
  Sida 1 
 

 

 

 

 

 

 

Hur startar man en stråkkvartett? 
 

 

 

Examensarbete i Musik och ljudproduktion B 15hp 

2010-02-02– 2010-06-02 

Högskolan i Skövde 
 
 
 
 

 
 
 
 
Författare: 
Michelle Barth-Croon 
Michelle.barthcroon@gmail.com 
 
Musik och Ljudproduktion åk 2 
 
Handledare: 
Jan Zirk 
Ulf Söderberg 
 
Institutionen för 
Kommunikation och information 
Högskolan i Skövde 
Box 408, 541 28 Skövde, Sweden 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Michelle.barthcroon@gmail.com


  Sida 2 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING: .................................................................................................................................... 3 
1.1. F RORD:.......................................................................................................................................... 3  Ö

D: ............. ................

 

2. BAKGRUN ... .................................................................................................... 3 
2.1. MUSIKALISK BAKGRUND: ............................................................................................................. 3 
2.2. ORKESTRAL BAKGRUND: .............................................................................................................. 4 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT: ............................................................................................................ 5 

4. FRÅGESTÄLLNING OCH MÅL: ................................................................................................... 5 
4.1. FRÅGESTÄLLNING 1: ..................................................................................................................... 6 
4.2. Mål: 

5. DEFINITION AV VIKTIGA BEGREPP ....................................................................................... 6 

6. METOD:............................................................................................................................................ 8 
ASE: ........................... ....................................................................... 9

....................................................................... 9

 
6.1. C .............................................  
6.2. INTERVJU: ................................................................  
6.3. LITTERATURSTUDIER: .......................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

7. TIDSPLAN ............................................................................................................. 9 
7.1. PRELIMINÄR TIDSPLAN: ............................................................................................................ 10 
7.2. FAKTISK TIDSPLAN: .................................................................................................................... 10 

: .........................

9. UNDERSÖKNING: ........................................................................................................................ 11 
    9.1. CASE: 
    9.2. INTERVJU: 

9.2.1. DJUPINTERVJU MED DIETER SCHÖNING (INTERVJUPERSON A) 
9.2.2. DJUPINTERVJU MED STAFFAN SCHEIN (INTERVJUPERSON B) 

    9.3. LITERATURSTUDIER 

10. RESULTAT  
10.1. FRÅGESTÄLLNING 1: ”HUR STARTAR MAN EN   
10.2. CASE. ..................................................................... F ! B .

 .................................................................................................................................. 14
STRÅKKVARTETT?” ................................ 15

  EL   OKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT

LYS: ...................................................................................................................................... 16 
11.1. FRÅGESTÄLLNING ..................................................................................................................... 17 

 

11. ANA

11.2. TIDSPLAN 
11.3. CASE. 

12. SAMMANFATTNING: ............................................................................................................... 19 

14. BILAGOR ..................................................................................................................................... 23 
BILAGA 1. BILDER PÅ STRÅKKVARTETTEN: ................................................................................... 23 
BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR/INTERVJUFRÅGOR 
BILAGA 3. ARRANGEMANGEN. 
BILAGA 4. INTERVJU MED INTERVJUPERSON A 
BILAGA 5. INTERVJU MED INTERVJUPERSON B 
BILAGA 6. LOGGBOK 

 



  Sida 3 
 

 

1. Inledning: 
1.1. Förord: 

Detta examensarbete var ett tillfälle för författaren att fördjupa sig i begreppet 
stråkkvartett för att generera mer kunskap och trygghet i ämnet. Tanken var att vid 
sidan om den teoretiska undersökningen om hur man startar en stråkkvartett, skulle 
författaren arrangera låtar till en stråkkvartett och samtidigt starta en egen 
stråkkvartett.  

I början av arbetet deltog även en klasskamrat i ett arbete, därför står hon med i 
loggböckerna. 

2. Bakgrund: 
2.1. Musikalisk Bakgrund: 

Examensgruppen består av Michelle Barth-Croon. För tio år sedan då Michelle var 
nio år, provspelade hon för första gången en fiol på musikskolan i Vadstena. 
Fiolläraren brast ut direkt att hon höll stråken korrekt och redan vid det ögonblicket 
förstod hon att det här var förutbestämt. Sedan dess har hon älskat att spela på sin fiol 
och kämpat för att hela tiden nå högre nivåer.  

Det började med klassisk musik, som genast kändes helt rätt för henne. Hennes 
morfar skulle alltid berätta något om Beethoven, Mozart, Bach eller Shostakovich så 
fort musik kom på tal. Vid sidan om klassiskt har Michelle aldrig riktigt gett sig in på 
annan musik. Radio, MTV och andra medier var det som höll henne informerad om 
dagens kommersiella musik. Michelle var samtidigt en mycket duktig skolelev. Det 
var viktigt att få bra betyg och lyckas i skolan. Oftast innebar hennes fritid läxor och 
fiolspelande.  

