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Förord 

Det är så många  man  vill tacka ett tillfälle som detta och  jag  ska försöka lyckas med tilltaget  
at  få mer  er  alla. Först och främst tackar  jag  Musikhögskolan i Piteå som gett mig förtroendet 
att studera och arbeta på denna utvecklande arbetsplats. Från att  under  ungdomsåren  ha  varit 
det sista stället i världen där  min  fot  skulle  sättas,  har  ödet och erfarenheterna bestämt att det 
är  just  här  den  närmaste tiden ska tillbringas. Forskningsavdelningen för Musikpedagogik och 
doktorandgruppen i  sin  helhet  har  fungerat som  en  mustig gryta att sticka ned näsan i och 
insupa alla kända och främmande kunskapskryddor som samlats där. Dessa ingredienser  har  
givetvis bidragit till uppsatsens slutgiltiga innehåll.  En tanke  skänker  jag  Musikhögskolegnippen 
och  Rockgruppen  för deras hjältemodiga insatser för forskningen  samt  alla  de  lyssnare som 
bidragit till nya kunskaper.  Jag  vill poängtera det utmärkta samarbetet med ljudavdelningen 
som bjudit på studiotid och framför allt  Erik  Nordström som snabbt och professionellt fixat 
allt  under  inspelningar och omspelningar. Så  har  vi Musikhögskolans sekreterare och 
bibliotekets  personal  som löst  de  mest skiftande uppgifter med samma tillmötesgående och 
snabba hantering. Alla kringvandrande mästare som dyker upp från ingenstans precis när  jag  
som mest behöver  dem... 

Jag  vill tacka  min  handledare  Sture  Brändström för  den  positiva och vetenskapliga 
uppbackningen  samt  det varma medkännandet för hur invecklad  en  småbarnsmammas 
vardag kan bli.  Jag  vill också tacka  min  biträdande handledare  Alf  Gabrielsson för att han stått 
ut med mina tusentals ideer  under  så många år innan några av  dem  äntligen  sattes  på pränt.  

KG  Johansson,  min  kära forskarkollega och  guide  i  den  snåriga genredjungeln är givetvis 
medskyldig till  en  stor  del  av uppsatsen och utan  de  gläntor han skapat genom ändlösa 
diskussioner, hade  jag  nog aldrig hittat ut. Några, utöver  de  vid avdelningen, som är 
oumbärliga i dessa sammanhang är  de  som  har  läst och kommenterat: Annika Johansson,  
Christer  Wiklund, Göran  Folkestad  och  Karin  Gullberg. 

Slutligen vill  jag  tacka  min  utbredda familj av nära och kära som vare sig  de  velat eller inte  
har  ingått i forskningsprocessens berg- och dalbana. Livet hade tett sig närmast outhärdligt 
utan  min  allra närmaste familj som helhjärtat insett betydelsen av  en god  middag och 
närande vin för  en  utslagen och söndertänkt forskarstuderande.  

Till  sist vill  jag  ge denna uppsats till  min  älskade  son Johan  (även om han inte uppskattar  den  
till fullo...) med  en  förhoppning om att  den  stulit nog med tid från oss  nu,  och ayslutar med  
en dialog  ur vår givande vardag: 

— Mamma, du har  blivit alldeles för vuxlig! 
— Jasså, hur är  man  när  man  är vmdig då? 
— Ja, du  vet,  man  står i kö, pratar i telefonen jämt och så jobbar  man  

och jobbar och jobbar... 

Piteå i slutet av mars  1999 
Anna-Karin  Gullberg 
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Abstract 

Playing by the Rules 
A Study in Rock Music Making within and outside the School of 
Music 

The fact that rock music sounds different within and outside Schools of Music has been 
known and discussed for years among teachers, musicians and researchers in the field of 
music, as well as in the field of popular culture and youth studies. Why is rock music 
presented in such a different way if the performance is done by music students and not 
by rock musicians from other parts of society? In what way are methods of learning and 
practicing influential on expression, aesthetics and music understanding in formal music 
education? The first aim is to investigate if and how students ofJazz and Rock in higher 
education differ from non-formally educated rock musicians in creating and performing a 
rock song from a melody and lyrics composed especially for this project.. 

Two groups of musicians, one from a School of Music, and the other a formally non--
educated rockgroup from the non-university music scene participated. No restrictions 
were made on chord progression, arrangement, tempo, instrumentation etc. Each group 
had one day in a recording studio to record and mix their versions of the song. 
Information concerning thinking and acting before and during performances was 
collected through interviews, observations and video recordings. The second question 
treated how formally trained music students at a School of Music and other students in 
the same age group but without formal music education (undergraduate Engineering 
students, and students in Psychology) perceived the two aforementioned versions of the 
rocksong. 

In part one, results showed that the final versions of the songs created in study one 
belonged to two stylistically different genres of composition. Listener's comments in 
study two clearly showed that the populations differed in experience of tempos, 
intensity, variation, technical prowess as opposed to expression/experience with a focus 
on the lyrical material and a knowledge of the stylistic genres dominating. This would 
suggest that in the way one is performing music and which genre that is to be favoured is 
strongly motivated by the way one has gathered knowledge about music. 

Key words: Music, Music education, Popular music, Formal and non-formal education, 
Rock music, Pop music 



För att kunna leva medvetet innanför  
ordningen,  för att kunna bli medvetet  
tam,  måste  man ha  vistats i vildheten.  
(Duerr,  1986) 

Kapitel 1  

Inledning och bakgrund 

Alla som bevistat  en  rockkonsert på  en  Musikhögskola vet att  man  mycket 
sällan möts av  en  alltför "röjig och kaotisk" tillställning. Även om musikhög-
skolan erbjuder  jazz-  och rockinriktning i sitt utbildningsutbud, är oddsen att 
kvällen ska utmynna i rebelliska ynglingars "stage-divande" över  den  vilt 
dansande publiken, försvinnande små. Företeelser som ofta associeras till 
rockkonserter utanför musikhögskolan återfinns sällan hos  de  framträdande 
musikerna, ej  heller  odlas  de  av  den  artigt applåderande lyssnarskara som lika 
analytiskt kommenterar felsteg som framsteg. Hur kommunikationen mellan 
musiker och publik fungerar är svårt att förstå när inte publiken spontant visar 
några direkta reaktioner på  de  rytmiska och musikaliska impulserna. 
Iakttaganden  jag  gjort  under  dylika kvällar  har  alstrat  en  nyfikenhet över hur 
och varför dessa 20-åringar verkar skilja sig så mycket ifrån andra musicerande 
20-åringar, utanför Musikhögkolan. 

Syftet med detta arbete är att undersöka och diskutera varför  den  uppviglande 
aspekten i rockmusik tycks avta eller elimineras när  den fors in  i  en  formell 
utbildning. Musikgrupper vars medlemmar inte  har  formell musikutbildning  
(kommunal  musikskola, Musikhögskola eller liknande) verkar tolka, arrangera 
och framföra rockmusik på ett annorlunda sätt än  en ensemble  vars medlemmar  
har  formell utbildning i musik. Uppsatsen består av fem kapitel, där det 
inledande kapitlet beskriver  min  konstnärliga förförståelse i allmänhet och 
kontrasterna mellan  de  formella och ickeformella bildningserfarenheterna i 
synnerhet.  Sedan  övergår diskussionerna till hur olika miljöer skapar olika 



förutsättningar för lärande av musik och vad  en genre  som rockmusik kan 
definieras som. Hur rekryteringen till institutionernas går till  samt  vilka 
förutsättningar som krävs för att människor ska lyckas som musiker, följer  
sedan.  Slutligen behandlar kapitel  1 de  samhälleliga kontextuella sammanhang 
som  den  efterföljande empirin kommer att diskuteras utifrån.  Kapitel  två 
behandlar  den  tidigare forskning från  de  socialpsykologiska och musik-
psykologiska områdena som  har  relevans som teoretiska utgångspunkter och 
förklaringsmodeller i arbetet. Kapitlet ayslutas med  en  genomgång av  de  
metodologiska överväganden som föregått empirin.  Kapitel 3  och  4  är arbetets 
centrum och beskriver två empiriska  studier  gällande hur formellt musik-
utbildade musiker skiljer sig från ickeformellt utbildade musiker, när det gäller 
att skapa och framföra  en  egentillverkad rocklåt.  Studie 2  innefattar  en  
lyssnarundersökning riktad till tre huvudgrupper bestående av musikstuderan-
den vid  Musik-  och folkhögskolan,  teknologer  och psykologistuderanden vid 
Universitetet. Studierna kopplas ihop i slutdiskussionen som presenteras i 
kapitel  5.  

Frän övande objekt till lärande subjekt 

När  jag  förstod att mina närmaste år inom forskningen  skulle  komma att 
beakta båda inom- och utominstitutionella aspekter kändes det nyttigt att i 
retrospektivt syfte återkalla  de  upplevelser som formar ursprunget till  de  
reflektioner  jag  gör.  Jag  tar  Even  Ruuds  (1997)  uppmaning på allvar om att 
det är orimligt att hoppa över  sin  egen musikaliska historia om  man  ska försöka 
studera hur människor förstår eller konstruerar sig själva genom musik. I mitt  
fall  kommer huvudpunkten att ligga vid att förmedla musikaliska och 
konstnärliga erfarenheter av formell och ickeformell bildning. Mina egna 
minnen är själva tyngdpunkten för  de  betraktelser  jag  gjort,  de  slutsatser  jag  
dragit, som  format den  forskarbana  jag  inlett och kan därmed betraktas som  
min  förförståelse. 

Vid Musikhögskolan i Piteå  har sedan starten  lärarstudenter obligatoriskt fått 
öva och utveckla  sin  undervisningsförmåga på grundskoleelever och 
gymnasieelever. Att vara ett så kallat övningsobjekt var något  jag  fick erfara 
redan från sjuårsåldern och detta innebar att  man  fick komma till Musikhög-
skolan och där spela det  instrument man  själv oftast hade valt, tillsammans med  
en  lärarstuderande  under en  halvtimme. Med  den  lilla övningsobjektkören i 
sång som  jag  deltog i, framträdde vi på jul- och vårkonsertema och som 
"objekt" i  piano  svettades vi på  den  årliga objektuppspelningskvällen. Mitt val 
av fiol baserades på  en  djupt rörande upplevelse av  en  gammal svartvit  
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amerikansk långfilm. Då valet av fiol baserades på ett romantiskt färgat 
förhållningssätt blev besvikelsen stor när  jag  efter nästan ett års lektionstagande 
inte upplevde att  jag  lärt mig mer än att spela  "Spanien  är ett  land...",  som 
dessutom redan klarats av på  piano,  och trots det exotiskt klingande namnet 
och  den  vilda fantasi  jag  fortfarande besatt fick  jag  det inte att låta som någon 
blodfylld vibrerande  tango.  

Livet som "objekt" hade  alltså  både  sina roliga och tråkiga sidor. 
Fiollektionerna  var de som  först fick ge vika för andra intressen  på fritiden  och  
under  högstadiet avbröt  jag  pianostudierna. Detta  kan  i efterhand troligtvis 
förklaras  med  att  betoningen på noter  och enskilt övande  var relativt  utpräglad 
och överensstämde dåligt  med den  gehörsbaserade inlärning  jag hade  föredragit 
och mitt  temperament  i allmänhet.  Den lilla  kören  överlevde ända upp i  
gymnasiet  och detta  har  nog  sin  förklaring i gemensamhetsaspekten  samt  
repertoaren  som  för  mig var  fullt möjlig att snabbt greppa gehörsmässigt. 
Vardagkvällarna i byn tillbringades antingen hemma  hos  någon tjejkompis där  
det  främst lyssnades  på  ABBA, Sweet  eller  Slade,  men  allt  som  oftast  var  byns 
killar  med  och  då var det  Deep Purple,  Black  Sabbath, Nazareth  och liknande  
grupper som  räknades. Mina musikaliska preferenser  kom  att bli  en salig  
blandning  influenser  från  jazz-  och konstmusik från hemmiljön kryddade  med  
mina personliga upptäckter  av  hårdrock,  disco,  reggae  och  underbart  smöriga  
ballader. 

Med åren utökade  jag min  erfarenhetsarsenal av formell musikutbildning med  
den  obligatoriska blockflöjtsensemblen på grundskolan och trevande försök till 
trombonlektioner som senare visade sig bli ventilbasun. Undervisningen 
dominerades återigen av notläsning och  "Spanien  är ett  land..." men nu  även 
av ärgade gamla munstycken. Där gick gränsen för  min  välvilja och studierna 
avbröts.' Olyckligtvis uppfattade  jag  aldrig vikten av att kunna kombinera 
själva musiken med noterna. 

Tillfälliga visiter i rockvärlden, teaterstudier och ett flitigt besökande av 
diskotek närde  en  vilja att studera dans och musik på allvar och därmed byta 
det lilla samhället mot  den  stora staden där allt skedde på riket. Valet kom 
aldrig att falla på någon utbildning vid musikhögskolan, trots, eller  just  därför, 
givna  band  hemifrån. På något sätt hade aldrig socialiseringens klor kramat om 
mig tillräckligt hårt  under  tonårens musikutövande inom institutionerna. Att 
ingå i livet vid musikhögskolan, att få vara delaktig i  just den  gemenskapen 
utövade ingen lockelse på mig i 20-årsåldern och upplevelserna stod i vägen för  

1  Jmi. Brändstrom & Wiklund  (1995)  angående det höga antalet blåsinstrumentelever som hoppar 
av kommunala musikskolan.  
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att  se den  formella musikutbildningen som någon självklar miljö för positiva 
upplevelser. Istället flyttade  jag  långt bort till  den  relativt nystartade 
Balettakademien i  Göteborg  och dess inriktning mot showdans. Valet föll på 
showinriktningen för blandningen av ämnen som sång, dramatik och ett flertal 
olika dansstilar. Vikten av  en  uteslutande  strikt  traditionell klassisk ballett-
inriktning var nedtonad  men  för  den  skull  inte behovet av professionell 
utbildning. Efter ett års intensiva dansstudier och avIdarade inträdesprov i dans, 
sång och  drama  började  jag  på utbildningen och ingick därmed i ännu  en  
institutionaliserad socialiseringsprocess. 

Engagemanget och nyfikenheten ledde till andra upptäckter och livet utanför 
skolan gick i högt  tempo. Jag  sjöng i rockband och som sopran i universitets-
kören  Stella  Akademica  samt  deltog i  en  "rockopera." För att få tillgång till  en  
bostad i centrum började  jag  också studera psykologi vid Universitetet. 
Bostaden utbyttes med tiden till  en kollektiv  boendeform med andra 
diskussionsbenägna norrlänningar, som gärna besökte diskotek och konserter. 

Efter ett år på Balettakademien började  en  smygande rastlöshet göra sig hörd. 
Själva frånvaron av något som  jag  hade förväntat mig  skulle  finnas där  men  
inte fanns, gav upphov till missnöjet. Miljön kändes inte tillräckligt 
stimulerande och efterhand alltmer ytlig och inskränkt. Samtalen med andra 
elever och lärare kändes inte utvecklande och lektionerna tekniskt repetitiva. 
Själva inramningen för lärandet kändes fabriksmässig och  bristen  på fantasi blev 
smärtsamt påtaglig.  De  samtal som fördes vid Balettakademien gällde allt som 
oftast kalorier, danskläder, lärarnas personligheter eller möjligheten att  fa  
förekomma i  media t ex  veckotidningar eller underhållningstelevision. Denna 
navelskådande atmosfär fick som konsekvens att kommunikationen studenterna 
emellan blev lidande.  Jag  hade svårt att förstå på vilka sätt huvuddelen av 
studenterna var engagerade i dans och musik och placerade istället mitt 
engagemang på eget övande och umgänge med kompisar från helt andra 
miljöer. Det kändes som om hungern och drivkraften för dansstudenterna 
snarare var riktad mot positioner inom mediavärlden och själva motorn till att 
dansa gick oftare att finna i behovet av bekräftelse av  den  egna individen än i  
genuin  konstnärlig entusiasm. 

Trots  en  utmärkt lärargrupp av professionella dansare kom aldrig utbildningen, 
i mina ögon, att besjälas av  den  upplevelsemässiga aspekten av rörelse och 
musik. Ej  heller  av några djupgående konstnärliga samtal kring densamma.  De  
självupptagna strategierna hos studenterna, för att lyckas bli bedömd som "rätt" 
i  den  lilla klicken av andra dansare verkade ockupera  all mental  och fysisk  
kraft. En mindre  grupp av oss studenter kände också  en  frustrerad besvikelse  
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över att inte lärarna  tog på sig  uppgiften att starta inspirerande  diskussioner  
kring konstnärliga uttryck och därigenom höja  den  innehållsmässiga nivån  på 
samtalen. De  musikaliska och dansmässiga utlevelserna fick  jag  även 
fortsättningsvis i andra sammanhang,  av  att dansa i andra miljöer, lyssna  på  och 
diskutera nya  genrer  inom  musik  och  dans samt  musicera i  rockband. Med en  
fot i varje värld framstod  Ballettakademien  som en  alltmer märklig  bastion.  I  
livet  utanför dansinstitutionen verkade människor  på  ett  naturligt  sätt kunna 
uttrycka  sig  fysiskt och motoriskt och inte behöva öva  sig  i att befinna  sig  i  sin 
egen  kropp  vare sig det  gällde  det  ena uttryckssättet  eller det  andra. Där 
musiken för många  på  Balettakademien i första  hand  verkade fungera  som en 
akustisk  bakgrund  till  de  rörelser  som skulle  utföras,  var det just de  rytmiska 
impulserna  som gjorde  rörelser oundvikliga för andra dansande utanför 
akademien. 

Att det kunde vara  en  aning ensidigt och samhällsfrånvänt på  den  klassiska 
sidan inom dansutbildningen hade mina tidigare fördomar förberett mig på,  
men  inte att denna känsla av institutionalisering även gällde för andra 
modernare stilar inom dansen. Själva  den  moderna dansens essens, att vara 
nyskapande och uttrycksfull och betona inlevelse och spontanitet undveks 
genom ett idogt flörtande med det enkla och showpräglade eller tvingades  in  i  
de  traditionella systemen för utlärande. Utbildningen kom att pendla mellan  
banal  nutidsanda och ortodox  tradition.  I efterhand förstår  jag  att  jag  sökt mig 
till  den  moderna dansen för att  den  i mina ögon uttrycker något viktigt, 
känslan av kompromisslöshet,  drive  och energi,  men  upplevde istället att ytan 
fick  all den  uppmärksamhet som innehållet hade behövt.  Humor  och allvar fick 
stå tillbaka för egocentricitet och divalater hos studenterna och slentrianmässigt 
utlärande av teknisk träningsteknik hos somliga i lärarkollegiet.  

Min  föreställning  om  att  det var vid de  högre konstnärliga utbildningarna  det  
spännande, nydanande, djupgående och excentriska inom konsten inträffade 
fick  sig en  rejäl töm. I vilka miljöer uppkommer  de  starka konstnärliga 
upplevelserna och  var  äger  den  konstnärliga utvecklingen  rum  i samhället?  Det  
förekommer självklart stora skillnader mellan  en  dansutbildning  med  inriktning 
mot  showbiz  och musikhögskolans lärarutbildningar.  Det mest  självklara  men  
inte  mindre  komplexa är  just det faktum  att musikhögskolan ska utbilda lärare i  
musik.  Ballettakademiens showutbildning  hade som mål  att utbilda  artister  
inom musicalområdet, även  om  folkrörelser och studiecirkelsammanhang 
säkerligen  blev  arbetsfältet för  en hel del studenter efter  examen. Trots 
skillnader återkommer mina funderingar över gemensamma didaktiska 
förhållningssätt.  Styrs institutioner mer av  ett  behov av  inre  social  kontroll än  
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en  önskan om att vara  en  samlingspunkt  for  nyfikna, hungriga konst- och 
vetenskapstörstande upptäckare? 

Att titta i backspegeln berättar  en del  om mina egna upplevelser av musik- och 
dansutbildningar som till viss  del  påverkar mina utgångspunkter för 
diskussionerna kring konstnärlig didaktik. Det är inte  en  sann historie-
beskrivning av Balettakademien som utbildningsinstitution i början av 80-talet, 
utan  en  upplevelse av att  delta  i dess miljö  under  några år. När  jag  återvände 
till musikhögskolan som lärare och doktorand uppstod reflektionerna över 
skolariseringen av konstarter igen. Dessutom kom diskussioner med andra 
musiklärare och musiker utanför skolan att ofta fokuseras kring likartade 
observationer av i detta  fall  rockmusikens utveckling inom och utanför 
musikhögskolans väggar. I diskussionerna kring högre utbildning i musik och 
musikhögskolans pedagogik och didaktik känns det väsentligt att fundera över  
de  konstnärliga institutionernas avgränsning och attityder mot omvärlden och 
hur undervisning i populära musik- och dansstilar, hämtade utifrån, egentligen 
ska gå till. 

Lärandemiljöer för musik: inom musikhögskolan 
och utanför musikhögskolan 

Musikhögskolan 

Musikhögskolan i Piteå  har  i likhet med landets övriga musikhögskolor från  
starten  undervisat sina studenter i konstmusik och  en  traditionell kanon att 
förmedla till sina kommande elever. För utförlig genomgång av musikskolans 
och musikhögskolans utveckling  se  Brändström & Wiklund  (1995), Reimers, 
(1994),  Sundin  (1995),  Olsson  (1994) m  fl.  Tradition,  politik och samhällssyn  
har  legat till grund för utvecklingen och  den  huvudsakliga pedagogik som varit 
ledande. Synen på musikalitet  har  också styrt  den  musikpedagogiska praxis som 
förekommer inom formella institutioner som kommunala musikskolan och 
musikhögskolan.  De  riktningar som påträffas i synen på musikalitet är huvud-
sakligen två, antingen ses musikalitet som  en  unik gåva  (absolut  musikalitet) eller 
kan  man  finna  en  bredare och mer relativistisk syn på begreppet (relativistisk 
musikalitetsuppfattning) (Brändström,  1997).  Brändström poängterar att musik-
högskolans antagningsprov är förankrade i  den  första traditionen och att  de  
lärarlämplighetsprov som äger  rum  sällan blir utslagsgivande. Ännu ett 
problemområde som ständigt hamnar i fokus inom musikhögskolans värld är  
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ambivalensen hos lärare och studenter huruvida lärarutbildningen först och 
främst ska ses som  en  musikerutbildning eller  en  lärarutbildning. 

Skolan tillskrivs också betydelse för  den  ideologiska  reproduktionen  (Sundin  
1995)  och  anses som  viktig för att  den  rådande samhällsordningen skall kunna  
bestå. Den  formaliserade musikutbildningen vilar  på  tankar  om  musikens 
påverkansförmåga,  det  viktiga är inte att ge människor ett kulturinnehåll utan 
att  de  formas till att äga vissa egenskaper. I detta samlade kulturary ingår  de 
undervisningstraditioner  och  de  musikpedagogiska förhållningssätt grundskola 
och högre utbildning bär  med sig.  Även  om den  relativistiska synen  på 
musikalitet  är utbredd i grundskolan och framför allt i förskolan, dominerar  det  
absoluta musikalitetsbegreppet inom kommunala musikskolan och troligtvis 
inom musikhögskolevärlden (Brändström  1997,  Brändström & Wiklund  1995).  
Detta  kan  medföra att utvecklingen mot  en  medvetandegjord och reflekterande  
didaktik med fokus på  lärande, fördröjs inom musikinstitutionerna.  De  
strömningar  som leder  till  en mer  elevcentrerad musikpedagogik betecknas  som 
en  nyare pedagogik och  har  sina kända förespråkare  bland  flera i Sundin  
(1995)  och Björkvold  (1989) som  motvikt till  den  traditionella pedagogiken  
som  till stora delar utgörs  av undervisning enligt  "konservatorie-modellen."  
Den  nyare musikpedagogiken  har  kommit att innehålla  ideer  och  metoder  från 
olika  perspektiv  och  discipliner. Som  exempel  kan  nämnas kunskapen  om  att  
barn  (och vuxna)  har  sina personliga sätt att lösa uppgifter och använder  sig av  
olika inlärningsstrategier för lärande  (Gardner,  1983).  Att läraren i för hög  
grad  förser  eleven med fakta  och  ideer om  hur  problem  ska lösas istället för att 
uppmuntra reflektion  som en  nödvändig  strategi  för lärande, är ännu ett 
exempel  (t ex Becker, 1993,  Wiklund,  1996). Barn  och ungdomar  anses  också 
klara  av  att skapa och utföra  musik  utan  direkt  ledarskap från  en  lärare  eller  
vuxen  (Folkestad, 1996,  Ericsson,  1996)  Dessa är axplock  av de  nya 
pedagogiska  ideer som  börjar  få  genomslagskraft inom musikutbildnings-
systemen och  det  pedagogiska utvecklingsarbetet. 

För att återknyta till förra aysnittets rubrik: Från ett övande objekt till ett 
lärande subjekt later  jag  Bertil Sundins  (1995)  ord aysluta.  "Barn  är inte längre 
bara objekt som skall fyllas utan lika mycket subjekt som skapar och därigenom 
ger läraren impulser att arbeta mot önskade mål"  (s. 29). 
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Breddning av innehållet i musiklärarutbildningen 

Från 60-talet och framåt utvidgades ramarna för vad som  skulle  ingå i musik-
lärarutbildningarna och hur metodiken  skulle  utformas. Synen på musildärande 
blev mer processinriktad och forskning kring bl  a barns  musikskapande 
medförde nya didaktiska frågest'Alningar. Utbudet av musik ökade också 
genom teknologins framväxt och det ökade projiceringen av  pop  och 
rockmusik. Det musikaliska etablissemanget  har sedan  dess parallellt med 
musikhögskolans breddningsförsök fått ökad konkurrens från musikindustrin 
och ungdomsmusiken.  Den  nya utbildningens primära behov var att musik-
lärarutbildningen  skulle  breddas och öppnas upp mot andra musikstilar, genrer 
och  instrument.  Synen på olika musikstilars värde  skulle  vidgas och det egna 
skapandet få  en  större  plats.  Målet med förändringen av musiklärarutbildningen 
var att "komma ikapp verkligheten" (Brändström & Wiklund  1995).  Dagens 
svenska musiklärarutbildning  har  sina rötter i  den  försöksverksamhet som 
genomfördes  under  70-talet i  Sverige  och i Piteå  sedan 1976.  Denna försöks-
verksamhet som hade till uppgift att reformera musikhögskolans utbildningar i  
Sverige  gick  under  beteckningen SÄMUS (särskild ämnesutbildning i musik) 
och ingick i OMUS (organisationskommittén för högre musikutbildning). 

När  den  nya musiklärarutbildningen startades  1978  fördes SÄMUS ihop  med  
konservatorietraditionen och institutionaliserades (Olsson,  1993). Man ville  
skapa  en  s.k.  "bred  pedagog",  som  inte bara  skulle  behärska ett enda  instrument  
utan  ha god  överblick över många musikstilar,  instrument  och  genrer.  I 
OMUS-utredningen poängteras att  jazz  och framförallt  popmusik har haft  
svårt att bli accepterade  som  fullvärdiga musikaliska uttryckssätt i jämförelse  
med  övrig konstmusik  (SOU  1976:33)  trots att  den  afroamerikanska musiken  
har  blivit  den mest  omfattande  delen av  vårt musikliv. Musikens  funktion  för 
människor i samhället framhålles särskilt och  som en konsekvens av  detta  har 
den  seriöst syftande  jazz-  och popmusiken kommit i ett besvärligt  läge  mellan  
en av tradition  sanktionerad konstmusik och  en  kommersiellt styrd 
underhållningsmusik.  Den  högre musikutbildningen måste därför: "i likhet  
med  musiksamhället i övrigt värna  om det  viktiga musikaliska nyskapandet 
inom  jazz  och  pop,  vars stilmedel är förankrade i musiksmaken  hos  huvud-
parten  av den  svenska ungdomen."(ibid.  s. 38)  

OMUS  ville  inte använda begreppet  "genre" då man  ansåg  det  vara alltför 
brett och innehållsrikt. Istället  kom man  att dela  in  musiken,  av praktisk-
organisatorisk motivation,  i ett  antal  större repertoarområden2  (SOU  1976:33,  

Omus repertoarområden:  1)  Europeisk musik före  1750:  medeltid, renässans, barock.  2)  Europeisk 
musik  1750-1900:  klassicism, romantik etc.  3)  Konstmusik efter  1900:  "nutida musik",  
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s. 135).  Dessa  skulle  utgöra  en garanti for  att varje musikhögskola  skulle  ge sina 
blivande lärare och  musiker en  tillfredställande  orientering om respektive  
repertoarområde och att fördjupningsutbildning  skulle  erbjudas inom varje  
område. Ingen musik skulle  fl vara utestängd och alla områden  skulle komma  
till  sin  rätt  vid  antagningar  av  studerande, utformandet  av kurser  och 
kursredovisningar, bedömning  av elevers  prestationer och anställning  av  lärare 
till musikhögskolan.  De  eftersatta genrerna,  som var den  afro-amerikanska  
traditionen, nordisk  folkmusik och hela sektorn folkmusik — konstmusik från 
övriga etniska  grupper skulle  speciellt uppmärksammas och specialkunniga 
pedagoger tas  in  i lärarutbildningarna.  

Till de  viktigaste nya inslagen hörde: 

— bruksinstrument. Varje studerande  skulle  lära sig att behärska två så kallade 
bruksinstrument.  De  vanligaste bruksinstrumenten är  piano  och gitarr,  men  
även accordeon förekommer. Bruksinstrumenten  skulle  vara mångsidigt 
användbara till både ackompanjemang och solospel. 

— röstträning i  sang  och tal.  En bred  utbildning i olika genrer, motsvarande 
bruksinstrumenten. 

— "prik-kurser".  PRIK  stod  for  praktisk instrumentkännedom, och ämnet består 
av kortare introduktionskurser på olika, vanligt förekommande  instrument: t 
ex  bas, trumset,  synthesizer.  

— ljudlära. Ämnet behandlade både musikakustik och praktisk användning av 
bandspelare, diabildsprojektorer och andra AV-hjälpmedel. (Johansson, 
kommande avhandling.) 

Enligt OMUS är  de  centrala funktionerna för musikyrkena; gestaltning och 
kommunikation.  Kommunikation  ayser pedagogisk verksamhet i vidaste 
mening, "kontakt med andra människor för att aktivera  dem  att musicera och 
att lyssna till musik etc."  Den  praktiska övningen av dessa två  moment  ska 
ligga verklighetens situationer nära och slutredovisningen ska inte ske som 
interna skolangelägenheter utan i direkt samband med yrkeslivets verklighet. 

Repertoarområdet "Afroamerikansk musik: alla  former  av  jazz-  och 
rockmusik" kräver ett förtydligande. Begreppet  "afromusik"  är  en forkort- 

experimentell  musik av  alla  slag. 4)  Afro-amerikansk musik: t ex  alla  former av jazz- pop-  och  
rockmusik. 5) Nordisk  folkmusik,  som  i  vid mening  innefattar  både  spelmansmusik,  vistradition,  
folkrörelsernas  musik  och nutida populärmusik.  6)  övriga etniska  gruppers folk-  och konstmusik.  
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ning för afroamerikansk (eller afrikansk-amerikansk) musik, som förutom 
områdena "Nordisk folkmusik..." och "Övriga etniska gruppers..." 
karaktäriseras av ett huvudsakligen gehörsbaserat lärande.  Tanken  bakom 
begreppet är att  jazz, rock, blues  etc.  har  uppstått hos afrikaner som 
transporterades till  USA  som slavar. Begreppet  afromusik  används nästan 
uteslutande inom musikhögskolorna och är i sig ett exempel på  den  specifika 
musikkultur som råder inom dessa institutioner.  

Den  afrikansk-amerikanska musiktraditionen beskrivs av Bertil Sundin  (1995)  
som  en  blandning av afrikansk, indiansk och europeisk musik i  Nord-  och 
Sydamerika. Musiken uppstod genom negerslaveriet som  en  folkgrupps egen 
musik. Musikformer som  jazz, samba, rumba m  fl med betoningen på process,  
improvisation  och individualitet i uttrycket kännetecknar detta område. 

Efter OMUS inrättades speciella  "afrolinjer"  vid flera musikhögskolor och alla 
studerande på musiklärarlinjerna kommer numera i kontakt med  afromusik 
under sin  utbildning. Afroamerikansk musik tas upp  t ex  i ämnet musik och 
samhälle (musikhistoria), i musikteorin och på bruksinstrumenten. Bertil 
Sundin  (1995)  presenterar  en  användbar uppdelning mellan  den  Europeiska 
traditionen och  den  Afrikansk-amerikanska traditionen, här återgiven 
ordagrant  (s. 12):  

Europeisk  tradition  
inneboende mening i musiken 
komponerad, arkitektoniskt 
uppbyggd och sammanhållen 
betoning på melodi och 
harmoni  (vertikal dimension) 
ideal  tonbildning 
effektivitet 
fördröjd tillfredsställelse 
intellektuellt, "andligt" gensvar  

Afrikansk-amerikansk  tradition  
alstrad känsla genom musiken 
improviserad, spontant 
uppbyggd, spänningsstegrande 
betoning på puls (rytm) och melodi 
(horisontal  dimension)  
personlig tonbildning 
sensibilitet 
omedelbar tillfredsställelse 
motoriskt, "kroppsligt" gensvar 

Med  tanke  på nutidens mångkulturalitet finns det uppenbara risker med 
indelningar av detta  slag.  Ändå fungerar dikotomierna som illustrationer över 
huvudsakliga skillnader i traditionerna. Mustig, improviserad,  vital,  
kroppsorienterad musik, hur ska  den  läras? I vilka miljöer? 

Ämnet  improvisation  infördes i svensk musiklärarutbildning i och med 
OMUS-reformen. Från början av 90-talet kunde  man  således vid Musik-
högskolan i Piteå välja mellan tre typer av  improvisation: 
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- jazz/blues/rockimprovisation (repertoarområde  4)  
- improvisation  i "äldre musik" (repertoarområde  1)  och 
- improvisation  i "nutida seriös musik" (repertoarområde  3).  

Johansson (kommande avhandling) påpekar att det  foreligger en brist  på  
improvisation  inom repertoarområde  5  (nordisk folkmusik) och  6  (övriga 
etniska gruppers  folk-  och konstmusik). Trots att kursplanerna för  de  olika 
huvudinstrumenten innehåller improvisationsmoment kan det i mötet med 
musikläraren lätt bli så att momentet  faller  bort. Detta beror sannolikt på  den  
notbundna  tradition  som varit och delvis är allenarådande inom samtliga 
musikinstitutioner från kommunala musikskolan  via  förutbildningarna till 
musikhögskolan.  Den  underförstådda överenskommelsen mellan  de  verksamma 
lärarna vid musikhögskolan och deras studenter kan bottna i  en  oförmåga eller  
en  ovilja gällande  improvisation. 

En  orsak till motviljan att överge notationssystemet kan härledas till det 
formaliserade lärandet i högre musikutbildning. I  de moment  som innehåller 
lätt mätbara parametrar är det enklare att bedöma  en students  kunskapsnivå. 
Bedömningar om till vilken kunskapsnivå  en student har  kommit är ofta 
baserade på  den  repertoar som  har  avklarats eller  den  tekniska skicklighet som 
kan uppvisas. Vid  moment  som  t ex improvisation  är bedömningskriterierna 
oklarare och inte lika sanktionerade inom institutionen. Det är helt enkelt 
svårare att bedöma  en students  kompetens i momentet  improvisation  inom  den  
rådande utbildningstraditionen. Detta förhållande får i  sin  tur konsekvensen att 
kunskaper i  improvisation  inte premieras vid antagningsproven till musik-
högskolan och får då i  sin  tur som följdeffekt att förutbildningarna inte 
uppmuntras att utveckla undervisningen inom området.  Den  så kallade bruks-
undervisningen är inte  heller  oproblematisk och bl  a  Lilliestam  (1995)  påpekar 
att  man  på musikhögskolorna inom bruksundervisningen på  piano  och gitarr: 

... lär ut  på  ett  sådant  sätt att  man ser  varje låt  som en unik  skapelse, istället för 
att lära ut och lära  studenter  känna  igen de  melodiska, rytmiska och 
harmoniska  formler som  låten  bygger på.  Här handlar  det  alltså  om  att 
parallellt  med  att  man  lär  in en  låt lära  sig  urskilja och använda ett basförråd  av 
formler:  licks,  riff, former  och mönster  som  är centrala för  en stil (s. 238)  

Att lära sig kompa och ta ut låtar helt utan användning av noter som betecknar 
gehörsundervisningen, är enligt Lillestam fortfarande ingen självklarhet i  den  
högre musikutbildningen.  

