar på olika saker. Det innebär att jag får en god variation i min 
övning och gör den roligare. 

Alla utdrag från loggboken är saker jag själv reflekterat över och skrivit ned efter övningspassen. 

Exempel på övningsupplägg för repertoar: 

Hoffmeister (1981) - nivå 1 och 2. 
Öva på ackorden i inledningen och dubbelgreppen på sida 2. Fokusera på intonation och 
lägesväxlingar i långsamt tempo. 

Utdrag från loggbok till Hoffmeister (1981) 2019-10-13:  

Stråkdisposition när det gäller brytning av ackord. Bryt tidigare än man tror. Stanna 
efter brytning och titta i spegeln. Inledning till Hoffmeister ska vara triumferande! Vid 
upptakt rotera kropp mot stråkföring och vrid motsatt håll vid brytning av ackordet. 

Rotationen var inget jag behöll, utan mer som ett experiment att försöka överdriva rytmen i 
brytningen av ackordet. Rörelsen i rotationen skulle underlätta för betoningen. Se video för 
förtydligande av rotation:  

(1. Klicka här). 

Schubert (1970) - nivå 2. 
Öva på inledningen med fokus på stråkdisposition så det gynnar den frasering jag vill ha. Var 
uppmärksam på stråkföringen och rätt kontaktställe. 
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Utdrag från loggbok till Schubert (1970) 2019-10-20:  

Tänk på att armbågen inte ska falla ner för då tappar jag klang. Tänk också på att 
understödja instrumentet med vänster arm för att möta upp den tyngd som kommer med 
gravitationen från stråken. Tänk på när det gäller övre hälften av stråken så ska 
underarmen fortsätta stråkens riktning utåt istället för att överarmen drar stråken bakåt. 

Jag skulle vilja djupdyka lite mer i det här exemplet för jag tycker det är så relevant i mitt arbete 
och är den del som har förändrat mitt spelsätt mest under processens gång. På videon, som är 
uppdelad i tre olika tagningar, är det två saker som är väldigt tydliga. Det ena är stråkdispositionen 
och då syftar jag på stråkens fulla längd som jag inte utnyttjar i första tagningen. Det leder till att 
jag inte kan få ut maximal klang på de långa noterna. Det andra är kontaktstället där den del av 
stråkens tagel som har kontakt med strängen inte är konsekvent. I avsnitt 5.1 och bildexempel 1 
visar jag de olika positionerna i förhållande mellan arm och stråke för att uppnå en parallell 
stråkföring. Följer man det genom ett helt stråk och tillsammans med rätt tyngd så genererar det en 
jämn klang på instrumentet. I början av videon ser man hur, i min stråkföring, armen fortsätter att 
vara böjd och att jag inte rätar ut armbågen vid spel på övre hälften av stråken. När jag då fortsätter 
att dra stråken i ett nerstråk så drar jag den bakåt vilket i sin tur leder till att kontaktstället flyttas 
mot greppbrädan. Vid samma rörelse tillbaka vid uppstråk kommer kontaktstället att ändras igen 
och flyttas tillbaka från greppbrädan och närmre stallet. Eftersom vibrationerna överförs från 
strängarna genom stallet och vidare ner i resonanslådan så blir ljudet som starkast när man spelar 
med rätt tyngd nära stallet, men i detta fall kommer ljudet istället att variera i styrka och kan 
uppfattas som ojämnt. Se klipp för utveckling av Arpeggione filmat vid olika stadier: 

(2. Klicka här). 

Bach (2015) - nivå 3. 
Öva på inledningen och fokusera på helt avslappnad klang. För att uppnå detta förutsätter det att 
man är helt avslappnad i kroppen. En övning som gör det väldigt tydligt är att man endast håller 
stråken mellan tumme och pekfinger längst ut på skruven . När man sedan drar stråken ska klangen 5

vara jämn och avslappnad. Om stråken börjar studsa eller om klangen låter ojämn betyder det att det 
kommer impulser från armen/kroppen som är resultatet av att man är spänner sig. När man sedan 
känner sig nöjd med klangen ska man återgå till att hålla stråken normalt och försöka efterlikna den 
klang man tidigare uppnått. 

Jag skrev i loggboken om stycket av Bach (2015) 2019-10-27, ”alltid låta stråkens egna vikt jobba. 
Som om du håller i skruven. Klangen blir helt annorlunda och avspänd.” 

Detta var en övning Brusk Zanganeh gav mig som jag använt mig mycket av just för att uppnå en 
avslappnad och naturlig klang. Syftet med genomspelningen på klippet är alltså med fokus på 
avslappnad klang = inget ska låta pressat. 