Det var inte förrän i gymnasiet som hon började inse hur mycket fiolen verkligen 
betydde för henne och samtidigt hur mycket hon hade att lära sig av omgivning och 
det verkliga livet. Då gick hon på De Geer gymnasiet i Norrköping, men efter första 
året flyttade hon tillsammans med sin mor till Lidköping. Där började hon på ett 
gymnasium i Skara som hette Katedralskolan och pluggade något som hette Musik 
och Produktion. Här lärde hon sig mer om musiklivet än någonsin. Klassisk musik var 
inte alls ett obligatorium utan hon fick ge sig in i helt nya banor utan om och men. Via 
ensemblespel, som ingick i utbildningen, fick hon lära sig en hel del om andra genrer. 
Dessutom blev det så att säga ett tvång, eller rättare sagt mycket viktigt att inte läsa 
efter noter utan bara gå efter känsla. Detta var något som Michelle kände sig oerhört 
obekväm i. Känsla var självklart, men utan noter var skrämmande. Dock lyckades hon 
efter en kurs i improvisation att knäcka nötskalet och började helt och hållet spela 
utifrån improvisation.  
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Något som Michelle också lyckades finna var musikstilen hårdrock/ heavy metal. Hon 
träffade på många människor på denna skola som intresserade sig i denna genre och 
på något sätt fastnade detta och blev en stor passion i hennes liv.  

2.2. Orkestral Bakgrund: 
Michelle har sedan start av fiolspelandet spelat regelbundet i orkestrar. Det har skett 
turneringar via skolan och även diverse läger. Orkestermusik var otroligt kul och 
speciellt när hon fick sitta konsertmästare, som hon också ofta fick göra. 

Vid trettonårsåldern, blev hon och tre andra stråkmusiker på musikskolan i Vadstena 
tillfrågad att bilda en stråkkvartett för att spela på några företag och föreningar. 
Givetvis hade hon hört ”Eine Kleine Nachtmusik” tidigare, skrivet av Wolfgang 
Ammadeus Mozart, så hon förstod vad detta innebar. De fyra ungdomarna trivdes 
direkt tillsammans, men efter bara någon vecka av repetitioner började alla inse vilka 
konflikter som uppstod och hur mycket arbete det egentligen krävdes för att få det att 
hålla. Det var inte det musikaliska som hindrade, utan istället kemin och samspelet 
som tog emot ordentligt. 

Tyvärr slutade detta att det helt enkelt inte gick att spela tillsammans längre. 
Konflikter kunde inte redas ut och glädjen började ebba ut. Detta var inte bara en 
engångsföreteelse, utan uppstod återigen i andra kvartetter. 

Att finna sådana förluster är inte roligt, därför har hon tagit sig tillfället att genomföra 
detta examensarbete för att få mer förståelse och förhoppningsvis hjälpmedel om 
kvartettspelandet. 
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3. Forskningsöversikt: 
Här nedan beskrivs en del av de källor som examensgruppen har refererat till i detta 
examensarbete:  

3.1.  ”Mer än bara utsmyckning- Fyra kvalitativa intervjuer med 
cellister inom rock- och popmusik” 

Ett examensarbete skrivet HT 2009 av Lena Ostendorf, Lärarutbildningen i Musik på 
Musikhögskolan i Malmö. 

3.2. ”Genremöten- en undersökning av samspelet mellan klassiska 
musiker och afromusiker i musikprojektet SMASK.” 

En C-uppsats skrivet av Sofia Eklund, Institutionen för Musik och Medier på Luleå 
Tekniska Universitet.  
I detta arbete beskriver Sofia Eklund genremöten mellan klassisk musik och 
afromusik.  

3.3. Litteraturstudier:  
Michelle tog till kurser och andra typer av studier om musikteori, marknadsföring och 
musikjuridik som hon genomfört. Som exempelvis kurser vid namn 
”Arrangeringsteknik I & II” och ”GEMU”1 samt ”Affärsrelationer i Musikindustrin A 
& B”. I kurserna ”Arrangeringsteknik I & II” användes böcker som exempelvis ”Lär 
av Mästarna” skrivet av Sten Ingelf, och i kursen ”Affärsrelationer i Musikindustrin” 
användes en bok vid namn ”Musik som Levebröd” skrivet av Per Boysen och Kent 
Wennman  
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4. Frågeställning och Mål: 
4.1. Frågeställning 1: ”Hur startar man en stråkkvartett?”  

4.1.1. Hur bör man gå tillväga för att hitta medlemmar till kvartetten? 

4.1.2. Vilka verktyg är nödvändiga att ta till för att finna struktur i 
kvartetten? 

4.1.3. Hur ska man hantera arrangerandet av låtar som inte är anpassade 
för stråkkvartett? 

4.1.4. Hur ska man förhålla sig till promotion i samband med 
stråkkvartett? 

4.1.5. Är det viktigt att använda sig av juridiska hjälpmedel när man spelar 
i en stråkkvartett? 

4.2. Mål: 
Målet är att detta arbete ska resultera i en utredning om vilka verktyg och hjälpmedel 
som kan användas för att starta en stråkkvartett. Resultatet av mitt arbete kommer att 
ha svar på nödvändiga och användbara frågor för att det ska funka på bästa sätt i en 
kvartett.  
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5. Definition av viktiga begrepp 
Billboard 200= Namnet på den lista som rankar de 200 bäst sålda album i USA. Detta 
sker varje vecka. Listan baseras enbart på försäljningen, både i detaljhandel och på 
nätet, i nerladdningsform.1 

Billboard Hot 100= En hitlista där de 100 för tillfället populäraste sångerna i USA 
presenteras. Den baseras både på försäljningssiffror samt spelningar i radio.2 

Billboard Independent albums= En lista på dem högst säljande independent album 
och EP:s i USA.3 

Community= Ett socialt nätverk, en nätmötesplats.4 

Ensemble= I musikaliskt sammanhang är det en grupp där ett visst antal olika sorters 
musiker samverkar i. Det kan exempelvis vara en grupp om fem musiker varav en 
spelar bas, en spelar trummor, en spelar gitarr, en spelar piano och en sjunger. 