Den  grundläggande uppfattningen gällande musikalitet påverkar även 
utbildningen som när  den  baseras på huruvida människor är musikaliska eller  
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inte associerar till  den  västerländska konstmusiken. Kring diskussionen om 
musikhögskolans exklusivitet betonar Sundin  (1995)  att forskarna  har  till 
alldeles för hög  grad  utgått från  en  musikalisk värdeskala som behandlats som 
självklar och fortfarande är det "i  de  befästa borgar som musikhögskolorna 
ibland utgör"  (s. 28)  Med detta förhållningssätt problematiseras inte själva 
ämnet musik och dess innebörder,  t ex  vad som är värdefull musik i vissa 
sammanhang och vid vissa åldrar. Med  tanke  på skolans uppdrag att fostra 
självständiga och kritiskt tänkande medborgare blir förutsättningarna för  den  
ständigt levande debatt som krävs, inte tillräckligt gynnsamma.  Den  diskurs 
som dominerar inom musikhögskolan kan troligtvis hänvisas till  den  specifika 
elev- och lärarrekryteringen till musikinstitutionema och som i mångt och 
mycket kan betraktas som ett relativt slutet  system.  

Frågan är om  institutionaliseringen  av rockmusiken, breddning av genrer och  
den  vidgade synen på musikalitet, automatiskt ledde till  en  ökad didaktisk 
diskussion inom musikhögskolan? Vad sker egentligen med det musikaliska 
uttrycket hos  de  studenter som är aktiva inom  de  musikstilar som lärs ut på 
musikhögskolan? Hur förhåller  man  sig till  en genres  essens vid konstnärliga 
utbildningar? 

Vad  är  rockmusik? 

Har  alla genrer olika själ eller essens och vilken är då i så  fall  rockens innersta 
väsen?  Rockmusik  påminner många av oss om det okuvliga inom människan. 
Det som är på djupt allvar och som genom  sin  kompromisslöshet  driver  
individen mot framgång och ibland till undergång. Det är också  en genre  som 
envist fortsätter att behandla  de  eviga existentiella frågeställningarna om frihet, 
kärlek och relationer på ett spontant köttsligt och andligt sätt långt efter att 
andra yttringar övergått till mer förfinade och estetiserade "vuxna" 
funderingar om livets vara eller ickevara. "Det triviala skälet till att flera 
generationer av unga  har  kunnat betrakta  rock  som  sin  musik är naturligtvis  de  
lustupplevelser  den har  skänkt  dem"  (Lindberg,  1995, s. 17).  I dagens läge  har 
den  åldersrelaterade aspekten komplicerats då vissa musikstilar inom rock-
genren nästan uteslutande favoriseras av  en  lite äldre lyssnargeneration. 

För att inte komplicera definierandet av genren rockmusik ytterligare använder  
jag  mig av Lilliestams definitioner av först och främst  genre,  som ett vidare 
begrepp än musikstil.  En genre  innefattar även  de  utommusikaliska aspekterna 
kring musikstilar, som kläder, olika attribut, attityder och förhållningssätt  
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(Lilliestam,  1991).  När  det  gäller rockmusikens musikaliska innehåll  kommer 

jag  att använda  mig av  Lillestams  (1998) definitioner.  

Gällande beteckningen  rock  i generella  drag  definierar författaren  en  kärna  
som  är kännetecknande  (s. 27  —  28)  "Musiken är gehörsbaserad"  noter  

förekommer i  princip  endast  vid  studioinspelningar och musiken komponeras 
direkt  på instrumentet.  Detta innebär att  materialet  påverkas  av de  
begränsningar och möjligheter  som instrumentet ger.  "Musiken är 
huvudsakligen gitarr- och klaviaturbaserad".  Tonarter som ligger  bra  för 
gitarren används i  stor  utsträckning.  "Harmoniken  bygger på tre- eller  
fyrklanger". Dessa passar  som underlag  för  både  modala och diatoniska 
melodiska  strukturer.  Självklart är dessa förhållanden  bundet  till  den stil man  
verkar inom, vissa stilar uppvisar andra mönster  t ex  att harmoniken är 
inspirerad  av jazz eller  reducerad  till  färre ackord. "Melodiken är sångbar och 
knuten  till  harmoniken genom att  de mest består av  ackordegna  toner."  
Trummor och  bas  utgör  det  rytmiska  fundamentet  för musiken  som  
tillsammans  med  harmoniken utgör "groovet"  som grund  för övriga 
musikaliska parametrar. Musikens  form bygger  ofta  på varianter av vers  och 
refräng, ibland kombinerade  med "stick" som  är harmoniskt och melodiskt 
avvikande från  vers  och refräng. "Musiken framförs vanligen  med  elektriska  
instrument  och/eller akustiska  instrument som  förstärks  med  ett  PA-system".  
Även sången är elförstärkt och  kan  därför manipuleras och  ges  olika  effekter. 
Den  vanligaste  taktarten  är  4/4  där tvåan och fyran betonas i  takten (back-
beat). Det  sista är,  enligt  författaren,  en av den  viktigaste sammanhållande 
faktorn för  det  musikaliska  stiområdet rock. 

En  viktig aspekt av rockmusikers drivkrafter kommer troligtvis ur: Att vilja  
men  inte kunna. Viljan att kunna uttrycka sig på ett visst sätt skapar  en hunger  
att lära sig att traktera ett  instrument  och kanske är valet av  genre  både bottnat 
i genrens uttryckspotential  men  också av det faktum att  man  ganska snart kan 
lära sig så pass mycket att det låter rätt hyfiat.  Om  det är innehållet i 
människan som ska uttryckas får det således låta därefter. Är det "skitigt och 
unket" där  under den  intellektuella fernissan så får det låta därefter... Frågan är 
och kommer säkerligen att väckas igen, ska rockmusik institutionaliseras och 
därmed tillrättaläggas för undervisning i traditionell musikpedagogisk anda?  
Eller  som Clas Ericsson  (1996)  uttrycker det: "Även om  man  anlägger  en  
öppen, ödmjuk och icke auktoritär syn på hur rockmusik bör behandlas i 
skolan, lyser det igenom hur svårt det är att förena rockens "väsen" med 
skolans av  tradition  formaliserade undervisningstradition."  (s. 27) En del  
ansatser  har  prövats för att närma sig problematiken formellt och ickeformellt 
lärande. Som exempel på detta kan nämnas  Folkestad (1996).  I avhandlingen  
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presenteras ett projekt där ungdomar får komponera musik med hjälp av 
datorer och där läraren endast hjälper till när  de  efterfrågas. Ericsson  (1996)  
förespråkar  en  musikpedagogisk praxis där det egna rockmusicerandet  bland  
skolungdomar tillåts äga  rum  inom skolan och där läraren huvudsakligen 
fungerar som  en  handledare och deltar vid behov.  

Rockmusik  inom och utanför institutionerna 

Att  rockmusik  låter annorlunda inom och utanför musikhögskolan är  sedan  
länge känt och diskuterat  av  lärare och  musiker både  inom musikhögskolan och 
i  det  etablerade  musiklivet samt  inom  ungdoms-  och populärkulturforskningen 
(Fornäs,  Ruud,  Berkaak, Trondman, Bjuström, Lilliestam  m  fl).  Dagens 
musiker  och musiklärare  får sin  utbildning inte enbart i  de  traditionella 
instrumentens möjligheter och  de  klassiska musikstilarna.  Sedan  ett  flertal år  
tillbaka är  det som  tidigare nämnts möjligt att  få undervisning  i  jazz, rock  och 
andra populära musikstilar innanför musikhögskolans väggar.  Samtidigt lever  
musicerandet utanför sitt  eget liv, under  liten  hörbar  påverkan  av vad som sker  
inom  den  formella musikutbildningen.  

Det sker ett systematiskt urval på flera sätt, till högre konstnärliga utbildningar 
i allmänhet och till musikhögskolorna i synnerhet.  De rock-  och 
jazzstuderande lika väl som andra grupper i samhället socialiseras  in  i  en  
specifik musikkultur där gemensamma värderingar och attityder utvecklas. 
Studenternas uppfattning om sig själva som musiker och/eller musiklärare står  
under  ständig och ömsesidig växelverkan med musikhögskolemiljön.  Faktum  
är att dagens musikhögskolestuderande över  lag  delar många gemensamma 
erfarenheter.  De  som  barn  lyckades inom kommunala musikskolan kommer att 
ingå i  den  grupp som fortsätter till  den  förberedande musikutbildningen på 
gymnasiet eller någon musikinriktad folkhögskola.  De  elever som kände sig väl 
till  mods  inom denna  institution  är  de  som kommer på fråga för fortsatta  
studier  på musikhögskolan (Brändström & Wiklund,  1995).  Efter genom-
gången musiklärarutbildning fortlöper  den  generella pedagogiska karriären 
inom kommunala musikskolan och förutbildningama och ayslutas inte sällan 
vid musikhögskolan. Dessutom  har  ett flertal deltagit i kyrkliga sammanhang  
under  uppväxten, och  en  stor  del  är fortfarande aktiva inom kyrka och 
frikyrka i vuxen ålder (ibid.) Så är cirkeln sluten. 

Medför denna gemensamma tillhörighet hos  en  stor grupp musikstuderande att 
dessa kan komma att erhålla tolkningsföreträde vid sina skolor, när det  t ex  
gäller hur  man  ska tolka och framföra musik tillhörande olika genrer?  
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Människor utvecklas i  en given social struktur  där  de  gör erfarenheter, lär  sig 
normer  och värderingar  som  betraktas  som  normala i  den  speciella 
omgivningen. När  det  gäller  musik kan  detta innebära flera förhållanden 
(Sundin,  1995;  Ruud,  1983). Sedan barnsben  lär  vi  oss  den  dominerande 
musikaliska  traditionen  och utvecklar därmed värderingar kring vilken  musik 
som  är vacker  eller ful, samt  vilka  funktioner  musiken  har  i vardagen.  Musik 
kan  också vara ett medel för allmän  socialisation  och  ha en  normbildande  
effekt.  Musikämnet innehåller möjligheter för  barn  att lära  sig  samarbets-
förmåga, trygghet och förtroende (Sundin,  1995). 

Socialisationen  kan ta sig olika uttryck. Hur rollidentiteten som musiklärare 
utformas är  en  högst individuell fråga anser Bouij  (1998).  I det omfångsrika 
intervjumaterialet han samlat visar det sig att vissa studenter skiljer  klart  mellan 
rollidentiteten musiker och rollidentiteten lärare medan andra utgår ifrån att 
det är nödvändigt att vara  en god  musiker för att lyckas som lärare. Även 
andra rollidentiteter är förknippade med musikläraryrket  t ex  arrangör, 
körledare, datorexpert, framstående  instrumentalist  m.m.  En  faktor som så 
utmärkande skiljer  den  ickeformella utbildningen från  den  formella är synen på  
eleven: 

Studenten  förväntas först och främst lära sig inom  en  lärarutbildning d.v.s inför 
omgivningen  visa  att  man  låter sig påverkas.  Om  detta allt  for  mycket lyfts 
fram, händer det ibland att individen inte utvecklar  den  initiativkraft som  en  
färdig lärare borde  ha.  Att lära sig är av  tradition  förknippat med  en  elevroll  
(s. 155).  

Det är  den  visuella och notbundna musiktraditionen som huvudsakligen odlas 
inom musikundervisningen. Attityderna till gehörsbaserade genrer  har  inte 
varit särskilt uppmuntrande och definitivt inte i fråga om rockmusik. 
Musikstilar som  jazz  och  rock har  med tiden blivit accepterade inom skol-
etablissemanget, kanske främst med  tanke  på kravet från skolelever som i  sin  
tur ställt krav på sina musiklärare. "Även om många lärare på olika nivåer 
inom skolväsendet är medvetna om rockmusikens och annan gehörsmusiks 
betydelse är skolan fortfarande  ambivalent"  (Lilliestam,  1995). Rockmusik har  
och är, tillsamman med nyare och ständigt växlande stilar, fortfarande för 
många musikintresserade ungdomar  en  motkultur till skolkulturen. Därigenom  
har den  musikstilen fungerat som ett andningshål inte bara för  de  som själva 
utövar musik utan även för stora grupper musiklyssnare som där hittat  sin  
"utanföridentitet."  
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Antagligen styrs musikgrupper som bildats och är verksamma inom Musik-
högskolan av andra faktorer än rockgrupper som skapats utanför samhällets 
institutioner. Individen och samhället är  en  helhet som måste studeras 
tillsammans. Endast då bli  den  meningsfull (Angelöw & Jonsson,  1990. De  
grupper vi ingår i är väldigt olika och fyller olika behov. Hur grupper uppstår 
kan variera  men  förenklat kan sägas att grupper uppstår genom att olika 
individer med likartade intressen, mål, karaktärer,  temperament  etc. möts 
antingen av  en slump  eller planerat. Grupper  har  ofta olika struktur och 
innehåller  en  uppsättning olika  roller, diverse  normer  samt en  makt- och 
statusfördelning. Relationen mellan individ och grupp kan ta sig uttryck i 
ledarskapets betydelse och  de  beslutsprocesser som accepteras inom grupperna. 
För att  en  samling människor ska fungera krävs  en  gruppstruktur av något  slag  
och varje grupp  har den  struktur som passar  just de  uppgifter och relationer 
som  den har  att arbeta med. Ett  problem  som Nilsson  (1993)  diskuterar är det 
faktum att oaysett om vi  har  verksamma teorier kring grupprocesser finns det 
alltid ett oförutsägbart  element  när människor kommer samman. 

Människor och grupper är både lika och olika och när det gäller större grupper 
är det aysevärt lättare att förutsäga människors beteende. Att förutspå vilka 
musikstilar musikhögskolestudenter i allmänhet föredrar är definitivt enklare än 
att med exakthet veta vad  en  specifik grupp musiklärarstuderande vid 
musikhögskolan anser. I små grupper gäller nämligen både det förutsägbara och 
det oförutsägbara.  

Socialisation  försiggår genom läroprocesser som genomsyrar vardagslivet.  Den  
primära  socialisationen  i familjen och  den  sekundära i skolan. I  Under rocken  

(Fornäs,  Lindberg,  Sernhede,  1989)  betonas läroprocesserna i  de  tre olika 
rockband författarna följt  under en  tid. Läroprocesserna är alltid både 
individuella och kollektiva, alltså individer lär sig och  de  ingår alltid i olika  
former  av lärande grupper. Läroprocesserna kan å ena sidan vara obligatoriska 
och å andra sidan vara frivilliga, dessutom institutionaliserade (formaliserade) 
eller spontana (informella) (ibid.).  

Ruud  (1997)  pekar  på de  kreativa  processer han har  mött  vid  fältarbeten  med  
olika  rockband  och formulerar fyra ståndpunkter gällande  rockmusikers  
skapandeprocesser:  a) rockmusiker  utvecklar  sin kreativitet  genom muntliga 
och gehörsbaserade  processer, b) rockbandet kan  skapa  en slags kollektivt 
kreativ  process när  de  nära relationerna är  direkt  involverade i  den  skapande  
processen, c) rockmusiker  använder olika  teknologier t ex  miditeknologi och 
sequenser  som  ett  slags partitur. d)  rockmusikern förankrar  det  kreativa 
uttrycket i subjektiva och aktuella kulturella erfarenheter  samt  i  en  önskan  om 
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att skapa  sin  egen identitet. Projekten är utförda tillsammans med 
socialantropologen  Odd  Are  Berkaak och delvis publicerat i litteratur av 
författarna. 

I skolan är det mesta forrnaliserat medan det i kompisgänget är  mindre  
strukturerat. Musikhögskolestudenterna organiserar sitt spelande efter hur 
musikutbildningen är organiserad. Detta innebär inte att  en  informell grupp är 
ostrukturerad  men den har  sina egna hierarkier och maktförhållanden där 
strukturen inte är lika formaliserad som inom institutionerna. Läroprocesserna 
kan också vara slutna eller öppna, där skolans lärande mer ofta är slutet än 
öppet. Läroplaner och styrdokument är på förhand fastlagda och pedagogiken 
styrd av mätbara resultat och "rätta svar". Läroprocesserna i kamratgruppernas 
spontana aktiviteter är frivilliga, informella och öppna (Fornäs  et al, 1988).  
Med bakgrund i tidigare forskning finns det anledning att tro att synen på sitt 
eget lärande och kunnande, skiljer individerna och grupperna åt. 

På  en  institutionaliserad utbildning förväntar sig "deltagarna" att  de  ska lära sig 
något. Det mesta som initieras  under  åren vid institutionen  har en  mer eller  
mindre  uttalad  intention,  att få eleverna att lära sig det ena eller det andra. 
Lärandet i ett "källarband" uppstår mer "automatiskt" genom relationerna 
medlemmarna emellan och underhålls till stor  del  av hur relationerna i gruppen 
utvecklas, det sociala klimatet. Alltså mål och medel  har  troligtvis olika 
innebörd hos  de  två grupperna och ger konsekvenser för hur läroprocesserna 
utformas. 

Gemensamt för alla grupper är dock att  de  behöver: Normer som i olika 
utsträckning reglerar individens beteende.  Roller,  så att individerna kan skiljas 
åt. Maktfördelning,  en  struktur som ger vissa funktioner eller  roller  i gruppen 
mer makt eller  status  än  de  andra. Ett specifikt sätt att kommunicera på  samt en  
uttalad "vi-känsla" som bidrar till  en  vilja att hålla ihop inom gruppen 
(Angelöw & Jonsson  1995).  Musikhögskolans ensembler bildas vanligtvis inte av 
deltagarna själva utan  har  ofta satts ihop av  den  aktuella läraren. "Källarbandet"  
har  däremot bildats av deltagarna själva. 

Skillnader finns troligtvis mellan grupperna ifråga om huruvida 
gruppmedlemmarna umgås utanför lektionstider (musikhögskolegruppen), på 
repetitioner och spelningar. Ensemblerna  har en  naturlig officiell ledare i  sin  
lärare  men  vem som fungerar som ledare i "källarbandet" är inte lika offentligt, 
därmed ej  sagt  att dessa  band  inte arbetar med ett uttalat ledarskap. I vilken 
mån känner  man  sig "hemma" i repetitionslokalen när  den  är ett klassrum på  
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en  skola,  respektive en  replokal "ute på stan" är också ickemusikaliska 
miljöfaktorer som sannolikt skiljer många musikgrupper åt. 

För att spela i ett rockband måste  man  också kunna mycket omkring själva 
umgängeskoderna. Det blir betydelsefullt att utveckla praktiska färdigheter som 
att spela sitt  instrument men  också sådant som ljus- och ljudteknik. 
Konfliktlösning och samarbetsförmåga är viktiga kunskaper inte minst för 
gruppens fortlevnad. Det gäller att kunna möta omgivningens institutioner som  
radio,  föreningslivet, kommunen och utveckla administrativa kompetenser 
(Fornäs  et al, 1988).  Dessutom måste  man  marknadsföra sina egna 
produktioner och hantera  sin  ekonomi  samt  inte minst sköta kontakterna med 
olika medier. Här tycker författarna sig  se  skillnader i  de  tre grupperna  de har  
studerat.  Den  grupp som hade sitt ursprung i medelklassmiljö med föräldrar i 
mellan eller högre tjänstemannaskikt, boende i ett lugn och välordnat 
villaområde, ägde ett försprång när det gällde  de  administrativa förmågorna  
men  var också mer vana vid att föräldrarna stödde deras verksamhet socialt och 
finansiellt. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att ungdomar lär sig olika saker beroende på 
om  de  väljer att ingå i  en  formaliserad utbildningssituation eller i ett öppnare 
och  mindre  strukturerat undervisningssammanhang. Med det inte  sagt  att  man  
inte kan ingå i dessa mer eller  mindre  skilda världar på samma gång,  men  
eggen är vass och risken finns att  den  ena tar överhanden och mer eller  mindre  
utesluter  den  andra. 

Skolvägen eller garagevägen?  

En  enskild människas bakgrundsförhållanden är inte enkelt att klarlägga och är i 
praktiken ett komplext begrepp som innefattar både uppväxtfamiljens nära 
relationer, åren i barnomsorg och olika skolmiljöer, fritidsaktiviteter, alla andra 
relationer som definierade  ens  dagliga liv, från kompisar och lärare till 
mångfalden av ytligare bekantskaper. I vilka kulturella sammanhang ingick  ens  
familj, det sociala arvet och  den  socioekonomiska tillhörigheten? Alla dessa 
faktorer inryms i begrepp som uppväxt och bakgrund,  de  formar vår 
självuppfattning och identitet, styr många av  de  steg vi tar och  de  val vi gör  
under  livets gång.  
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Rekryteringen till musikinstitutionerna 

Det är framförallt  barn  till tjänstemän på mellan och hög nivå som väljer att  
delta  i undervisningen vid kommunala musikskolan i Piteå och nästan dubbelt 
så många flickor än pojkar (Brändström & Wiklund,  1995). Den  sociala 
snedfördelningen fortsätter med stigande ålder och accelererar snabbt fram till 
årskurs nio. Av  de  redan färre gymnasisterna är det främst  de  som studerar på 
något teoretiskt  program  som fortsätter vid kommunala musikskolan.  De  
föräldrar som spelar något  instrument  själva tillhör oftare gruppen högre 
tjänstemän, företagare och lantbrukare till skillnad mot arbetare och lägre 
tjänstemän. Dessa spelande föräldrar hittar  man  dessutom i många  fall  på 
landsbygden och detta torde kunna kopplas till  den  utbredda kyrkliga 
aktiviteten på landsbygden. "Det är också vårt intryck som intervjuare, att 
barnen i byskolorna, på frågan om fritidsmusicerande, ofta hänvisade till 
kyrkliga aktiviteter."(ibid  s. 67).  

I ett examensarbete av Monikander  (1996)  "Gud ville att  jag skulle  gå på 
Musikhögskolan" tillfrågades förstaårsstudenter vid Musikhögskolorna i Piteå och  
Stockholm samt  lärarutbildningarna (grund/mellan) vid Luleå tekniska 
universitet angående kristen tillhörighet och kyrklig aktivitet. Det visade sig att  
en  stor procent (drygt  20%,  att jämföra med riksgenomsnittet av befolkningen, 
ca  3-5%)  av  de  studerande vid musikhögskolorna hade varit kyrkligt aktiva  
under  uppväxten, dessutom hade många fortsatt att vara det i vuxen ålder. 
Studenterna på lärarutbildningarna tillhörde endast i enstaka  fall  någon kyrka 
och ett flertal av  de  som i unga år deltagit i kyrkokör, söndagsskola etc och 
senare slutat, hade inte enbart positiva minnen av dessa aktiviteter. I 
Brändström & Wiklund  (1995)  uppskattades  den  kristna tillhörigheten ligga 
ännu högre, runt  50  procent. 

Valet av  instrument  är starkt kopplat till kön och det är flickorna som spelar  
piano,  flöjt och stråkinstrument när pojkarna föredrar andra blåsinstrument, 
elgitarr och elbas. I  relation  till  den  socioekonomiska bakgrunden är det  barn  
till högre tjänstemanna- och akademikergrupper som väljer  piano  och 
stråkinstrument medan gitarren återfinns  bland  lägre tjänstemän och elgitarr 
främst hos företagare och lantbrukare (ibid.) I  den  efterföljande intervjustudien 
kring vad som är positivt och negativt med studierna på kommunala musik-
skolan framkom att  bland de  elever som trivdes var det framför allt upplevelsen 
av kompetens, att  man  fick använda sitt kunnande vid uppspelningar  samt den  
sociala samvaron i ensemblespel som bedömdes som  positiv.  Det tråkigaste på 
kommunala musikskolan var att öva med betoning på teknikövningar och 
skalor. Att inte klara av eller förstå hemuppgifterna och det tålamodsprövande i  
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att hålla på med ett stycke  under  lång tid var också negativa uttryck. Många 
klagade på  bristen  på  variation  och  en  tråkig repertoar  samt  "att hålla på med 
noter." Även själva läraren uppgays i vissa  fall  som det tråkigaste med 
studierna vid kommunala musikskolan. 

Ett förhållande  som med  självklarhet påverkar rekryteringen är antagnings-
proven till musikhögskolan  som  genom  sin  utformning  har  kommit att  så  gott  
som  kräva någon  slags  förutbildning.  Ingen  större hänsyn  har  hittills tagits till  
den  sökandes interpersonella  intelligens  (Gardner,  1983) som bland  annat visar  
sig  i förmågan att förstå andra och utveckla konsten att knyta goda  relations-
band.  Att ta hänsyn till helheten i  en  lärandesituation och utommusikaliska  
faktorer  är inget  som  tydligt värderas  vid  antagningsproven (Bouij,  1998).  
Rekrytering från liknande miljöer och  kulturer  i samhället skapar  en 
homogenitet  inom ett ämne  som  dessutom,  kan man  anta, skapar  en konform  
attityd till lärande i  musik. Konformiteten  tar  sin  början i urvalet till 
kommunala musikskolan, renodlas  vid  förutbildningarna och förfinas  vid  
musikhögskolan. 

Uppväxten och stödet hemifrån 

Mycket tyder på att professionella musiker  har haft en  uppväxt som 
genomsyrats av musik i alla  de slag.  Kanske  har den  ena eller båda föräldrarna  
haft en  professionell karriär inom musikeryrket, eller också  har  musik varit ett 
självklart intresse som fått stort utrymme i familjens fritid.  En  annan 
utslagsgivande faktor är omgivningens syn på karriärvalet och förväntningar på 
eventuella framgångar. 

Forskning kring hur hemmiljöns stöd och påverkan är viktiga för  den  
musikaliska utvecklingen kan exemplifieras av bl  a  Mantrurzewska  (1990)  där 
hon intervjuat och undersökt  den  polska verkligheten gällande  165  polska 
professionella musiker i åldern  21  till  89.  Undersökningen, som var av 
longitudinell  art,  ville fånga musikernas livsstrukturer och vilka faktorer som 
påverkade utvecklingen vid olika perioder i livet  samt  inom vilka musikaliska 
genrer. Resultatet pekar på att utvecklingen till  en  professionell musiker är 
starkt påverkad av både sociokulturella och biologiska faktorer. Innehålls-
analyser gjorda av intervjuerna visade att sociala faktorer som hemmiljö och 
familj  samt  psykologiska faktorer som inifrån kommande  motivation  för 
musikalisk aktivitet, var  de  faktorer som mest påverkade  den  musikaliska 
utvecklingen. Därefter kommer vikten av lärare, kolleger och det socio-
emotionella stödet i utvecklingen av  sin  talang. Utvecklingen till  en 
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professionell musiker visade sig vara något som fortgår  under  hela livet, eller till 
och med över generationer inom  en  familj. 

Föräldrastödets betydelse  har på  senare  tid  uppmärksammats alltmer  med 
betoning på  att  barn  inte  når  några musikaliska höjder i  isolering.  I  en serie  
undersökningar  har  Davidson  (1994)  studerat  en  grupp  yngre  musik-
studerande,  barn ur musikklasser, "normalt"  motiverade  barn  och  de som hade  
ayslutat sina musikstudier.  Resultatet  visar att  en  avgörande  faktor  för vidare  
studier,  är  elevens  tillgång till  ordentligt  föräldra- och lärarstöd framför allt  
under de  första  åren. De elever som fortsatte  sitt musicerande utmärkte  sig  
genom  sin  förmåga att skilja mellan  en  lärares personliga egenskaper och  
kompetens som  pedagog och  musiker. De elever som gav  upp  hade  fått  mindre  
stöd från  både  föräldrar och lärare och  kunde  inte skilja lika  effektivt  mellan 
lärarens olika  kvaliteter. De  läraregenskaper  som eleven kommer  ihåg från  de  
första spelåren utmärks  av  lärarens sociala  kompetens  ("värme") och inte 
hans/hennes skicklighet  som musiker.  Äldre  elever som  utvecklat  sin  själv-
ständighet är  mindre beroende av  föräldrarnas stöd och lärarens personliga 
egenskaper.  

De  musiker som  under sin  uppväxt varit i kontakt med populärmusik, antingen 
i hemmet eller  bland  kompisar, verkar vara mer förberedda på att söka  bland  
många musikstilar och hämta influenser från flera olika håll (Gullberg, 
kommande avhandling) Dessa musiker verkar äga  en  större förståelse för  de  
koder och förväntningar som  stills  inom olika genrer. Som exempel kan 
nämnas, att  man  på scenen måste bjuda på sig själv och att  man har  ett 
"sceniskt ansvar" gentemot  sin  publik. Erfarenheter av att i tonåren varit på  
diverse  konserter och där tröttnat på  t ex  jazzmusikernas inåtvändhet, leder 
gärna till att när  man  senare ägnar sig åt samma musikstil inte antar  de  koder 
som ingår i genren istället odlas  en  rockgenreattityd till scenisk presentation 
även i  de  fall  man  samspelar med "smalare" musiker och i samma  band.  

Nutidsanda och populärmusik  1995  —  1999  

Musikens  form  och innehåll förändras ständigt i takt med samhällets strukturella 
och sociala förändringar. Genrer innanför och utanför musikhögskolorna 
utvecklas till synes väldigt olika eller verkar snarast separata. Att musikskapande 
sker i samverkan med  den  sociala och fysiska miljön blir väldigt tydligt när 
flertalet musikgrupper och musiklyssnare utanför institutionerna inte tycks 
identifiera sig med  den  musik som produceras av  de  inom skolan utbildade  

21 



rock-  och jazzmusikerna. Det sociala sammanhanget, själva platsen där  man  
repeterar och spelar påverkar troligtvis hur musik upplevs och uttrycks. 

Samhället utanför institutionerna 

Det  utmärkande för  dagens  sociokulturella  situation  är att ungdomar  kan  iaktta 
och uppleva många olika  eller rent av  ömsesidigt uteslutande  livsstilar  (Ziehe,  
1992). De  är nästan omöjliga att  undfly då de  är påträngande i offentligheten, i 
massmedierna och i våra huvuden.  De  framtvingar  val  och medför att  man kan  
råka ut för att  ha valt  "fel". Värt att fundera över är hur dessa  val ser  ut för  den  
grupp sökande  som kommer  till  musikhögskolan.  Som  Ziehe  (1992)  poängterar 
utgör ovan nämnda förhållanden  en  frigörelse från bindningar  till  traditioner  
och erbjuder möjligheter att  fa  pröva olika  identiteter  för sitt 
identitetsskapande.  På  detta sätt gör  befrielsen  från  konventioner  att  ungdoms-
tiden  erbjuder möjligheter att undersöka förhållandet mellan  det  kända och  det  
okända, mellan  normalitet  och  kaos.  

Duerr  (1986) ger  ett  flertal  exempel  på  samhällen  som  medvetet försöker träda 
i  kontakt med det  okända och annorlunda. Genom att tillfAligt sätta  
normaliteten ur  spel, och uppleva  den  kaotiska oordningen utanför samhället 
blir  man  medveten  om den  egna  ordningens  villkor och gränser. Detta gör 
många samhällen genom att medvetet försöka  komma  i  kontakt med det  
okända och annorlunda, stiga  ur  sina gränser för att möta  det  okända,  det man  
egentligen är rädd för — och växa.  Man ser  i praktiken att  den  egna  ordningen  
varken är  permanent,  självklar  eller den  enda möjliga.  Den  självklara  vinsten  är 
att  man  skaffar  sig en  relativiserad  bild av sig  själv.  

Ziehe  (1993) påstår  att  ungdomskulturens  kulturella och socioekonomiska 
kontext  har  genomgått  en  djupgående förvandling.  Den  kulturella kontexten  
har  förändrats och  den ungdomskultur som  framsprungit  ur en hedonistisk ide' 
om  kulturell och  fysisk  frihet och glädje  ger  inte samma självrespekt  som  för ca  
20 år sedan. "Det har  blivit svårare att finna ett emfatiskt  alternativ  till  
normaliteten" (s. 55).  Denna inställning  till  samhället  kan  tolkas  som 
opportunistisk  och välanpassad  men  måste inte vara  det  utan  kan  tolkas  som en 
ny slags  realism.  

En  annan aspekt är förändringen av  den  socioekonomiska kontexten som 
medfört att  en del  subkulturella impulser fångats upp av  den  ekonomiska krisen. 
Att välja att stå utanför samhället som många människor inom estetiska 
sysselsättningar gjorde för  en  tid  sedan  är  en  sak, att förskjutas ur samhället är  
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en  annan.  Subkultur  av eget val eller subkultur av nödtvång.  Under  senaste 
decenniet  har jag  upplevt att det i debatten gällande konstnärers krav på stadig 
inkomst och andra trygghetsformer,  har  skett  en  förskjutning. Det är nog inte 
för mycket  sagt  att  man  idag kan ana  en  annan acceptans till att "tjäna pengar" 
på det  man  gör. Som exempel kan nämnas att reklambranschen, som tidigare 
utsattes för mycket spott och  spe, nu  kan skicka sina mest penningstinna 
representanter till diskussionsprogram om konst i televisionen. 

Samhällsdebatten kring högre konstnärlig utbildning 

Det mest vitala sättet att finna samtidens diskurs är oftast att direkt gå till 
medierna. Även om dessa utsagor, som källor betraktade, är av diskutabelt  slag,  
kommer  de  ändå närmast  den  debatt som  jag  här vill belysa. Liksom musik-
högskolans institutionaliserade "musikermusik"  (se  Olsson,  1993) har  även 
andra estetiska uttrycksformer uppmärksammats inom högre konstnärlig 
utbildning. I ett  reportage  i tidskriften  Elle (1998)  med titeln: Stöpta i samma  
form,  hur mänga opalinvita, konformade, lätt kurviga glaslampor orkar vi med? 
Kommenterar artikelförfattaren: 

Det är som om någon  har  satt upp  en  skylt med texten 'Excentriker 
undanbedes'. Både på Beckmans, Konstfacks och  Carl  Malmstens skolas 
slututställningar är det rena linjer, blont och enkelt vart  man  än vänder blicken. 
År ut och år  in.  I värsta  fall  kan  en  slututställning kännas som  en  enda 
obehaglig djupdykning i vårt sämsta nationaldrag, viljan att vara som alla 
andra. Inte avvika, inte sticka ut. Inte så att det som  visas  är direkt dåligt. Det 
mesta är ytterligt profBigt presenterat,  men  själv innehållet väcker inga starkare 
känslor  (s. 45).  

Liknande resonemang  har forts  i både massmedia och i musikerkretsar gällande  
den  sk. musikhögskolmusiken, som  en  egen, institutionaliserad och definierbar 
klass av  rock-  och jazzmusik, där influenser från jazztraditionen dominerar. 
Kjell Häglund recenserar gruppen Cloudberry Jam i tidningen  Pop:  

Ändå är själva musiken (...) jobbig, stel, trög, tråkig. Sångerskan låter som  en  
sån där musikhögskolejej som får chansen att sjunga lite jazzpop i  Cafe  Umeå 
ibland.  

Musik  som utförs av musikutbildade jazzmusiker identifieras inte sällan av 
ickeformellt utbildade jazzmusiker som polerad och tråkig musik med  en  
övertro på kvantitet av  toner  i stället för kvalitet.  Musiker  utbildade vid 
Berklee i  Boston  kallas ibland för "berkleebroilers" och  har  blivit beskyllda för 
att låta likadant, tekniskt mycket skickliga  men  utan personlighet i uttrycket..  
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(se  Lilliestam,  1995).  Recensenten Mattias Alkberg skriver i  Rockmusik  och skola  

(1996)  om  en  konsert med två grupper från Musikhögskolan i Piteå. 

Sorgligt nog övergick  det  tämligen omedelbart i evighetslånga, sterila 
soloutflykter. Och  det blev  precis  så  tråkigt  som  fördomsfulla människor 
brukar anklaga  jazz  för att vara (...)  På  detta följde  Red Hot  Chilli Willies.  
De  gör  covers på  ett  av  världens tråkigaste  band. De har  tokiga kläder och  se  —  
de kan  skutta och spela  samtidigt!  Outsägligt tight och outsägligt  trist (s. 18).  