(3. Klicka här) 

 Den skruv längst ned på stråken som man spänner taglet med.5
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5.3 Intonation 

I detta avsnitt förklarar jag hur jag gått tillväga för att öva upp min intonation. En utmaning med att 
lära mig intonera på violan var just att vänja örat eftersom violan är stämd i ett lägre register än jag 
var van vid att lyssna efter på violinen. 

5.3.1 Hur lär jag mig intonera på ett nytt instrument? 

Intonation går hand i hand med instrumentets klang. Min tidigare violinlärare, Brusk Zanganeh, sa 
alltid att man kan spela ”rent” och man kan spela ”rent med övertoner”. Från början visste jag inte 
skillnaden men insåg sen hur stor skillnad det blir när hela instrumentet öppnar upp sig och får ett 
helt rum att vibrera. Sen dess har det varit en ständig förändring i hur jag lyssnar och analyserar de 
toner jag spelar och först nu efter ett par år, och ett instrumentbyte, så har jag vant mig vid och 
förstått vad det är jag ska lyssna efter. Till en början handlade det mest om att spela på violan för att 
vänja örat och bli van vid den nya klangen och det delvis nya registret. Med tanke på att det är ett 
större instrument ger det en större resonans vilket gör att klangen blir rundare och inte lika skarp 
som på en violin.  

Jag blev rekommenderad av min lärare att börja spela melodier som jag tidigare spelat på violin för 
att lättare höra när jag spelade fel, eller falska, toner. Det jag i huvudsak skulle fokusera på var att 
lära vänsterhanden de nya avstånden mellan fingrarnas positioner. Eftersom jag inte kunde klaven 
heller så började jag med stycken jag memorerat. Fritz Kreisler’s Liebesleid var en melodi som jag 
kunde utantill och var lagom svår, med få tekniska utmaningar, som passade bra för att lära känna 
det nya instrumentet. 

5.3.2 Att uppnå resultat via lyssning och skalövning 

Jag upplever att vi alla har vår egen inre röst och jag tror att min går mer åt violans än violinens. En 
lärare sa en gång att vi känner oss mest bekväma med det ljud som ligger närmast vår egen inre röst 
och jag kan verkligen relatera till det. Intonation är en färskvara och detta är såklart något jag 
kommer att ha med mig hela livet och som stråkmusiker måste öva på dagligen för att upprätthålla. 
Den bästa övningen som hjälpt mig att förbättra både teknik och gehör är skalorna. Det blir så 
tydligt och ”naket” när man övar skalor och dubbelgrepp där alla små misstag hörs. En stor hjälp 
har varit att göra inspelningar med mobiltelefonen. Det kan hjälpa en att upptäcka saker som är lätta 
att gå miste om annars. Att öva framför en spegel har också varit till stor hjälp för att hålla koll och 
se andra vinklar som annars är omöjliga att komma åt. 
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5.4 Stråkteknik 

När det kommer till stråktekniken så är utgångspunkten densamma på både violin och viola. Man 
håller stråken på liknande sätt men när det kommer till praktiken så kräver violan generellt mer 
tyngd ifrån stråkarmen än violinen. Det beror helt enkelt på att violan är ett större instrument med 
grövre strängar, vilka kräver mer energi för att börja vibrera. Här nedan tar jag upp exempel som 
förklarar skillnaden inom olika tekniska områden när det kommer till stråkteknik. 

5.4.1 Hur man lär sig använda stråkens olika delar 

Om vi delar in stråken i två delar, den övre hälften (ö.h) och den undre hälften (u.h), så har även de 
sina möjligheter och begränsningar. För att spela ett helt stråk från froschen till spetsen där klangen 
skall vara jämn med nyans av ett mezzo forte och vi vill ha samma kontaktställe och hastighet på 
stråken så måste vi ändra vikten mot strängen under stråkets gång. Här kommer ett klipp där jag 
visar skillnaden mellan att variera tyngden ner mot strängen och där jag inte gör det: 

(4. Klicka här). 

5.4.2 Förhållandet mellan tjocka och tunna strängar 

Eftersom strängarna har olika tjocklek så behöver man anpassa spelstilen efter vilken sträng och 
läge man ska spela i. När man exempelvis ska spela tonen lilla d, vilket blir med första fingret på C-
strängen så lägger man först på stråken och drar sedan med den vikt och hastighet på ett 
kontaktställe som är optimalt för att, i detta fall, spela ett solistiskt forte: 

(5. Klicka här) 

Om vi skulle göra samma sak på A-strängen (den ljusaste) med samma tyngd, hastighet och 
kontaktställe som C-strängen så skulle vi helt och hållet strypa klangen och mest höra ett skrapande 
ljud:  

(6. Klicka här) 

Varje sträng har alltså sina ”affordances”, skulle man kunna påstå, och jag som utövare måste 
utforska förhållandena mellan kontaktställe, tyngd och hastighet på stråken beroende på vilken typ 
av klang jag vill uppnå. Först använder man för mycket tryck i förhållande till kontaktställe och 
hastighet (som vi såg på video nr 5). Då kommer klangen att upplevas som strypt och ljudet låter 
”skrapigt”. Om man istället lättar på stråken men behåller samma kontaktställe och hastighet, så 
kommer klangen att bli väldigt luftig och ”tappa kärnan” . Lägg i klippen märke till hur de tre olika 6

momenten som tyngd mot strängen, hastighet av stråken och kontaktställe varieras. 