EP= Ett musikalbum som innehåller färre låtar än ett fullängdsalbum men fler än en 
singelskiva, vanligen 3-5 låtar.5 

Genre= Ett vanligt begrepp som används när det talas om vilken typ av musikstil det 
handlar om. Det kan vara exempelvis rock, salsa, pop och så vidare.  

Gig= Ett annat uttryck för bland annat en konsert och en spelning. 

Hårdrock= Är en typ av musikstil. Den kännetecknas med tunga, distade elgitarrer 
och ofta ljus och liknande skrikig sång med stora vibraton.6 

Logic= Ett program för musikproduktion, digital ljudredigering med mera. Logic är 
ett av de vanligaste program av sådan typ inom musikindustrin.7 

Jamma.se= ett community för alla musikintresserade. 

Logic station= Detta begrepp används på skolan där författaren utbildas. Det 
innefattar en arbetsplats som är bland annat utrustad med ett ljudkort, högtalare, och 
en dator som är utrustad med programmet Logic. 

Mikrofon= En mikrofon omvandlar ljud till elektriska signaler. Mikrofonen används 
vid exempelvis ljudinspelning, radio- och televisionssändningar.8 

Musik i Väst= En organisation i Västra Götaland som har uppgiften att stödja och 
komplettera kommunala, ideella och kommersiella musikarrangemang.9 

Promotion= Detta är ett ord som används när man exempelvis affischerar om när en 
speciell konsert ska äga rum. Ett sätt att också bli promotad är att vara med i en artikel 
och visa sig för allmänheten. 

Rep= en förkortning av repetition, vilket är ett annat begrepp för övning.  

Rytmfigurer= En figur som är sammansatt av olika nottyper.  

Stråkkvartett= En ensemble som omfattar två violiner, en viola och en cello. 
Stråkkvartett använder man också som ett begrepp när man pratar om musikaliska 
stycken som är skrivna för en stråkkvartett. 

Takt= Ett musikaliskt begrepp inom musikteori. Det är en tidsenhet som består av ett 
bestämt antal slag vilket beror på taktarten.10 
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Uppriggning= Ett begrepp som används i exempelvis scenuppsättning. I det här fallet 
handlade det om att rusta upp ett rum med diverse verktyg för ljudinspelning. 
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6. Metod: 
6.1. Case: 

Michelle startade en egen stråkkvartett med musiker som var helt okända för henne. 
Samtidigt bestämde hon sig för att ta till hennes hårdrocksintresse och valde ut tre 
klassiska hårdrockslåtar som arrangerades om och anpassades för en akustisk 
stråkkvartett. De låtar som valdes var ”Nothing else matters” skrivet och framfört av 
Metallica, ”Fear of the dark” skrivet och framfört av Iron Maiden, och ”Sweet child 
of mine” skrivet och framfört av Guns’n’Roses.  

För att dokumentera resultatet av dessa arrangemang spelades låtarna ”Nothing else 
matters” och ”Fear of the dark” in med den egenskapta stråkkvartetten. Även 
fotografering av stråkkvartetten gjordes för dokumentation.   

6.2. Intervju: 
Två djupintervjuer genomfördes. En djupintervju med Dieter Schöning 
(Intervjuperson A) och en djupintervju med Staffan Schein (Intervjuperson B).  

6.3. Frågeformulär: 
Ett frågeformulär skickades ut till diverse stråkkvartetter. Samma formulär användes 
som intervjufrågor vid intervjuerna. 

 



  Sida 10 
 

7. Tidsplan: 
7.1. Preliminär tidsplan: 

Aktivitetstyp:    Start   Färdigt 

Hitta medlemmar till kvartetten 100330  100411 

Arrangering av 5-6 låtar  100330  100428 

Repa in låtarna med kvartetten 100411  100518  

Inspelning av två låtar               100411  100421   

Hitta en erfaren fotograf  100410  100418 

Ta promotionbilder                  100412  100418   

Hitta passande intressenter för 100401  100430 

intervju 

Intervju med fyra stråkkvartetter 100501  100516 

 

7.2. Faktisk tidsplan: 
Hitta medlemmar till kvartetten    100411 

Arrangering av 3 låtar      100427 

Repa in låtarna med kvartetten    100430 

Inspelning av två låtar      100421 

Hitta en erfaren fotograf     100414 

Ta promotionbilder      100418 

Hitta passande intressenter för    100506   

Intervjuer 

Intervju med två stråkkvartetter    100513 
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8. Loggbok:  
Loggboken har fungerat som en dagbok och almanacka. De punkter som tagits upp i 
loggboken är moment, metod, mål, problem, konsekvenser och åtgärder. Med hjälp av 
det som antecknats har examensgruppen kunnat gå tillbaka och blivit uppdaterad om 
vad som skett, när det skett och hur det skett. (se bilaga 6) 
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9. Undersökning:  
9.1. Case: 

9.1.1. Sätta ihop en stråkkvartett: 

För att hitta samtliga medlemmar till stråkkvartetten hade Michelle kontaktat 
dåvarande fiollärare Staffan Schein, Musik i Väst och Högskolan för Scen och Musik 
i Göteborg. Hon hade också lagt upp annonser på hemsidor som till exempel 
”jamma.se” för att göra arbetet effektivare.   