Denna  konflikt  mellan formellt utbildade  musiker  och musikutövare utanför 
institutionerna är likväl  aktuell  för andra högre konstnärliga utbildningar.  På  
konstfack poängterar  en professor  i  grafisk form  att alla vill synas och alla vill 
vara samtida och rädslan för att inte vara nog samtida gör att  det kan  bli 
utslätat.  Thomas  Sandell,  ur Elle (1998)  från Beckmans konstaterar att: 

Svenska designelever kopierar. Det är ett sätt att  visa  att  de  fattat kodema, att  
de  grejat grundkursen.  Den  som inte gör som  de  andra tigs långsamt  men  
effektivt ihjäl. Så visst krävs det  mod  för att våga sticka ut. Det svenska 
designetablissemanget är helt enkelt så litet att alla mer eller  mindre  känner 
varandra och naturligtvis påverkar varandra. Det skapar  en  protektionism som 
inte är så sund.  (s 45)  

Sandell  fortsätter  med  att konstatera att svenska kockar  aldrig skulle ha  blivit  så  
framgångrika  om de  inte  hade  blandat  influenser  från alla möjliga länder och 
släppt  in  utlänningarna i  de  svenska köket.  Svensk  musikexport  skulle  inte blivit 
näst  störst  i världen  om vi  inte blandat upp  det  svenska  med både  musikstilar 
och människor utifrån  (Sandell,  1998). Så  långt håller  jag  självfallet  med,  frågan 
är dock  om den  svenska högre musikutbildningen i tillräcklig  grad  "släpper  in  
något annorlunda",  vare sig det  gäller människor från andra  kulturer,  inom  
Sverige eller  utifrån kommande,  eller  anmärkningsvärt många  influenser  från 
nyare musikstilar. Undantagen finns  givetvis  och förhoppnings-vis  ökar  de 
med tiden.  I Malmö  pågår  exempelvis ett  flertal  mångkulturella  projekt vid  
Musikhögskolan. 

Populärmusik 

Att definiera  vad  populärmusik egentligen  står  för, är svårt  då  begreppet  
populär  och populärmusik  har  många infallsvinklar och tolkningar.  Middleton  
(1990)  gör  en  genomgång  som  problematiserar  just det faktum  att  vad jag  
tycker är populärmusik,  kanske  inte  du  uppfattar  som det. Subjektiviteten  är 
starkt styrande för  hur  man  ska definiera begreppet och  hur  man  ska kunna 
identifiera  den  aktuella populära kulturyttringen.  En tolkning  är att  det 
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populära är  det som  är  det  vanliga,  det som  passar till  gruppen vanligt folk, som  
är predisponerade till att  ha en  "dålig"  smak.  Innebörden i begreppet  har  också 
förändrats  under historiens  gång och plötsligt legitimerat  musik  för att  den  är  så  
omtyckt.  Middleton  hävdar att ursprunget till  en mer positiv,  ldassorienterad 
användning,  det  populära  som  något  som  producerats  av de  lägre klasserna,  har  
påverkats  av  demokratiska  ideologier  och  just  denna betydelse  har  blivit  den  
vanliga uppfattningen  in på  1900-talet.  

Frans  Birrer  har  sammanställt  4  användbara  kategorier  (Birrer,  1985  i  
Middleton,  1990) som  existerar  både  i  ren form men som  även  går  att 
kombinera  1)  Normativa  definitioner.  Populär  musik  är  en  underlägsen  musikstil. 
2)  Negativa  definitioner.  Populärmusik är  all den musik som  inte är någon annan  
musik (man  tänker  då  oftast  på folk- eller  konstmusik).  3) Sociologisk definition.  
Populärmusik är associerad  med  (producerad för  eller av) en specifik social  
grupp.  4)  Teknologiska — ekonomiska  definitioner.  Populärmusik är distribuerad  av  
massmedia och/eller i  en  kommersiell marknad. 

Dessa  kategorier  är inte riktigt tillfredställande och  Middleton  uttalar också  sin 
kritik  till  den  första  som  vilandes  på slumpvisa kriterier.  I  den  andra uppstår  
problem med  avgränsningar,  den tredje  genom att musikaliska stilar och  
praktiker  i  sin  helhet,  aldrig kan  inrymmas i  en specifik social  kontext.  Den  
järde  definitionen  därför att utvecklingen  av metoder  att masstillverka  musik 
har  påverkat alla  former av musik, nu kan t ex en  inspelning  av en smal 
musikstil  masstillverkas, sälja i stora upplagor och bli  populär,  vad  händer  då 
med  begreppet.  

Kort om 20-åringens  musikaliska värld  under  1900-talets sista är? 

I studierna  som  senare presenteras i denna uppsats  kommer  människor  som var  
runt tjugo  år 1995  —  1998  att deltaga.  Det  känns därför rimligt att  kort  
presentera  den  musikaliska och mediamässiga bakgrund  som de  fiesta  av  
deltagarna  har  varit  med om  och bär  med sig  i bagaget. Detta är behövlig  
information  att  ha  i bakhuvudet  vid  redovisningen  av  undersökningens  resultat. 

Vad  minns 20-åringarna  av sin  uppväxt? I radions  P3 onsdagen den 17/6 
1998. "Vad  skapar  19-åringens  historia?" fick  19-20-åringar (födda  1978-
1979)  skicka  in  sina starkaste  minnen  och upplevelser  under sin  uppväxt.  Det  
visade  sig snart  att  de  minnen  som  nämndes i sammanhanget delades  av  nästan 
samtliga  som  hört  av sig  och högst  på  listan  kom  Gulfkriget, kärnkraftsolyckan 
i Tjemobyl, Berlinmurens  fall  och  det faktum  att "Godmorgon  Sverige"  ställde  
in sin  sändning (framför allt barnprogramsinslaget) till följd  av  att  Sveriges 
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stadsminister Olof Palme  blivit mördad. Två starka minnen gällande  musiklivet  
i  stort var  Carolas  vinst  med  "Främling" i  en av  Melodifestivalerna och  Curt  
Cobains död.  De  upplevelser 19-åringarna för alltid  kommer  att förknippa  
med sin barndom  är,  enligt de  själva: teknologins framväxt, mobiltelefoner, 
datorer  samt, får man  anta, musikteknologin i alla dess uttryck. 

Musikaliskt dominerades vintern  1995-1996  i  pop-  och rockkretsar  av en 
diskussion om  huruvida  Blurs  eller  Oasis senaste  album var det  bättre. Beatles 
"Antology"  hade just  börjat  ges  ut, och hiten  "Free  as a  bird"  låg på  topp-
listorna.  Bland de yngre var  nya punkband  som Green  Day och  Offspring  
populära  samtidigt som Nirvana  och Metallica behöll sitt grepp  om de,  framför 
allt  yngre  killarna. För  en  ännu  yngre  publik,  kanske mest  flickor,  var det  East  
17,  Backstreet  Boys  och  Ace of  Base som  gällde. Kulturella  ikoner som 
Madonna,  och  Michael  Jackson trängdes  om  utrymmet  på  dansgolvet  med 
yngre  förmågor  som  Björk och  Leila K  och  diverse musik  tillhörande  
samlingsalbum som  "Absolute  music" och  "Absolute  Dance".  I  Sverige hade vi 
artister som  Nordman, Rebecka Törnqvist,  Lisa  Ekdahl, Cajsa-Stina 
Åkerström.  På  Toppfyrtio  (T 40)  listan gällande  mest  sålda  album  i  Sverige 
under  mars och  april 1996 kan man  notera att Alanis Morissette  (Jagged  Little 
Pill) och  Skunk  Anansis  (Paranoid  &  Sunburnt)  sålde duktigt  men  även Celine  
Dion  och Arvingarna slogs  om  höga försäljningssiffror.  Spice Girls  var  i 
antågande.  Om man  tar  en  titt  på  20-åringarnas  (1995)  musikuppväxt (tio  år  
tillbaka)  ur  ett "skivförsäljningspespektiv"  kan vi se  att  de album som  såldes  
mest  och utkom mellan  1985  -  1995  utgjordes  av  artister/grupper  som  Dire 
Straits,  Mickael Jackson, Nordman,  Ace of  Base,  Bruce  Springsteen, R_oxette,  
Eva  Dahlgren, Glenmark/Eriksson/Strömstedt,  m  fl.  
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Kapitel 2  

Tidigare forskning 

Musikutövare och musiklyssnares karaktärsdrag, 
lyssningsstilar och musiksmak  

Farnsworth  (1950) var  troligtvis  den  första att försöka identifiera systematiska 
regulariteter i  den  socialpsykologiska aspekten  av  musiksmak. Tillsammans  med  
andra tidiga forskare demonstrerades systematiskt att socialpsykologiska  
aspekter på  våra  responser av musik  är lagbundna och därför möjliga att 
vetenskapligt undersöka (North &  Hargreaves,  1996). Den  musikaliska 
bakgrunden påverkar inte bara beslutet att ägna  sig  åt  musik  senare i  livet. Den 
musik som har  förekommit i  hemmet  under  uppväxten  styr  även  det  egna 
lyssnandet och individens musikaliska preferenser. Olika  strategier har  används 
för att förstå  hur  dessa olika  faktorer  samverkar och i vilken mån individens 
personlighet och  temperament kontra brister  och tillgångar i omgivningen  har  
varit styrande för att  man  ägnat  sig  åt  musik  och  hur  framgångsrik  man  
kommit att bli i sitt musicerande. 

Personliga karaktäristika  hos musiker  och musikutbildare  har  studerats rikligt  
med  hjälp  av  olika personlighetstest  som  till exempel  Myers-Briggs  Type  Indicator  
(MB TI),  Bem  Sex-Role Inventory  (BSRI)  (psykologisk  androgynitet),  Five-factor 
model med  flera. Tilläggas  kan  att flertalet  av  dessa  test av  personlighetsprofiler  
har  tydligt inspirerats  av C. G  Jungs  "psykologiska  typer" som kunde  
kombineras  av  dikotomierna extravert —  introvert,  sensing  —  intuition,  thinking  — 
feeling. Dessutom ansåg  Jung  att varje  individ kan  förväntas bära  både 
maskulina  och  feminina drag,  sk.  "psykologisk  androgynitet".  

Hypoteser  gällande  om  och  hur  valet  av instrument  interagerar  med  
personligheten  har  undersökts och  mer eller mindre  bekräftats  (se  bl  a  Bell  & 
Cresswell,  1984  och för  en  omfattande sammanfattning  Kemp,  1996).  Att 
studera  musikers  karaktärsdrag  kan  ge  en  viss förståelse för varför människor 
ibland väljer att fördela  det  mesta  av sin  vakna  tid på  musicerande  eller  varför  
en del  föredrar att lyssna  på en specifik musikstil. Det  dispositionsfokuserade  
forskningsområdet, som  mycket  av  denna  forskning  hailer  sig  inom,  har å 

27 



andra sidan ådragit sig både metodologisk och empirisk kritik då  en  ensidig 
fokusering på individens personlighet lätt leder till uppfattningen att dessa  drag  
är av statisk  natur.  Frågan om hur  en  individ förändras och utvecklas  under sin  
livstid  har  inte sällan fallit utanför forskningsramen. Dessutom fallerar 
forskningsområdet som helhet i försöket att erbjuda  en  operationell  definition  
av konsistensen i människors personlighetsdrag  (Baron  &  Kenny, 1986). Den  
mångfald av sociala kontexter  en  individ rör sig inom utgör  en  påverkan på 
själva individen som vi inte säkert kan studera och flertalet karaktärsdrag 
förefaller inte  heller  konsistenta över tid och  rum. 

To talk, however, about the musician's personality as a homogeneous 
configuration of traits would be naïve, and certainly those researchers who have 
undertaken investigations on this basis have been surprised by the variability of 
their results (Kemp, 1996, s viii).  

Förutom att personligheten hos individen å andra sidan kan uppfattas som helt 
och hållet situationsanpassad är det själva  interaktionen  mellan förmodade 
personliga karaktäristika och  den  omgivande situationen som troligtvis ger det 
mest fruktbara utgångsläget vid  studier  av personlig och  social  varians.  Den  
teoretiska utgångspunkten för  den  interaktionella strategin är att  en  aysevärd  
del  av variansen i socialt beteende går att hänvisa till  interaktionen  mellan 
personliga dispositioner och situationsfaktorer. Individens tolkningar av 
händelser i omgivningen återspeglar, enligt dessa teorier,  en  kombinerad 
påverkan av  dispositions--  och situationsfaktorer  (Baron 8z Kenny, 1986). 

Den  genomgång som följer är ett försök att fånga  de  personliga  drag  som  skulle  
kunna definiera  den generelle  formellt och ickeforrnellt musikutbildade 
musikern. Personligen utgår  jag  ifrån ett interaktionellt förhållningssätt där 
dessa karaktäristika lika gärna kan tolkas som särskilda  roller,  utvecklade och 
belönade inom  de  kontexter där individen befinner sig och verkar.  De  
personlighetsdrag som framkommer betraktar  jag  som intressanta indikationer 
för hur  den  individuella aspekten hos musikutövare och musiklyssnare styr valet 
av utbildning och användning av musik. 

Personlighetens specifika karaktäristika 

IVIBTI är det  instrument  som används vid många av  de  amerikanska 
universiteten för att hjälpa nya studenter att hitta  sin  personliga nisch, både vad 
gäller inriktningen vid akademiska  studier men  också gällande fritidsaktiviteter  
(Roediger et al, 1991).  Indikatorer visar hur individen föredrar att använda  sin 
perception,  upplever situationer  samt  på vilket sätt  man  föredrar att göra  
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bedömningar och ta viktiga  beslut. Efter  besvarade frågor skapas  av den unika  
sammansättningen  en  personlighetsprofil baserad  på  ett  antal  dikotomiska 
parametrar: extraversion —  introversion,  sensing  —  intuition,  thinking  —feeling,  
judging  —  perceptive.  Personlighetsindikatorn  har  visat att universitetsstuderande i 
allmänhet oftast hamnar  på  introverted  —  intuitive kategorien  och  vid en del  
lärarutbildningar  vid  amerikanska  universitet har  lärarna utbildats i att förstå  
sin egen undervisningsstil samt  hur  man når studenter med  olika personlighets-
profiler.  

Forskning som riktats mot musiker och musikstuderande indikerar att dessa 
individer dessutom placerar sig högt på skalan gällande androgynitet (B  SRI). 
En androgyn  personlighet beskrivs vara  en person  som kan förflytta sig fritt 
mellan könsrollsstyrda beteenden och som därför kan bearbeta och organisera  
data  mer effektivt. Det är möjligt att musiker och musiklärare som klassificeras 
som androgyna i BSRI —  testet har  ett försprång före  de  som klassificeras 
antingen som maskulina eller feminina. Klassrumsundervisning och 
scenframträdanden är kontexter med stor informationsmängd och där 
flexibilitet i problemlösningsförmågan (som associeras till androgynitet) kan 
vara utslagsgivande  (se  Wubbenhorst,  1994). 

Musiker  och musiklärare befinns även ofta vara introverta i personlighets-
mätningar och bl  a  Kemp  (1982)  påpekar att musikstuderande  som  ägnat flera  
år  instängda i övningsrum fokuserade  på sin egen  personliga musikaliska 
utveckling  kan få problem  när  de  senare ska ägna  sig  åt  en  annan människas 
inlärningssvårigheter. I  Kemp  (1982)  demonstrerades också att framgångrika 
lärare skilde  sig  från utpräglade  musiker  genom att  de låg  högre  på den  
utåtriktade sidan — extraversion.  

Resultat som  poängterar vikten  av  extraversion presenteras också i  Schmidt 
(1989)  där  de  extraverta musiklärarna generellt  var mer  framgångsrika än  de  
introverta i sitt interagerande  med  eleverna.  Resultaten  är bestridna  av  bl  a  
(V/ubbenhorst,  1994) som  inte fann några skillnader mellan  musiker  och 
musiklärare i MBTI  men  däremot  indikationer på  skillnader gällande 
androgynitet framför allt  hos  kvinnorna i undersökningen. För att lyckas  som  
kvinnlig  musiker  och musiklärare är  det  bäst  om man kan  undvika  den  
klassiska könsrollen.  De mest  lyckosamma kvinnorna uppvisade  efter  genomfört 
personlighetstest  både mer maskulina  och  mer feminina drag  än kvinnliga 
ickemusiker  (Kemp  1985). De  manliga musikerna visade  sig  placera  sig  lägre  
på  manlighetsskalan än ickemusiker.  

29 



Ett personlighetsdrag  eller  snarare förhållningssätt  som  visat  sig  vara viktigt i  
det  mesta  av  bl  a  konstnärligt skapande är öppenhet för upplevelser  (Openness  
to  experience)  som  karaktäriserar  en individ som har  rik  fantasi,  estetisk  
sensitivitet,  medvetenhet  om  sina egna känslor,  behov av  omväxling,  
intellektuell  nyfikenhet och  med en liberal  inställning till olika värdesystem. 
Faktorn  Openness  ingår i  en  personlighetsmodell  som kallas  Five  —  factor model  
och är  en  beskrivande  klassificering av  personlighetsdrag  som  Neuroticism, 
Extraverion,  Openness,  Agreebleness och Conscientioness (McCrae &  Costa, 
1985).  

Andra forskare  har  riktat  in sig på  hur  personlighet påverkar musildyssnande, 
musikaliska preferenser och individens förmåga att lösa vissa förelagda 
uppgifter. Våra preferenser för speciell  musik, komponister, artister  och  
grupper kan  återspegla djupare  aspekter på  individuella skillnader.  Med det  
ayses olika lyssningsstilar och perceptuella  processer,  olika nivåer  på  "arousal"  
och  aktivitet.  Viss  musik har  visat  sig  äga "upphetsande" förmåga och detta  
kan  referera till individens nivå  på aktivitet  (arousal)  — extraversion. Generella  
modeller  för  aktivitet  och prestation diskuteras  av  bl  a  Daoussis & McKelvie  
(1986)  där nivån  på  arousal  (kan  kopplas till extraversion) och  stimulansen  från  
musik  interagerar. Människor söker  en optimal  stimulansnivå  på  sina 
upplevelser och  de som  utmärker  sig  genom att vara extremt sökande  efter  
upplevelser föredra i vissa  fall  rockmusik (Lide  &  Zuckerman,  1986). 

Diskussionen  kring  det  sätt  man  uppfattar och bedömer  musik har  oftast hållits 
inom två huvudfåror, där  den  ena betonar att individen huvudsakligen 
upplever  mening  i musikens inneboende  struktur. Den  andra  positionen  
betonar andra ickemusikaliska  faktorer som affektioner,  beskrivningar, 
värdeuppfattningar och tekniska  aspekter som  styrande för individens 
upplevelse  av mening  i musiken  (se  bl  a  Hargreaves,  1986,  Sloboda,  1985). 
Gilbert (1973)  föredrar att dela  in  lyssnares responer i följande  fem kategorier: 
Kategorisk respons:  I  denna  kategori  placeras  reaktioner som  refererar  till  
musikens stiltillhörighet och bedömningar  av  dessa  slag  kräver att  personen har  
uppnått  en  viss ålder.  Objektiv-Analytisk: responser som  refererar  till  själva 
musiken och dess  element t ex  tekniska  aspekter som instrumentation, tempo  
etc.  Objektiv  —  Global:  refererar också  till  musikens inneboende egenskaper  men  
i större helheter  t ex "det  låter svenskt",  "80-tals rock"  etc.  Affektiv:  i denna  
kategori  placeras emotionella utvärderingar  som  att ett stycke låter "glatt", 
"konstigt"  etc.  Associativ:  ickemusikaliska  responser hos  lyssnarna  som t ex  att 
musiken låter  som  "inne i  en fabrik", "som en  porlande bäck"  etc.  
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Personlighet och musiksmak  

Det  finns  en  generell  konsensus  i samhället för vilka  komponister  och 
musikverk  som  är värda att bedömas  som  värdefulla (North &  Hargreaves,  
1996)  och favoriserandet  kan  kopplas till  den  sk.  Preference  —feedback hypotesen  
där  de  musikaliska preferenserna  anses  vara relaterade till huruvida  man  känner 
till  en musikstil eller  musikstycke  samt den aktivitet  (arousal)  som  väcks.  
Hypotesen om  musikpreferenser  kan  illustreras  som en  inverterad  
u-kurva där  den  vertikala axeln är "gillande" och  den  horisontella "välkänd".  
Musik som  placerar  sig  i början  av den  horisontella axeln ogillar  man  lätt  
eftersom den  är okänd för  en  själv.  Musik som  hamnar i slutet  på  skalan likaså  
då den  är alltför välkänd.  Musik  däremellan favoriserar  man  i olika hög  grad 
beroende på  hur  välkänd  den  är och vilken  aktivitet som den  därefter skapar  
hos  individen. 

Ett  flertal studier har  undersökt möjligheten  om det går  att finna samband 
mellan vissa personliga karaktäristika och favoriserade musikstilar.  Resultaten  
hos  Wheeler  (1985)  visade  på  vissa möjligheter att predicera preferenser för  
rockmusik  och discomusik. Favoriserandet  av  dessa musikstilar  var de  enda  som  
uppvisade  en korrelation med det  personlighetstest försöksdeltagarna fick 
genomgå. Denna  korrelation var negativ  och innebar  då  att  personer som  
tycker  om rock  inte är ödmjuka, inte intresserade  av  framgång,  ej heller  är  de  
precisa, dominanta, ängsliga, autonoma  eller  organiserade. Att föredra 
discomusik  var  korrelerat  med  att vara  en aggressiv,  ordningssam och lekfull  
person som  söker  social feedback. De som  uppskattade  jazz  tenderade att 
föredra  klassisk musik  och  de  hörde oftast till  gruppen  musikstuderande.  

Rawlings,  Hodge, Sherr, &  Dempsey,  (1995)  undersökte  på basis av H. J.  
Eysenck's  tre  huvuddimensioner gällande personlighet;  Extraversion,  Neuroticism 
och Toughmindedness, huruvida dessa samverkade  med  musiksmak. 
Sammanfattningsvis  kan  sägas att  de personer som  hamnade högt  på  skalan för 
Toughmindedness föredrog hårdrock och ogillade lättlyssnad  musik.  Dessutom 
visade  det sig  att denna grupp även uppskattade dissonanta ackord i högre  grad  
än  de som hade  lägre "poäng"  på  skalan,  som  i  sin tur  huvudsakligen föredrog 
konsonanta ackord. 

Påverkan från  den  sociala omgivningen  kan  variera i styrka  vid  olika 
tidpunkter.  Vid en  viss mognadsgrad är individen  mer  mottaglig för vissa  
aspekter  i  den  sociala miljön.  Farnsworth  (1954)  ansåg att äldre lyssnare 
fokuserar  mer  och begränsar därför  sin  musiksmak.  En  skivförsäljare  som jag  
personligen diskuterat detta  med  ansåg att  de  fiesta  slutar att vidga  sin 
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musiksmak någonstans  efter  tonåren och försäljaren  kunde  därför veta  vad en  
köpare föredrog  beroende på vid  vilken "musikalisk period"  kunden var  i  20-
års  åldern.  En  möjlig förklaringsvariabel gällande ålderns betydelse för 
musiksmaken är variabeln "Mognad". I  Le  Blanc  (1993)  kommenteras  
Hargreaves  inverterade  u-kurva gällande ålderns betydelse för gillande  av 
musik  i  vid mening  och preferenser för specifika musikstilar.  Yngre barn anses  
vara  mer  öppna och vidsynta i förhållandet till olika  musik.  Denna öppenhet 
stramas åt när  de kommer in  i  puberteten. Efter  tonåren  sker  ett partiellt 
öppnande  igen som sedan  allt  mer  stängs till  på  vägen mot mognad och 
ålderdom.  Rockmusik  uppskattades i alla skolklasser  som  undersöktes och 
preferensen för  rock  förändrades mjukt över olika klassnivåer. Preferensen för  
jazz var låg på  mellanstadiet  men  ökade senare  på college.  

Kategoriseringar av musiksmak 

Forskning kring musiksmak och musikpreferenser skiljer sig åt på grundval av 
både ideologiska förhållningssätt och  rent  vetenskapsteoretiska föreställningar.  
Man  kan använda sig av företrädesvis psykologiska antaganden om individens 
personlighet och perceptiva känslighet eller sociologiska aystamp i gruppers 
utvecklande av smak och identitet. Det sätt, eller  den design man  använder sig 
av för att komma åt människors musiksmak är självfallet styrande för utfallet. 
Oftast är det själva frågeställningen som får vara avgörande i valet av  design  
och  de  musikkategorier  man  slutligen  far  fram (Karlsson,  1980)  

Att definiera  kategorier som  olika  artister  och  musikgrupper kan  placeras 
inom, är förknippat  med  många  problem.  I Trondman,  (1989)  undersöks  tre 
kommuner  (i  Stockholm,  Mellansverige och  en  brukskommun) gällande 
högstadieungdomars smakpreferenser och aysmak för viss  musik.  Där 
framkommer  det  att  de mest  populära musikformerna  totalt  sett (oberoende  av  
bakgrundsvariablerna klass, kön och ort)  var  disco,  synt och hårdrock.  De  
musikstilar  som  ogillades  mest var jazz, jazzrock  och folkmusik. Vissa 
musikstilar  var  också enklare att tycka illa  om eller det  omvända.  Discomusik  
och syntmusik tyckte ytterst  få  uttryckligen illa  om,  medan hårdrock samlade  
en  större grupp ogillande kring  sig. De  högsta avsmaksvärdena  sattes på  
folkmusik och  jazz  och  sedan  i nedåtgående  placering, blues, klassisk musik, 
punk,  dansbandsmusik och  jazzrock.  I Trondmans enkätmaterial fanns även  en  
öppen fråga  om  musiksmak där ungdomarna fick möjlighet att uppge  artister  
och/eller  grupper som de  gillade.  Tre  tydliga  kategorier  framkom  ur  detta, 
hårdrock/heavy  metal,  mainstream  och syntmusik. Dessa  tre  musikformer  var  också  
de mest  välbekanta — minst okända.  Eftersom  musikstilar  som  rapping,  funk 
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och  soul  var  de  musikformer som låg någonstans mitt emellan, var  de  inte  
heller  omnämnda i avsmaksgruppen  (s. 114).  Det  man  inte tycker sig känna till  
har man  inte så mycket åsikter om  heller. En  musikstil som hårdrock tycker sig 
däremot många känna till. Det kan också tänkas att genrer som  funk  och  soul  
till  sä  hög  grad  ingår i  den  sk mainstreamkulturen, i  pop-  och rockgenren att  
de  upplevs som "naturliga."  De 16  musikstilar Trondman fann var Heavymetal, 
Hårdrock,  Disco,  Synt,  Funk,  Rapping,  Reggae, Blues, Soul, Punk, Jazz, Jazzrock,  
Klassisk musik, Folkmusik,  Country  och Dansband. I Brändström & Wildunds  
(1995)  undersökning gällande mellanstadieelevers musiksmak användes följande 
kategorier: Hård hårdrock, Mjuk hårdrock, Övrig  rock, Pop,  Hiphop,  Disco,  Grunge,  
Punk samt  Övrig musik. Där förekom  en total  dominans för så kallad 
ungdomsmusik  bland  grundskoleungdomarna och klassisk musik omnämnes 
knappast alls. Det var pojkarna som föredrog  den  hårda hårdrock och  en  i 
synnerhet  de  som aldrig hade spelat vid kommunala musikskolan. 

Forskningens brister 

En del  tveksamheter förekommer  vid tolkning  och sammanfattning  av  flera  av 
de  ovan nämnda studierna och  kritik kan  riktas mot  valen av metoder samt de  
slutsatser  som  dragits från empirin.  Ingen  direkt  hänsyn framhålles  for de  
kontextuella faktorerna och procedurerna är sällan noggrant presenterade.  De 
associationer som  görs till  respektive  karaktärsdrag är föränderliga och  det  är 
svårt att tydligt utläsa  om  hänsyn  har  tagit till att olika karaktärsdrag definieras  
på  flertalet sätt. När  det t ex  gäller diskussionerna kring androgynitet förändras 
uppfattningen gällande  vad som  är manligt och kvinnligt  med tiden.  När  det  
gäller lyssningsförsöken problematiseras sällan  den musik som  används och  
kritik kan  riktas mot framför allt  den pop-  och  rockmusik som  används.  Om 
man  exempelvis undersöker ungdomars preferenser för  rockmusik 1995 kan 
det  vara  diskutabelt  att använda  sig av musiker  och  grupper som Rolling  
Stones  eller Jim  Morrison.  De  exempel  som  används frän musikstilar  som  är 
utsatta för mycket snabbare förändringar än  t ex  viss konstmusik bör noga 
övervägas. 

Invändningar  kan  även göras mot  de  undersökningsgrupper  som  inte sällan 
endast betecknas  som  undergraduates  och där vidare analys  av  försöks-
personernas specifika ämnestillhörighet  helt  utesluts i resultatdiskussionema. 
Balansen mellan kvinnor och män kommenteras oftast  men  reflekteras sällan 
över i resultaten.  Det  är  så  gott  som  uteslutande studerandegrupper  som  agerar 
försökspersoner och dessutom är  det  oftast endast  de som  finns tillgängliga  vid 
den institution som  undersökningen genomförs  vid.  Detta  leder  till att  
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majoriteten försökspersoner troligtvis kan associeras till  de  kunskapsområden 
där undersökningarna genomförs och kring detta styrda urval  har jag  inte 
funnit några djupare  analyser.  

Musikalisk kommunikation 

Forskning om musikalisk kommunikation och musikupplevelser delar generellt 
inte samma metodologiska problematik som personlighetsforskningen.  Resultat  
från forskning gällande expressiv gestaltning belyser  bland  annat vikten av ett 
uttrycksfullt utförande för att musikupplevelser ska komma till stånd hos 
lyssnaren. Inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt om "Musikupplevelse 
och musikalisk kommunikation" vid psykologiska institutionen,  Uppsala  
universitet studerades  bland  annat vilka medel musiker använder för att gestalta 
olika känslor (Gabrielsson & Lindström  1993,  Gabrielsson & Juslin,  1996,  
Lindström  1992,  Juslin  1993,  sammanfattningar ges också i Gabrielsson,  1985, 
1988).  

Dessa  studier har  varit experimentellt upplagda och inneburit att  musiker  utfört 
korta musikstycken  så  att  de  ska uttrycka olika känslolägen. Ett och samma 
stycke ska spelas  så  att  det  låter  glatt,  sorgset,  argt,  ömsint, högtidligt  eller  
uttryckslöst. Olika  instrument har  använts  (fiol,  flöjt, sång,  synthesizer  och 
elgitarr) och musikstyckena  har  varit såväl kända  som  okända 
(nykomponerade). Musikerna  har  genomgående  haft  full  fillet  att använda 
vilka musikaliska medel  som helst  för att gestalta  det  föreskrivna uttrycket  men  
instruerats att hålla  sig  till tonhöjderna i  respektive melodi.  

Redan åhörandet av  de  olika versionerna demonstrerade vilka skillnader i 
utförandet musiker gör för att  a  fram dessa uttryck. Skillnaderna uppträder 
med ayseende på  tempo,  ljudstyrka, artikulation, etc. Ett antal inspelningar 
spelades även  in  med  video  för att möjliggöra  studier  i efterhand av musikernas 
kroppsspråk vid  de  olika utförandena. Dessutom gjordes intervjuer med 
ayseende på hur  de  planerade sina utföranden  under de  olika instruktionerna. 
Resultaten gällande emotionella uttryck i musikutförande är publicerade i 
Gabrielsson och Juslin,  (1996).  

Undersökningen visade att musikernas expressiva  intention  hade  en  tydlig 
påverkan på alla  de  analyserade variablerna. Författarna summerar  de  generella 
tendenserna gällande  de  grundläggande känslouttrycken på följande vis:  
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Glädje: snabbt  tempo, moderat variation  i  timing, moderat  till hög ljudvolym,  en  tendens till 
(relativt) skarpa kontraster mellan "länga" och "korta" noter, oftast  luftig  artikulation, 
plötsliga ansatser, ljus  timbre,  snabbt och lätt  vibrato  (elgitarr). 

Sorgsenhet: långsamt  tempo,  relativt stora avvikelser i  timing,  låg eller genomsnittlig 
ljudvolym,  en  tendens till (relativt) mjuka kontraster mellan "långa" och "korta" noter, 
artikulation —  legato,  mjuk ansats, långsamt och djupt  vibrato,  låg  intonation  (elgitarr). 

Aggressivitet: snabbt  tempo,  hög ljudvolym, tendens till (relativt) skarpa kontraster mellan 
"långa" och "korta"  toner,  inget ayslutande ritardando, ej artikulerat i  legato,  mycket skarpa 
ansatser, rå  timbre,  distorderade  toner.  

Rädsla: snabbt och oregelbundet  tempo,  mycket stora avvikelser i  timing,  låg ljudvolym, 
stora dynamiska variationer, mestadels artikulerad i stackato, snabbt och intensivt  vibrato.  
(Gabrielsson & Juslin,  1996)  

Lyssningstester genomfördes på materialet med hjälp av musikpsykologi-
studenter, studenter i musikvetenskap  samt  oerfarna lyssnare. Lyssnarna var 
instruerade att bedöma alla utföranden med hänsyn till graden av glädje, 
sorgsenhet, argsinthet, ömhet, rädsla och högtidlighet. Lyssnarna var också 
generellt mycket duktiga i att uppfatta  den  bakomliggande expressiva 
intentionen. Det visade sig att vissa emotionella karaktäristika var enklare att 
kommunicera än andra  samt  att det finns känslolägen som är svårare att 
uttrycka på vissa  instrument.  Skillnader föreligger också mellan olika musiker 
och musikstilar. I denna studie verkade kvinnor koda något mera rätt än 
männen (ibid.). Tilläggas kan att dessa resultat överensstämmer med försök som  
jag  genomfört med hjälp av delar ur materialet, där  teknologer,  psykologi-
studenter och musiklärarstudenter lyssnade och observerade videoupptagningar 
från undersökningarna. 

Vidare  har  undersökningar  om  starka musikupplevelser (Gabrielsson & 
Lindström,  S 1993)  visat vilken avgörande betydelse  en  uttrycksfull  gestaltning 
har  för att musikupplevelser skall kunna  komma  till stånd.  Musik  väcker och 
ayspeglar känslor  på  olika sätt genom att  den  bl  a  associerar till  en  viss  situation  
(Dowling  &  Harwood,  1986).  

Starka musikupplevelser  (SEM)  uppstår genom  interaktionen  mellan  den  
aktuella musiken — individen —  situationen  och  kan  uppstå i alla tänkbara  
situationer,  tillsammans  med  alla tänkbara musikstilar.  Situationen  kring  en  
musikupplevelse  anses  inte sällan vara  den  viktigaste  ingrediensen  i 
sammanhanget.  De  närmare tusen beskrivningar från deltagare i alla åldrar 
kategoriserades till sju huvudgrupper  som kom  att bli: Generella karaktäristika  pa  
SEM,  Fysiologiska  responser, Perception, Kognition, Emotion,  Transcenden tala och  
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existentiella aspekter  samt  Personlig utveckling. Människors beskrivningar går ofta 
att placera  in  i  en  eller några av dessa kategorier och betoningen på vissa 
specifika aspekter i upplevelserna gör att  man  kan ana att vi upplever musik 
utifrån olika psykologiska förhållningssätt. 

Metodologiska överväganden — undersökningens  
design  och genomförande  

De  allra flesta forskningsfrågor inom musikområdet innefattar oerhört 
komplexa nystan av fenomen, växelverkande beroenden, biologiska och 
kulturella aspekter  mm,  som i många  fall  kan verka närmast omöjliga att reda 
ut. Bara det faktum att framgångsrikt kunna musicera tillsammans med andra 
musiker kan betraktas som  en  av det mest krävande kognitiva, emotionella och 
sociala aktiviteter vi människor ägnar oss åt. 

Kontextbegreppet  

Begreppet kontext är  en  ofta använd och i vissa läger bespottad, i andra 
självklar ersättare för "allt det andra", "helheten" - det omätbara, det som inte 
kan fångas eller förklaras  men  som ofta verkar som mest styrande för resultaten 
i  en  undersökning.  Om man  ser till det psykologiska forskningsområdet 
expanderade  under  tiden mellan  1971  -  1981  mängden publiceringar 
sexfaldigt, som refererar explicit till begreppet "kontext" (Tiberghien,  1985). 
De  flesta av  dem  befinner sig inom det kognitiva fältet och författaren hävdar 
att  en  tillväxt av detta  slag  är ett omisskännligt tecken på  den  teoretiska och 
kanske även  den  epistemologiska relevansen av begreppet kontext (ibid.). 