 Ett uttryck för att beskriva tydligheten i en ton.6
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I första klippet är hastigheten samma och kontaktställe och tyngd varierad:  

(7. Klicka här) 

I andra klippet är kontaktställe samma och hastighet och tyngd varierad:  

(8. Klicka här) 

5.5 Altklav 

Anledningen till att man spelar efter olika klaver är för att slippa använda för många hjälplinjer och 
förenkla för musikern. Altklaven (även kallad c-klav) är anpassad efter violans register men det 
förekommer också att man noterar med g-klav i ljusare register. Eftersom jag är van vid g-klav på 
violin och har spelat det hela mitt liv så var det mest naturliga för mig att transponera från det 
snarare än att lära mig notläsningen på nytt. På nästa sida kan ni se hur samma skala noteras efter 
respektive klaver:




             
               Fig. 4: olika C-durskalor noterade med g-klav och altklav 

Bilden till vänster visar två C-durskalor där violinstämman är noterad från ettstrukna c och 
violastämman från lilla c. Det visar båda instrumentens lägsta C-durskala. Bilden till höger visar en 
C-durskala där starttonen för dem båda börjar på ettstrukna c. Anledningen till att man använder sig 
av olika klaver är för att göra notationen av musiken så lättläst som möjligt vilket innebär att man, 
om möjligt, vill undvika att ha för många hjälplinjer. Det lättaste sättet för mig att börja läsa altklav 
var att spela stycken jag redan spelat på violin, som jag också nämner i avsnitt 5.3.1. På så sätt 
gjorde det lättare för mig att lära in de nya greppen på instrumentet. För att ta en ton som noteras i 
altklav så tänkte jag först samma grepp som på violinen men flyttade sedan ner greppet en stor eller 
liten ters. 
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     Fig. 5: skalor noterade på lika sätt men som klingar olika 

På bilden ovan ser man en violinstämma och en violastämma noterade med respektive instruments 
klav. Siffrorna representerar vilken fingersättning som normalt används där ”0” är öppen sträng och 
”1” är pekfingret. De röda markeringarna visar mellan vilka toner de halva tonstegen hamnar i 
skalan. 

Om vi börjar med violinstämman så är den noterade starttonen även här ettstrukna c. Det som följer 
är en C-dur skala i en oktav upp till tvåstrukna c. Skalan börjar med tredje fingret (ringfingret) på g-
strängen, violinens mörkaste, och går sedan diatoniskt  uppåt. Violastämman som ser ut att vara 7

noterad på samma sätt startar istället på lilla d med första fingret (pekfingret) på C-strängen, violans 
mörkaste sträng. Eftersom jag var van vid g-klav ville jag spontant sätta ner tredje fingret på 
mörkaste strängen, eftersom det var samma grepp som på violin. 

Alltså, för att jag skulle lära mig spela utifrån altklaven på violan så började jag med att tänka 
violinens grepp och sedan en ters nedåt. Tittar vi på violastämman i bildexempel 5, där det inte 
finns några fasta eller tillfälliga förtecken, så blir det istället en dorisk d-moll skala på violan.  

De röda markeringarna (skalans halva tonsteg) flyttas sedan beroende på vilken tonart och hur 
många tillfälliga höjda eller sänkta toner som noteras. Det är något som jag lärt mig successivt 
under processens gång ju mer repertoar jag övat in. 

 Skalenligt med hela och halva tonsteg.7
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6. Diskussion & resultat 

En viktig erfarenhet jag lärt mig under detta arbete är förmågan att reflektera över det jag har gjort. 
Genom loggbok och mobilinspelningar under en längre period kan jag jämföra och följa min 
utveckling. För att kunna finna den bästa vägen till att ta reda på vad mina “affordances” i relation 
till violan innebär, som jag skriver om i stycke 5.4.2, så måste jag först utforska ytterligheterna vad 
som är möjligt för mig och inte. Därefter kan jag komma fram till det mest optimala för den 
situationen, och i det här fallet varje strängs egenskap. 