9.1.1.1. Fakta om Stråkkvartett: 

En stråkkvartett anses vara en så kallad kammarmusikalisk ensemble och består av 
två violiner, en viola och en cello. Kammarmusik är ett begrepp som uppkom under 
1600-talet och spelades främst i ett furstligt hem. Med kammarmusik menar man att 
det är musik som är ansedd att framföras av ett mindre antal soloinstrument eller 
soloröster. Motsatsen till kammarmusikalisk är orkestermusik. ”Kammarmusikalisk 
innebär också ett sammanhang och en nära kontakt mellan exekutörerna och åhörarna, 
samt ett annat spelsätt- ett slags samtal mellan stämmorna där ingen är solist, men 
varje stämma är unik”. Exempel på kända kompositörer som skrivit stråkkvartetter är 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, och Ludvig Van Beethoven, vilka också 
tillhör den tidiga eran av klassisk musik. Bela Bartók, Dmitri Shostakovich är också 
kända kompositörer som tillhör den modernare eran av klassisk musik.11 

 

9.1.2. Val av låtmaterial: 

Michelle valde att använda tre hårdrocksklassiker till repertoaren. Det beslöts att ta 
”Nothing else matters” skrivet och framfört av bandet Metallica, ”Fear of the dark” 
skrivet och framfört av bandet Iron Maiden, och ”Sweet child of mine” skrivet och 
framfört av bandet Guns’n’Roses . Samtliga tre band som nämnts är hårdrocksband 
och har nått stora framgångar. Anledningen till att just dessa låtar valdes var på grund 
av att dem är typiska klassiker inom hårdrock. Dessutom kan de tre låtarna 
igenkännas hos målgrupper som inte intresseras av hårdrock. Vardera band som 
skrivit låtarna har haft en stor framgång och satt sina fötter på andra scener än där 
deras genre hör till.  
 

9.1.2.1. Historik bakom låtarna: 

Metallica är bland annat den sjunde största säljande akten i USA. ”Metallica” som 
också kallas för ”The black album” är bandets femte album som lyckades nå första 
plats på ”Billboard 200” år 1991. Albumet nådde 15 miljoner i USA och 22 miljoner 
världen över i skivförsäljning.12 

Iron Maiden ses som Storbritanniens största live akt genom tiderna. Deras andra 
album ”A matter of life and death” släpptes 2006 och nådde nummer nio på 
”Billboard 200” och nummer ett på ”Billboard independent albums” där den behöll 



  Sida 13 
 

toppen placeringen i arton veckor. Iron Maiden har sålt över 100 miljoner skivor 
världen över.13 

Guns’n’Roses blev en symbol för den nya hårdrocken som tog form i USA i slutet av 
åttiotalet. Låten ”Sweet child of mine” toppade “Billboard Hot 100” år 1988. 
“Chinese Democracy” som är deras senaste album, år 2008, slutade på tredje plats på 
Billboard 200 samma år. Guns’n’Roses har sålt över 100 miljoner skivor världen 
över.14 

 

9.1.3. Dokumentation: 

”Nothing else matters” och ”Fear of the dark” spelades in i ett rum på skolan som 
utrustades med stativ, mikrofoner, notställ, stolar, och en logic station. Vid 
inspelningen tog examensgruppen hjälp av en klasskamrat som fick i uppgift att 
hantera det tekniska. Kvartetten hade två reptillfällen på sig att repa in båda låtarna 
för inspelning. 

Fotografering av stråkkvartetten gjordes också. Michelle fann det momentet väldigt 
viktigt för att man ska kunna bilda en vision av stråkkvartettens image. Hon tyckte 
också att det kunde vara nödvändigt inför framtida skäl som exempelvis press och 
annan media. Michelle började leta efter studenter som sysslade med foto och 
redigering och någon som kunde ställa upp att göra detta kostnadsfritt. Till slut fann 
hon en student på Högskolan i Skövde som gick en utbildning vid namn ”Dokumentär 
medieproduktion”. Denna student hade sedan tidigare arbetat med fotografering och 
redigering, både amatörmässigt och professionellt. Michelle kunde avgöra om denna 
fotograf hade potential via internet där dennes portfölj med bilder var upplagda.  

Innan det var dags fick fotografen exempel på bilder och förklaringar på hur Michelle 
hade för vision av stråkkvartettens representation och vilken image hon ville uppnå. 
Hon förklarade samtidigt att det var viktigt att få fram det budskap som hårdrocken 
speglade eftersom repertoaren bestod av den genren. Under fotograferingen fungerade 
fotografen i princip som en dirigent. Denne bestämde från topp till tå hur vi skulle 
göra framför kameran. Ett moment som fick fotograferingen att löpa på utan några 
förhinder.  

9.1. Intervju: 
9.2.1. Djupintervju med Intervjuperson A: 

Intervjuperson A har varit anställd på Göteborgsoperan sedan 1987 och är idag 
konsertmästare i samma orkester. Intervjuperson A har tidigare studerat på 
Musikhögskolan i Göteborg. Vid sidan om fastanställningen i orkestern är denne 
också aktuell i en stråkkvartett som bland annat varit med på tv och radiospelningar. 
Kvartetten har också fina recensioner från diverse tidningar, små och stora. 