Inom socialpsykologin diskuteras ofta  hur  kontexten påverkar  vår  uppfattning  
av den  sociala miljön och  hur  vi  värderar  vår  omvärld. Bedömningar är 
relativa,  hur  vi  tänker  om en person eller en sak  är  beroende av  dess 
sammanhang. Chaiklin  (1993)  hävdar att forskare inom  "learning  in  doing"  
området  är eniga  på  två grundläggande  punkter: Det  är ett  fatalt  misstag att ta 
till orsaksmässigt  ej  undersökta begrepp  som "situation", "plats",  
"vardagspraktik", "omständigheter"  eller  "kontext" när  vi  vill studera 
mänskliga  aktiviteter som  sociala verksamheter. Forskare bör upphöra  med  att 
använda begreppet kontext  som en container  för olika  aktiviteter  och istället 
analysera begreppet.  
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Om man  betänker projekt som att studera ungdomars behov och attityder till 
musik, eller musik som påverkansmedel i samhället, är det alldeles uppenbart att 
det aktuella sammanhanget och miljön är av största vikt vid analyserandet. 
Även om  man  väljer att studera musicerande på individnivå tar det inte lång 
tid innan  man  når insikten om att många fenomen måste studeras med hänsyn 
till  de  omfattande relationer som existerar mellan individen och omgivningen. 
Som hävdas av Hjelmquist, Björkman och Nilsson  (1993)  gällande  den  
kognitiva revolutionen ur ett psykologiska perspektiv:  

Man skulle  kunna säga att  den  nya kognitionspsykologin allt tydligare kommit 
att konfronteras med samma problematik... (som  Al)  nämligen  bristen  på 
analys av  situations-  och tolkningsramar, eller om  man  så vill, människans 
funktionssätt i  den  "naturliga ekologin"  (den  piagetanska psykologin mötte 
samma  problem).  Det  har  varit svårt att göra rättvisa åt människans 
omedelbara tolkning av  en situation  och förmåga att snabbt använda relevanta 
delar av  den  enorma kunskapsmassa som varje individ besitter, och att detta 
alltid görs från individens perspektiv  (s 19).  

Detta medför inte att  forskning  inte framgångsrikt  kan  bedrivas  med  kognitiva 
arbetsmodeller. Inom musikpsykologisk  forskning har  dessa  bland  annat visat  
sig  vara hållbara i tolkandet  av  hur  musiker  upplever och tänker i samband  
med  musildyssnande och musikutförande. Många  musiker  och musiklyssnare  
har  delgivit  forskningen  ingående berättelser där  de  vittnat  om  hur  musik har  
upplevts och i vissa specifika  situationer  varit  totalt  avgörande för  livets  
fortsatta inriktning. Dessa innehållsrika skildringar  om  musikens olika innebörd 
i  de mest  skiftande kontexter  har  främst gjorts tillgängliga  med  hjälp  av  olika 
kvalitativa intervjutekniker (Gabrielsson & Lindström,  1993,  Ruud  1997,  
Sundin  1995).  

Hur  ska  man då som  nyfiken forskare  gå  till väga  om man  vill definiera och 
undersöka kontexteffekter och  situationsaspekter  inom  musikområdet?  Att 
genom  design  och noggrannhet uppnå  en situation som  är översättningsbar till 
andra liknande  situationer  är eftersträvansvärt. Tiberghien  (1986)  hänvisar till  
Lawrence  E. Marks formulering "neutral  context",  en  kontext  som  varken  mer 
eller mindre kan  betraktas  som mest  representativ, för  det  fenomen att uppträda 
i,  som den  oftast associeras till.  

Kvalitativ metodologi är välutrustad när det gäller att undersöka undervisning, 
pedagogik och lärande i hela dess komplexitet, eftersom dessa är formade i ett 
flertal olika kontexter och grundade i deltagarnas erfarenheter, upplevelser och 
kunnande (Bresler,  1996).  Att företräda ett generellt holistiskt betraktelsesätt 
som Bresler och endast beskriva olika kontexter upplever  jag  personligen  
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stundtals som otillräckligt eller närmast ytligt.  En  vilja av att definiera delarna i  
en  kontext växer förr eller senare fram i ett forskningsprojekt om inte annat så 
av  den  uppenbara svårigheten att sätta ord på helhetsupplevelser.  De  flertalet 
"parametrar" som ideligen anges av  informanter  i  studier  av dessa  slag  — 
atmosfär, stämning, vibrationer,  timing,  energi,  "drive"  etc. är ofta  de  som 
upplevs som avgörande i vissa situationer  men  dessvärre är svåra att definiera.  

Wheeler  (1995)  polariserar ytterligare  de  kvantitativa och kvalitativa forsknings-
paradigmen. Bruscia illustrerar i  Wheeler  (1995)  förhållningssätten  hos 
positivister  och ickepositivister  som  två grundläggande  helt  åtskilda  perspektiv på  
verkligheten,  som  att verkligheten och  den  absoluta sanningen existerar i  form 
av  orubbliga naturlagar och  mekanismer,  till icke-positivisternas åsikt att sanning 
och verklighet existerar i  form av multipla,  utbytbara mentala  konstruktioner  
vilka är influerade  av  individuella och sociala erfarenheter.  Eller  tillbaka till 
Bresler: "  In the  qualitative  paradigm,  reality  is  regarded  as a human  
construction shaped  by the  cultural  and personal  conditions of  the  individual 
rather than existing independently"  (1996, sid 6).  

Resonemangen i  de  polariserande traditionerna kan upplevas som diametralt 
olika  men  slutsatserna står sällan i direkt konflikt.  En  fokusering mot processer, 
relationer, samspel och  interaktioner  på individnivå, mellan människor och 
mellan individen/gruppen och miljön framhålls vara av största vikt av 
representanter ur båda perspektiven. Dels för ett utvecklande av teorier kring 
kontexteffekter och för  en  ökad förståelse av yttre omständigheters påverkan på 
mänskliga upplevelser och verksamheter. 

Undersökningens  design  

Med bakgrund i bl.  a  forskningen gällande musikalisk kommunikation som 
presenterats tidigare  har  det vuxit fram  en  önskan att utöka dessa  studier  med 
musiker i andra genrer och  under  mer normalt förkommande spelsituationer. 
När det gäller rockgenren  skulle  det kunna vara  under  studioinspelningar eller i 
konsertsammanhang  samt,  inte minst,  under  repetitioner.  

De  två undersökningar som kommer att redovisas i denna licentiatuppsats  har  
växt fram ur egna antaganden och gemensamma diskussioner med människor 
inom och utanför ämnesområdet. Eftersom grundfrågeställningarna rör sig 
kring spänningsfältet musiklivet utanför och innanför musikinstitutionerna 
kändes det naturligt att  de  ingående undersökarna speglar  den  motsättningen.  
Den  första studien genomfördes tillsammans med  en  forskarkollega,  
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K G Johansson, där våra olika kunskapsbakgrunder och erfarenheter från 
formell och ickeformell musikutbildning visade sig vara av stor vikt. Då 
projektet är av delvis explorativ  art  är det  den  stora och varierande 
informationsmängden som leder till ökad kunskap inom området. Tolkningarna 
är ett resultat av ett nödvändigt och givande samspel oss emellan.  

Studie 1  (hösten  1995)  

Syftet  var  att undersöka  om  och i  så  fall  hur  formellt  jazz-  och  rockstudenter  
skiljer  sig  från icke formellt utbildade  musiker  när  det  gäller att utforma  en  
rocklåt  av en på  förhand  given melodi  och text.  Studien får  närmast betraktas  
som en  fallstudie i  en "neutral  context"  som  innefattar två  musikgrupper.  För 
att erhålla  så  heltäckande  information som  möjligt kombinerades  information  
från:  

observationer över skeenden i inspelningsstudion 
intervjuer med relativt hög  grad  av standardisering 
bakgrundsdata i  form  av enkätsvar 
videoanalyser 

Vi eftersträvade att använda  en  melodi som var utformad på så sätt att  den  
inbjöd till olika tolkningsmöjligheter och kunde utformas till vilken musikstil 
som helst inom genren  rock. Om  någon eventuellt  skulle  uppfatta melodin eller 
texten som direkt pekande mot någon särskild stil inom rockgenren  skulle  
sådana tolkningar kunna kopplas till  de  enskilda deltagarna och/eller gruppernas 
egna tolkningar. 

Arbetet i studion utfördes av  en  kunnig och erfaren studiotekniker som arbetat 
inom området ett flertal år. Det var viktigt att  den  som  skulle  sköta hela 
studioarbetet var genrekunnig och kände till  de  explicita och implicita regler  
man  kan förvänta sig förekommer inom olika musikergrupper när det gäller 
förlagor, sound och tekniska effekter. 

Urvalet av grupperna är gjort på så sätt att det ska vara möjligt att diskutera 
generaliserbarhet i förhållande till tänkta  populationer  av musikhögskole-
studenter och andra musikutövare i  20-års  åldern från rockfältet. Att  de  blev  
just  dessa två grupper är  en  konsekvens av olika förhållanden. Att lyckas få  en  
grupp av tjugoåriga rockmusiker att  delta  i undersökningar är inte helt 
okomplicerat. Detta medförde att rockgruppen utanför musikhögskolan fick bli  
en  grupp som  jag  kände till  men  inte hade personlig kontakt med. Musikhög- 
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skolegruppen  var  en  relativt etablerad grupp och därför kunde  man  anta att  de  
tidsmässigt  skulle  klara av att genomföra uppgiften. Av tidsmässiga skäl fick 
upplägget och intervjuguiden utformas  under kort  tid då studiotid är  en  dyr 
och sällsynt sak att få tillgång till. 

Att vara fler än  en  observatör är till stor fördel i dessa typer av  studier  och gör 
att situationen inte blir lika sårbar.  Om  endast  en  forskare observerar kan  
pressen  att vara uppmärksam  under  så lång tid, bli utmattande. Själva 
vetskapen om att ytterligare  en person  deltar gör det enklare att hålla sig till 
konstateranden om vad som händer och att i möjligaste mån undvika 
tolkningar  under  själva observationstillfället. När någon av oss befann sig i  t ex  
studion kunde  den  andra fortsätta att  delta  vid diskussionerna kring  mixer-
bordet.  

Studie 2  (våren  1996)  

Syftet var att undersöka hur musikhögskolestudenter och andra studerande-
grupper uppfattar och definierar likheter och skillnader mellan  de  två 
versionerna i studie  1, samt  vilken  version  som favoriserades. Denna studie 
planerades som  en  fortsättning och fördjupning av studie  1.  Samarbetet med 
K G Johansson återkom när kategoriseringarna gjordes och om indelningar av 
detta  slag  ska kunna anses trovärdiga  (se t ex  Lincoln  and  Guba,  1985, peer  
debriefing)  krävs  den  kontroll som flera forskare bidrar med. För att utvidga  
"case"  situationen och validera  de  två första versionerna utformades studie  2  
som  en  lyssnarundersökning riktad till ett antal olika studerandegrupper så att 
deras uppfattningar  skulle  kunna belysa resultaten från studie  1. 

De populationer  som studien  skulle  referera till var "studerande på samma nivå 
och i samma ålder  men  i annat ämne än musik". På grundval av  de  enkätsvar 
som inkom vid lyssningsförsöken gjordes kvalitativa bedömningar som senare 
kvantifierades. 

Analys 

För att kunna identifiera och sammanställe  de  musikpreferenser som inkom i 
studie  2  utformades ett kategoriseringsförslag för genrer som i vissa ayseenden 
skiljer sig från tidigare, i forskningssammanhang, använda kategorier (jfr 
Brändström &Wildund  1995,  Trondman  1989,  Karlsson  1980,  Lilliestam  1995 
m  fl). För att testa giltigheten i  de  kategoriseringsförslag som utarbetats fick  
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studenter vid  Framnäs folkhögskolas  musiklinje  skriva  ned  förslag  på artister  
och/eller  grupper de  associerade till vardera  kategori.  Instruktionerna hölls 
enkla.  Ingen information  gays  ifråga  om vad  varje  kategori kunde  tänkas 
innehålla,  ej heller  förklarades  eller  diskuterades begreppens innebörd.  

Jag  vill att ni ger exempel på artister eller grupper som ni tycker passar  in  i 
vardera kategori.  Jag  kommer inte att beskriva kategorierna eller ge exempel på 
vad  jag har  tänkt utan ni får själva tolka överskrifterna på det sätt ni tycker är 
bäst. 

Även  om  inte alla  kunde komma på  något att skriva i varje  kategori,  visade  det 
sig  att överensstämmelsen  med de  tidigare exemplen  som låg  till  grund  för  
etiketteringen, var  förvånansvärd hög. Kategorierna  Extrem  hårdrock,  
Alternativ rock, Jazz  och  fusion  och Folkmusik framstod  som  tydliga och lätta att 
fylla. I dessa  kategorier  återkom ett  relativt  begränsat  antal grupper  och  
artister.  I kategorin  Alternativ rock angav 18 av de 19 studenter som  svarade  på  
frågan,  grupper som sedan  tidigare antogs höra till denna  kategori, t ex  
Refused,  Nirvana,  Pearl Jam, Soundgarden,  Alice in  Chains  etc.  

Till  kategorin  Extrem  hårdrock  kan man  tänka  sig  placera  grupper som  
Entombed,  Pantera, Meshuggah, Sepultura,  Slayer, Carcass  rn fl och  med  
ytterst  a  undantag fann  de 20 som  skrivit något dessa  eller  liknande  grupper. 
"Jazz  och  fusion"  befolkades  av  allt från  artister som  Duke  Ellington,  Ella  
Fitzgerald,  Chick Corea till nutida  artister som  Rebecka Tömqvist och Esbjörn 
Svenssons  trio m  fl.  Till  begreppet Folkmusik associerades nästan enbart  grupper  
och  artister med  svenskt ursprung  eller anknytning, som Hoven  Droven, 
Hedningarna, Orsa spelmän, Mynta, Väsen  m  fl.  

Etiketten  Mainstreamhårdrock  var  inte lika tydlig  som de foregående, men  trots 
allt placerades i huvudsak  de grupper vi hade  i tankarna här,  Led  Zeppelin,  
Aerosmith, Metallica  m  fl. Hiphop,  house  ocht techno  var  glesbefolkad  men 
artister som kan  nämnas är,  Public  Enemy,  Coolio,  Snoop Doggy  Dog,  
Prodigy, Aqua  m  fl.  Ikonen  för  Svart musik  visade  sig  inte oväntat vara  B B  
King,  förövrigt angays i huvudsak själva  musikstilen gospel eller blues. 

Vad placerar  man  slutligen i  en  kategori som Rock/pop ?  Gruppen  knappt 
tjugoåriga folkhögskolestuderande med musikinriktning anser att Roxette,  
Cardigans, Kent  och  Jumper  blandat med "gamlingar" som  Rolling  Stones och 
Beatles hör  hit. Samt  svenska artister som  Magnus  Uggla,  Tomas  Ledin, Orup,  
Lisa  Nilsson  m  fl.  De  dominerande världsartisterna  under 80  och 90-talet,  
Madonna  och  Michael  Jackson, fick också vara med i denna grupp.  
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Att det är mycket svenskt i kategorin rock/pop kan bero på att  de  andra 
kategorierna  har  slukat alla andra musikstilar och detta är det enda stället det 
lämpar sig att placera "typisk "svensk musik. Begrepp som extrem och svart kan 
givetvis tolkas på ett flertal sätt och i materialet framkommer också  en  
osäkerhet hos ett fåtal om etiketten hänvisar till "mörkhyad" eller "satanist".  
Den  första associerar till soulfalangen och det senare snarare till kategorin 
Extrem hårdrock. Indelningen i dessa kategorier fungerade i huvudsak och 
används därför i sitt ursprungliga skick i resultatredovisning.  

Modell  över undersökningens  design 

En  sammanfattande modell förtydligar  de  olika delar som studierna syftar på att 
undersöka. Deltagarna omsluts av ellipser och rektanglarna innehåller 
"produkterna." Riktningen i studien markeras med pilar som även 
symboliserar  de  ingående processerna. 

Melodi 
text 

författare 



Kapitel 3 

Studie 1  - Att göra  en  rocklåt 

Utgångspunkten för  den  första undersökningen var att representanter från  de  
två olika kulturerna, innanför och utanför Musikhögskolan,  skulle  ingå i 
underökningen. Det fastställdes att uppgiften  skulle  vara exakt densamma för 
två musikgrupper,  en  ur vardera miljö. Det var nödvändigt att kunna spara 
produkterna så att  analyser  kunde utföras i efterhand. Därför passade  en  
studioinspelningssituation utmärkt, då studioarbete ingår som naturligt 
arbetsmoment inom båda kulturerna och miljön är, med hänsyn till många 
aspekter  en  hanterbar kontext. Att göra deltagande observationer i studio-
inspelningssammanhang är inte  heller  förbundet med några större  problem. 
Musiker  som  har  gjort inspelningar  sedan  tidigare är vana vid att kända och 
okända människor kommer och går  under  inspelningen. Därför behöver inte 
själva närvaron av observatörer innebära att normala och spontana beteenden 
hämmas. Observationerna gjordes relativt ostrukturerade och anteckningar av 
händelser och musikernas kommentarer fick utgöra fokus för uppmärksam-
heten. Stämningen medlemmarna emellan  under  inspelningsdagarna 
nedtecknades likaså. Antalet musikgrupper fick av praktiska och ekonomiska 
skäl reduceras till två grupper. 

Syftet med studie  1  är: 
• Att undersöka om och i så  fall  hur  jazz-  och rockstudenter 
skiljer sig från icke formellt utbildade musiker när det gäller att 
utforma  en  rocklåt av  en  på förhand  given  melodi och text. 

Metod 

Tillsammans med  KG  Johansson planerades designen och efter diskussioner oss 
emellan beslutades det att uppgiften  skulle  bestå av  en  fårdigkomponerad 
melodi som av  de  musiker som ingick i undersökningen  skulle  kunna uppfattas 
som möjligt att arbeta utifrån. Texten  skulle  vara  given  då  man  kan förmoda att  
en given  text  skulle  förenkla uppgiften. Vi eftersträvade att använda  en  melodi 
med text där båda var utformade på så sätt att  de  inbjöd till olika 
tolkningsmöjligheter och kunde utformas till att tillhöra vilken musikstil (inom 
paraplybegreppet "rockmusik") som helst.  
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Material  

Den  rocklåt med engelsk text som  KG  Johansson formulerade var  en  enkel 
mollpentatonisk melodi i A-moll. Valet föll på  en  engelsk text då engelskan  far  
anses vara det vanligaste sängspråket inom rockgenren i stort. Texten är relativt  
vag  och ger möjlighet till flera tolkningar, både aggressiva och mer romantiska 
varianter. Melodi och text gjordes särskilt för detta tillfälle och var därmed helt 
okända för deltagarna i försöket.  

Here I am again  

Vers  

7 
• •  •  •  

Here 	I am 	a - gain — 	 Wai -  ting  in the rain — 

text  i VERSER:  
Everything is so unreal 
Can't describe the way I feel 
On this ever turning wheel 
Waiting in the rain 

Sky is crying, coming down 
Air vibrating without sound 
Not a single soul around 
Waiting in the rain 

Everything is black and grey 
Don't know if its night or day 
Searching for something to say 
Waiting in the rain 

Walking in an endless space 
Running in a hopeless race 
Looking for a better place 
Waiting in the rain 

text  i REFRÄNG:  
Here I am again 
Waiting in the rain 
Here I am again 
In the dark 



Deltagare 

Två musiker som antogs kunna och vilja ställa upp kontaktades för uppgiften. 
Båda var sångare och sjöng vanligtvis i ett eller flera  band.  Instruktionerna 
medgav att dessa två kunde välja vilka medmusiker som helst,  men  
sannolikheten var givetvis stor att valet  skulle  falla på musiker ur något av deras 
ordinarie  band.  

Procedur 

Uppgiften  bestod  i att  med  melodin  som  huvudtema arrangera och spela  in  ett 
färdigt musikstycke.  Jag  presenterade  mig  själv  som doktorand på  musikhög-
skolan och sångarna i  banden  tillfrågades  om de ville  vara  med  i ett forsknings-
projekt  som jag  ledde. Skriftliga  instruktioner  gays  till sångarna i vardera grupp  
med  uppmaningen att dela ut dessa till  de  andra i  gruppen  (bilaga  1).  Följande  
instruktioner  utdelades även muntligt till sångarna:  

Jag  vill att ni gör  en  rocklåt av materialet.  Ni far  göra hur ni vill. Låt  de  andra i  
bandet  få noterna och texten och informera  dem  om att  du har en  inspelning på 
kassett, om  de  vill höra  den.  

Instrumentering,  tonartsval,  tempo, harmonisering  etc.  var  valfritt.  Den  enda 
styrning i fråga  om tolkning  och framförande  var  att  den  givna melodin  skulle 
gå  att känna  igen. Eftersom  grupperna  var  ovetande  om  varandra uppstod  aldrig  
någon  diskussion om  eventuella jämförelser mellan  banden.  Sångarna fick  den  
enstämmiga melodin, programmerad  med  sequencer  och inspelad  på  
kassettband i A-moll och  120  BPM  (beats per  minute).  Noter, på  endast 
melodin,  samt den  engelska  texten  medföljde. För att samla  in så  mycket  
information som  möjligt gällande  tolkning  och utformning  av melodi  och text 
användes ett  antal  olika  tekniker.  

Insamlandet av  data  gjordes genom att: 

• Via  enkät hämta uppgifter angående varje deltagares musikaliska 
och sociokulturella bakgrund  samt  musikpreferenser,  for  att kunna 
skapa sig  en  uppfattning om medlemmarna i grupperna. 

• Observera och teckna ned arbetssättet  under  inspelning och 
mixning av  respektive  låt. Hela inspelningssituationen i studion 
(förberedelse, genomförande och mixning) spelades  in  med  
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videokamera placerad i studion  under  inspelningen och i 
kontrollrummet  under  mixningen. 

• Diskutera med underlag av  en  intervjuguide (bilaga  1)  deltagarnas 
arbete och tankegångar, före och  under  inspelningen.' . 
Intervjuerna genomfördes i ett  separat rum  med hjälp av 
kassettbandspelare, direkt efter  respektive  inspelning. Endast  jag  
själv och vardera  informant  närvarade.  

En  tid efter det att uppgiften delats ut kom deltagarna, vid olika tillfällen och 
ovetande om varandra, till inspelningsstudion för att där spela  in sin version.  
Varje grupp fick  delta  vid mixningen för att kunna påverka  sin version  till dess  
de  kände sig helt nöjda med resultatet. 

Databearbetning 

Materialet kom att bestå av intervjuer, observationer, videofilmer  samt den  
färdiga musikprodukten. Deltagarnas musikaliska och sociala bakgrund  samt  
arbetet innan studioinspelningen sammanställdes av enkätmaterialet  samt  
material från intervjuerna. Observationsanteckningarna sammanställdes efter 
försöken och intervjuerna transkriberades till skrift.  De  två inspelade 
versionerna genomlyssnades och analyserades i  sin  helhet  samt  efter  de  ingående 
musikaliska parametrarna. Dessa  analyser  jämfördes  sedan  med  information  från 
intervjuerna. Videobanden studerades i efterhand för att få  en  överblick över 
inspelningssituationerna. 

I musikhögskolegruppen intervjuades samtliga medlemmar, det visade sig dock vara 
omöjligt att hinna med ett samtal med alla deltagare i Rockbandet innan  de  lämnade Piteå  
for  nästa  turne.  Detta medför att informationen gällande musikhögskolegruppen är rikare 
och för  Rockgruppen  får sångaren stä som representant för  de  övriga i gruppen.  
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Resultat 

Resultaten kommer att presenteras enligt följande  disposition':  

• Deltagarnas musikaliska och sociala bakgrund 

• Arbetet innan studioinspelningen 

• Arbetet i studion 

• Det klingande resultatet 

Deltagarnas musikaliska och sociala bakgrund  

Den  första  gruppen  innefattar fyra studerande  vid  Musikhögskolan i Piteå. 
Deras sättning  kom  att  bestå av  sång, elbas, elpiano och  percussion  (slagverk).  
Tre av  studenterna  har sedan  tidigare spelat  en hel del  tillsammans och betraktar  
sig  själva till viss  del som  ett  "band". Den  andra  gruppen  är ett  rockband som  är  
aktivt  och  som  turnerar  relativt regelbundet,  utan någon  formell  högre 
musikutbildning..  Gruppen består av  två gitarrister, varav  den  ena även  sjunger, 
samt bas  och trummor.  Med  utgångspunkt i material från  de  enskilda 
deltagarnas enkätsvar och  information  från intervjuer  med  desamma,  kan en 
bild av  grupperna skapas  som  illustrerar  de  bakomliggande förutsättningarna för 
arbetet  med  uppgiften. 

Musikhögskolegruppen 

Samtliga av dessa 20-åringar studerar på Musikhögskolans  jazz-  och 
rockinriktning och  har  sitt ursprung i  mindre  orter i Norrlands inland. Tre av  de  
fyra bandmedlemmarna  har  föräldrar som är mycket musikaliskt aktiva själva. 
Det är i första  hand  hemmiljön som påverkat musikuppfattningen hos bandets 
medlemmar, därnäst vänner och kompisar  under  tonåren  samt  musikutbildning.  
De  tycker sig  ha  fått med sig olika musikstilar hemifrån, folkmusik,  jazz, rock, 
pop  och  soul  och detta påverkar till viss  del  det nuvarande musicerandet och 
musiklyssnandet. 

För att texten ska bli lättare att till sig kommer i fortsättningen musikhögskolegruppens 
klingande  version  att betecknas som  ex 1.  Rockgruppens  version  benämns som;  ex 2. 
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Under  skoltiden  har de  spelat olika  instrument på  kommunala musikskolan, mellan 
fyra och nio  år,  dessutom  har  grundskolan byggts  på med  musikgymnasium.  På 
fritiden har  basisten och slagverkaren spelat i  band av diverse slag.  Sångerskan 
ägnade  sig  åt att sjunga i körer och musicera  med  familjen. Förutom sina 
huvudinstrument spelar samtliga ett  flertal  andra  instrument av  skiftande karaktär.  
Det  är  det  egna intresset och erfarenheterna från kommunala musikskolan  som  i 
första  hand  styrt  valet  av instrument. Det faktum  att högre  studier  kräver vissa 
specifika  instrument har  medfört att  de som  inte spelade något  av  dessa  instrument  
tidigare  har lagt  till dessa senare.  På  frågan  hur  det kom sig  att valet föll  på de 
instrument man  spelar svarar  en ur gruppen  följande:  "Har  alltid älskat 
trumpetklangen och tvekade  ej  - vet  ej  varför.  Piano  började  jag  spela  mest  för att 
kunna kompa  min egen  säng"  De genrer man  främst vill spela är  jazz, pop, soul,  
klassiskt och  "afro".  I huvudsak lyssnar dessa musikstuderande  på  samma  musik 
som de  föredrar att spela.  Musiker  och  grupper som  uppskattas är  de som  verkar 
inom dessa musikstilar  som  Tower of Power,  Keith  Jarrett,  Pat  Metheny,  Nirvana,  
Oasis,  Miles  Davis etc.  På  frågan  om  eventuell  aysmak omnämns  genrer som  death  
metal, speed metal  och hårdrock  samt etiketter som "modernistisk klassisk musik".  
Varför sysselsätter  man sig med musik? "Det  är  det jag kan  och tycker är  kul",  "För 
att  jag  blir tillfredsställd  både  fysiskt och psykiskt",  "Det  är skönt för kropp och själ 
och  roligt!", "Jag  vill 'make  art'  och  musik har jag lagt  ner  tid på  och är därför  fast" 

Rockgruppen 

Bandet  består av fyra norrlänningar i tjugoårsåldern. Två är från  mindre  
kuststäder och  de  andra två är båda från  en  medelstor svensk kuststad. 
Gitarristerna  har  musicerande föräldrar och  anger  hemmiljön som viktig 
påverkansfaktor för det egna musikintresset. Trummisen och basisten anser sig 
inte fått med sig någon musikstil hemifrån och på frågan om hemmiljön 
influerat det egna musicerandet är svaret för  dem  alla i stort sett, nej.  Bandet  är 
överens om att vänner och kompisar  under  tonåren  har haft  det mest 
avgörande inflytandet på deras musikuppfattning. Musikutbildning anses 
däremot  ha  påverkat  dem  i mycket lägre  grad.  

Samtliga  har  genomgått två- och  treårigt  teoretiskt  gymnasium. Sex  och åtta  år  i 
kommunala musikskolan  har  sångaren och basisten hunnit  med,  någon annan typ  
av  musikutbildning  har ingen av dem. Fritiden  ägnas till  stor del  åt att spela i  
diverse rockband.  Samtliga trakterar elgitarr förutom  det instrument man  spelar i  
gruppen.  Motiven  till sina  instrumentval  låter  så  här:  "Ville  spela  rockmusik.  I 
högstadiet ansåg  jag  annan  musik  vara töntig",  "Piano,  minns  ej;  Gitarr,  Iron  
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Maiden;  Bas, jag  offrade  mig  för  gruppen", "Vad  menar  du?",  "Yngwie  J  
Malmsteen,  Ace  Frehley,  Paul Stanley,  Jimi  Hendrix."  

De genrer som  föredras att spela är skränig  tung popmusik,  hardcore, hårdrock,  
rock  och  pop.  När  det  handlar  om  musiksmak lyssnar  rockgruppens  medlemmar  på  
samma  musik som de  spelar, dvs,  diverse  stilar inom  rockgenren. Artister  och  
grupper som  nämns är  Quicksand,  Fugazi, Superchunk,  Dinosaur  Jr,  Neil Young  
etc. och  på  frågan  om det  finns någon  musikstil som man  inte gillar nämns 
dansbandsmusik,  opera, fusionsjazz  och eurodisco.  De  ägnar  sig  åt  musik av  
anledningar  som:  "För att avreagera  mig,  för att  fa  utlopp för  kreativitet", "Pop", 
"Det  är  kul!", "Jag  hatar fysiskt arbete, tidiga morgnar och att bli  låst."  

Arbetet innan studioinspelningen 

Musikhögskolegruppen  

Enligt  informanternas uttalanden  har  musikhögskolegruppen  efter kontakt  från 
sångerskan träffats  under en  kväll någon vecka innan inspelningsdagen för att 
diskutera arrangemang och ett eventuellt "stuk"3  på den  kommande låten. Detta 
görs utan att någon i  gruppen har  tittat  på  melodin  eller  texten.  "Vi  kände  som  att  
det skulle  vara trevligt  med en sådan  typ  av  sättning." Någon vecka senare 
repeterar  de  i ett övningsrum och inleder  då med  att lyssna  på det  inspelade 
kassettbandet och  sedan  pröva lite olika  varianter på tempo,  "groove"  och 
ackordsättning. Sångerskan  kommer med de  flesta idéerna, medan  pianisten  och 
basisten provar ut olika  varianter på  ackord och  de  andra kommenterar.  En av  
varianterna är lite " busigare"  men den variant som  känns  mest  rätt för alla i  bandet  
är  en mer  "softare " och "coolare"  variant. "Vi  prövade nått jazzigt  stuk  och  vi  
prövade ett  popstuk, men det blev  ändå nåt bluesgrove,  det var  väl  det mest  
användbara  kanske"  (percussionisten). Sist prövas  den  slutgiltiga  formen  fram,  men 
under  vägen  dit  ändras denna ett  flertal  gånger.  Under repetitionen  uppkommer  en 
ide om  att  den  färdiga låten  kan  låta lite  som musikgruppen Bo Kaspers musik, 
men  ska vara lite "skummare" och  mer mystisk.  

Percussionisten  har  läst instruktionerna, lyssnat  på bandet  och tittat  en  gäng  på  
noterna. Originalet dög väl  eftersom det var neutralt  och möjligt att arbeta 
utifrån,  enligt  honom. Sångerskan och basisten ogillade intrycket  de  fick när  de 

"Stuk","  groove"  etc. är alla olika begrepp för ett  specifikt  sätt att spela,  en  speciell 
stämning  eller stil som man  vill att musiken ska uttrycka.  Groove;  den  rytmiska 
helhetsaspekten  av en  låts framförande  (Lindberg  1995, s 410) 
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först lyssnade på  bandet.  Sångerskan tyckte att melodin kändes för "rak och 
stel"  men  när hon senare började sjunga  den  kändes  den  mycket bättre och hon 
upplevde att  den  var i  en  bluesig stil och det var något hon uppskattade 
mycket.  Pianisten  - "Kanske lite smålöjlig...men på ett positivt sätt.  Jag  hade 
nog inte några starka åsikter". På frågan om förlagan tillhörde någon specifik 
stil svarade slagverkaren att  "man  kände att det var bluesfeeling över  den  
direkt" eftersom det bl.  a.  inte var någon durlåt.  "Den  kändes direkt  soul,  
tyckte  jag." Pianisten  och basisten sammankopplade inte melodin till någon 
specifik stil  men  pianisten hade upplevelsen att det var lite ryskt, "kosackstil".  
Han  poängterar att det säkert spelade  roll  att han inte  sag  texten  under  tiden 
melodin spelades upp och därför kunde associera till  en  helt annan musikkultur.  
Ingen  påstår sig  ha  övat individuellt förutom vid repetitionen veckan innan 
inspelningen där arrangemang, ackordsättning,  tempo  och  form  utarbetades  
under  gemensamma genomspelningar.  

Rockgruppen  

Av tidsskäl  har  ingen i  Rockgruppen  (gruppen var  just  hemkommen från  en  
längre  turne)  hört låten förrän sångaren i  bandet,  kvällen före inspelningsdagen, 
lyssnade igenom melodin på kassettbandet och tittade på noterna. Då 
utformades några ideer, ackord till melodin och förslag till arrangemang.  De  
andra  har  inte hört melodin och vet i övrigt ingenting om låten. Förslagen 
presenterades för  de  andra bandmedlemmarna på  plats under  inspelningen. 
Sångaren poängterar att eftersom han inte skrivit låten själv kändes det inte lika 
angeläget att jobba lika hårt som han annars hade gjort. Arrangemanget på 
denna låt är enligt honom exakt likadant som på alla deras andra låtar, vers — 
brygga — refräng — ett  stick  innan slutet —  slut, "en slags standard  vi alltid kör 
med." 

Instruktionerna hade bandets övriga medlemmar inte fått  se  — "Nää, det stod ju 
inte så mycket bara ungefär att vi fick göra hur vi ville."  De  lyssnade på 
melodin  en  gång — "Det var ju bara  en  melodi." Angående förlagan  de  fått 
ansåg sångaren att "Melodin var ju liksom,  ja,  det var ingen melodi som  jag 
skulle ha  skrivit själv i alla  fall.  Den  är ju så  standard, en  schlagermelodi, så det 
var lite svårt att hitta på något bra, som  skulle  låta trovärdigt.  Jag skulle  aldrig  
ha  skrivit  en  sådan låt!" På frågan om förlagan spontant hörde till någon 
specifik  genre  svarade han: "Nä... nja, det lät ju lite syntpop... banalt  stuk  på 
texten...  standard  kärlekstext, som många  har  skrivit tidigare... lite klyschig."  
Bandet har  alltså varken repeterat tillsammans, övat individuellt eller diskuterat 
arrangemang etc. innan inspelningssituationen.  
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Ett reducerat flödesschema sammanfattar  respektive  förlopp ytterligare. 

Musikhögskolegrupp  en  
Inom två veckors tid. 

Diskuterade  ideer om 
"stuk"  och  "groove"  

Bestämde  tempo  

Prövade olika ackord 

Bestämde  formen  

Rockgruppen  
Kvällen innan. 

• Sångaren lyssnad4 på  
bandet  

Utarbetade arr- och 
ackordsförslag 

Slutresultatet är okänt för alla 
utom sångaren i  bandet, men  

förutsägbart pg.a bandets 
övriga repertoar. 

Slutresultatet är känt och 
förutsägbart för alla i  bandet  
efter gemensam  repetition.  

Arbetet i studion  

För att få  en  uppfattning om hur  de  två dagarna i studio och kontrollrum 
förlöpte redovisas förloppet uppdelat i två spalter för varje grupp där  den  
vänstra är  den  observerade proceduren och  den  högra intervjusvar för att belysa 
musikernas uppfattningar kring skeendet. Positionerna är utformade i efterhand 
av författaren själv. Där informantema  har  namngett sina medspelare  har  dessa 
egennamn istället bytts ut till pianisten, trummisen etc. Denna redovisnings-
form ska förhoppningsvis ge  en  uppfattning om hur dessa två inspelnings-
situationer skiljer sig åt med ayseende på  den  atmosfär som råder, samarbetet 
inom grupperna och hur tidskrävande  en  inspelning kan bli. Språket kan 
upplevas som slangbetonat  men  för att få  en  givande inblick i  de  aktuella 
kontexterna anser  jag  det nödvändigt att behålla  den  språkstil och terminologi 
som används i sammanhanget.  
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Till  hjälp för läsaren ges  en  förtydligande om än ofullständig ordlista kring  de  
mest använda uttrycken vid inspelningssammanhang och i studioarbete. Dessa 
är markerade i texten med  en  stjärna. Sarnmanställningen är författad 
tillsammans med K G Johansson och  Erik  Nordström, ljudtekniker vid 
inspelningarna (bilaga  2)  

Musikhögskolegruppen  

Mellan  08.00  och  09.00  börjar arbetet  med  att ställa i  ordning instrument, 
mikrofoner  etc. i studion. Alla  har  kommit i  tid  och  dagen  inleds  med  lite 
småprat.  Efter en stund  fungerar lyssningen ute i studion och ljud  går  att höra i 
mixerbordet.  Gruppen  bestämmer  sig  för att i första  hand  försöka göra allt  
"live",  i andra  hand  först göra  en grund med  slasksång* och lägga  om  sången 
senare.  Instrumentation:  Sång  med  pålagda sångstämrnor i refräng två,  reprisen 
av vers  ett och två och i slutrefrängerna. Elpiano  (Fender  Rhodes)  inspelat  via 
line*  direkt  till mixerbordet.  Elbas,  inspelad  via line  direkt  till mixerbordet  
samt  percussion;  congas,  maraccas  med  mera. 