Givetvis behöver alla moment vid ett byte av huvudinstrument sin tids övning. Det tar olika lång tid 
beroende på de möjligheter och begränsningar man har vid en viss tidpunkt men det jag lärt mig och 
har stor nytta av genomgående under den här processen är vikten av att planera och reflektera över 
det man gör. För att återkoppla till min första forskningsfråga (3.1) så har det här arbetet hjälpt mig 
att utforska de verktyg och metoder jag blivit introducerad till av mina lärare; till exempel att bara 
vara medveten om varje del i ett stråk, som jag visar i klippen i stycke 5.4.2, och bestämma över 
stråken när och med vilken hastighet, tyngd och kontaktställe jag vill ha.  

I 5.2 och stycket om Arpeggione av Schubert (1970) djupdyker jag i hur förmågan att räta ut 
armbågen i ett nerstråk hjälpt mig att utnyttja stråkens fulla längd och uppnå en jämnare klang. Det 
är ett problem som jag brottats mycket med när jag tidigare spelat violin. Eftersom violinen är 
mindre vilket gör att stråken hamnar närmre kroppen leder det till att jag måste böja armen ännu 
mer vid uppstråk och därmed också räta ut den ännu mer vid nerstråk. Som svar på min andra 
forskningsfråga (3.2) är detta ett av de största problemen jag haft som tack vare bytet till viola och 
med rätt stråkövningar gjort att jag kommit vidare. 

Som jag nämner i 1.1 har jag fortsatt att spela violin under detta år i samband med att jag 
undervisat. Jag har då märkt att den teknik jag övat på viola även gynnar mitt violinspel. Mina 
”affordances” i relation till violinen har ändrats, till det bättre, tack vare att jag bytt 
huvudinstrument. När utvecklingen av tekniken gått framåt har jag även kunnat glädjas åt att mina 
musikaliska uttryck i form av frasering och klangbildning har förbättrats. 

I 5.3 skriver jag om instrumentets klang i relation till ens inre röst vilket också påverkar mina 
”affordances” mellan respektive instrument. Om jag jämför när jag spelar exempelvis Prelude från 
tredje cellosviten av J S Bach (2015) på viola så känner jag att den mörkare och raspigare klangen 
gör att jag slappnar av mer inombords och kan fokusera mer på uttrycket. Kontrasterna när jag 
spelar exempelvis J S Bach’s Prelude från tredje partitan på violin, som ligger i ett betydligt högre 
register, gör att jag inte på samma sätt kan sjunka in i musiken och därmed inte heller uppnå den 
meditativa känsla som annars infinner sig. Det känns inte som att jag kommer violinen lika nära 
vilket betyder att jag har lättare att känna mig ett med violan. 

Stycken som jag i början på höstterminen övade på, kan jag idag uttrycka på ett friare sätt och 
förhoppningsvis visa vad jag vill få fram, tack vare att min spelteknik blivit bättre. 

Redovisningen av resultatet på detta arbete blev inte som planerat, som jag också skriver om i 4.1. 
Som tur var valde jag också ett stycke som inte kräver pianist, utan är ett solostycke av J S Bach 
(2015), och kunde därför spela in det hemma på Gotland, där jag nu befinner mig. Jag är väldigt 
nöjd med inspelningen för den visar så tydligt min utveckling i alla moment från hur jag håller 
instrumentet, till stråkteknik, intonation och min förmåga att läsa noter med altklav vilket jag är 
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väldigt stolt över att ha åstadkommit under den här tiden. Den största skillnaden, som också varit 
det största tekniska problemet för mig, är hur jag förbättrat min stråkteknik. Lägg gärna märke till i 
videon hur jag använder de olika delarna av hela stråken och jämför mot första tagningen av 
Arpeggione som är videoklipp nr 2 i stycke 5.2.  

Här nedan kommer en länk till inspelningen av Prelude ur J S Bach’s (2015) cellosvit nr 3 som är 
inspelad i Linde kyrka på Gotland. 

(9. Klicka här) 

Det är inspirerande och motiverande för min fortsatta utveckling och nyfikenhet på vad jag kommer 
att kunna uppnå i framtiden med mitt övande. 

När man inleder sina studier, oavsett nivå, så är det nog många som känner igen sig i att det är 
kvantiteten i ens övning som ger resultat. Ju fler timmar jag övar desto bättre blir jag. Det kan 
förvisso vara så men något som är av ännu större vikt är den kvalitet som man fyller sina timmar i 
övningsrummet med. Jämfört med mina tidigare övningsrutiner så har jag blivit mycket bättre på att 
planera min övningstid. Jag spelar in och studerar mina övningspass och lägger minst lika mycket 
tid på det som att faktiskt öva. Det resulterar i att jag inte tröttar ut kroppen lika fort, jag orkar med 
längre övningsdagar och jag känner mig mer produktiv efter varje pass. Jag ser alltid till att ha en 
plan för vad jag vill åstadkomma när jag tar upp instrumentet. 
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