 Intervjun ägde rum i restaurangen på Göteborgsoperan den trettonde maj klockan 
halv tolv och pågick i närmare två timmar. Intervjuperson A var aktivt inblandad i de 
diskussioner som uppkom under intervjun. Det resulterade i informativa och 
tankeställande svar hos Michelle. 
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9.2.2. DjupIntervju med intervjuperson B: 

Intervjuperson B är fiollärare på musikgymnasiet i Skövde och har tidigare varit 
fiollärare för Michelle under cirka två år. Vid sidan om lärararbetet är denne aktiv i en 
Jönköpings Sinfonietta och även i dennes kvartett. 

Intervjun ägde rum via några samtal. Vi det tillfället hade Michelle också skickat 
intervjufrågorna, frågeformuläret, till Intervjuperson B för att denne skulle få tid att 
reflektera innan samtalstillfället. Michelle hade bett denne att både ge muntliga och 
skriftliga svar på frågorna. Intervjuperson B hade också ett aktivt intresse i 
frågeställandet. Tydliga och informativa svar framgick vilket också har påverkat 
Michelles resultat.  

9.1. Litteraturstudier: 
Mycket av lärandet i musikteori sitter i ryggmärgen, därför krävdes inga drastiska tag 
i att läsa om på nytt av den kunskap hon erhållit. Teori i musik började Michelle lära 
sig redan i samband av fiolspelandet då hon var nio år. 

Marknadsföring och avtal var emellertid något som krävde påläsning i bland annat 
böcker och på internet. 
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10. Resultat: 
10.1. Frågeställning 1: ”Hur startar man en stråkkvartett?”  

10.1.1. ”Hur bör man gå tillväga för att hitta medlemmar till kvartetten?” 

Att lära känna varandra sedan innan är viktigt. Det är svårt att sätta ihop en 
stråkkvartett med människor som inte känner varandra alls. Det tar samtidigt längre 
tid att finna ett jämlikt samspel hos alla. 

Michelle kan sammanfatta utefter intervjupersonernas svar på frågorna att kemin 
mellan musikerna i kvartetten inte är den viktigaste punkten. Dock krävs det att 
förtroendet och gemenskapen är god för att utveckling och samspel ska kunna ske, 
därför begär momentet att välja medlemmar till kvartetten tid, energi, noggrannhet 
och omsorg. 

10.1.2. ”Vilka verktyg är nödvändiga att ta till för att finna struktur i 
kvartetten? 

Att sätta upp datum för repetition tidigt är viktigt. Ett schema är ett passande 
hjälpmedel. Anledningen är att det blir lättare att skapa mål och det blir en trygghet 
för alla. Att ha ett mål är inte jätte nödvändigt, men givetvis behöver man ha något 
som driver en framåt. Ett ytterligare verktyg är initiativ. Enligt intervjuperson A krävs 
det engagemang hos alla i stråkkvartetten för att det ska kunna ske någon balans i 
samspelet. 

10.1.3. ”Hur ska man hantera arrangerandet av låtar som inte är 
anpassade för stråkkvartett?” 

Efter arbetet kan Michelle dra slutsats om att denna process kräver mer tid och 
omtanke än förväntat. Det beslutet som är viktigast, enligt Michelle, är att bestämma 
vilka roller varje instrument ska innebära i arrangemanget. Vid arrangerandet 
beslutade Michelle att första violin fick ta rollen som frontartist och sångare i bandet 
och även ta ansvaret över andra framstående melodier som uppstod i låtarna, som 
exempelvis gitarrsolon. Cellon fick sätta sig in i rollen som basist och även ta ansvar 
över vissa rytmer som framstods tydligt. Viola och andra fiol fungerade som utfyllnad 
och spelade de flesta gitarriffen och mellanstämmor. En annan process är också att 
finna det budskap musiken yttrar sig om. 

 10.1.4. ”Hur ska man förhålla sig till marknadsföring i samband med 
stråkkvartett?” 

Enligt samtliga intervjupersoner är marknadsföring oerhört nödvändigt. Det går inte 
enbart att sitta och vänta på att någon ska ringa. Därför krävs det regelbunden kontakt 
med diverse intressenter. Information och nyheter bör skickas ut och därtill är 
hemsida för stråkkvartetten en självklarhet.  

10.1.5. ”Är det viktigt att använda sig av juridiska hjälpmedel när man 
spelar i en stråkkvartett?” 

Skriftliga avtal ska inte behöva tas till mellan medlemmar i kvartetten. Det ska finnas 
ett starkt förtroende mellan alla, annars bör man inte spela tillsammans. Dock är 
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kontrakt mellan stråkkvartett och arrangör en självklarhet. Detta för att inga misstag 
ska ske sinsemellan och även som en trygghet.  

10.2. Case: 
Produkten resulterade i en stråkkvartett som Michelle själv startat. Det planerades 
också in reptillfällen. Det valdes tre hårdrockslåtar som arrangerades om och 
anpassades för stråkkvartetten. Två av dessa arrangemang repades också in med 
kvartetten. Det blev ”Nothing else matters” och ”Fear of the dark” och dem spelades 
även in vid ett senare tillfälle. Kvartetten hade sammanlagt repat in de två låtarna 
under två reptillfällen.  

Det blev aldrig något ordentligt avslut med kvartetten på grund av att cellisten 
hoppade av och violinisten slutade spela fiol. Det togs ett beslut att inte leta efter nya 
musiker, utan att avbryta kvartettspelandet för att kunna fortsätta med resterande 
arbete.  