OBSERVERAD OCH 	 UTDRAG UR INTERVJUERNA 
ANTECKNAD PROCEDUR  

09.45  är det dags för tagning nr  1.  Innan 
dess  har  gruppen repeterat lite och 
diskuterat eventuella unisona  figurer  i bas 
och  piano.  Sångerskan vill  ha  mer  "drag"  
i sista refrängen.  Gruppen  kontrollerar 
först soundet i kontrollrummet. Det 
beslutas att göra sången som slasksång vid 
inspelningen av det bakomliggande 
ackompanjemanget och  sedan  lägga på 
riktig säng. Detta beroende på att 
slagverket läcker  in  i sångmikrofonen.  

09.50  görs  den  andra tagningen och 
efteråt lyssnar alla på denna.  Pianisten  
kommenterar: "Det låter inte speciellt 
laidback." och percussionisten  har en  
liknande kommentar:  "Jag har  eld i 
baken."  Man  beslutar att spara tagningen  
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Sångerskan —  "Pianisten  lägger  en  massa 
ackord och så säger alla vad  de  tycker."  
Pianisten  — "vi  har  alla lika starka viljor." 
Basisten — "Inget är ju skrivet eller 
bestämt... pianisten  har  ju några delar  
men de  är ju inte alls bestämda. Det är 
mycket  improvisation  hela tiden det låter 
olika varje gång vi spelar. Det är inget 
arrangemang, det bygger bara på oss som 
musiker, att vi känner varandra." 

Hade  du  någon ide om hur  du  ville 
göra  din  insats.. .någon  tanke  
bakom...?  Pianisten-  "Njae,  jag  ville  ha  
ett sådant där  dominant  dur-7  sound,  
men  det var väl  just  det, själva stuket och 
färgningarna.  De  färgningar  jag  gjorde var 



men  även göra  en  till.  En kort  diskussion 
följer om mellanspelet efter andra 
refrängen, det ska göras med lite 
pianofills i stället för bara ett liggande 
ackord.  

10.10  Tagning  4. Gruppen  lyssnar och 
basisten och percussionisten är överens 
om att denna tagning är mycket bättre  
samt  "känns coolare."  

10.20  Tagningen behålls (trots 
diskussioner om små missar i bas och 
slagverk) och sångpåläggen börjar. 
Sångerskan lyssnar på  sin  (lead)sång i 
lurarna och böljar lägga på (ters)stämmor 
i andra refrängen. Basisten tycker att 
hennes insats efter höjningen*  är tveksam 
och pianisten föreslår oktavstämmor i 
stället. Sångerskan prövar och  man  
lyssnar. Oktavstämman i refräng två 
uppskattas, om  den  mixas svagt. Efter fler 
sångstämmor (av terstyp) i andra versen 
efter höjningen och i slutrefrängerna är 
sångpåläggen färdiga.  

11.00  Slagverkspålägg börjar (maraccas, 
windchimes  med  mera).  Efter  genom-
lyssning diskuteras "otajtheter" och allt 
görs  om  —  "det  är lika  bra  det". Efter  
lyssningen upptäcker  man  att  grunden  
sackar  efter en  aning i  den  första  av  
slutrefrängerna.  Percussionisten  går  ut i 
studion för att "sacka  med"  i ett inklipp 
(från  det  stället och  till  slutet  av  låten).  

11.30  Lite  mer  percussion  läggs  på,  denna 
gång  en  cymbalsvällare. Basisten och  
pianisten  diskuterar  en  etta  som  saknas i 
pianot.  "Var  i låten fanns  den?  Behövs  
den nu,  när  det  är  så  mycket slagverk?"  

de jag  hade tänkt innan..,  men  vi kanske 
borde  ha  repat lite mer och inte tagit 
nästan första iden, hunnit smälta lite 
mer." 
Basisten — "Det är alltid lite svårt att spela 
på liten sättning,  man  känner att  man  
måste fylla ut lite mer än om  man har  
trummor med„,  man  spelar lite mer.  Jag  
försökte inte härma eller efterlikna något 
det var mer så att vi prövade oss fram." 

Sångerskan -  "Jag  bestämde på refrängen 
att  jag skulle  göra på ett visst sätt,  fast  
annars känns det som om det kommer i  
stunden,  det blir ju inte lika varje gång, i 
kompet  heller."  Hade  du  någon ide 
om hur  du  ville uttrycka  ha  soundet 
på rösten eller så...?  "Ja,  visst  absolut. 
Den  är ju så här lös på något vis, det 
känns som om  den  är ganska  cool, men  
ganska skitig, inte vacker utan mer — så 
här ligger det till! Och då tycker  jag  inte 
att det ska vara så mycket effekter eller 
färger. Alltså, lite reverb helst, ganska 
nära - så kändes det att  den  lät." 

Hade du  någon  tanke  bakom...?  
Percussionisten  -  "Jo men det har man  ju 
alltid,  på  något sätt,  men man  blir ju  
aldrig  riktigt nöjd,  man  hör ju saker i 
huvudet  men det går  inte fram riktigt,  
men det blev  ändå ganska  bra.  Man  
försöker ju förmedla någon  sorts  typ  av  
känsla  som  ska smälta  in  i  det  andra...och 
spelar  så  likt  den  känslan  de  andra spelar,  
som  möjligt."  Vad  är  det  för känsla? 
"Alltså,  just  i  den  här låten, ganska  så  
här..,  den  känns  som..,  ganska  skum,  lite 
mjukskum,  eller vad  ska  jag  säga... alltså 
ganska  diffus, ja  dimmig, inte  klar,  utan  
det  ska vara  mer som  (visar  med  
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Man  lyssnar igenom och bestämmer sig 
för att göra om cymbalen från tonarts-
bytet i  mitten  och pianot i andra 
refrängen, eller var det tredje? "vi 
kollar!"  

12.05  Allt är färdigt.  

kroppen) ....skumt." Med skumt 
menar  du  konstigt eller...?  "Ja,  lite 
konstigt  men  alltså skuggigt, svårt att 
verbalisera detta." Kanske lite 
smygande...? "Jaa... smygande. Och 
det tror  jag  att det gör vi nog 
tillsammans, i alla  fall  försöker  jag  få fram 
det." 

LUNCH 

13.30  Mixning  
Efter lunchen  småpratar alla och lyssnar 
igenom  bandet.  Ljudteknikem lägger  
exciter*  på basen  (basisten:  "Bra,  det  blir 
lite bättre  punch.")  och mixar vidare;  
piano  och slagverk. Sången  kommer 
med.  Ljudteknikern vill  ha  synpunkter 
från  de  övriga i  bandet.  Basisten vill  ha 
mindre av  oktavstämman i  singen.  
Pianisten  vill  ha mer  percussion.  Ett 
percussionspå'r (maraccas) sänks. 
Sångerskan vill sänka volymen  på  
oktavstimman ännu  mer.  Basisten:  "Vi  
sänker nivån*  på  elbasen  men  höjer  de  
lägsta frekvenserna;  så får det  bli."  
Percussionisten  och basisten:  "Nu  låter 
slagverket mera inne i  bandet."  
Sångerskan:  Vi  måste ändra nivåerna*  på  
sångstämmorna  på  olika ställen.  

14.00  Ljudteknikem säger att han ska 
köra Rhodespianot i datamixen.  
Pianisten  vaknar till och går ut. Pianots 
nivåer ställs och höjs i mellanspelet etc. 
Sångstämman körs igenom på samma sätt. 
Sångerskan  har  åsikter om nivåerna, "höj 
versen till samma nivå som refrängen".  
Pianisten  frågar plötsligt om ackordet i 
slutrefrängens andra takt: "Vad är det för 
ackord?" Basisten  har  tidigare  sagt  att han 
spelar  en  annan basgång där, med  

Sångerskan -  "Jag  är alltid orolig  for jag  
tycker aldrig att det  har  blivit bra 
sångljud, någon gång, nästan, i studion.  
Jag  tycker att han gjorde jättebra saker... 
för det är ju så där superviktigt... det blir 
så ledsamt om  de  gör om  ens  röst och så 
tycker  man  inte om det. 

Gruppens resultat?  
Sångerskan -  "Bra!  Jag hade  önskat att  
det skulle... fast jag blev  nedröstad...på 
någon  vers  vara något  riff  också... annars 
är  jag  jättenöjd." 
Nöjd?  Percussionisten  -  "Jo, det blev jag  
faktiskt,  med  sista  versionen blev jag  
riktigt nöjd,  då  fick  man den  här lite 
skumma laidback-feelingen,  så det var  
bra."  

Blev det som du hade  tänkt  dig?  
Percussionisten  - "Mmm,  det blev det, 
eller det blev som vi hade  tänkt  på  repet.  
Jo, det blev det." Pianisten  —  "det blev  
ungefär  som jag hade  tänkt  mig... men 
jag tror  att  vi har  tänkt lite olika och 
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terslägen etc.; (detta tyder på ett "löst" 
och jazzliknande arrangemang).  Pianisten  
ber att få lyssna på det stället igen. 
Ackordet diskuteras  en  liten stund.  Sen  
säger pianisten: "Äh, skit samma."  

14.15  Ljudteknikern ber  bandet  att lyssna 
igenom hela låten och säga till om  de  vill 
ändra något  men  alla är nöjda. Mixen 
körs ned på DAT. Sångerskan: "Det var 
det snabbaste  jag har  varit med om."  

därför blev det något  slags  mellan ting...  
jag  tänkte på refrängen...  jag  tror att vissa 
tänkte att det  skulle  flyta ut lite mer... 
det känns som det blev lite varken eller.  
Men  det är sånt  man  märker i efterhand.  
Jag  tror att vi tänkte olika på b-delen." 
Basisten - "Det blev mycket bättre än 
vad  jag  hade förväntat mig" 

14.30 Bandet  lämnar studion. 

Hela inspelningssituationen för musikhögskolegruppen genomsyrades av  en  
anmärkningsvärt  god  stämning och eventuella konflikter eller osämja lyste med  
sin  frånvaro. Detta kan nog förklaras med att det existerade  en  utpräglad 
lekfullhet i gruppens arbete och att alla strävade åt likartat håll. Det slutgiltiga 
arrangemanget framträdde i huvudsak  under  tiden att gruppen provade sig 
fram.  Man  anar också  en  stor respekt inför varandras kunnande som säkert 
beror på att medlemmarna känner varandra väl och  har  spelat många år 
tillsammans  sedan  tidigare.  Gruppen  arbetade snabbt vilket mycket berodde på 
att  de  inte använde sig av något trumset utan endast slagverk.  Ur  inspel-
ningsavseende är det enklare att arbeta med slagverk än med trumset, då 
placeringen av mikrofoner så att ett godtagbart ljud erhålls, oftast är mer 
komplicerad när det är trummor som ska spelas  in.  

Rockgrupp  en  

Mellan  10.00  och  11.00  samlas  gruppen  och samtalar medan  de  fyller i 
enkäterna.  Gitarristen:  "Fan, det  blir ju samma  svar som  när  man  gick i sjuan —  
det  är fortfarande  punk  och revoltera mot samhället".  Bandet  vill bli färdiga  
med den  här låten  så fort som  möjligt för att kunna börja  med sin egen demo.  
Trummor och gitarrförstärkare testas. Ljudteknikern  har  satt  upp  mikrofoner  
och kollat ljud i förväg.  Rockgruppen ville  spela  in live  och  ha  "samma sound  
som  i replokalen".  Det  enda pålägg  som gjordes  efteråt  var  singen.  
Instrumentation:  Sång utan stämmor. Två distade elgitarrer,  Gibson SG  genom 
Marshallförstärkare och  Gibson Melody Maker  genom  Peavey Classic.  Elbas,  
Fender  genom  Trace Elliott-förstärkare  samt  trumset.  

55 



OBSERVERAD OCH 
ANTECKNAD PROCEDUR  

UTDRAG UR INTERVJUERNA  

11.00 En  Marshallförstärkare brummar  
men  det ordnas till och soundcheck 
börjar. Ljudteknikern referenslyssnar på  
CD  med rockgruppen för att kontrollera 
ljudet. Ljudteknikern: "Ställ förstärkarna 
riktade från trummorna." och basisten: 
"Det  skulle  vara  cool  med  en  mik längst 
bort, i andra änden av studion."  

11.15  Trumkontroll börjar efter att 
gitarrförstärkarna tycks fungera bra. 
Gitarristerna är ute i studion och går 
igenom låten. Basisten och trummisen 
lyssnar på trumljudet. Baskontroll 
genomförs  men  det är  problem  med 
mikrofonen. Basisten är missnöjd med 
basljudet och skruvar på förstärkaren för 
att försöka göra det bättre. Basljudet 
diskuteras. Ljudteknikern går ut i studion 
och lyssnar.  Kommentar:  "Småsprucken 
bas är coolt."  

12.05  "Vilken platta ska  vi har  för 
gitarrljudet?" -  "Chavez,  låt  nummer  
två."  Gitarren  brummar  igen  när 
sångaren spelar. Basisten  springer in  och 
ut i studion, lyssnar och skruvar. 
Ljudteknikern byter  mikrofoner  och  
springer omkring. 

LUNCH 

14.00  Tillbaka från  lunchen. Vi  hämtar  
en  Mesa  Boogieförstärkare och sångaren 
kontrollerar ljudet  på den men  återgår till  
Marshall.  Jämförelse görs mellan 
gitarristernas ljud.  De  spelar  in en  låt 
tillsammans och  kommer in  och lyssnar.  
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S  (sångaren) — "När  jag  skriver  en  låt så 
tar det kanske  en  kvart så  har jag  skrivit 
text och musik och allt, det är ju olika 
hur  man  jobbar. Basisten brukar ju 
skriva, han liksom vilar på grejer. Så det 
blir att  jag  hinner skriva jättemånga låtar 
medan han kommer med någon låt då 
och då.  

Om  ni hamnar i någon schism, eller 
tycker olika, eller så... Det  har  vi gjort 
många gånger... skratt, det är ju för att vi 
är så olika. Vi  har  helt olika bakgrund  
rent  musikaliskt han  har  spelat i snällare 
popband länge så att det är först  nu  vi 
börjar skriva likartade låtar,  men  i början 
tyckte vi olika. För att  fa  någonting gjort 
är det bättre att kompromissa lite än att 
bråka om småsaker...  men  det är  klart 
skulle  han göra  en  helt värdelös låt  skulle 
jag  säga det...  man  vill ju att det ska bli så 
bra så att  man  kan stå för det." 
Är det någon som bestämmer hur 
instrumenten ska låta?  S  (sångaren) - 
"Nää, eller vi  har  ju... alla  har  ju liknande  
ideal  när det gäller ljud och så. Vi är 
ganska noga med vilket gitarrljud och 
vilket trumljud vi vill  ha, men  det är ändå 
vilken energi låtarna  har  ... "  

"Jag  presenterar mina förslag för  de  andra 
på  plats  i studion.  Jag  hade ju några ideer 
om arrangemang  t ex  hur det kunde  se  
ut. Så  jag  presenterade  de  idéerna och så 
fick  de  säga vad  de  tyckte.  Sedan  drog vi 
igenom låten några gånger.  Ja,  det gick ju 



Ljudet får godkänt och repetitionen 	ganska  fort,  vi gillar väl att jobba snabbt... 
börjar. Sångaren visar versdelen och 

	
Är det någon i  bandet  som 

refrängdelen  samt  förklarar sina ideer. 	bestämmer mer...? Nää, vi  har  ganska 
Efter några minuter prövar gruppen. Det fria tyglar.  Jag  säger aldrig åt någon, så 
mesta  visas  gehörsmässigt och diskuteras i där kan  du  inte spela,  man  kan ju komma 
mån av behov. 	 med förslag —  du  kan spela så där i stället 

eller pröva så där, det är ju demokratiskt 
14.50  Volymen i studion är mycket hög. (skratt)."Det är ju många av  de  som är 
Alla utom medmusikerna går  in  i 

	
ovana att höra vår musik som tycker att 

kontrollrummet i stället.  Gruppen  jobbar vi spelar extrem musik, att det låter 
med ett  stick  eller mellanspel med  unison  skramligt och skränigt. Det tycker inte  
rytm. Glappet i gitarristens gitarr ska 

	
jag... jag  tycker att vi spelar snäll 

ordnas  men  tiden går... Budskapet går 	popmusik...  jag  vet inte.., det är så helt 
äntligen fram till ljudteknikern det visar olika vad  man har  för referensramar.  Jag  
sig att det inte är något fel på gitarren, 	tycker vi spelar lättlyssnad, ganska 
utan två sladdar är glappa så gruppen går  anpassad musik.  Men jag  vet att många 
in  i studion igen. 	 tycker att vi för ett fasligt oväsen." 

15.25  Låten spelas igenom i  sin  helhet 
	Någon  tanke  bakom  vad du ville  

och ljudteknikern sätter upp  en  mikrofon uttrycka  med din  insats?  S  — "Nää,  
i studion för att musikerna lättare ska 

	
den går  ju lite lugnare än  vad  våra andra 

kunna prata med kontrollrummet. 	låtar gör,  vi  brukar ju köra ganska snabba 
Trummisen vill  ha  mycket mer trummor låtar.  Jag  vet inte..,  den  är ju ganska  
i  sin  lyssning. 	 dissonant  och  det  brukar  vi  ju inte  heller 
Genomspelning/provinspelning. 	ha så  mycket  så vi  stämde  om  gitarrerna, 

alltså stämde  ned, så det  är ju inte 
15.45  Hela gruppen kommer  in  och 

	
originalstämning  pä  gitarrerna.  Jag  vet 

lyssnar.  Ingen  vill spara det inspelade. 	inte..,  jag  fick bara för  mig det. Men jag 
Ny genomspelning,  sedan  första riktiga 

	
hade  väl  ingen  speciell känsla,  tror jag  

tagningen. 	 inte."  Ingen  medveten  intention  ;  
"Med  låten? Nä,  det var  bara att skriva 

16.10  Genomlyssning och alla verkar 	något  som... eller musik som  passar till 
ganska nöjda, efter omständigheterna. 	melodin.  Ingen  speciell känsla,  det tror 
"Tempot  far  lite,  men  vi gör det inte så jag  inte." 
mycket bättre utan att spela  den  ett  tag."  
Grunden behålls och  bandet  gör  nu  
grunder till sina egna låtar. Sängen till  
den  här låten läggs senare.  Man  
upptäcker att  en  gitarr är ostämd. Detta 
ska göras om,  men  det bestäms att  bandet  
sätter sina fem grunder först. (Gitarrdelen  
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blev aldrig omgj ord.) 

PAUS  

17.50  Allt är uppkopplat och  klart.  
Basisten och sångaren  har lagt  sing  på 
bandets andra låtar  under  dagen. 
Uppgiftslåten är framspolad, och  de  tycks  
ha  tittat lite på  den  redan.  En  gitarr är 
ostämd,  men  p g  a  tidsbrist beslutas det 
att inte åtgärda detta.  

18.00  Sångaren:  "Länge  sen jag  läste  
noter...  är  det  rätt  melodi?"  Basisten 
föreslår "rockskrik"  på  refrängen.  "Vi  
måste ta  om  'Waiting  in the  rain',  det var 
surt".  Detta händer flera gånger  då  
sångaren  "har  trott att  det var  nåt annat" 
i melodin.  

18.05  Sången är färdiglagd och mixning 
börjar,  men  utan tekniker. Gitarrerna 
EQ:as* och det mixas ned på rullband. 
Att EQ:a bastrumman är svårt  men  
nöjaktigt läge hittas efter  en  stund. Virvel 
EQ:as och  sedan  pukor.  En  pukkanal 
gateas* för att hihaten hade läckt  in.  
Nivåmix vidtar.  

19.05  Mixen körs ned och  bandet  lämnar 
studion. 

"När det gäller mixning är det alltid 
basisten som tycker till mest, eftersom 
han kan mest om sådant.  Ingen  av oss är 
så speciellt kunniga på ljud, så  man  hör 
bara lite... Vi försöker hålla det så 
sparsmakat som möjligt. Många lägger ju 
på och på, till sist är det som ingenting 
kvar. Vi lägger aldrig på något... vi  har  
två gitarrer, bas och trummor... det är 
allt. Vi lägger aldrig på  extra  gitarrer... 
och det är ganska ovanligt faktiskt,  men  
det är lätt att  man  tar bort energin. Vi 
försöker också alltid att sätta allt på första 
tagningen, även om det blev ett misstag 
här och där så skiter vi i det. Det är bättre 
än att göra om tusen gånger tills  man  är 
helt less." 

Blev det som ni eller  du  tänkte, när 
det blev färdigt?  "Ja,  det blev ungefär... 
när  man har  skrivit  en  låt  har man  ju 
allting färdigt... alltså hur  den  ska låta, i 
skallen, hur  den  låter på skiva.., så det 
blev ungefär som  jag  hade tänkt. 

Att ständigt vara  på  resande fot är  givetvis både  psykiskt och fysiskt krävande.. 
Upplevs  turnen  dessutom  som  besvärlig blir inte tröttheten  mindre.  Detta 
förmedlar medlemmarna  både verbalt  och ickeverbalt.  Den  här inspelningen  tar  
längre  tid  än musikhögskolegruppens och detta  beror  bl.  a på  att  det  är trumset 
och flera gitarrförstärkare inblandade.  De  vill emellertid göra låten  klar så fort 
som  möjligt  så  att  de får tid  över  till  en egen demo, som de  erbjudits att  få  göra  
efter  försöket.  
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Det klingande resultatet 

Nedan följer  analyser  av  de  två versionerna gällande melodik, harmonik, 
kompstämmor, dynamik,  tempo  — tidslängd och  form.  Analyserna är gjorda 
tillsammans med  KG  Johansson. Transkriptioner av  respektive version  är 
utförda av  en  studerande vid linjen för Arrangering- och komposition vid 
Musikhögskolan i Piteå,  Mats  Broberg (bilaga  2).  Dessa bidrar till att förtydliga 
skillnader och likheter mellan versionerna, dessutom kan  de  läsas som  en  visuell  
illustration  av analyserna. Med hjälp av det inlämnade material som erhölls 
(noteringar och kommentarer av musikerna) och  de  anteckningar som fördes  
under  båda dagarna i studion  har en  analys av inspelningarna sammanställts. 
Inspelningarna  har  jämförts med ayseende på parametrarna harmonik, 
kompstärnmor, melodik och dynamik och presenteras tillsammans med 
kommentarer ur intervjuerna  

Melodik  

Både Musikhögskolegruppen och  Rockgruppen  följer originalmelodin ganska 
nära, med rytmiska och tonhöjdsmässiga varianter som är typiska för både  jazz-
och rockmusik. Rockgruppens sångare varierar melodin  en  deli  verserna, 
medan han följer  den  mer  strikt  i refrängerna. Sångaren går aldrig ner till låga  A  
i frassluten, alltid till C. Melodin är mollpentatonisk.  Grundstrukturen  är  Am  i 
verserna och  D7  i refrängerna  samt  "dominantkänsla" i sista refrängtakterna. 
Musikhögskolans sångerska landar, även hon, konsekvent på C i frassluten. 
Basisten i musikhögskolegruppen förklarar att detta sker på grund av att låten 
annars inte hade gått att variera harmoniskt på samma sätt. Melodin blev bättre 
i  den  stilen, om melodin hade gått ned till låga  A  hade det resulterat i att låten 
hade blivit för entonig.  

Harmonik  

Bägge grupperna valde att spela låten i A-moll, även om det inte hade varit 
otänkbart att sjunga melodin med samma grundton  men  använda  t ex  Fmaj7 
som centralackord i verserna.  Ingen  av grupperna transponerade melodin till 
någon annan tonart. 
Musikhögskolegruppen: Verserna bygger nästan helt på ett  A-mollackord, 
färgat med add9,  9, 11  etc. som gör att musiken låter jazzig/jazzinfluerad. I 
versens näst sista takt kommer ett "bluesigt"  F7 (F7  innehåller  tonen  ess, som 
känns bluesig eftersom  den  är minusfemma i förhållande till  A-mollackordet)  

59 



som kontrast. Versen blir då Am—Arn—Am—Am—Am—Am—F7—Am. Följande 
ackordföljd kan betraktas som ett  slags  grund för refrängen: 
D7—C7—D7—C7—Bb7—Ab7—A7—A7. Refrängerna spelas emellertid ännu friare 
än verserna. Följande diskussion från inspelningen är belysande:  14.10 Pianisten  
frågar plötsligt om ackordet i slutrefrängens andra takt: "Vad är det för ackord?" 
Basisten  har  tidigare  sagt  att han spelar  en  annan basgång där, med terslägen 
som antyder ett "löst" och jazzliknande arrangemang.  Pianisten  ber att få lyssna 
på det stället igen. Ackordet diskuteras  en  liten stund till pianisten ayslutar med 
att säga: "Äh, skit samma." Musikhögskolegruppen gör också ett tonartsbyte 
efter  den  andra refrängen, så att reprisen på vers ett och två, slutrefrängema och 
outroduktionen går  en  helton högre, i B-moll i stället för A-moll.  

Rockgruppen  använder ackordföljden Am—G—F—Am i verserna.  Gruppens  
refränger  har  ackordföljden: G—D/F#—F, G—D/F#—E.  De  spelar ett  stick eller  
"kontrasterande mellandel"  efter den  andra refrängen.  Sticket  har  ackordföljden 
F(add9)—G, vilket upprepas  fem  gånger;  den  sjätte gången spelas F(add9)—E.  
Rockgruppens introduktion  är flerdelad.  De  första åtta takterna  består av  ett  
dissonant  gitarriff:  tonen C  dissonerar mot  lös  B-sträng i ackorden  Am,  G  och  
F.  Ackorden  fir  fårgningama  Am  add9,  G  addC och Fmaj+11. 

Kompstämnior 

Musikhögskolegruppen spelar med  en  ganska "jazzig" attityd, och 
kompstämmoma varieras ständigt.  En slags  grundide är att basen spelar rätt fritt, 
medan pianot lägger tvåan i varannan takt som långt ackord och  congas diskret  
markerar två och fyra i  takten. Under  refrängerna håller maraccas ibland  4/4-
pulsen.  Musikhögskolegruppen använder ett intressant synkoperat  basriff  som 
introduktion och mellanspel. Basisten — "Det var  jag  som kom på  riffet, fast  då 
spelade  S  (pianisten) fel  en  gång och då blev det mycket bättre! Det var bara på 
ett ställe. Det är så kul att felspel kan göra att det blir bättre." 

Rockgruppens ackompanjemang bygger till skillnad från 
musikhögskolegruppens på  en  tät faktur,  en  "vägg av ljud", som åstadkoms 
med hjälp av  kompakt  åttondelsmotorik från bas och gitarr. Detta klarläggs 
visuellt tydligt av transkriptionema. Trummorna spelar med "halvtempokänsla" 
(virveltrumman kommer inte på två och fyra utan på trean i varje takt), och 
bastrummans figur är starkt synkoperad.  

60 



Dynamik 

Instrumentationen  med percussioninstrument som kommer  in  och försvinner, 
sångstämmor som dyker upp mer och mer mot slutet av låten, spelsätt och 
variationerna i kompstämmoma innebär ett "jazzigt" sound och leder till  en  hel  
del  dynamiska variationer hos musikhögskolegruppen.  

Rockgruppen  använder sig nästan inte alls av dynamik utan går  in  för  en  "vägg 
av ljud". Det är emellertid värt att notera hur gitarrerna dämpas  en  aning  under  
sångpartierna. Det finns också ett  par  ställen med  variation  i instrumenteringen: 
introduktionens första åtta takter, stickets första fyra takter och outroduktionen.  

Tempo  — tidslängd 

Musikhögskolegruppen:  Tempo 114,  längd  3.50. 
Rockgruppen: Tempo 148  (med  en  lätt tendens till ökning mot slutet), längd  
2.57. 

Form  

Percussionisten  och sångerskan i musikhögskolegruppen  far  beskriva  formen på 
sin version. 
"Ok, jag  försöker, introt blir ganska  neutralt, sedan  blir  det  ännu mera  soft  när 
versen  kommer.  Hon  sjunger  bra  där,  det  blir väldigt skumt  eller soft. På  
refrängen ändras  det  och  intensiteten  ökas betydligt.  Sedan bygger man  utifrån  
det  och försöker bygga hela  tiden  upp  till,  jag  vet  inte, extas  på  slutet.  Det  blir 
ju  aldrig  riktigt extas  kanske  i  den  här  musikstilen, men  ändå försöka  få det  att 
kännas intressant hela vägen och jobba  med  dynamiken.  Det gjorde vi  ganska  
bra  i  den  här låten. Och  den  ayslutades ungefär  som vi gjorde  i introt,  som om 
man  knyter ihop och  får  någon  slags  ayslutning". Sångerskan  ger  oss  en mer  
detaljerad formbeskrivning:  "En vers som består av  två delar, två verser  kan 
man  säga,  det  är alltså  vers  — refräng —  vers  - refräng och  sedan en  liten 
'mellangroove'  med  höjning ett  helt  tonsteg.  En  till  vers  och  sedan kommer  två 
refränger...  nej jag  glömde berätta  om  introt  som  är  det  där  riffet om, om igen,  
där percussionisten  har  ett litet  lead...  och  sen  är  det  väl också  en  ganska  så  
jämn stegring överhuvudtaget i  intensiteten,  och slutet är ganska  kort  och  
abrupt...  lämnades hängande i  luften". Pianisten  lägger  till:  "Höjningen för att 
öka  på intensiteten..." 
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Rockgruppens sångare betecknar  formen  på  sin version  som ett "klassiskt 
popformat,  den form  vi brukar köra med. Ganska standardformat, det går ju 
inte att göra så mycket,  man  håller sig till  de  mallar  man har."  Dynamiken ska 
öka på refrängen,  de  försöker spela tyst på verserna och  sedan  ösa på  under  
refrängerna. Introduktionen spelas likadant som versen  men  är endast  
instrumental. 

Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det slutgiltiga versionerna kom att bli 
starkt åtskilda i så gott som alla ayseenden när det gäller instrumentering, 
harmonik,  tempo  etc. Vägen till ett färdigt arrangemang såg ytterst olika ut för 
grupperna och att spela  in  sitt bidrag var två i huvudsak skilda situationer, med 
olika kommunikation, koder, spelregler och normer. 

Musikhögskolegruppen 

Musikhögskolegruppens arbetssätt utmärker sig genom att vara utpräglat 
demokratiskt, med stor respekt för medlemmarnas tekniska skicklighet och 
musikaliska kunnande. Detta medför att  de  individuella insatserna överlämnas 
till var och  en  att utforma, även om hel  del  improviseras på  plats  i studion. 
Sångerskan är  den,  om någon, som leder arbetet både på grund av att det är  just  
hon som sjunger  men  också för att hon forcerar fram ideer som underlag till 
gruppens vidare arbete. 

Var det någon som bestämde mer... eller någon som hade 
huvudansvaret...? 
Sångerskan: Nä, det är ingen som  har  huvudansvaret alls  fast  när  man  lägger 
ackord är det ju naturligt att  S  (pianisten) prövar att lägga  en  massa ackord och 
så säger alla andra vad  de  tycker. Och tycker  man  att det borde var lite mer ös i 
slagverket på något ställe så säger  man  det. Det är ingen som är huvudansvarig  
men just  i det här fallet så  har jag  och J (basisten) och  S  spelat ihop jättelänge, 
med  en trio  som vi  har,  så att vi är inte rädda att säga saker till varandra.  Jag  
tror att R (percussionisten) blev lite tystare  just  av det, att säga  sin  åsikt lite  
mindre,  kändes rätt naturligt för honom. 

Var  och  en  tolkar grundmaterialet och utformar  sin  insats  efter sin  personliga 
känslostämning  med  förhoppningar  om  att dessa delas  av de  andra i  gruppen.  
Percussionisten:  "De  andra bestämde  mest  ackord och  sedan  fick  man  treva  sig  
fram, hur  man  själv  skulle  spela,  ja på den  vägen  var det."  Även hur  de  andra  
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instrumenten, som  piano  och bas,  skulle  spelas, diskuterades fram och 
bestämdes tillsammans. Studioarbetet genomsyras även det av ömsesidighet och 
välvilja från deltagarna.  Man  litar på  de  andras professionalism och känner till 
varandra  sedan  tidigare. Samtliga i  bandet  ingår i  en  kultur där koderna är 
välkända och  den  terminologi som används och  de  referenser som åsyftas är 
bekanta för alla i gruppen. Att göra  en  lät på detta sätt är inte anmärkningsvärt 
annorlunda än på det sätt  man  vanligtvis arbetar. Arbetet uppfattas av 
observatörerna som lättjefullt och låten närmast leks fram till färdigt resultat. 
Det förberedande arbetet är redan gjort när det är dags för inspelningen av 
musiken och därför kan tiden i studion användas oerhört effektivt.  De  
ickemusikaliska faktorerna som normalt omgärdar spelaktiviteter kommer av 
naturliga skäl inte fram  under  studioinspelningen. Skillnader i grupprocesserna 
går bara att uttyda genom detta ögonblicks insyn i gruppernas arbetssätt. Vad 
som  har  skett innan och vad som sker efter dessa inspelningstillfällen går bara att 
vagt anta. För studenterna är det inget stort steg att tillbringa några timmar i 
studion på samma Musikhögskola  man  vanligtvis håller till vid. För  Rock-
gruppen  är det annorlunda inslaget att studion är placerad på  en  skola som 
eventuellt kan ge associationer som för oss andra är okända. 

Resultatet för musikhögskolestudenterna blir  en  jazzig poplåt som äger många 
likheter med vad  man  ofta kallar "typisk musikhögskolemusik" eller 
"collegepop" som några lyssnare från skivbolaget Nons kallar låten och som 
förknippas med influenser från  den  sk. "slick" musiken. Begreppet slick står för 
välproducerad, snyggt arrangerad, skickligt spelad och mixad musik (Johansson,  
1995).  Slickmusiken kan sälla sig till kategorin "vuxenrock" eller "amerikansk 
västkustmusik" och tenderar att luta sig åt jazzhållet. Slickmusiken definieras av 
att  den  innehåller sångbara melodier, ackorden består av treklanger eller 
sammansättningar av treldanger  samt en  utpräglad benägenhet att stoppa  in 11-
ackord och som inte sällan överlagras med olika treldanger. Typiskt för stilen är 
att melodin är inom tonarten medan ackorden är "främmande" eller andra  
former  (färgningar — dur byts mot moll osv.) I kompet är det vanligt att 
keyborden ligger med klanger medan gitarren  har en  kompfigur och blåsarna  
har  ofta genomgående  riff  som ligger i bakgrunden.  Formen  på låtarna är ofta  
en  utvecklad schlagerform som börjar  soft  och  sedan  byggs upp undan för 
undan. Ej sällan växlas mellan tonarterna så att  t ex  refrängen går i  en  annan 
tonart än versen  samt  använder  man  korta och "coola" gitarrsolon som spelats  
in  i studio och som ej är improviserade. Sångstämmor som dubblas och körer  
samt  flertalet percussionpålägg  (The  Slick  Book, 19??).  

På  frågan: Vilken  musikstil  liknar låten?  beskriver  deltagarna själva 
sammanfattningsvis  sin version som:  "Lite  laid-back,  bluespoppig  melodi med 
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jazzfärgningar, bluesgroove,  Bo Kaspers men  lite mer bluesig.  Pianisten  — När 
vi repade lät det lite  Bo Kasper... men sedan  blev det inte alls det...  jag  tror att 
om vi hade  haft en  mer flytande b-del  hade det blivit mer i  den  stilen."  

Versionen har  uppenbara likheter med  en  allmän  trend  inom kategorin svensk 
popmusik med företrädelsevis kvinnliga vokalister, uppbackade av 
professionella musiker/-studiomusiker, inte sällan med anknytning till 
musikhögskolan. Artister som Rebecka Tömqvist, Stina Nordenstam,  Victoria  
Tolstoj med flera, kan ses som välkända representanter.  En  företeelse som vore 
av intresse att studera närmare är varför  just  dessa vokalister kommit på så  bred 
front  och inom  en  relativt urskiljningsbar musikstil.  Har  det med musik-
utbildning att göra eller är det styrmekanismer från musikindustrin som 
upphöjer ett specifikt sätt att uttrycka sig genom att sjunga inom genrer som 
inte "förstör" det uttalat feminina? Gällande konsekvenser av högre 
musikutbildning poängterar  Steward  & Garratt  (1984)  att arbete med 
studiomusik är  en given entre  till popvärlden efter musikhögskolestudiema. 
Att musicera inom denna musikstil känns kanske mer naturligt för  en  
"afroinriktad" sångerska än att vara medlem i något rått, skränigt och ständigt 
turnerande rockband.  

Rockgruppen 

Soundet och atmosfären i  Rockgruppens version  och textens sentimentala 
inslag bidrar till att  man  lätt uppfattar  versionen som  tillhörande 80-talet.  
Rockgruppens egen definition av  sitt  resultat  är: "Emocore, gitarrljud  som  
påminner  om gruppen  Chavez, dissonant  rock,  lite åt depprockhållet.  
Influenser  från  gruppen  Sonic Youth".  Den  nyare typ  av modal harmonik  i 80-
talets  rockmusik  utgör  en  väsentligt bidragande  faktor  till ett sound  som  präglar 
senare  tids rockmusik.  Denna sk eoliska  harmonik  förklarar Björnberg  (1985) 
som  ett ackordmaterial  bestående av  treklanger  som  uteslutande använder  toner 
ur en ren  mollskala.  Som  exempel  på en  rocklåt innehållande eolisk  harmonik  
anges  "All  along  the  Watchtower"  av Bob  Dylan.  Författaren poängterar i  sin 
artikel om  åttiotalets  musik:  

Mollartade melodier, ofta baserade på melodiska/harmoniska ostinati i sparsmakade 
`minimalistiska' arrangemang och försedda med texter som frammanar bilder av 
fatalism, främlingskap, teknikfascination och skräck, undergångsromantik och  
resignation (s. 371). 

Han  anmärker också på det vanskliga i att tala om  en  specifik rockharmonik när  
de  vanligaste uttrycksmedlen i rockmusik berör vanligtvis andra parametrar än  
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harmoniken,  t ex  rytm,  vokal gestaltning, instrumentbehandling  och klangfärg.  
De  försök  som  gjorts att systematisera rockharmoniken utgör oftast  en  efter-
konstruktion  som beskriver  redan existerande praxis  då rock  till största  delen  
utförs  av  autodidaktiska  musiker som  saknar  en  exakt  formulerad musikteori. 
Lilliestam  (1984)  formulerar tio  teser  kring tidig 80-talsrock  som  inte gör 
anspråk att gälla  all rockmusik men som enligt  författaren förekommer i 
tillräckligt mycket  musik  för att  man  ska kunna tala  om tendenser som  
eventuellt pekar mot  en nyorientering  inom rockmusiken. Sammantaget  ger  
dessa  en  tydlig förklaringsbakgrund till  Rockgruppens  stilistiska  orientering.  
Författaren inleder  med  att låtarna ofta är uppbyggda kring statiska och  kraftigt  
markerade rytmmönster, upprepade  riff  och ofta saknar låtarna  stick. Som 
forslag på grupper  inom denna  orientering  nämner  han  Talking Heads  och  
Simple  Minds, där stora ljudväggar  med  tunga bas-gitarr-syth-riff i botten 
dominerar. Motivtekniken, antalet byggstenar är ganska litet och låtarna byggs 
upp  av små  enheter  som  fogas ihop till större enheter utan att motiven 
förändras.  På  samma sätt är rocktexterna  under  80-talet uppbyggda  av  korta 
upprepbara  fraser. Rytmen  markeras hårdare  eller  mixas längre fram i 
ljudbilden än förut.  Rocken  domineras inte längre  av  backbeat komp  med  
virveltrumma  som  markerar tvåan och fyran i  takten. Det  blir vanligare  med  
trumkomp där bastrurnman istället markerar tvåan och fyran  eller  att 
bastrumman markerar alla  slag  i  takten  (disco).  Dynamiken är ofta  statisk,  
musiken  har  karaktär  av  ljudvägg.  Musiken  startar  på en dynamisk  nivå och  
ligger  kvar där hela  tiden,  utan någon  dynamisk  ayspänning.  Musiken  görs 
"väldig" genom eko- och rymdklang och detta bidrar till upplevelsen  av  att  
man  möter  en kompakt  ljudvägg. "Melodierna är ofta recitativiska  eller  
talsångsliknande  med relativt  litet  omfang  och utan skarpa  konturer."  Fraserna 
är kortare — ibland bara  en takt eller mindre. Den  enstämmiga sången 
dominerar och stämsång är  mer  sällsynt.  

Harmoniken  är ofta  av modal  karaktär och  mindre  utvecklad.  Man  använder 
färre ackord och/eller statiska klangfält. Även  om rockmusik  innefattar flera 
harmoniska språk  går trenden  mot  färre ackord och harmonikens  roll har  
ytterligare minskat.  Den  moderna  rocken  innehåller mycket  få  improviserade 
solon.  De  fingerfärdiga gitarrhjältarnas  tid  är närmast förbi  till  förmån för 
duktiga hantverkare och studiomusiker.  De  nya  rocken  tillämpar ofta  en  
omvänd kompositionsmetod där kompet görs först och sången (melodin) 
tillkommer sist.  Det  traditionella sättet att göra  en  sång  med  början i  melodi  
och  harmonik som sedan  arrangeras  med  bakgrundsstämmor och övrigt komp  
har  i nyare  rockmusik  utvecklats  till  att hela bakgrunden  med riff,  harmoniska 
mönster, trumkomp  mm  görs innan melodin  kommer  till.  
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Denna utförliga beskrivning kan i stora  drag  beteckna Rockgruppens  version,  
vars musikaliska utförande passar  in  på nästan varenda tes gällande  den  "nya  
rocken."  

Att melodin inte sätts i första rummet för  Rockgruppen  illustreras av att många  
ganger far de  andra i  bandet  aldrig höra melodin innan grunden spelas  in,  inte 
förrän i kontrollrummet eller på  den  färdiga inspelningen. Trots detta sägs det i 
kontrollrummet att "det är  en  bra låt", vilket belyser hur viktigt kompet är. 
Som sångaren uttrycker det:  

Om jag har  skrivit  en  lät  så  säger  jag  att  den  gär  i  de  här ackorden,  det  här är 
refrängen och  det  här är versen och  sä  vidare.  Jag  lär  dem  alltid att  det  är  de  här 
och  de  här ackorden.  Jag sjunger aldrig  upp melodin utan visar kompet  fore.... 
Ja,  sä  de  brukar  aldrig  veta hur melodin  går,  och ofta  har vi  sä  dålig 
sånganläggning  så de  vet  inte hur melodin låter förrän  vi har  spelat  in den  i 
studion.  Det  är bara  jag som  vet.  

Sången är färdiglagd efter  15  minuter och det är ungefär  den  tid det tar för 
bandets egna låtar. Sångaren berättar att rockgruppen nästan aldrig jammar.  De  
flesta låtarna görs helt färdiga av han själv eller basisten, inldusive komp-
stämmor.  Improvisation  förekommer i princip inte i denna grupp, "Vi  har  
nästan inga solon."  Bandet  anser att det blir mest energi i  de  första tagningarna 
och detta leder också till att det inte blir lika många tagningar som för 
Musikhögskolegruppen. Åter till sångaren i Rockbandet: 

Vi försöker alltid sätta allt på första tagningen, även om det blev ett misstag här 
och där  sä  skiter vii det. Det är bättre än att göra om tusen gånger tills  man  är 
helt less. Hörs det i slutresultatet, på skivan, att  du  var less... ? 
Javisst det gör det, helt  klart.  Det hörs att  man  inte hade kul i studion. ljust 
våran musik passar det inte. Oftast  har  vi också så  kort  tid när vi ska spela  in  
skivan. 

Lilliestam  (1988)  poängterar också att utvecklingen är  på  väg  bort  från  blues 
som rockens  stilistiska ryggrad och  influenser kommer  istället från andra  afro-
amerikanska musikformer  som reggae, salsa, funk  och  afrikansk musik.  Ju  yngre  
musikutövarna är,  eller  ju längre  tid som går, desto  längre  bort  från blues-
rötterna  kommer  musikerna att befinna  sig. Nu  när  vi  hunnit till  1999  är detta  
faktum  bara att konstatera?  
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Likheter mellan grupperna 

Musikhögskolegruppens mellanspel innehåller  en  tonartsförändring och leder 
till  en  omtagning av vers ett och två, medan rockgruppens  stick  (partiet känns 
som ett  stick  eftersom det innehåller  en  helt ny ackordföljd och rytm) leder till  
en  slutrefräng.  Ingen  av grupperna  har  något egentligt  solo.  Bägge  har  
emellertid använt sig av mellanspel eller  stick  efter andra refrängen.  
Rockgruppen har  också ett fyra takters mellanspel efter  den  första refrängen. 

Det är också värt att notera att grupperna gjorde låtarna nästan lika långa, med 
hänsyn till tantalet takter,  men  att musikhögskolegruppens  version har  sång  
under 76  av  de 108  takterna och rockgruppens  version har  sång  under  bara  56  
takter av  104. Rockgruppen  bygger upp både introduktionen och sticket i  sin 
version  med långa partier utan sång. 

Representativitet 

Det kan vara intressant att fundera över hur representativa dessa resultat är för  
de  övriga musikhögskolorna i  landet. Kan  musikgrupperna anses som 
representativa för  sin respektive populationer?  Deltagargrupperna kan anses som 
relativt representativa för sina  respektive populationer  dvs "20-åringar som 
föredrar musik inom hardcoregenren" och "20-åringar som studerar på 
musikhögskola."  De  är alla i samma ålder och är i huvudsak norrlänningar. 
Musikhögskolegruppens deltagare  har,  i högre  grad  än rockgruppens föräldrar 
som musicerar och  har  flera olika  sorters  musikinfluenser med sig i 
"ryggsäcken."  De har  också  en  formell förutbildning inom musikområdet i  
form studier  på kommunala musikskolan. Två av rockgruppens deltagare kan 
anses inneha  en  formell musikutbildning och  de  andra är formellt outbildade 
inom musikområdet. Musikhögskolegruppens deltagare spelar flera olika typer 
av  instrument  som kan hänvisas till utbildningsbakgrunden och målet att 
fortsätta studera inom musikfältet. Anledningen till att alla i rockgruppen kan 
spela gitarr går troligtvis att finna i lusten att ägna sig åt  just  rockmusik. 

Mellan raderna är det framför allt attitydskillnader som genomlyser  de  korta 
biografierna hos deltagarna och värt att notera är också  den  företeelsen att 
"moderna" genrer inte uppskattas i så hög  grad  av medlemmarna i musikhög-
skolegruppen.  Deras preferenser gällande populärmusik associeras lätt till 
lyssnargrupper som är tjugo år äldre än  de  själva.  Rockgruppen har  helt andra 
musikaliska referenser än musikhögskolegmppen,  men  pratar liksom  de  förra 
mycket om hur "tajta"  de  är eller inte är.  
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Materialet 

Förlagan fungerade bra  som  utgångspunkt i  det  ayseendet att melodin och  
texten  upplevdes  som neutral  och möjlig att arbeta  med.  Däremot  kan  själva 
uppgiften kännas  mer eller mindre  främmande för deltagarna, där sångaren i  
rockgruppen  också poängterar svårigheten att arrangera ett  ursprungsmaterial  
som han  inte själv  har  kommit fram till. Dessutom är att utgå från  en  färdig  
melodi  inte  den  vanliga vägen för  gruppens  musikskapande.  En situation som  
troligtvis musikhögskolegruppen  har  större erfarenhet  ay.  

Texten  innehåller flera  citat som  medlemmar i grupperna  hade  kunnat känna  
igen,  möjligen  gjorde de det men  lät bli att påpeka detta.  De mest  i 
ögoninfallande citaten är  "Sky is  crying"  och  "Searching  for  something  to  
say'''.  Kontentan är att  texten  kan  kännas  som en relativt "typisk  rocktext", 
inte utstickande  på  något sätt, varken särskilt bra  eller  dålig. Däremot  kan  själva 
förhållandet att uttrycka något  man  inte själv ursprungligen bidragit till 
upplevas  mer eller mindre  främmande. Sångaren i  rockgruppen  poängterade 
detta  som  ett  hinder,  medan musikhögskolegruppens sångerska inte ansåg detta 
sakförhållande vara till någon nackdel. Trots  den  stora  delen  sångliga  partier  i  
ex 1  kommenterar inte sångerskan textmaterialet  under  intervjun.  De  
uttalanden  hon  gör gällande utgångsmaterialet och hennes  egen  sånginsats 
handlar endast  om  musikaliska  aspekter  och  aldrig om den  text  hon  hade  att 
sjunga. Sångaren i  rockgruppen  återkommer däremot  vid  ett  flertal  gånger till 
textens karaktär och innehåll. 

Uppmaningen att göra  en  rocklåt (i  en  stil  man  vanligtvis associerar till genren) 
visade sig  ha en  begränsad effekt på musikhögskolestudentema och  de  beskriver 
inte  heller sin  låt som tillhörande rockgenren. Bägge grupperna kallar sina 
inspelningar för  "pop",  trots att  de  på många sätt stilistiskt ligger milsvida från 
varandra.  

"Sky is Crying" är  titeln  på  en  blueslåt  av  Elmore James  och  "Searching for something to 
say",  ur gruppen Chicagos  "25 or 6 to 4" 

68 



Kapitel 4 

Studie 2  — Lyssnarnas bedömningar 

Det finns skäl att förmoda att hur  de  två versionerna uppfattas är beroende av 
vilka som lyssnar på  dem.  Därför genomfördes  en  serie lyssningsförsök mellan  
1996  och  1998.  Genrer och musikstilar är som tidigare framkommit starkt 
tidsbundna och står  under  ständig utveckling. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur andra grupper i samma ålder som deltagarna i studie  1  uppfattar 
och definierar olika musikstilar och vilka stilar som favoriseras.  En  viktig 
anledning till att genomföra lyssningsförsök var att detta kunde belysa och 
fördjupa  de  resultat som framkom i studie  1.  För att undersöka om 
"rocklåtarna" var representativa för musik producerad inom och utanför 
musikhögskolan användes  just de  som material för lyssningsförsöken. 
Musikhögskolestudenter (musiklärarstudenter som i fortsättningen kommer att 
förkortas med Ml-studenter) och andra  studenterl  fick således lyssna till 
inspelningarna och bedöma  dem  utifrån ett antal frågeställningar. 

Bakgrundsförhållanden som efterfrågades koncentrerades huvudsakligen kring 
allmänna aspekter på utbildning, i synnerhet inom musikområdet  samt  
individens musiksmak. För att få  en  uppfattning om eventuella skillnader i hur 
grupperna uppfattade och bedömde musikstyckena och om musikernas 
intentioner kring utförandet av låtarna hade anammats av sina lyssnare, 
utformades öppna frågor gällande; musikexemplens stiltillhörighet, upplevelser 
och definitioner av  de  två versionerna  samt  favoriserad  version.  

Syftet med studie  2  h: 
• Att undersöka hur musiklärarstudenter och andra studerande-
grupper uppfattar och definierar likheter och skillnader mellan  de  
två versionerna i studie  1, samt  vilken  version  som favoriseras. 

Studenter vid Grundskollärarutbildningen  1  -  7  (musikval)  samt  musiker kopplade till ett 
skivbolag i  en  medelstor svensk stad, fick även  de  lyssna till materialet. Antalet försökspersoner 
blev för litet för att dessa resultat ska redovisas i texten. Nämnas kan att  bland  studenterna vid 
grundskollärarlinjen, som till större delen var kvinnor, favoriserades musikhögskoleversionen.  
Bland  musikerna som dominerades av män utan tidigare musikutbildning, var resultaten mer 
utspridda  men  med  en positiv  övervikt för Rockgruppens  version. 
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Metod  

En  enkät utformades  under  våren  1996  (bilaga  3).  Sammantaget kom enkäten 
att uppta  en  sida och innehöll frågor kring  de  aktuella bakgrundsfaktorerna  
samt de  övriga frågorna av mer öppen karaktär. 

Deltagare 

Urvalet till lyssningsförsöken baserades på  de  faktorer som visat sig vara 
avgörande för upplevelsen av musik och uppfattningar om musikaliska 
preferenser. Dessa är som tidigare nämnts  den  socioekonomiska bakgrunden, 
musikalisk träning och erfarenhet  samt  i Ml— studenternas  fall,  kyrklig 
tillhörighet (Brändström & Wiklund,  1995) En  av grundförutsättningarna för 
att studie  2 skulle  ge användbara resultat var att lyssnarna hade  en  genomsnittlig  
alder  som innebar att  de  kunde placeras i samma "musikgeneration" som 
medlemmarna i studie  1.  Dessutom var det viktigt att förhållandet kvinnor och 
män i största möjliga mån var balanserat. På grundval av dessa omständligheter  
samt  tillgången till möjliga lyssnargrupper valdes fyra olika deltagargrupper ut 
för att lyssna på materialet: 

• Musikhögskolestudenter 

• Folkhögskolestudenter 

• Teknologer  

• Psykologistuderande2  

I gruppen musikhögskolestudenter ingick två andraårsIdasser med både JE- och 
GG- inriktning3  samt en  klass med inriktning mot  folk-  och rockmusik, vars 
övergripande bakgrundsprofil antogs vara  analog  med musikhögskolegruppen i 
studie  1.  Det är inte främmande att anta att förutbildningarna förstärker snarare 
än minskar  den  enhetlighet som kännetecknar musikhögskoleldasserna. Därför 
fick två klasser med musikinriktning vid Framnäs folkhögskola (som ej  har  
någon uttalad kristen/kyrklig tillhörighet  men  dock musikprofil) ingå i 
undersökningen.  

2  Dessa lyssnare studerade på Psykologi  A, 20  poäng, fristående kurs och ska inte förväxlas 
med psykologlinj  ens  studenter, även om  de  ibland refereras till som "psykologerna"  
3  Instrumental-  och Ensemblelärare (TE), Grundskola- och gyamasielärare (GG).  
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Sannolikt delar andra liknande ämnesspecifika utbildningar musiklärarutbild-
ningarnas tendenser att utveckla sammanhållande värderingar, specifika för 
institutionernas rådande kulturer. Därför utsågs två klasser vid civilingenjörs-
utbildningarna, åk  1  vid Luleå tekniska universitet att lyssna på materialet. 
Psykologistudenterna  far  representera  en  sannolikt mer  heterogen  grupp där 
bakgrundsfaktorerna inte var lika förutsägbart gemensamma mellan individerna. 
Totalt kom  175  personer mellan  20  —  24  år att lyssna på versionerna. 
Könsfördelning och bakgrundsförhållanden gällande lyssningsgrupperna 
redovisas nedan. 

TABELL  1  
Bakgrundsdata gällande deltagarna i studie  2.  

Deltagargrupper Muhög  Tekno  Psyk 	Folkh 
n =  70  n =  39  n =  34  n =  32 Tot  =  175  

Kvinnor  37 21 29 16 103  

Män  33 18 5 16 72  

Musikutbildning4  65  - -  24 89  

Estetiskt  gymnasium 45  - -  21 66  

Folkhögskola  45  - - -  45  

Universitet/högskola  5 7 24 3 39 

Till  kategorin musikutbildning räknas  gymnasium  med musikestetisk 
inriktning, folkhögskola med musikprofil eller liknande Även  studier  vid 
kommunala musikskolan bedöms här som  studier  i musik. Rubriken 
"Universitet/högskola" syftar i första  hand  på tidigare universitets- eller 
högskoleutbildning  men  även eventuell annan eftergymnasial utbildning 
placeras i denna kategori.  Den  dominerande skillnaden som framkommer i 
materialet är att studenterna vid fristående kurs i psykologi  har en  eller flera 
högskoleterminer bakom sig som dessutom spänner över ett flertal  discipliner  
inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. 
När det gäller  M1  — studenterna  har  så gott som samtliga utbildat sig vid  en  
förberedande musikutbildning som musiklinjen på gymnasiet eller folkhögskola 
med musikinriktning. Endast fem av  de  sammanlagt sjuttio  anger  att  de  studerat  

Ingen bland  teknologerna och psykologistudenterna angav någon musikutbildning av något  
slag.  Det kan givetvis förekomma  de  som  har  spelat något  instrument  på kommunala 
musikskolan  under  skolåren,  men  som inte anser att detta kan "räknas" som musikutbild-
ning. Ett visst antal kan således  ha  genomgått någon  slags  utan att vilja ange det som 
utbildning i musik.  
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på högskola/universitet innan  de  började på musikhögskolan. I dessa få  fall  
handlar det om någon fristående kurs eller kortare yrkesutbildning. Det 
framkommer även av tabellen att ett stort antal studenter  har  både  studier  på 
gymnasiet och folkhögskola bakom sig innan  de  fortsätter  in  på musik-
högskolan. Av samtliga sjuttio studenter förekom endast  en  som varken hade 
musikgymnasium eller  studier  vid någon folkhögskola med sig i bagaget. 

Procedur 

Lyssningsförsöken startade  våren 1996  och  de  sista genomfördes  under våren 
1998.  Undersökningarna skedde  på respektive  utbildningsinstitution, i klassrum  
eller aula  i början  av en  ordinarie  lektion.  Versionerna spelades upp  efter  
varandra i olika ordningsföljd för olika  grupper  och lyssnarna fick  under tiden  
fylla i frågorna. Deltagarna  gays  följande  instruktioner  muntligt:  

Nu  ska ni få höra två låtar som  jag  vill att ni lyssnar på och  sedan  (eller  under  tiden) 

svarar på  de  frågor som ni  har  framför  er. De  första inledande frågorna kan ni fylla i  

nu  med  en  gång.  Under  fråga  2  kan ni även ange om ni  har  gått på kommunala 

musikskolan.  Jag  startar CD-spelaren efter ett litet  tag.  

Hela proceduren  tog  ungefär  30-40  minuter, därefter samlades materialet  in.  
Vid Musikhögskolan i Malmö ledde  en  av deltagarna från rockseminariet i 
Piteå undersökningen efter att han fatt instruktioner  samt  låtmaterialet inspelat 
på kassettband. Folkhögskolegruppen samlades i skolans aula där  de  fick 
instruktioner och  sedan  deltog i försöket.  
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Resultat 

Resultaten är baserade på enkätmaterialet och kommer att presenteras enligt 
följande  disposition:  

• Deltagargruppernas musikpreferenser 

• Uppfattning och  definition  av musikexemplen gällande 
genretillhörighet 

• Uppfattade likheter och skillnader mellan musikexemplen 

• Favoriserad  version  

Resultaten  har  kvalitativt analyserats och  sedan  kvantifierats för presentationen. 
Där jämförande exempel redovisas  har jag  valt att presentera  de  material som 
rör Ml — studenterna och teknologerna. Dessa grupper ligger i vissa ayseenden 
längst ifrån varandra och illustrerar därför bäst skillnaderna i bedömningar. När 
det gäller folkhögskolestudenterna uppvisar deras svar, med några undantag, 
samma mönster som studenterna vid musikhögskolan. Psykologistudenternas 
beskrivningar omnämner  jag  i  den  löpande texten och redovisar med belysande 
citat där så är lämpligt. 

Deltagargruppernas musikpreferenser 

I detta material skall frågan om musiksmak ses som  en  av flera aspekter på 
individers och gruppers uppfattningar och upplevelser av olika musikstilar och 
genrer. Musiksmaken behandlas som  en  ledtråd i analyserandet av enkätens 
övriga frågeställningar och inte som  en separat  undersökning av musiksmak i 
vid mening. Således  far  indelningen i musikkategorier ses som  en  praktisk 
lösning med hänsyn till  de  svar som framkom i materialet. Förutom 
kategorierna nedan skapades även indelningarna  All  musik och Annan musik där 
svar av typen  "All  musik som  jag  kommer över" placeras i  den  första och mer 
sällsynt musik (t.ex. perifer filmmusik) räknas till  den  andra. Som läsare måste  
man  vara uppmärksam på det faktum att kategoriseringarna nedan är både tids-
och kontextbundna.  
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Musikkategorier:  

Extrem  hårdrock 

Mainstreamhårdrock  

Alternativ rock  

Rock/pop  

Jazz  och  fusion 

"Svart musik"  

Hiphop,  house,  techno 

Folkmusik  

Klassisk  

- tung  hårdrock,  thrash,  death och  extrem  heavy  metal.  

- hårdare  rock  och snäll hårdrock. 

- punk,  grunge, hardcore, indie och  alternative.  

-  pop, rock  (+ alla namnuppräkningar)  samt  populärmusik. 

- fusion, jazzrock,  slick,  funk, jazz, latin, souljazz  och "smörjazz". 

- soul,  rhythm'n'  blues, reggae,  ska och  gospel.  

- rap,  hiphop och gangstarap 

- musik  inom  genren samt  beteckningen i  sig.  

- musik  inom  genren samt  beteckningen i  sig.  

Varje gång någon nämner  en artist  och/eller  en  musikgrupp räknas detta som 
ett nedslag (träfl) i  den  kategorin.  De  siffror som presenteras i tabellen nedan 
ska således inte förväxlas med mängden individer då samma individ kan välja 
svarsalternativ tillhörande flera kategorier. Ytterst få  artist-  eller gruppnamn är 
okända i enkätmaterialet och kunde efter diskussion med  en  ämnesspecialist 
placeras  in  i  respektive  kategori. Svaren på frågan: Vad tycker  du  om för  slags  

musik? Presenteras nedan i tabellform. 

TABELL  2  
Musiksmak, angiven i frekvensen "träffar" inom vardera kategori. 

Kategorier 

Deltagargrupper 

Muhög Folkh 	Tekno Psyk 
n = 70 n = 32 n = 39 n = 34 Tot = 175  

Extrem  hårdrock  2 1  -  1  4 

Mainstream  hårdrock  10 3 4 2 19 

Alternativ rock 3 3 11  4 21 

Rock/pop  44 9 21 16 90 

Jazz  och  fusion 39 20 6 2 67 

"Svart musik" 22 5 6  11 44 

Hiphop,  house  , techno  1 3 3 3  10 

Folkmusik  18 9 1 1 29 

Klassisk 31 24 11  7 73 

Annan  musik 6 1 -- 16 

All musik 13 4 25 20 62 

Summa (f) 189 82 88 67 435 
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Tabellen  visar på  en  relativt tydlig dominans av vissa musikstilar. Kategorierna 
Rock/pop,  Jazz  och  fusion  och Klassisk är  de  kategorier som leder stort i 
sammanhanget. Kategorin Rock/pop som i sig är väldigt vid och omsluter ett 
flertal av  de  andra, är  den  som också samlar flest "träffar". 

Över hälften av Ml — studenterna och teknologerna nämner antingen artister 
och/eller grupper som kan placeras inom denna kategori, stundtals används 
även själva etiketterna  rock  och  pop. En  sak som gör teknologerna lite speciella 
är smaken för musikstilar inom kategorin  Alternativ rock  (hardcore, grunge och  
punk  etc.).Samma förhållanden gäller i stort sett för psykologistudenterna, där  
man  dessutom kan anta att  den  höga andelen "allätare"  skulle  kunna räknas till 
Rock/pop. Det är intressant att notera att folkhögskolegruppens lyssnare inte 
anser att  sin  favoriserade musik passar  in  i denna kategori.  

Jazz-  och fusionsmusik är  de  musikstilar som i allmänhet förknippas med 
musikhögskolevärlden och med musiker som  en  gång  har  utbildat sig vid 
musikhögskolan. Som framgår av tabellen är denna specialisering fortfarande 
aktuell och  den  höga totala frekvensen är  en  konsekvens av svaren från dessa 
deltagare. 

Även om eventuell aysmak inte ställdes som  en  öppen fråga valde ett flertal att 
beskriva  sin  aysmak istället för  sin  smak. I  en  sådan vid kategori som Rock/pop 
uttryckte trots allt tjugo personer  sin  aysmak för stilen eller stilarna. Att klassisk 
musik hävdar sig så väl går att härleda till det faktum att undersökningen 
uteslutande innefattar studeranden inom högre utbildning, delvis dessutom 
med musikinriktning (jmf  t ex  Brändström & Wiklund,  1995). Musikstilen  är 
tydligen också okontroversiell på så sätt att  den  i denna undersökning inte 
påtalas med någon aysmak och därför inte provocerar till något avstånds-
tagande som andra genrer kan göra. 

När det gäller musiksmak  har  i denna undersökning inga kategorier som 
renodlat kan kallas syntmusik eller countrymusik framträtt ( Trondrnan,  1989) 
men  däremot  Alternativ rock (t ex  grunge, indie och hardcore). Detta faktum 
belyser det utomordentligt tidstypiska i indelningar av dessa  slag. 

En  reducering av antalet kategorier förtydligar  de  påfallande skillnaderna i 
musiksmak mellan  de  som varit inom musikinstitutionerna ett flertal  ir  och  de  
som är studerande i andra ämnen. 

Resultaten presenteras på nästa sida  under Figur 1 
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Figur 1  
Musiksmak, angiven i relativa frekvenser (%) beräknade på antalet träffar (ej absoluta antalet 
individer) inom varje kategori.  
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Den  första stapeln visar att om kategorin Rock/pop dessutom innefattar 
kategorierna Extrem hårdrock, Mainstreamhårdrock och  Alternativ rock  hamnar  den  
på ett värde som innebär att tre fjärdedelar hos båda huvudgrupperna deltagare  
anger  musikstilar tillhörande kategorin Rock/pop, som  sin  musiksmak. 
Favoriserandet av  jazz-  och fusionsmusik  samt  folkmusik (stapel  3  och  4)  är  en  
faktor som till fullo skiljer studeranden med tidigare utbildning i musik och 
nuvarande inriktning mot musik, från andra studentgrupper. 

Sammanfattningsvis kan  de  tre huvudgrupperna summeras på följande sätt: 

• M1  — studenterna  har  studerat musik  under  minst tre år, i  de  flesta  fall  
fem till  sex  år på inom olika förutbildningar innan  de  börjat på musik-
högskolan. Ytterst få  har  annan ämnesutbildning före musikhögskolestudierna. 
Musikaliska preferenser hämtas i nedstigande ordning från  pop-  och 
rockmusik,  jazz  och fusionsmusik, klassisk musik  samt  folkmusik. 

• Studenter med annan högskole- eller universitetsutbildning anser sig 
inte  ha  deltagit i någon formell musikutbildning. Två tredjedelar av 
psykologistudenterna är vana vid universitetsmiljön,  en  aysevärt  mindre  grupp 
av teknologerna  har  studerat tidigare. Hos dessa grupper är musiksmaken  bred, 
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hos teknologerna dominerar stilar tillhörande  pop, rock-  och alternativmusik 
följt av klassisk musik. Hos psykologistudenterna uppskattas "svart musik" efter 
genrer från  pop-  och rockmusikområdet. 

• De  som studerar vid folkhögskola  anger  av naturliga skäl inga tidigare 
folkhögskolestudier  men  tre personer  har  hunnit med högskole- eller 
universitetsstudier innan  den  nuvarande utbildningen. Musiksmaken domineras 
av klassisk musik och stilar tillhörande  jazz  och fusionsmusik. 

Uppfattning och  definition  av musikexemplen 
från studie  1  

Det  genomgående svarsmönstret i enkäterna visar att musikhögskoleversionen 
inte uppfattas  som  renodlat tillhörande  en specifik genre  utan snarare  en  
blandning  av genrer som jazz, soul, blues  och  pop  i olika  kombinationer. Som  
exempel  pä  detta och för  mer  direkta jämförelser  visas  här ett axplock  ur  Ml — 
studenternas och teknologernas beskrivningar  av  musikexemplen.  

MI  -studenterna om  
ex 1  

Ml -studenterna om  
ex 2  

Teknologerna om 
ex 

Teknologerna om 
ex 2  

Slät  pop-soul  med 
inslag av  jazz. 

En soft  blandning av  
jazz, rock  och  blues 
men  lite tillräckligt 
tillrättalagt som  pop  
kan vara. 

Populär  jazz. 

Jazz,  lite bluesigt, 
modalt, 
soulkryddat.  

Popjazz  med lite stänk 
av  modern  soul.  

Punkig, engelsk rock. 

Slickhårdrock, 
pudelfrisyrer, ska väl 
vara lite hardcore-
inspirerat.  

En  rocklåt, lite äldre  
rock.  

Hårdrock, tidigt 
åttiotal, lite Black  
Sabbath.  Refrängen 
låter dock lite `grungig'  

Soul  med lite 
funkinslag,  en  liten 
släng av  reggae  och 
mysticism, med andra 
ord,  en  helt vanlig låt. 

Vet ej vad stilen heter, 
med  den  är rätt mesig 
och konstig.  

Jazz,  typ Rebecka 
Tömqvist,  fast  mycket 
sämre. 

Jazz-aktigt! Modernt, 
livlöst.  En  synth  
försökr ersätta levande  
musik. Sterilt,  sövande. 

Ganska röjig låt med 
tung  rock.  

Influenser av  
'Soundgarden' och  
'Smashing Pumpkins'.  
Rätt röjig och bra  
rock.  Ibland lite  
engelsk postpunk  och  
pop. 

Alternative  music, 
mjuk hårdrocksflum 
typ Oasis,  Nirvana. 

Rock.  Blandning 
mellan hårdrock och 
rockballad. 
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Att döma av redogörelserna ovan  foreligger  inga betydande tveksamheter om 
att musikhögskoleversionen i första  hand  är  en  jazzlåt. Det är snarare mängden 
och  arten  av inslag från andra genrer som blir åtskiljande. 
För att förtydliga deltagarnas uppfattningar kring  de  olika versionerna  har  
svarsalternativen kvantifierats i tabell  3  och delats  in  efter  de  två 
musikexemplen. Efter analys av svaren på frågan "Vilken musikstil liknar  ex 1 
respektive ex 2?"  kunde fem kategorier tillhörande  respektive  musikexempel 
innefatta alla  de  svarskombinationer som framkom. Frekvensberäkningen är 
gjord som tidigare, på antalet träffar inom varje musikkategori. 

TABELL  3  
Förslag på musikexemplens  respektive  genretillhörighet, angivna i relativa frekvenser (%) 

baserade på antalet träffar i vardera kategori. 

Kategorier 

Deltagargrupper 

Musikh 	Folkh Tekno Psyk 
n = 70 n = 32 n = 39  ii  = 34 

Ex 1 Jazz  och  fusion 45 41 42 55 

Soul 22 30 30 26 

Pop 24 21 5 4 

Blues 5 8 21 11 

Latin,  bossanova etc.  5 2 4 

Ex 2  Hårdrock  41 29 33 36 

Rock 17 40 37 49  

Grunge  22 26 11 2  

Hardcore, indie och  punk 13 11 

Pop 8 5 8 3  

När  man  är skolad i musik hävdas det, i denna undersökning, att  ex 1,  förutom 
att vara  en  jazzlåt, även tillhör popgenren  samt  innehåller vissa inslag av  soul.  
Är teknik eller psykologi  ens  huvudinriktning är det inte  pop  närmast efter  
jazz,  som förknippas med musikhögskoleversionen, däremot uppfattas  blues  
vara  en  väsentlig ingrediens i stilblandningen. 

När det gäller rockgruppens  version  var  den  gemensamma uppfattningen att 
låten befann sig någonstans mellan, eller  en  blandning av, hardcore och 
hårdrock med influenser av grunge. Kategorin  "Rock" far en  aysevärt högre  
relativ  frekvens träffar hos  teknologer  och psykologistuderanden än hos  
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studenterna på musikhögskolan. Även folkhögskolestudenterna uppfattar  ex 2  
som huvudsakligen  en  rocklåt. Hos studenterna på musikhögskolan dominerar 
uppfattningen att  ex 2  ska ses som tillhörande kategorin Hårdrock. 
I tabellen är musikhögskoleklasserna för enkelhetens  skull  redovisade som  en  
sammanslagen grupp. På några  stillen  skiljer sig emellertid grupperna åt. I  en  av  
de  tre klasserna nämner ett större antal deltagare genren  Pop  i samband med  ex 
1,  i jämförelse med  de  andra två som i mycket högre  grad anger  att  ex 1  är  en  
jazzlåt. Samma klass anser att  ex 2  snarare tillhör musikstilen grunge än 
hårdrock, som  de  övriga två framhåller. Underlaget är nog så litet för att dra 
några långtgående slutsatser av dessa skillnader  men  troligtvis förelåg olika 
förhållanden  under  lyssningssituationerna och eventuellt mellan gruppernas 
institutionella kontexter i allmänhet. 