Det beslöts att fotografera kvartetten för eventuellt upplägg på internet. Den som 
fotograferade var en student från Högskolan i Skövde som gick en utbildning vid 
namn ”Dokumentär medieproduktion”. Det resulterade i två foton som fotografen 
också hade redigerat.(se bilaga 2, första och sista bilden) 
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11. Analys:  
11.1. Frågeställningen: ”Hur startar man en stråkkvartett” 

11.1.1. ”Hur bör man gå tillväga för att hitta medlemmar till kvartetten?” 

Den här frågan var tveksam för intervjuperson A eftersom denne tyckte medlemmarna 
i kvartetten utan tvivel skulle känna varandra sedan innan. Det här momentet blev 
därför en svårighet för Michelle att referera till då hon själv satte ihop en stråkkvartett 
med helt okända människor. Dock kan hon efter analyseringar hålla med 
intervjuperson A. 

Kemin var ett begrepp som intervjupersonerna hade olika åsikter om. För 
intervjuperson B är kemin inte en betydande punkt. Han påstår att olika viljor och 
personligheter färgar en stråkkvartetts möjligheter avseende uttryck och expansion. 
Anledningen till att de tycker olika kan vara något i deras musikaliska bakgrund. 
Intervjuperson B kan eventuellt haft en mer konservativ lärare, medans Intervjuperson 
A kan ha haft en gedigen och mer modern lärare. 

Intervjupersonerna höll båda med om att god gemenskap och förtroende är en viktig 
punkt i en kvartett. Michelle kan igenkänna sig i att själv ha fått erfarenhet av hur just 
gemenskapen i en kvartett kan påverka allt från personligheten till det musikaliska.  

11.1.2. ”Vilka verktyg är nödvändiga att ta till för att finna struktur i 
kvartetten? 

Att sätta datum för repetitioner är en självklarhet, enligt Michelle. Det blir svårt att 
sätta mål om inte detta sker innan. Michelle var inte tydlig med detta gentemot 
kvartetten i början av arbetet, men hon insåg tidigt att det inte fungerade och beslöt att 
åtminstone boka två datum i förväg. Samtidigt var det svårt att genomföra ett schema 
på grund av att tiden var snar och vissa i kvartetten kunde inte svara på exakt vad som 
skulle ske under de kommande veckorna från deras sida. Detta påverkade också 
prestationen under repetitionerna eftersom det inte fanns möjlighet att sätta specifika 
mål. 

Initiativ var ett viktigt begrepp som Michelle önskade se hos de andra i kvartetten. 
Hon vågade förvisso inte kräva för mycket av de personer som medverkade då det 
bland annat inte fanns en klar balans i mognad hos alla. När beslutet togs att ta de 
medlemmar som Michelle blivit hänvisad till insåg hon att åldern kunde eventuellt 
vara en risk då det skilde upp till tio år mellan några utav dem. Dessutom visste 
Michelle att alla gick i skolan, varav två fortfarande studerade på gymnasiet, vilket 
Michelle såg som en stor risk. Under den tidsperioden händer det mycket i till 
exempel personlig utveckling och mognad. Detta blev ett problem och Michelle 
kunde inte förlita sig på varje person till hundra procent av den orsaken att skillnaden 
mellan mognad hos alla var för stor.  

10.1.3. ”Hur ska man hantera arrangerandet av låtar som inte är 
anpassade för stråkkvartett?” 

Enligt Michelle skedde arrangeringen av hårdrockslåtarna utan några större problem. 
Visserligen hade inte gruppen arrangerat i den typen av musikstil tidigare, men att ta 
ut melodier och rytmer har aldrig varit något problem förut.  
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Det största hindret med arrangerandet som uppkom var att komma fram till vilka 
roller varje instrument skulle besätta i förhållande till hårdrocksbanden. I 
hårdrockslåtarna ingick ingen cello eller violin på originalet, utan här fick Michelle 
tänka om och bilda en bild av att stråkkvartetten var bandet. Ett moment som inte alls 
var enkelt.  

Förklaringen till valet av låtarna är att samtliga tre låtar kan igenkännas hos 
målgrupper som inte intresseras av hårdrock. Vardera band som skrivit låtarna har 
haft en stor framgång och satt sina fötter på andra scener än där deras genre hör till.  

Personligen valde Michelle inte låtarna för dess skivförsäljning och popularitet, utan 
för vad hon själv hade för intresse av låtarna.  

 

10.1.4. ”Hur ska man förhålla sig till marknadsföring i samband med 
stråkkvartett?” 

Att marknadsföring var en självklarhet hos intervjupersonerna kunde Michelle förstå 
direkt. Kunder jagar inte det dem inte ser utan väntar sig uppvaktning och service, 
därför krävs regelbunden kontakt med diverse intressent.  

10.1.5. ”Är det viktigt att använda sig av juridiska hjälpmedel när man 
spelar i en stråkkvartett?” 