Samtliga grupper finner det nödvändigt eller enklare att förse 
musikhögskoleversionen med ett större antal stiletiketter än vad  man  finner 
lämpligt att uttrycka gällande rockgruppens  version. En  musikhögskolestudent  
anger  i genomsnitt knappt två musikstilar tillhörande  ex 1  och drygt  en  
musikstil kopplad till  ex 2.  Detta innebär att dessa studenter är  den  grupp som 
ligger i täten när det handlar om att förmedla sina åsikter kring 
genretillhörighet i materialet, även om övriga grupper är tätt bakom.  
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Uppfattade likheter och skillnader mellan 
musikexemplen 

I lyssningsenkäten fick deltagarna ange om  de  fann några skillnader och likheter 
mellan  de  två musikexemplen  samt  vilka dessa i så  fall  kunde vara. Med några 
få undantag beskrev  de  skillnader och likheter mellan exemplen som refererar 
till både musikaliska och stämningsmässiga sammanhang. Dessa beskrivningar är 
belysande för  de  upplevelser av musikaliska uttryck i allmänhet och inom dessa 
musikstilar i synnerhet, som dessa lyssnargrupper ger uttryck  for  i materialet.  
Den  huvudsakliga differentieringen blir huruvida  man  kan identifiera att text 
och melodi är densamma, och svar på detta ges  under  frågan om uppfattade 
likheter mellan exemplen.  

Figur 2  
Uppfattade likheter mellan musikexemplen, angivna i relativa frekvenser (%). Med 
svarsindelningen lika melodi och text, lika melodi eller lika text.  
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Att grundmaterialet var detsamma, alltså samma text och melodi, var inte så lätt 
att upptäcka, varken för musikstudenterna i helhet eller för övriga studenter. 
När resultaten summeras framstår psykologistudenterna som  den  grupp som 
mest framgångsrikt konstaterar att likheter existerar mellan musikexemplen. 
Musikstudenterna är skickliga i konsten att höra att det är samma melodi, även 
om ayståndet till teknologema inte är särskilt markerat.  
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I diskussionerna kring vad som skiljer exemplen åt framkommer beskrivningar 
av väldigt skiftande karaktär.  En del  lyssnare väljer att enbart beskriva 
olikheterna  via  musikaliska parametrar som instrumentering, harmonik,  tempo  
etc. Andra betonar musikernas och sångerskans/sångarens förmåga att hantera 
sina  instrument  och röster, medan andra föredrar beskrivningar som associerar 
till mer övergripande karaktäristika, som atmosfären i musiken, vad musiken 
uttrycker för känsloläge, eller till vilken musikstil  respektive  musikexempel 
tillhör. Utsagorna  har  tolkats och sammanförts i ett antal kategorier. Dessa är 
inte ömsesidigt uteslutande och  en del  utsagor kan tolkas som tillhörande olika 
begreppsklasser. Reduceringen innebär dock ett förtydligande när det gäller 
vad olika studentgrupper upplever som värt att kommentera. 

Instrumentering är  en  av  de  viktigaste faktorerna för upplevelsen av musik. 
Samtliga grupper anser att  de instrument  som ingår i  en  grupp är avgörande för 
skillnader i musik  samt  att  de  avgör till vilken stil musiken hör. I detta  fall  
utmärker sig inte musikstudenterna från  de  andra studentgrupperna. 
Kommentarer beträffande vilka  instrument  som används i  respektive  stycke, 
eller hur instrumenten låter är  en  viktig särskiljande indikator för samtliga 
lyssnargrupper.  

De  oftast förekommande kommentarerna gällande  tempo  och rytm kunde 
uttryckas med begrepp som "Sångaren/Sångerskan sjunger i ungefär samma  
tempo",  "Både  Ex 1  och  Ex 2 har en sorts  rytm i  sin  låt som liknar varandra", 
"Texten, samma grundmelodi,  har  ett ökat  tempo  någonstans mitt i låtarna"  
(teknologer)  eller att det förekommer "tempoväxlingar" och "tempoökningar" 
vid olika ställen i musikstyckena. Här återkommer också  den  tydliga tendensen 
att mer betona stämning och atmosfär än musikaliska teknikaliteter:  "Den  första 
var mer melodiös  men  känslan  jag  fick var  negativ  (nedstämdhet) medan  den  
andra fick mig att känna mig fylld av energi."  Form  och harmonik är 
musikaliska funktioner som närmast uteslutande väcker musikstudenternas 
intresse.  

De  adjektiv som används av lyssnarna  har  sammanställts i ett antal kategorier. 
Problemet med att göra  en  kvantifiering av detta  slag  är att varje adjektiv äger i 
sig  en positiv  och  en negativ dimension.  Där ett uttryck som ösig  skulle  i sig 
kunna äga två poler där  den  ena är refererar till energi  (positiv)  och  den  andra 
till skränighet  (negativ). En  sådan indelning kan  sedan  i sig diskuteras och är 
självklart laddad med värderingar kring vilka känslouttryck som är positiva eller 
negativa. För att på ett djupare  plan  kunna tolka åt vilket håll ett begrepp 
placerar sig måste hela meningssammanhanget tas med i tolkningen. I denna 
undersökning motsvarar inte  den  tolkningsnivån frågeställningens syfte,  men 
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intressant är att studera trenderna i sig. Kategorier presenteras här i nedstigan-
de ordning,  den  första kategorin samlade således flest träffar och  sedan  blir  de  
färre och färre.  Ex 1  kommenterades av  den  sammanlagda gruppen musiks-
tudenter som; mjuk —  soft,  lugn — ayslappnad, harmonisk  samt  lätt — 
Rockgruppens  version  bedömdes vara  aggressiv  — ösig, stökig — skränig, hård och 
tung, och dessa begrepp användes nästan uteslutande i  negativ  bemärkelse.  

De  andra studentgrupperna bedömde  ex 1  i ungefär samma riktning  men  med  
en  minskad betoning på kategorin harmonisk.  Ex 2  uppfattades inte alls till lika 
hög  grad  som  aggressiv  — ösig av  de  andra lyssnargrupperna, däremot uppgav 
teknologema adjektiv som placerade sig i företrädesvis  den  kategorin  men  som 
av meningssammanhanget framkom vara positiva,  t ex  "kompromisslös", "ger 
järnet", "skriker ut  sin  vilja" etc. 

Musikstudenterna som helhet använde också uttryck gällande musikexempel  1  
som; "mer komplicerad", "proffsigare", "mogen", "ren, ayskalad och sval" och 
dessa omdömen förekom inte alls hos  de  övriga lyssnargrupperna. Det 
förekommer även uttryck där båda versionerna sätts i samma  rum  förutom  rent  
musikaliska aspekter: "Båda  ex  upplevs som ganska så förutsägbara. Städade, 
tillrättalagda, väl arrangerade, lite intetsägande, inget direkt bestående intryck.", 
"Sång med  en  kompgrupp,  fast  harmonik, mollbetonat, ett  instrument har  
rytmiska fülMs  (ex 1  gitarr,  ex 2 congas)"  (Ml — studenter). "Tydlig puls, 
svårmodet lyfts fram, dock på lite olika vis", "Samma grundkänsla 'ensam ute', 
'synd om mig'.", "Båda skapar stämning i rummet."  (teknologer). 
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Favoriserad  version  

Bilden av skillnader och likheter förstärks ytterligare i ljuset av svaren på frågan 
om vilket exempel som favoriserades.  

Figur 3  
Svarsmönster angivna i relativa frekvenser (%), relaterade till frågan om vilket musikexempel 
som uppskattades mest, musikhögskoleversionen  (ex 1)  eller rockgruppens  version (ex 2). 

Mu  ikhögs k 	Folkhögs k 	Teknologer 
	

Psykologer  

Det framgår tydligt vilken  version de  studerande i musik uppskattade mest. I 
förhållande till musikaliska preferenser identifierar sig dessa studenter helt i linje 
med vad som kunde förväntas av  dem.  Eventuella könsskillnader  har  inte 
studerats med någon grundlighet i detta arbete,  men  några observationer kan 
markeras. När det gäller  MI  — studenterna och  de  studerande vid Folkhög-
skolan är det kvinnorna som dominerar i valet av  ex 1  och männen som äger  
en  större andel av procenten tillhörande Båda lika bra. Hos teknologerna är det 
fler män än kvinnor som väljer  ex 2,  medan kvinnorna föredrar att i första  
hand  placera sig i beteckningen Båda lika bra. Med  tanke  på psykologi-
studenternas musikpreferenser är det anmärkningsvärt att tolv procent föredrar  
ex 2  och att det är kvinnorna som står för  de  procenten medan männen 
företrädesvis tycker att båda är lika bra. 

Förutom att kryssa i vilken  version man  föredrog ombads även lyssnarna att 
motivera sina val.  Ur  dessa svar uppstod några naturliga indelningar med  
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hänsyn till vad  man  lägger tonvikten vid när det gäller att välja bästa  version.  
Materialet antyder olika förhållningssätt, eller olika svarsprofiler, i relationen till 
musikexemplen. Faktorer som utförande  kontra  uttryck/upplevelse, funktion 
och identitet refererades till i svarsmaterialet och framkom  under  arbetet med 
att kvalitativt analysera svaren. När kvaliteten bedöms på versionerna hänvisar 
lyssnarna till olika parametrar. Ml — studenterna kommenterade generellt mer 
analytiskt, i första  hand  skillnader i utförandena både i  sin  helhet  men  framför 
allt detaljerna i versionerna som att rockgruppens sångare sjöng falskt, att det 
förekom  en  höjning i musiken eller att stämsång användes i  ex 1. De  
uppmärksammade också i högre  grad  skillnader och likheter i instrumentering 
och kunde kommentera  formen  i musikteoretiska  termer.  Framför allt var det 
spelstil och spelteknik i  de  olika utförandena som jämfördes och 
kommenterades. När dessa studenter kommenterade helheten kom det inte 
sällan fram vad  man  kanske  skulle  kunna kalla "identifikationer" som  "Den  
musiken ligger nära mitt hjärta", "Soulen är det som ligger mig närmast" etc.  

De  lyssnare som inte studerar vid någon av musikhögskolorna kommenterade 
företrädesvis helheten hos versionerna som  t ex  "sound",  "drive",  "energi",  
"go",  vad låtarna känslomässigt uttryckte och skillnader i dessa uttryck. Deras 
svar ger ett intryck av att helheten bedöms i hög  grad  med hänvisning till 
vilken atmosfär som kan kopplas till upplevelsen av versionen. Likheterna kan 
enligt dessa lyssnare beskrivas som att det är samma tempoväxlingar och 
tempoökningar, samma trista stämning eller samma budskap som ensamhet och 
sorgsenhet. Att  en version  är mer tjatig, enformig eller inte f'angar  ens  
uppmärksamhet omnämns av båda grupperna  men  dessa utsagor hänvisar då till 
olika versioner. 

Ett flertal lyssnare gjorde sina omdömen utifrån aspekter relaterade till 
musikens funktion  (Se  bl  a  Thorse'n  (1985)  och  (1987). Den  musik är bra som  
man  behöver för tillfället. Några citat: "Det beror på vad  man  ska göra när  man  
lyssnar på låten, eller vilket humör  man  är på" (kvinna,  20,  teknik) "Båda  har  
bra röster, båda är coola på sitt. Båda  skulle  funka bra som pluggmusik.  1.  
ayslappnande efterfestmusik.  2.  lite mer vild förfest." (kvinna,  21,  teknik)  "Jag  
tycker om det mesta. Beror på hur  man  känner sig och vad  man  ska göra till 
musiken" (kvinna,  23,  musik). Förutom skillnader i upplevelser och 
bedömningar av kvalitetskriterier, kan kommentarer urskiljas som hänvisar till 
bedömningar gjorda utifrån tillhörighet och identifikation. "För att  den  låg 
närmare afi-omusiken där mitt hjärta håller till"  (man, 22,  musik) "Båda är väl 
bra på sitt sätt  men  nr  1  känns "mognare" och nr  2  som något  jag har  passerat" 
(kvinna,  20,  musik)  
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När lyssnarna ombads att motivera sitt val av bästa  version  kunde det låta så 
här: 

Ml — studenternas motiv bakom valet av  
ex 1.  

Teknologernas motiv bakom valet av  
ex 2. 

Mer spännande.  Man  vet inte riktigt vad som 
kommer att hända. Bättre arrangemang, mer  
variation (man, 22)  

Är mer lagd för  intim jazz,  säger mig mer,  man  
lyssnar på texten, ej aggressiva gitarrer.  Jag  blir 
stressad av rocklåten det tilltalar inte mig 
(kvinna,  23)  

Mer arrangerad och tekniskt krävande, mera 
variationer  (man, 20) 

Har  svårt för det skramlande kompet, 
gitarrljudet i  ex 2 (man, 23) 

Ex 1  är mer komplicerad i harmonik  mm. 1 ex 1  
tycker  jag  också att musikerna är duktigare. 
I  ex 2  är det falskt och ostämt (kvinna,  22) 

1) Mer i  min  smak, mer nyanserat.  
2) lite stereotypt och tröttsamt (man,24)  

Den  första var så 'vanlig',  den  andra var lite 
mera personlig och svängig (man,19) 

Hemma så lyssnar  jag  både på Rebecka  T  som 
är i samma stil som  ex 1. Men jag  tycker att  ex 2  
är bättre pg  a  att  den  är lite roligare och känns 
mer varierad.  Ex 2  kan  jag  gärna lyssna på flera 
gånger.  Ex 1  bli  jag  lite less på  fast jag  bara  har  
hört  den  två gånger (kvinna,  19) 

Version 2  gör mig vaken och  alert. Version 1  
fick mig att 'somna' och glömma bort musiken.  
Trist  (kvinna,19)  

Den  första viskar ut sitt budskap medan  ex 2  
sparkar och slår ut sitt budskap  (man, 24) 

1)  livlöst,  sterilt,  sövande, tråkigt.  Synth-jazz  
aktigt.  2) har en melodi, "mer  trallvänlig", 
varierad, levande  (man, 21)  

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att  de  icke formellt musikutbildade lyssnarna 
uppskattade rockversionen mest, eller lika mycket som musikhögskole-
versionen, som istället Ml — studenterna föredrog.  

Genrekategoriseringen,  som utfördes innan studie  2,  kan ses som ett fruktbart 
verktyg för genreindelning  1998 bland  yngre människor inom olika delar av 
utbildningssystemet. Etiketterna är väldigt rörliga  men  trots det uppträder  en  
stabilitet i svaren och  en slags  pragmatisk validitet gick att uppnå. 
Överensstämmelsen vilar säkerligen inte på  en  grund av gemensamma 
musikaliska ingredienser som med någon självklarhet sammanbinder artister  
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och  grupper  i samma  kategori.  Snarare  går  dessa liknande uppfattningar att 
hänvisa till  det  genomgripande mediesamhället  som  genom  musikprogram  och 
tidningsrecensioner visar  var  olika  musiker  och  artister  genremässigt ska 
placeras och att  det  är viktigt att kunna göra  det.  Att skapa  en kategori med  
benämningen  "Afromusik" eller "Afroamerikansk musik"  kändes onödigt  då  
beteckningen i  sig  är godtycklig, dessutom nämnde  ingen  deltagare begreppet  
"Afro"  i sina  svar.  Att undvika detta  kan  vara ett tecken  på  lyhördhet gällande 
begreppets otillräcklighet  eller  är  det 1998  institutionellt  inkorrekt  att använda  
termen  "afro"  kring  jazz-  och  rockmusik  ( Sundin  1995).  Intressant att notera 
är att  genren Country  inte finns  med  och omnämns  aldrig  i varken  studie 1 
eller studie 2. Ej heller  omnämndes begreppet syntmusik  på  ett enda ställe i 
undersökningarna (jmf Trondman,  1989).  Att ange  sin  aysmak istället för att 
bekräfta  vad man  föredrar är  en vanligt  förekommande  strategi  för att skapa  en  
kontrasterande identitetsmarkör (Fornäs,  vid  ett  seminarium, 1998  och allmänt  ur  
texter  av  Bourclieu). 

Genrekunskapen eller åtminstone viljan att referera till artister eller grupper 
som verkar inom samma musikstilar, framkommer i högre  grad  hos  tekno-
logerna och psykologistudenterna än hos Ml — studenterna. Teknologema 
tycker inte till lika hög  grad  som  M1  — studenterna att  ex 2  tillhör kategorin  
Alternativ rock.  Eftersom denna kategori företräder deras största preferens-
kategori uppfattade  de  möjligtvis inte  ex 2  som tillhörande denna kategori. 
Detta kan tolkas som att  de  är mer proffsiga i sina omdömen gällande  de  genrer  
de  själva är experter på och kan därför bedöma att denna  version  inte hör 
hemma där. 

Att musikhögskoleversionen anses innehålla bluestongångar kan kopplas till 
harrnoniken på vissa ställen och att sångerskan sjunger i  en  bluesig stil. Ml — 
studenterna omnämner inte detta i lika hög  grad men  materialet är inte nog 
stort för att dra några större slutsatser kring detta faktum. Kanske är det  den  
något suggestiva och "flurruniga" stämningen i musikhögskoleversionen som 
styr tankarna mot blueshållet. Musikstudenterna utmärker sig istället med att 
benämna  ex 2  som grunge, något som andra studenter inte alls i lika hög  grad  
gör. Detta kan antingen härledas till  den  ofta förekommande institutionella 
eftersläpningen. Begreppet grunge hade vid lyssningstillfället redan börjat släppa 
samhällsdiskursens grepp medan det innanför väggarna till musikhögskolan 
fortfarande var tillgängligt eller kanske nyupptäckt.  En  annan möjlig förklaring 
kan vara att genren vanligtvis betecknas i  termer  av "grupper med tekniskt 
något  mindre  kunniga musiker och slarvig mixning".  
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Skillnader i fokus  

Den  stora skillnaden mellan lyssningsgrupperna är olikheter i vad  man  riktar  sin  
uppmärksamhet mot. Det framgår med tydlighet att  M1  — studenternas fokus 
snarare ligger på instrumentering, arrangemang och harmonik än på melodi 
och text. Det är också värt att lägga på minnet att psykologistudenterna så  
markant  skiljer sig från övriga studenter i fokuseringen på textmaterialet och 
sångarnas stil och uttrycksförmåga. Ett faktum som troligtvis går att härleda till 
psykologiämnets mer akademiska ansats, där studenterna är vana vid att läsa 
stora textmängder och uppmuntras att fokusera på skriftlig  information.  
Distinktionerna i deras bedömningar antyder också att deras förhållningssätt är 
något mer analyserande och distanserat. Ett belysande exempel från  en man, 22  
år från Psykologi  A,  som valde exempel  1  och motiverade sitt val på följande 
sätt:  

Jag  förstår vad  ex 2  försöker åstadkomma  men  deras musikaliska färdighet är  
klart  underordnad  de  i  ex 1.  Det är inte musikstilen  jag  dömer utan förmågan 
att göra  en  bra låt inom  den  valda stilen. I första exemplet spelar  instrument en  
mycket större  roll, man  vill förmedla  en  känsla (ej budskap), rösten är svävande 
och förföriskt vacker. I andra exemplet är instrumenten av underliggande 
betydelse.  De  finns där för att bygga upp  en  ljudvägg.  Man  använder sig av 
enkla beprövade medel. Istället är det sången som här sticker ut. I  den  här 
inramningen blir orden av större betydelse då sångarens fördelar ligger i 
uttrycksfullhet  fore  skönsång. Betydelsen av sången växer och känslan eggas 
upp av ljudväggen. Ytterligare  en  skillnad är att när  ex 1  är lätt som  en  
smekning är  ex 2  tung som bly. 

Musikhögskolans studenter hänvisade inte lika ofta till andra artister och/eller 
musikgrupper i samma  genre.  Detta  skulle  kunna peka på ett generellt sett  
mindre  intresse för populärmusik. Här  far  tilläggas att i gruppen Ml — studenter  
1998  kunde några få till och med pricka  in  begreppet Emocore, som  far  anses 
vara  en  relativt perifer stilbeteckning. 

Betoningen på sångarens uttrycksförmåga kan också vara ett tecken på att  just  
sången är  den  huvudsakliga informationsbäraren för många lyssnare. 

Genom att frammana  en  vokal personlighet alstrar rockmusik ringar på vattnet, 
sätter igång fantasier och mobiliserar vad vi redan vet om röstens bärare i  en  
förmänskligande rörelse, som söker sig bortom  persona  och  image  och invaderar 
privatpersonen  (Lindberg,  1995)  

Besvikelsen hos  de  som favoriserade  ex 2  blev kanske större när  just  
Rockgruppens sångare inte levde upp till  de  förväntningar som  skulle  kunna  
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ställas på det sångliga uttrycket i  en genre  som denna. Rockgruppens  version  
uppfattas av många lyssnare som mer typisk för åttiotalets rockmusik än 
nittiotalet. Detta kan sannolikt kopplas till  den  eoliska harmoniken  (Am,  F,  G) 
som  under  detta årtionde blev  en  ny och vanlig ackordföljd  (se  diskussionen i 
studie  1).  Ett litet antal poängterar att denna  version  inte är "ärlig" eller så bra 
som  den skulle  kunnat vara. "Ett skämt! Hårdrock,  men  dess skränighet och 
råhet är simulerad, det blir i detta  fall  Tejkhårdrock" (folkh, kvinna), 
"Nördhårdrock, distade gitarrer, bas, trummor, löjligt  solo,  menlös 
sångare" (teknolog,  man), "Man skulle  kunna softa  den  odistade skrikiga 
gitarren, saknar känsla i rösten, ingen lidelse. Annars brukar musikstilen vara 
bra,  men  dessa är mer ett dåligt plagiat på  en  bra musikstil -  de  vill låta som 
grunge  men  är antingen felmixade eller otajta" (teknolog,  man).  Sammantaget 
kan  de  flesta kommentarerna gällande versionens brister kopplas till sångstil och 
uttrycksfullhet, något som delvis stämmer överens med sångarens uppfattning 
om  sin  egen insats. 

Presentationen och utförandet styr upplevelsen av musikstilen.  En  melodi äger 
olika karaktäristika och upplevs givetvis olika om  den  förändras i  timbre  och 
sjungs av någon annan. Därför kan melodierna upplevts olika bara genom det 
faktum att sångarna tillhörde olika kön. Attityder är givetvis även  de  kopplade 
till genderfaktom och det hade varit mycket intressant att göra  en  komplet-
terande undersökning där sångarna fått byta  plats.  Med  en  manlig sångare i 
musikhögskoleversionen och  en  kvinnlig vokalist i rocklåten hade utgången 
förmodligen blivit annorlunda. Anledningen att till så hög  grad  benämna 
rockgruppens  version  som hård, aggresiv, tuff, etc, kan också kopplas till det 
faktum att sångaren är manlig och att rockgenren traditionellt, i första  hand,  
kopplas ihop med manliga (tuffa) sångare, även om sångaren i detta exempel får 
betraktas som relativt "snäll". 

Att studera på folkhögskola innebär enligt denna undersökning att till högre  
grad  föredra  jazz  och klassisk musik än mångfalden av musikstilar inom 
rockfältet. Folkhögskolestudenternas förkärlek för  jazz-  och fusionsmusik 
verkar avta när dessa studerande kommer  in  i  den  högre musikutbildningen.  
Eller  är det bara så att  den  ökande åldern och  den  nya miljön uppmanar 
individen till att bredda  sin  musiksmak? Kanske  har man  då hunnit komma i 
kontakt med fler musikstilar och därför fått upp ögonen för dessa eller så 
baseras  den  angivna musiksmaken på  en  lyhördhet för  de  koder som styr  den  
nya utbildningsmiljön. Att folkhögskolestudenterna uppfattade rockgruppens  
version  snarare som  en  rocklåt än  en  hårdrockslåt kan vara ett  symptom  på att  
den  något yngre ålder dessa studerande  har  möjligen påverkar uppfattningen 
gällande  rock  - hårdrock. Genren hårdrock kan anses som aysevärt hårdare och  
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musik som för dessa studenter exemplifierar hårdrock  skulle  eventuellt hamna i 
kategorien "Extrem hårdrock" om uppgiften hade utformats så att låtarna  
skulle  placeras i fasta kategorier. Eftersom folkhögskolans ungdomar ingår i 
samma utbildningssystem som musikhögskolestudentema kan det även tänkas 
att  de  fått undervisning i  t ex  rockens historia och att undervisningsmaterialet 
kan  ha  varit detsamma som på musikhögskolan. Detta faktum gör att  de  artister 
och grupper som exemplifierar  en  musikstil kan vara styrt av  den  aktuella 
situationen och tiden närmast före undersökningen.  
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Kapitel 5 

Slutdiskussion 

Sammanfattning  

Den  första frågeställningen gällde huruvida formellt skolade och ickeformellt 
skolade musiker skiljer sig åt när det gäller att skapa  en  rocklåt utifrån  en  på 
förhand  given  melodi och text. Skillnaderna i det färdiga resultatet blev tydliga 
och påverkade  de  flesta musikaliska parametrarna. Det visade sig även att sättet 
att lösa uppgiften och att genomföra hela proceduren inspelningen var starkt 
åtskilda. Frågeställningen som ledde fram till studie  2  baserades på antaganden 
om att  den version  som favoriseras  samt  på det sätt  man  uppfattar och beskriver 
musik, går att hänvisa till  den  åldersgeneration  man  tillhör  samt  att  man  ingår i 
olika delar inom  den  högre utbildningen.  De  faktorer som antogs skilja 
lyssnargrupperna åt gick att hänvisa till det faktum att  man har  deltagit och 
deltar i någon  slags  formell musikutbildning  samt  att detta i  sin  tur bidragit till 
speciella uppfattningar gällande musik och musikpreferenser. Sammantaget var  
den  favoriserade versionen musikhögskolegruppens  variant  medan fördelningen 
mellan  de  olika lyssnargrupperna skilde sig åt. Ml — studenterna föredrog nästan 
uteslutande musikhögskoleversionen medan teknologerna i högre  grad  
föredrog rockgruppens  version.  Psykologi-studenterna befann sig någonstans 
mitt emellan och föredrog att välja  version  utifrån  den  funktion musiken 
förväntades  ha  i  den  aktuella situationen. 

Deltagarna i studie  2  

Ingenjörsstudentema och musikhögskolestudenterna i studie  2,  bildar på vissa 
punkter ganska likartade grupper. Eftersom mänga  teknologer  tidigare  har  gått 
på tekniskt  gymnasium  finns det anledning att anta att  de  i likhet med  M1  — 
studenterna, som även  de har en  ämnesinriktad förutbildning,  har formats  inom  
en  viss kultur redan innan  de  kom till Högskolan. När  en  ingenjör vanligtvis i 
tjugoårsåldern, startar  sin  utbildning vid högskolan  har  han/hon genomgått  en  
tre- eller fyraårig linje med inriktning mot teknik och/eller naturvetenskap på 
gymnasiet.  

90 



Högskolestudierna är att betrakta som  en  ganska självklar fortsättning på  en  
redan upptrampad stig. 

När det gäller  de  psykologistuderande vid fristående kurs, ger materialet  en  
antydan om att denna grupp är mer  heterogen  än  de  andra.  Hit  kommer  en del  
direkt från teoretiskt  gymnasium,  medan andra  har en  eller flera högskole-
terminer bakom sig. Dessutom  har de  oftare flyttat sig mellan disciplinerna och 
studerat vid flera institutioner. Deras bedömningar är generellt mer 
analyserande  men  detta kan även hänvisas till  en  större förmåga att uttrycka sig 
skriftligt i jämförelse med  de  övriga grupperna,  samt  att huvuddelen av 
deltagarna är kvinnor. Deras eklektiska och något distanserade hållning till olika 
genrer kan kanske också härledas till  en  medelklasstillhörighet och  den  
erfarenhetsmiljö som naturligt medföljer (jfr litteratur av Trondman) Även om 
deltagarna i stort var i samma ålder var ett fåtal av psykologistudenterna ett 
tiotal år äldre. Vid närmare betraktande av dessa äldre studenters kommentarer 
framstår det tydligt att med stigande ålder blir förhållningssättet mer analytiskt 
och distanserat. Antingen förhåller  man  sig ointresserat neutralt, med 
kommentarer av typen  "ex 1  är snäll pop/jazz, typ  P3-skval,  ex 2  är  aggressiv  
och skränig  rock,  typ  P3-skval" eller så tycker  man  att båda är lika bra och 
förklarar detta med att hänvisa till innehållet i olika genrer  samt  vid vilka 
tillfällen  de  är funktionsdugliga. 

Konsten att med övertygelse avkunna  en  dorn över aktuella musikstilar kan i 
många  fall  återföras till det faktum att det är  just  tjugoåringar som gör 
bedömningarna. Något förenklat kan  man  påstå att ju fler högskolepoäng  man 
har  och i vissa  fall  ju högre ålder  man  uppnått,  desto  större är sannolikheten att  
man  väljer att fylla i rutan båda lika bra gällande  de  två versionerna. 

Smakuppfattning hos lyssnargrupperna 

I stort sett kan  man  säga att gruppernas färdiga resultat kan placeras inom  de  
musikstilar som  de  uppgav som preferenser i enkätsvaren. Musikhögskole-
gruppens låt kan placeras i gruppen Pop/rock och rockgruppens i  Alternativ rock.  

Hur dessa två varianter på "rocklåtar"  skulle  mottagas på musikhögskolan 
kändes relativt förutsägbart då musildivet inom dessa institutioner är väl känt 
för  de  som verkar inom  dem.  Vad är det då som är så starkt styrande för 
favoriserandet av vissa musikstilar?  Om  det är själva det faktum att studenterna 
inom institutionen  har en  mångårig formell musikutbildning bakom sig bör  

91 



valet av "bästa  version"  vara genomgående detsamma och lätt att förutsäga.  
Om  musiksmak däremot är  en  allmän  konsensus  i  en given  åldersgrupp, då är 
utgången mer osäker. Vilka musikstilar kan  man  rimligtvis förvänta sig att 
musikhögskolestudenter föredrar att spela och lyssna på i slutet av nittiotalet 
och finns det anledning att anta att andra studerandegrupper som till största 
delen enbart lyssnar på musik på fritiden och i olika sociala sammanhang, 
föredrar  en  helt annan musik? 

Värt att notera är att  de  folkhögskolestuderande  foredrog jazz-  och  
fusionsmusik  i ännu högre  grad  än musikhögskolestudenterna.  Det foreligger 
en specifik  miljö  på  förutbildningarna och  en  tänkbar förklaring  kan  vara  det 
faktum  att  vid  antagningsprov till musikhögskolorna, och eventuellt andra 
högre utbildningar finns  en  föreställning  hos de  sökande  om vad som  
premieras, ofta  det enkelt  mätbara.  Det kan  också upplevas  som  enklare att 
mäta  hur  snabbt  en  sökande  kan  spela solon över  en  jazzlåt,  som  betraktas  som  
svår,  t ex John  Coltranes  "Giant  Steps"  än  hur  melodiskt  en  annan sökande 
behandlar  en  ackordföljd i  en  rocklåt  som ses som  betydligt enklare,  t ex  Neil 
Youngs  "Like  A  Hurricane".  Detta innebär att förutbildningarna lätt riktar  in 
sig på den  i musikutbildningsmiljön kanoniserade och  som  svår  eller  avancerad 
ansedda jazzrepertoar  som  förväntas ge höga poäng  vid  antagningsprov.  De 
elever  vars begåvning är  mer  inriktad mot  en  lyhördhet för olika  genrer  (jfr  
Kemp,  1996)  och  som  genom sitt musicerande  kan  ge uttryck för olika 
känslolägen och olika musikstilar, är troligtvis svårare att "rättvist" bedöma 
inom  institutionen.  

Ett flertal musikhögskolestudenter anser trots allt att det är fullt möjligt att 
tycka om hårdrock. Detta är glädjande med  tanke  på att  den  stora grupp 
grundskole-elever som föredrar hårdrock, kan  a  möta  en  lärare som  har  
förståelse för och vissa kunskaper inom musikstilen. 

Att ange  sin  musiksmak 

Kategoriseringar  av musik  fungerar  relativt  bra  på  ett praktiskt  plan. En  yarning  
måste ändå utfärdas,  det  är vanskligt att dela  in  uttalanden gällande musiksmak i  
kategorier av  något  slag. Om en individ  svarar  rock, blues  och  soul  och  en  
annan, slick,  gospel  och  soul kan man  anta att  genren soul  definieras olika och  
anses  innehålla olika karaktäristika.  Hur  man  definierar  en musikstil  är till  stor 
del beroende på  omgivningen där  den  växer fram och där  den  i praktiken gör  
sig  gällande.  Kontexten  avgör alltså till viss  del  hur  en musikstil som soul  låter  
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och vad som följer med  just den  genren. Att musikaliskt uttrycka  soul  på  en  
musikhögskola är i praktiken inte samma sak som att spela  soul  på  en  
rockklubb "på stan". Trots detta måste  de  räknas  in  i samma grupp som därför 
kommer att innehålla ett vitt spektra av "soulig" musik. Detta är oundvikligt i 
undersökningar liknande studie  2  där omdömen samlas  in  genom att deltagarna 
skriftligen svarar på frågan. Vilka begrepp som används hänger ihop med  den  
diskurs som råder inom  de  olika kontexterna. 

Genrer väcker dessutom olika associationer hos olika individer. Även om  man  på 
grundval av bakgrundsfakta kring  de  olika lyssningsgrupperna kan ana vad  
respektive  musikstil associeras till, kommer sådant som fördomar och attityder 
till  diverse  genrer i  sin  helhet att styra associationerna till musikstilen. Musik-
grupperna i studie  2  är inte kända och därför inte visualiserade i lyssnarnas 
huvuden.  Om de  hade betraktats  "live"  hade kanske bedömningarna blivit 
annorlunda. På senare tid  har  det blivit regel att artister och grupper släpper  
videos  för att "puffa på"  en  skiva och  har  därför blivit ett visuellt faktum för 
lyssnarna. I detta  fall  känns det inte inskränkande att begränsa analysen till 
uppfattningen av det klingande resultatet då gemensamma visuella associationer 
i lyssnarnas huvuden knappast existerar.  Om man  istället hade valt välkända 
artister som till exempel  Madonna  hade det definitivt varit inskränkande att 
endast ta hänsyn till det klingande materialet och inte hela  den  associations-
apparat som är förknippad med hennes musik (jfr  Lindberg,  1995) 

En  så allmän benämning som  rock-  eller popmusik väcker  en  sådan våldsam 
blandning av associationer på ett  kontinuum  mellan massproducerad,  banal  och 
lättåtkomlig musik till rebellisk, ärlig och rå musik. Ännu tydligare blir det  
sedan  när det handlar om smalare och extremare musikstilar, där kunskap och 
okunskap är än mer åtskiljande. För  en  som är proffs inom  en  specifik musikstil 
framstår skillnaderna inom stilen givetvis som mycket större än för  en  lekman. 

Informanterna svarar sannolikt oftare utifrån sina egna föreställningar och/eller 
fördomar kring genren ifråga, än på grundval av  sin  upplevelse av musikstilen.  
Kan man  svara att  man  tycker om  en slags  musik som inte överensstämmer 
med  ens  uppfattning om sig själv?  Om en  tjugoårig  teknologs  självbild berättar 
om  en  utåtriktad, sportig, spänningssökande och tuff grabb, kan han då ange att 
han föredrar dansbandsmusik även om så är fallet?  Jag  tror inte det, det krävs  en  
hög mognadsgrad och stor självinsikt för att inse  en  sådan sak, och  sedan  
kapitulera inför denna sanning om sig själv. Det värsta är troligtvis inte att 
omgivningen  far se  att  man  skriver dansband, utan att  man  råkar  se  det själv. 
Då är det enklare att låta bli och istället ange  en genre  som  har en  attityd som 
överensstämmer med  sin  självbild. Antagligen är det ännu svårare för ungdomar  
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i tonåren,  men  det är  heller  inte självIdart att tjugoåringar klarar uppgiften utan  
problem.  

Insikter och kunskaper om genrer och om vilken musik som tillhör vilken  
genre  är föränderliga.  En  hel lyssningsgrupps resultat kan vara påverkat av det 
faktum att studenterna vid musikhögskolan några veckor innan lyssningstestet  
haft en  fantastisk lärare som verkar inom  en  specifik  genre.  Även på individ-
nivå är svarsvalen känsliga för påverkan. Någon kanske  skulle  med  en  musikstil 
i huvudet svarat  "Rock"  om  en  stil, om inte personen i fråga veckan innan 
hade kommit i kontakt med upplevelser som gör att svaret istället blir  blues. 
De  mentala representationer människor  har  kring olika genrer är både socialt 
betingade och sprungna ur  den  enskilde individen. Trots att  man  gruppvis kan 
få liknande beteckningar på skilda musikstilar  far man  utgå ifrån att det existerar 
skillnader mellan  de  enskilda individerna. 