Michelle håller med intervjuperson A om att man inte bör spela tillsammans om man 
inte har förtroende för samtliga medlemmar, men efter situationen som uppstod i 
hennes fall så är hon ändå tveksam. Visserligen vill hon skilja på om man har arbetat 
eller känt varandra ett bra tag innan där en relation redan byggts upp och på att sätta 
ihop en kvartett med personer som är helt okända. Det finns redan någon typ av 
säkerhet om en relation byggts upp innan, men att lära känna nya personer för 
samarbete ska inte vara ett hinder. Nya ansikten kan generera nya erfarenheter och 
kunskaper. I detta fall visste alla innebörden av de krav Michelle ställde, och alla hade 
muntligt gått med på omständigheterna. Ändå svek två av dem kvartetten och 
resulterade i att hon fick avbryta proceduren. I efterhand har Michelle funderat 
mycket kring just avtal och rättigheter och om hon skulle tagit till någon typ av avtal 
mellan medlemmarna.  

11.2. Tidsplan 
Tidsplanen höll inte på grund av att det kom många förhinder. Arrangemangen krävde 
mer tid än förväntat. Förklaringen är att examensgruppen aldrig tagit i denna typ av 
musikstil i samband med stråkkvartett. Det var något helt nytt. Det största hindret var 
att besluta vilken stämma som skulle ta diverse sångmelodier, gitarriff och rytmer. 
Dessa punkter är också grunden för att få arrangemangen så lika originalen som 
möjligt. Tiden var snar och efter ca två veckor hoppade cellisten av på grund av att 
han inte hade tid. Detta ledde till att examensgruppen fick ändra på planerna och 
försöka hitta en ny medlem. Veckan därpå hoppade den andra violinisten av för att 
hon ville sluta spela fiol. När examensgruppen bad henne att stanna kvar, eftersom det 
ändå bara var två veckor, hade hon inget svar. I slutändan fick examensgruppen 
besluta att avbryta kvartettspelandet.  

Examensgruppens förståelse i efterhand är att det är förberedelse som är den 
viktigaste punkten i hela arbetet. 
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11.3. Case: 
Michelle kände inte många stråkmusiker i Västra Götaland som hade kommit långt i 
sin musikaliska utveckling på sitt instrument. Valet av musiker fick uteslutas utifrån 
andras synvinkel på hur talangfull musikern var. Med tanke på tidspressen kunde 
examensgruppen heller inte lägga mer tid och energi på sökandet efter musiker på 
högre nivå. Det blev ett resultat av att examensgruppen kände att stråkkvartetten inte 
höll den nivå som önskats.  

Dock fann Michelle en gemenskap med de andra musikerna. Hon kunde yttra sig vid 
korrigeringar av fel utan några bekymmer. Visserligen skedde inga stora förändringar 
vid tillsägning. Förklaringen är att alla inte stod på samma musikaliska nivå. 

Förklaringen till valet av låtarna är att samtliga tre låtar kan igenkännas hos 
målgrupper som inte intresseras av hårdrock. Vardera band som skrivit låtarna har 
haft en stor framgång och satt sina fötter på andra scener än där deras genre hör till.  

Personligen valde examensgruppen inte låtarna för dess skivförsäljning och 
popularitet, utan för vad gruppen kände personligen om låtarna.  

Efter arbetets gång insåg projektgruppen att det skulle behövts fler repetitioner och 
mer tid till att repetera låtarna med kvartetten. Anledningen var att samtliga 
medlemmar inte låg på samma psykiska och musikaliska nivå. Det var allt för stor 
skillnad. Michelle tror att om hon skulle hittat jämlika musiker så skulle arbetet blivit 
mer effektivt. Troligtvis hade inspelningen också resulterat i kvalitet på en betydligt 
högre nivå.  
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12. Sammanfattning: 
Av analysen kan Michelle sammanfatta att om hon skulle starta en kvartett i framtiden 
för till exempel lansering skulle hon ha en kvartett redan färdig och redo för repetition 
innan start av liknande projekt. Momentet att hitta potentiella medlemmar till 
stråkkvartetten på så kort tid är orimligt och även om hon hittade medlemmar till 
kvartetten så skulle det inte hålla i längden. Efter att Michelle fått erfarenhet av 
personer som inte hållit de muntliga avtal som faktiskt gjordes kommer hon lägga mer 
tid på att finna rätt personer. Dessutom hade alla de punkter angående mål, promotion 
och avtal diskuteras med kvartetten detaljerat för att allihop ska få en likvärdig 
respekt och förståelse i det samarbete som komma skall. Inget bör vara otydligt.  

Hon kan också sammanfatta att om arrangerande av sådan typ av musik som inte är 
anpassat för stråkkvartetter, också kräver omsorg. Då detta tillfälle dyker upp nästa 
gång kommer hon att ha genomgått denna process tidigt under arbetets gång för att 
det ska finnas tid över att kunna gå tillbaka i arrangemangen för reflektion.  
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14. Bilagor 
Bilaga 1. Bilder på Stråkkvartetten: 
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Bilaga 2: Frågeformulär/ Intervjufrågor: 
Frågeformulär 

‐ Hur startar man en stråkkvartett på professionell 
nivå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Hur fick ni idén till att starta en stråkkvartett? 

Hur hittade ni varandra? 
Kände ni varandra sedan innan start av denna kvartett?  
Hur funkade ni ihop som kvartett?  
Var kemin på topp redan från början eller fick ni jobba på 
det? 
Var det någon speciell i ensemblen som tog mer initiativ, 
någon som tog ledarrollen? Behövs en ledarroll? - Varför? 
Varför inte? 

2. Fanns det något specifikt mål med denna kvartett? 
Var det något speciellt ni ville uppnå? Varför? Varför inte? 
Vad var syftet? Har det ändrats med tiden? 