Upprepad lyssning  ger  även nya smakåsikter,  det sker  ett lärande (jmf  med den  
inverterade U-kurvan, North &  Hargreaves,  1996). Man  lär  sig  att tycka  om  
något och ju fler  ginger  man har  blivit utsatt för  en musikstil desto  fler 
associationsbanor  har man  utvecklat.  De  individuella upplevelserna  som  föregår 
lyssnandet, individens tidigare kunskaper och erfarenheter, är vetenskapligt 
komplicerade undersökningsfenomen och  far  räknas till  den  grupp  medierande 
variabler som  hela  tiden  utgör ett avgörande inflytande  på de  mätbara 
resultaten.  Eller som Le  Blanc  (1993)  uttrycker  angående  variabeln "Mognad":  

The maturation variable is difficult to separate from the influence of the 
cultural environment variables, musical training, auditory sensitivity, 
socioeconomic status, and memory (s. 3).  

På samma sätt står vi alla  under konstant  påverkan från informell och formell 
utbildning  samt en  uppsjö av intryck från olika medier. Svaren kan alltså ses 
som att  de  beskriver ett ögonblick i någons "genreupplevelsevärld", ett 
ögonblick som i vissa delar kommer att  se  annorlunda ut bara några veckor 
senare. Frågan om musiksmak kan därför inte enkelt hänvisas till något 
beständigt karaktärsdrag hos  den  enskilde individen och troligtvis inte  heller  
enbart till  den  sociokulturella miljön. 

Lyssnarnas bedömningar 

I  materialet  framkommer  differenser  i bedömningsskicklighet  som går  att 
hänvisa  till  lyssningsvana och musikutbildning (jmf  Sloboda,  1985). Fokus på 
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vad som uppfattas som likheter och skillnader kan i vissa  fall  direkt kopplas till  
en  förförståelse  for  musikalisk  form.  När teknologerna berättar om likartade 
tempoväxlingar i versionerna kan  man  anta att åtminstone  en del  av  dem  syftar 
på växlingen mellan vers och refräng.  En  sådan kommentar görs inte av  M1  — 
studenterna, som på grundval av sina erfarenheter, utan  problem  kan identifiera  
den  typiska uppbyggnaden av musik inom flertalet musikstilar. 

Säkerheten i definitionerna är också kopplade till  respektive  favoriserad 
musikstil, alltså är Ml — studenterna mer "hemma" i  den  musikstil som 
representeras av "musikhögskolegruppen" och teknologerna troligtvis säkrare 
på  den  musikstil som presenteras i Rockgruppens  version.  Detta illustreras 
vidare med att  en  liten grupp  teknologer  och psykologistudenter framgångrikt 
identifierar att  Rockgruppen  inte lyckas med att prestera sitt yttersta. "Det låter 
som  de  ej vågat släppa på allt  de  ville, det blir lite trevande"  (man, 20,  
teknolog). 

Att överhuvudtaget kunna bedöma musik är även beroende av  en  lyckosam 
musikalisk kommunikation mellan musiken och dess mottagare — lyssnarna. 
Slutsatser av forskning inom området musikalisk kommunikation kan sägas vara 
att:  en  uttrycksfull gestaltning förtydligar  den  emotionella/musikaliska 
kommunikationen och är därför av största vikt för själva upplevelsen av 
musiken.  Man  måste helt enkelt vilja säga något, emotionellt,  kognitivt,  
perceptuellt etc. som  man  på ett effektivt sätt kan uttrycka.  Musiker  är, som 
tidigare nämnts, generellt kompetenta på att kommunicera känslomässigt 
innehåll och  de  använder  en  rad olika ledtrådar  for  att förmedla detta som  
tempo,  ljudstyrka,  vibrato  etc. Resultaten visar också att lyssnarna använder sig 
av samma parametrar  for  att tolka budskapet. Mottagarna (lyssnarna) kan, när 
sändaren är nog tydlig, utan större  problem forstå  det känslomässiga innehållet 
(bl  a  Juslin,  1998).  Starka musikupplevelser kan kanske sägas uppstå när  en  viss 
individ utsätts för  en  viss musik som kommunicerar något specifikt i  en  viss  
situation.  

Det är intressant att tänka sig  den  modell för musikalisk kommunikation som 
presenteras i Juslin  (1998)  verka inom olika musikstilar. Då får  de  musikaliska 
ledtrådar  man  använder olika innebörd både för musikerna själva och för 
lyssnarna, beroende på det sätt budskapet förväntas presenteras inom  den  
specifika musikstilen. Eventuellt måste ledtrådarna dessutom utökas med 
diffusare aspekter som sound och atmosfär om  en  hel  genre  ska kunna avkodas.  

De  generella tendenser som Gabrielsson och Juslin  (1996)  och Juslin  (1998)  
kommit fram till gällande hur olika känslouttryck modelleras i musiken, kan  
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appliceras på  de  två versionerna i studie  1.  Lyssnarnas reaktioner i Juslin  (1998)  
för känsloläget sorgsen var: lågt  tempo, legato,  låg volym,  soft  spektrum och 
långsam ansats. Förutom sorgsen kan  man  referera till känslouttrycket rädsla, 
som betecknades som: mycket låg ljudvolym,  staccato,  långsamt  tempo, soft  
spektrum och långsamma ansatser. Musikhögskoleversionen kan då känslo-
mässigt, lite spektakulärt, placeras i kategorin sorgsen — rädd. 
Rockgruppens  version  kan närmast tillhöra kategorin  glad  och  aggressiv  där 
lyssnarna definierade  glad  som: snabbt  tempo,  hög ljudnivå, ljust spektrum,  
staccato  och bestämd ansats (attack).  Aggressiv  ansågs musiken vara då  den  
betecknades inneha: hög ljudnivå, skarpt spektrum, snabbt  tempo, legato  eller  
staccato samt en  bestämd ansats.  

Den  musikaliska kommunikationen gällande till vilken musikstil versionerna 
hörde visade sig fungera i stort sett utmärkt, i denna undersökning.  Musik-
högskolegruppen som deltog i studie  1  beskrev själva sitt alster som  en  
"bluespoppig melodi med jazzfärgningar", något som tydligen inte kändes 
främmande för lyssnargrupperna. Musikern och sångerskan Rebecka Törnqvist 
är tillsammans med  Bo Kaspers  orkester artister som gruppen själva  anger  som 
förlagor i början av arbetet och som även omnämns av ett tiotal lyssnare i 
studie  2.  Att musiken färgades av både  jazz  och "lite sydamerikanskt" 
uppmärksammades av alla lyssnargrupperna. Dessa svar  far  som konsekvens att 
om  de  två versionerna placeras i kategorierna gällande musikstil,  skulle  
rockgruppens  version  hamna i kategorin  Alternativ rock,  något som 
rockgruppen (som själva beskrev  sin  musik som "emocore") säkerligen  skulle  
gett sitt medgivande till. Musikhögskoleversionen utmärker sig inte stilmässigt 
på samma tydliga sätt  men  placeras nog lämpligast, trots jazziga färgningar, i 
kategorin Rock/pop. Det lite "skumma" och "coola" intryck musikhögskole-
gruppen ville att deras  version skulle  ge, uppfattades även av  en  hel  del  lyssnare 
som beskrev detta uttryck  bland  annat som mystiskt och som lite sorgset — 
sentimentalt.  Om  genrer kan definieras med hjälp av samma eller modifierade 
ledtrådar som visat sig vara användbara i definitioner av känslomässiga uttryck, 
kan vara ett intressant område för fortsatt forskning. 

Personlighet och situationsaspekter 

Inblick i individens  temperament  och personlighet erbjuder kunskap om  de  
underliggande faktorerna vid värderingar och reaktioner kopplade till estetiska 
fenomen  samt  vad som motiverar dessa. Hur  man  lyssnar på musik är beroende 
på faktorer hos individen, i musiken och i situationen. Lyssnare är mottagare  
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och medskapare i lyssningsprocessen och söker explicit  eller implicit efter  ett 
budskap — språkligt  eller  musikaliskt.  Forskning som  tar hänsyn till individens 
personlighet och emotionella  identitet  sammanfattas rikligt i  Kemp  (1997).  
Författaren påpekar att  den  kognitiva  forskningen har gjort  stora framsteg 
genom insikten  om  hur  vi  bearbetar musikalisk  information.  

Att favorisera  rockmusik  associeras här fritt  men med grund  i tidigare  
forskning, således  till  en  expressiv  personlighet  som ligger på en  hög 
aktivitetsnivå -  arousal  (Litle &  Zuckerman,  1986) De  föredrar sociala  
aktiviteter  och är oftast utåtriktade — extraverta  (Kemp,  1982) samt  inte 
ödmjuka, ängsliga, autonoma  eller  organiserade  (Wheeler,  1985). 
De  utmärker  sig  inte sällan  med  att söka  efter  extrema upplevelser och antas 
besitta ett starkt nervsystem (Daoussis & McKelvie,  1986). De  är också  mer  
hårdhudade (Toughrnindedness) än genomsnittet, ogillar lättlyssnad  musik men  
uppskattar dissonanta ackord  (Rawlings,  Hodge, Sherr, &  Dempsey  1995). 

Med  en  sådan fingerad karaktärer i bakhuvudet blir diskussionerna i 
fortsättningen mer intressanta. Skillnaderna mellan versionerna i studie  1  och 
mellan lyssnargrupperna i studie  2  kan tolkas i  termer  av skillnader i 
personlighet och  temperament  hos  de  musikstuderande och rockmusiker, i 
första  hand,  utifrån. Dessa skillnader kan emellertid likaväl tolkas som  en  
interaktion mellan musikstudenternas eventuellt gemensamma karaktärer —  
temperament  och  den  institutionella omgivningen. Att det  skulle  vara  en  
specifik personlighetstyp som söker sig till musikhögskolorna är självfallet inte 
helt uteslutet  men  mer intressant är det att fundera över vilka upplevelser och 
beteenden hos individerna som belönas och utvecklas genom det ickeformella 
lärandet i samhällskontexten  kontra  det formella lärandet inom musik-
institutionerna. Att närmare undersöka vad elever som genomgått kommunala 
musikskolan lärt sig om sig själva och om vad som är värdefullt att  visa  upp för 
andra är säkerligen givande med  tanke  på att det är dessa elever som  sedan  
utbildas till att själva lära andra  de  som  de  själva  har  lärt sig.  

Om det  är  så  att  en  viss lärarprofil skapas  under åren på  musikhögskolan blir  
det  oerhört viktigt att medvetandegöra  de mekanismer som ligger  till  grund  för 
denna  mer eller mindre  medvetna påverkan och styrning inom  systemet. 
Det  personlighetsdrag  som  visade  sig  vara viktigt i  det  mesta  av  konstnärligt 
skapande  var som  tidigare nämnts öppenhet för upplevelser  (Openness  to  
experience)  och karaktäriserade  en individ som har  rik  fantasi,  medvetenhet  
om  sina egna känslor,  behov av  omväxling,  intellektuell  nyfikenhet och  med 
en liberal  inställning till olika värdesystem (McCrae &  Costa, 1985).  Dessa 
egenskaper  kan  lika gärna betraktas  som  riktlinjer för ett förhållningssätt inom  
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musikhögskolan och som troligtvis är av stort intresse för  M1  — studenterna i 
deras kommande lärarroller. 

Undersökningens metodologiska tillgångar 
och brister 

Undersökningens uppläggning möjliggjorde  en relativt bred triangulerings-
situation som kan  jämföras  med de arter av triangulering som  författarna  Cohen  
&  Manion  (1985)  (baserade  på  Denzins  typologi), anger som  väsentliga.  

Combined levels of triangulation: this type uses more than one level of analysis 
from the three principal levels used in the social sciences. Namely, the 
individual level, the interactive level (groups), and the level of collectivities 
(organizational, cultural or societal). 

Theoretical triangulation: this type draws upon alternative or competing 
theories in preference to utilizing one viewpoint only. 

Investor triangulation: this type engages more than one observer. 

Methodological triangulation: this type uses either a) the same method on 
different occasions, or  b)  different methods on the same object of study (s 236).  

Dessa punkter uppfylldes i stort sett och  de  uppgifter som återstår är möjligen 
att genomföra likande undersökning i andra musikkulturer. 

Det hade också varit önskvärt om fler ungdomar med annan sociokulturell 
bakgrund, som till exempel ingår i arbetslivet utanför utbildnings-
institutionerna, kunde tagit  del  av materialet. Att undersöka andra grupper 
ickestuderande hade troligen inneburit  en  något annorlunda undersöknings-
design. Förutsättningarna för att andra lyssnargrupper  skulle  "matcha" 
musikhögskolestudentema uppfylldes enklast med andra studerandegrupper när 
det gäller vana vid utbildningsinstitutioner och att uttrycka sig skriftligt kring 
frågor om uppfattning. 

Empiriska  studier  av  de slag  som presenterats i arbetet kräver  en  välgenomtänkt  
design  och procedur för genomförandet.  En del kognitivt  ekonomiska 
bedömningsstrategier vi människor använder oss av i vardagligt tänkande måste 
tas hänsyn till och förhoppningsvis delvis tydligöras redan vid planerandet av 
undersökningen för att  man  ska kunna skilja på vad som är ett resultat av vad, 
vid tolkningarna av  de  material som erhållits.  
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Hur  man  lägger fram eller ramar  in en  fråga — uppgift är av avgörande vikt om  
man  vill övertyga någon.  En  uppgift kan presenteras på ett sådant sätt att  den  
verkar innehålla  en potential  för vinst eller förlust. Det svider mer att förlora 
något än det är glädjande att vinna något likvärdigt, därför påverkar detta vår 
uppfattning av  en situation. Motivationen  hos musikgrupperna i studie  1  kan 
sägas vara förhållandevis hög trots att  de  kan  ha  upplevt själva intentionen från 
vår sida, att ingå i ett forskningsprojekt, något märklig.  Man far  dock inte 
undervärdera  en  inspelningsdag som lockbete för  Rockgruppen,  då studiotid är  
en  stor utgift för  de  flesta rockgrupper. Ml — gruppen uttryckte  en klar  vilja att  
delta  och frivilligheten var något som  jag  tydligt framhöll när  de  tillfrågades. I 
instruktionerna framhölls också att låtarna fick "behållas", alltså användas i eget 
syfte om någon ville det. Lyssnarna i studie  2  fick ett avbrott i  den  vanliga 
undervisningssituationen som sannolikt upplevdes mer som  en  belöning än  en  
bestraffning. 

Hur  man  jämför olika  alternativ  

Hur vi uppfattar och bedömer saker omkring oss är till stor  del  beroende av 
vilken omgivning  man  befinner sig i och vilka  alternativ man  omger sig med.  
Man  väljer väldigt sällan det  alternativ  som upplevs som sämst  men en  sämre  
version  påverkar trots allt synen på  de  andra alternativen. Skillnaderna mellan 
två  alternativ  blir också uppenbara när det ena alternativet kan jämföras med ett 
liknande  alternativ,  som inte är lika bra. Då anses det första alternativet vara 
ännu bättre än det kanske vanligtvis  skulle  anses vara (Aronson,  1995).  

Vid lyssningsexperiment dir lyssnare  far  göra bedömningar utifrån vissa 
kriterier är dessa processer sannolikt verksamma. Lyssnarna i studie  2  hade 
endast två versioner att ta ställning till och detta kan  ha  medfört att dessa 
fungerade som varandras kontraster i vissa sammanhang. Rocklåten kanske inte 
hade upplevts lika "ösig och  aggressiv"  om inte musikhögskolversionen varit så 
"mjuk,  soft  och harmonisk" och  vice versa.  Teknologema uppskattade musik 
med mycket energi och intensitet, kanske som  en  kontrast till vardagens mer 
tystlåtna räkningsuppgifter. Medan  de  musikvana  M1  — studenterna snarare 
uppfattade intensiteten som irriterande och nervositetsframkallande i motsats till 
det lugn  en  vanlig klassrumssituation sannolikt kan bidra med. När  den  ösiga 
och aggressiva musiken för  en  teknolog associeras till kvällens upplivande 
evenemang, förstärker snarare  den  svala och "proffsiga" musikhögskolemusiken  
den  identitet som eftersträvas av musikstudenterna.  

99 



Hur  vi  tolkar sociala  situationer,  särskilt sådana  som  är tveksamma, är till  stor 
del beroende av vad vi  allmänt tänker  på  och vilka föreställningar  vi  använder 
oss  av  för att förstå  vår  omvärld.  Eller enkelt  uttryck,  de  glasögon  vi  väljer att 
bära. Inom psykologin  kallas  tidig  inprogrammering  för  priming  och innebär att 
tidigare och ofta förekommande  koncept mer  ofta  kommer  upp i medvetandet 
och används därför lättare när  man  försöker tolka sociala sammanhang. Ibland  
stör  dessa äldre föreställningar  det  nyare  tankematerialet. Den politiske  
forskaren  Bernard  Cohen  skriver om  massmedia: 

... may not be successful much of the time in telling people what to think, but 
it is stunningly successful in telling its readers what to think about... The world 
will look different to different people, depending ... on the map that is drawn 
for them by the writers, editors, and publishers of the papers they read. (Cohen  
i  Aronson, 1995,  sid  129)  

Det  har  ibland framhållits att det vid lyssningsexperiment snarare handlar om 
primingeffekter än spontana upplevelser när försökspersonerna ska ta ställning 
till musik (bla Farnworth,  1950).  I undersökningar likande studie  2  är dessa 
inom- och utomkontextliga styrmekanismer närmast omöjliga att fastställa med 
någon större säkerhet och  man far  vanligtvis nöja sig med att planera  design  
och genomförande med så stor noggrannhet som möjligt. 

Avslutande reflektioner med ideer om fortsatt 
forskning 

Skillnader i konsten att höra och skilja mellan olika auditiva  stimuli, auditiv 
kapacitet  och  hur  man  förstår  musik (kognition) går  att mäta  med  olika  test.  
Att vara musikalisk innebär dessutom  enligt  (Kemp,  1997)  att besitta rätt  
temperament  för  den  aktuella  musikstilen Man kanske kan påstå  att ägnandet åt  
rockmusik  kräver mycket  av det  senare,  men  inte  så  mycket  av de  första  
aspekter då stilen eller genren  generellt inte är lika känslig för dessa och äger 
troligtvis större tolerans för  brister  i exakthet. Däremot måste  man  behärska 
många kontextuella  aspekter  och ett vidare spektra  av  andra kognitiva 
uppgifter.  Klassisk musik,  viss  jazz  och  fusionsmusik  är i  så  fall  mer  känslig för  
brister  i exakthet  men har  större tolerans för  bristen på "drive"  och  energi.  
Attitydskillnader mellan musikerna i dessa olika  musikgenrer kan  till viss  del  
kopplas ihop  med  skillnader i  temperament  och därför i valet  av instrument. 

Om man  anser att  jazz-  och fusionsmusik är mer komplex än musik inom 
rockgenren kan  man  kanske påstå att musikhögskolestudenterna föredrar att  
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spela musik som genom  sin  tekniska och harmoniska komplexitet är mer  
kognitivt  krävande. Detta kan innebära att  den  kognitiva upptagenheten 
resulterar i  mindre  utrymme för att uttrycka  sin  egen personlighet, eller sitt 
budskap.  Kan  det vara så att musikhögskolestudenternas vurm för dessa genrer 
bottnar i att  de  inte  har  hunnit skaffa sig några erfarenheter att förtälja med  sin  
musik, inget budskap att förmedla? Det kan kanske delvis förklara det populära 
fenomenet SMASK (musikhögskolornas egen melodifestival) där  man  
efterliknar  en  musikform som annars lätt uppfattas som  banal.  Återigen  
"slipper" man  göra något på allvar som att investera sitt känsloliv i något  man  
vill förmedla, och därmed riskera att "kastas till vargarna."  

"Om du  visste  hur  rättrogen  man  måste vara för att  ens komma  ifråga för  en 
plats på  Beckmans" säger  en arkitekt ur  intagningsjuryn  vid  skolan.  En elev vid  
konstfack  som  vill skapa designdebatt, något  som  verkar nästan omöjligt, 
påpekar att  det  finns  "det  rätta" och  sedan  finnas allt  det  andra.  Hon  vill 
förändra  den  ytliga acceptansen  av  endast ett konstnärligt uttryck,  en stil, som 
den  enda möjliga,  men  poängterar att  sådant  gör  man  inte ostraffat och  hon  har  
redan fatt rekommendationer att lämna  Sverige  för något annat  land  där  hon  
skulle  "passa bättre". Att  Sverige  är  bland de  ledande länderna i att uttala  en  
ängslan för att verka "fel" i andra länders ögon, är något  som den  allmänna  
debatten har  börjat belysa.  Peter  Öh.man uttalar  sig (1997)  i  recension av John  
Hiatt:  

Tremannabandet Nashville Queens är  sä  snortätt som bara amerikanska 
kompband kan vara, universitetsutbildade musiker helt tillfreds med att spela  
sentimental countryrock  i tre ackord. Sänt ser vi alltför sällan i  Sverige. 

En  av  de  stora skillnaderna mellan rockmusik utanför och innanför 
institutionerna är förmodligen att  man  i skolsituationen till så stor  del  
uppmärksammas för sina gjorda misstag, att  man  helt enkelt gör fel, spelar fel, 
håller instrumentet fel, intonerar fel eller spelar fel  sorts  musik.  Den  europeiska 
traditionen inom musikutbildningssystemet bygger till mycket hög  grad  på att  
en  ledare lär  de  andra. Ensemblespelet är ofta inte till tillräckligt hög  grad  ett  
rum  för ömsesidigt skapande och interaktion mellan deltagarna utan tolkningar 
serveras ofta som  en  färdig produkt av någon som anser sig kunna mer om 
saken än  de  andra.  Om  det övergripande syftet för mycket betonar, att vara 
duktig och att spela "rätt" kommer detta oundvikligen att sortera bort  en  skara 
intressenter som inte erfar att "göra rätt" är det yttersta målet med musik.  De  
som  har  klarat sig från konformiteten och bevarat  sin "hunger" har  inte sällan 
misslyckats i skolan. Inte riktigt klarat av att anpassa sig.  De  som fortsätter att 
söka sig till välstrukturerade miljöer  har  varit framgångrika inom skolvärldarna  
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och inte minst i att anpassa sig till  de  ämnesmässiga och sociala krav som 
medföljer. Målet vid förutbildningarna är  klart  definierat av hela organisa-
tionen, att ta sig  in  på musikhögskolan. Vad som ska hända när  man  släpps ut 
därifrån är mer diffust och odefinierat.  

De  kulturbärande institutionerna som kyrkan och frikyrkan, äger inneboende 
traditioner, värderingar och kvalitetsomdömen som kan påverka utformandet 
av musikaliska stilar och genrer. Då  de jazz-  och rockstuderande många  ganger 
har  gemensam bakgrund med övriga musikhögskolestudenter kan  man  anta att  
de  antagit liknande  roller  som  de  andra studenterna. Hur ser dessa 
rolluppfattningar ut?  Eller  varför antar även musiker inom  jazz-  och 
rockområdet  en,  i första  hand,  analytisk lyssnarstil. Det konstmusikaliska Idealet 
med sparsmakade kroppsuttryck fortlever när  man t ex  inte dansar till  sin  egen 
musik och betonar därmed ett specifikt förhållningssätt till  sin  egen musik trots 
att rörelse många  ganger  ingår som  en  naturlig  del  i  den  amerikansk-afrikanska 
traditionen.  Skulle man  inte kunna ta hänsyn, i  den  högre musikutbildningen, 
till det faktum som  bland  flera Valkare  (1994),  Sundin  (1995),  Gabrielsson  (in  
press) betonar? Att musik och dans på ett djupare  plan  är uttryck för  en  och 
samma grundfunktion. Båda arbetar med gestalter i det motoriskt — 
perceptuella upplevelsefältet. Musiken överför  information  i det auditiva 
området och dansen i det visuella.  

En  konsekvens av att  man  tenderar att  se  musik som ett substantiv (att äga 
kunskap om musik) och inte som ett verb (att göra — spela musik) är att  man  
troligtvis lättare kan koppla bort  den  fysiska och "kroppsliga" dimensionen.  
Den  kunskap och  de  erfarenheter  man  gör genom att leva ett rikt liv med 
mångfacetterade upplevelser och många möten kan lättare ignoreras som  en  
nödvändig förutsättning om inte musik är något som förverkligas och 
förkroppsligas i det  man  gör.  En  konsekvens av detta kan var att  man  i 
framtiden ear  rock-  och jazzstudenter som aldrig  har  spelat i ett ordinärt 
rockband utanför institutionerna. Dessa studenter är då uppfostrade inom det 
etablerade formaliserade musiklivet och  har  varken prövat på ett icke-
formaliserat lärande av musik eller  de  specifika sociala samspelsregler som 
förutsätter detta lärande. Ej  heller har de  deltagit i  den  sociala aspekten av 
utominstitutionellt musikerliv där det sällan serveras färdigutrustade 
ensemblerum och mycken tid åtgår till att bära  instrument  och utrustning, hålla 
ordning i replokaler  samt  icke minst träffa och arbeta med vitt skilda 
personligheter från  de  mest diversifierade områdena i samhället. Då  en  stor  del  
av studenterna ingått eller ingår i  en  kristen kultur eller frikyrklig  organisation,  
kan  man  då förvänta sig att möjligheterna att göra sig erfarenheter från olika 
stilar och subkulturer, är lika stora för denna grupp unga människor som för  
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andra ungdomar? Sådana sociala aspekter framhölls som centrala för  den  nya 
musikläraren redan vid OMUS-reformen. 

Lite fundersam blir  man  med  tanke  på att musikhögskolans  version  blev i 
princip "musikhögskolemusik eller musikermusik."  Om  studien genomförs 
igen om tio år hur kommer då resultatet att bli? —  de  mer djupgående och 
insiktsfulla analyserna från Ml— studenterna applicerades huvudsakligen på 
musikhögskoleversionen. Rockgruppens  version  uppfattades av ett mycket 
stort antal som  "aggressiv  och skränig" och dessutom upprördes många av dessa 
studenter av att sångaren sjöng falskt. Lärandeprocesserna utanför institution-
erna formas och utvecklas i stort sett av sig själv.  Den  högre musikutbildningen 
kan däremot  forma  och påverka förutsättningarna för musikskapade och 
lärande inom musikinstitutionerna. Fick OMUS-utredningens visioner om 
genrebredd och förståelse för andra musikkulturer någon större genomslagskraft 
på Musikhögskolan? Vetenskapliga resultat träder oftast i  kraft  efter  en  
fördröjning runt tio år. OMUS planerades för knappt trettio år  sedan.  I 
dagsläget tar musikhögskolan sig nyare  former men  frågan är om OMUS-
reformen ännu  har  planterats.  Man  kan undra hur lång eftersläpning  en 
institution  för högre  studier  kan tolerera.  Eller  för att återknyta till Duerr's  
(1986)  språkbruk, ska samhället godta att framtidens lärare inom  de  estetiska 
områdena nästan uteslutande befinner sig på  den  ena sidan gärdsgården, mer 
eller  mindre  omedvetna om livet på  den  andra?  

Den  institutionaliserade musiken, dvs  en  musik som enbart är av intresse inom 
skolan och som inte  har  någon betydelse utanför  den, har  uppenbart ett 
specifikt värde för  de  elever som  har  musikerrollen som rollidentifikation  (se  
Bouij,  1998).  Dessa kan i värsta  fall  komma att odla ett smått "cyniskt" för-
hållande till att lära sig andra genrer som är av största vikt utanför skolan i 
bemötandet av skolungdomar. Det faktum att nutidens lärare inom  jazz-  och 
rockinriktningarna till hög  grad  är utbildade inom samma institutionella  system  
som sina studenter påverkar sannolikt attityderna till olika genrer. Denna 
konserverande  situation  rimmar illa med  de  uppmaningar OMUS gav i fråga 
om musikinstitutionerna som ledande i utvecklingen av moderna genrer inom 
populärmusikområdet. 

Risken är att rockmusiken på musikhögkolan blir konstmusik och därmed 
tappar sitt funktionsvärde eller mer troligt försvinner helt och hållet i 
musikhögskolans informella utbildningsprogram. Då  mister  sannolikt 
framtidens musiklärare möjligheten att  fa en  högre utbildning i  de  musikstilar 
som så totalt dominerar  de  kommande generationernas musikuppväxt och 
smakpreferenser.  
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Slutord 

Likt  en  klassiskt skolad musiker på väg mot  den  afrikansk- amerikanska 
traditionen, då  bristen  på uttrycksmöjligheter inom det traditionella paradigmet 
blivit uppenbar,  har jag  sökt mig till andra domäner med förhoppningar om 
ökade möjligheter att mer illustrativt beskriva människors förhållningssätt till 
musik i allmänhet och sitt eget musicerande i synnerhet.  

Jag har  svingat mig fram som  en  nyfödd trapetskonstnär vid gott  mod,  genom  
de  uppvisade livsvärldarna. Studsat mellan behovet av stringens — klarhet och  
variation  - förståelse. Likt trapetskonstnären måste  man  förr eller senare kasta 
sig ut i luften igen för att komma till  den  andra sidan, vill  man  inte det bör  
man  byta inriktning och överge denna pendlande tillvaro. På samma gång som  
man  börjar känna sig tillfreds med  en  sida av verkligheten infinner sig  den  
pirrande vetskapen om att  man  förr eller senare är på väg ut mot nästa sida. 
För många andra går det mesta i livet i harmoniska cykler och trapetskonst-
närernas skärande genom cirklarna ömsom roar och oroar. 

Musikaliskt  har min  väg beströtts med  de  mest skiftande erfarenheter och dessa 
upplevelser  har  gjort mig tålig inför gränsöverskridanden  men  inte  heller  
främmande inför det som håller sig  strikt  inom ramarna. Det är  en  komplex 
kultur som forskare ska socialiseras  in  i och ramarna upplevs inte sällan som  en  
trygg hamn att lägga till vid.  Ur en  nyfiken sökares synvinkel kan denna 
utprickade gågata samtidigt blåsa liv i  den  inre glöd som rockrebellen brinner 
av när det är dags att ge sig ut på nya vägar igen. Denna sanna konflikt många 
vetenskapare upplever delas med  en  stor grupp konstnärer.., att välja  en  väg 
kan medföra att så många andra vägar bedras med heldragna linjer.  
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Intervjuguide 	 bilaga  1 

1. Beskriv arbetssättet före inspelningen 
Hur  har  ni kommit fram till arrangemanget/versionen?  
Har  ni repat/övat? Hur mänga timmar? Enskilt och/eller tillsammans?  

2. Beskriv arbetssättet  under  inspelningen och mixningen 
Vem bestämmer hur  de  olika instrumenten ska spelas? 
Tillsammans eller någon ledare? 
Hur tänkte  du  kring gestaltningen? 
Vad ville  du  uttrycka? 
Blev det som ni tänkte eller förändrades något  under  inspelningen 
eller mixningen?  

3. Beskriv musiken 
Lyssnade  du  på  bandet?  
Läste  du  instruktionerna?  
Har du  tittat på noterna? 

Vad tyckte  du  om originalet? 
Vad anser  du  om ditt eget resultat, egna pålägg och gruppens resultat? 
Vad använde  du  för  instrument  och förstärkare? 
Vad anser  du  om mixen? 
Vilka ackord använde  du?  
Försök beskriva  den  musikaliska  formen.  
Beskriv  er  inspelning stilmässigt. Vad är det i musiken som avgör det? 
Nämn någon  artist  eller grupp som detta eventuellt  skulle  kunna 
liknas vid. 

Vad trodde  du  att det förväntades av  er  i denna uppgift, vad ville Vi? 



Terrninologiordlista 	 bilaga  2  

Equalizer  är i  princip en  avancerad  bas  och  diskant  kontroll  som  delats  in  i  fier  områden än 

bara  bas  och  diskant.  I mixerbord används för  det  mesta  en 6-bands  eq. Detta innebär att 
tonkontrollen delas  in  i två  shelving-filter  för bas(LF,  low frequency)  och diskant(HF,  high  

frequency),  vidare två  peak-filter  för lågt mellanregister(LMF,  low mid  freq.) och högt 

mellanregister(HMF,  high  mid  freq.)  Med  dessa  kan man  förstärka  eller  försvaga olika  

frekvenser med  hög precision och  på så  sätt "skulptera" fram  det  önskade ljudet  eller  

"kirurgiskt" avlägsna  eller  reducera  det man  inte vill  ha. Till  detta  kommer  ett högpassfilter 
(HPF) och ett lågpassfilter (LPF). Dessa  kan  endast reducera  bas  och  diskant då  överdriven  

sådan  finns.  Equalizers  låter tyvärr väldigt olika och  en  välljudande  sådan  är mycket  dyr.  

Exiter är  en  ljudeffekt som  far  ett  instrument  att framstå tydligare i mixen genom att 
framhäva  de  jämna övertonerna. 

Gatea:  Noise-gate,  är  en brusgrind som  stänger signalen ute tills dess  den når en  viss nivå,  
med  andra  ord,  ett ljudverktyg  som kan  ställas  in  för att endast släppa igenom ljud över  en  

viss volymstyrka.  Brusgrinden  öppnar  sig då  och släpper igenom signalen för att  sedan  stänga 
när  den  signalen blir svagare. Används oftast i syfte i att rensa  kanaler på  bandpelaren från 
oönskade ljud. Framför allt  på  trummor för att  på  spåret för bastrumma bara höra  just den  
och inte  det  "läck"  som kommer  från övriga trummor.  De som kan  aktar  sig  för att använda  
noise-gates  då de  alltid  kommer  att  ha en  viss fördröjning innan  de  öppnar  sig  och  på så  sätt 
tar  bort en del av  attacken i ljudet.  Det  finns avancerade sätt att använda  noise-gates  för att 
garanterat slippa detta  men det  kräver avancerad kringutrustning. 

Höjning: är lika med  byte  till högre tonart.  

Line  eller D.I  (Direct Input):  Att "linea" eller "lajna" ett  instrument  innebär att  man  inte 
använder mikrofoner utan kopplar  en  sladd direkt mellan instrumentet och mixerbordet. 
Iden med detta är att  man  kopplar ett  instrument,  elgitarr, elbas, syntheziesers  m  fl till 
mixerbordets mikrofoningång. På så sätt ser mixerbordet dessa  instrument  som mikrofoner 
vilket gör inspelningen mer överskådlig. Impedansen och nivån på signalen passar inte denna 
mikrofoningång och måste därför kopplas till  en Line-box.  Line-boxen är alltid konstruerad 
så att  man  kan koppla  in  sitt  instrument  med  en  instrumentkabel och  sedan  vidare med 
ytterligare  en  kabel till förstärkaren. Instrumentet är  nu  anslutet till förstärkaren  via  denna  
Line-box  som ger ljudteknikern  en  extra  utgång med samma nivå som  en  mikrofon att 
ansluta till mixerbordet. Elbas är ett  instrument  som nästan alltid spelas  in via Line-box  även 
om förstärkarens ljud spelas  in  med  en  mikrofon. 

Nivåer att sätta nivåer, dvs, att reglera  de  olika instrumentens ljudstyrka i förhållande till 
varandra, är normalt det sista som görs vid  en  mixning, så även i detta  fall.  

Slaskspår  eller  stödspår:  kallas  inspelningar  som  bara görs för att fungera  som  stöd  under  
inspelningsarbetet och  som sedan  ersätts  av en  slutgiltig tagning. Dessa  "Guide-tracks"  spelas  
helst in med stor  noggrannhet  eftersom  dessa tidiga tagningar ofta används.  Då de har  spelats  
in  utan några större  krav på kvalitet,  blir  de  ofta mycket bättre än  de  kommande slutgiltiga 
tagningarna. 
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LTSSNINGSENKAT  
1) Ålder: 
	

Kön:  Man 	Kvinna 
	 Bilaga  4 

2) Vilken/vilka utbildningar  har du  efter grundskolan 

3) Vüken muikstii liknar: 

Ex. 1 	  

Ex. 2 	  

4) Beskriv skillnaderna mellan musikexempel  1  och  2: 

5) Beskriv Likheterna mellan musikexempel  1  och  2: 

6 a) Vilken  version  tycker  du  bäst om?  

Ex. 1 	 Ex. 2  D 	Båda lika bra  El 

6 b) Motivera ditt svar: 

7) 	Vad tycker  du  om för  slags  musik? 
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