3. Hur har ni marknadsfört er? 
Tog ni till hjälpmedel, som exempelvis ett promotionbolag? 
Tycker ni det här ämnet är viktigt? - Varför? Varför inte?  
Har det hjälpt er att hitta nya kontakter? 

4. Vad har ni för planer i framtiden?  
Vad tror ni att det finns för framtid för en traditionell 
stråkkvartett?  
Finns det någon marknad? I så fall hur stor?  
Skulle ni kunna tänka er att bara jobba med 
stråkkvartetten? - Varför? Varför inte?  

5. Avtal mellan musiker? 
Vad får ni för tankar när ni hör det? 
Är det något som bör tas till när man ska starta en 
ensemble på en professionell nivå?  
Vad finns det för risker om man inte tar till skriftliga avtal? 
Vilka konsekvenser kan uppkomma och vilka åtgärder, i 
prioriteringsordning, behövs göras? 

6. Vilka svårigheter finns det med inspelning i studios av 
kvartetten? Risker, Konsekvenser och åtgärder? 

7. Tänk er att ni har ett stort projekt på gång med kvartetten. 
Till exempel en turné eller en inspelning med någon artist. 
Hur skulle ni gå tillväga om till exempel cellisten blir svårt 
sjuk?... 
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Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning/ 

Michelle Barth-Croon 

 

 

Bilaga 3: Arrangemangen: 
1. ”Fear of the dark”  

Inspelning på låten: 
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Fear%20of%20the%20Dark%20fi
nal%21.wav  

Noter på arrangemanget: 
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Fear%20of%20the%20dark%20fi
nal.pdf  

2. “Nothing else matters”: 

Inspelning på låten: 
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20Else%20Matters%20fi
nal%21.wav  

Noter på arrangemanget: 
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20else%20matters%20fi
nal.pdf  

”Sweet child of mine”: 
Noter på arrangemanget: 
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Sweet%20Child%20of%20Mine%
20final.pdf  

…Det kanske bara gäller två veckor, men turnén ska startas 
om tre dagar och inspelningen ska göras veckan därpå.  
Vad händer? Är det viktigt med avtal? Är det så att ni enligt ett 
kontrakt måste byta cellist. Om ni inte har ett kontrakt hur går ni 
tillväga med turnén? Om det hade funnits möjligheten att kunna 
byta medlemmar. Skulle ni gjort det eller skulle ni välja att avsluta 
turnén. Är det kanske så att varje medlem i kvartetten är unik och 
helt enkelt inte kan bytas ut.   
Prioritering, värderingar? Konsekvenser och åtgärder? 
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http://dl.dropbox.com/u/7297045/Fear%20of%20the%20dark%20final.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20Else%20Matters%20final%21.wav
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20Else%20Matters%20final%21.wav
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20else%20matters%20final.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Nothing%20else%20matters%20final.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Sweet%20Child%20of%20Mine%20final.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7297045/Sweet%20Child%20of%20Mine%20final.pdf
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Bilaga 4: Intervju med Intervjuperson A: 
Intervju med Dieter Schöning 

1. Wiveka, violin, Johanna, viola, och Lena, cello, startade kvartetten år 1997. 
De kända Dieter på den tiden, men då hade de egentligen tanke på en annan 
första violinist. Dock fick den andra violinisten förhinder, så istället frågade 
dem Dieter. 
Kemin i kvartetten var bra redan från början. Det funkade riktigt bra, enligt 
Dieter. 
”Självklart finns det en ledarroll, ett ”1:a violinsyndrom”, säger Dieter. Dock 
hade kvartetten inget behov av någon kapellmästare utan de tänker modernt 
där allas åsikter är likvärdiga. Dessutom är det tjejerna som startat detta så 
Dieter kände inte att det var varken hans ansvar eller rättighet att spela den 
rollen.  
 

2. ”Vi ser hur det går” förklarar Dieter hur de tänkte vid start av kvartetten. Det 
fanns inga direkta mål som de följde, utan tanken var att få spela med varandra 
och lära sig så mycket av varandra. Självklart hjälpte det att tre av dem 
medverkar i Göteborgsoperans orkester. Dieter är konsertmästare, Wiveka 
som första violinist och Johanna som alternerande stämledare. Lena har också 
medverkat i orkestern i några år, men sedan 2005 har hon frilansat och 
undervisat.  
Det började med att någon bad dem att spela på ett evenemang och därefter 
flöt det på. ”Ringa på vattnet”, som Dieter uttryckte sig. ”Den kände den, som 
kände den, så egentligen behövde vi aldrig anstränga oss för att hitta 
spelningar.” Dock förklarade han att det kanske låter som om det är lätt. ”Så 
många spelningar hade vi inte. Det är ju inte så konstigt med tanke på att alla 
jobbar heltid med musiken på annat håll. Det finns helt enkelt inte så mycket 
tid”.  
Inga mål fanns i början men med tiden ändrades det ganska fort, då de märkte 
att de hittade spelningar och så vidare. ”Ringa på vattnet”, som Dieter 
uttryckte sig om och om igen. Dock inga stora planer. ”Ingen av oss har 
varken tid eller energi att lägga ner så mycket tid för att göra något större”, 
menar Dieter. Ett mål de åtminstone försökte luta sig mot var att hålla minst 
en konsert per månad. Dieter håller med om att det måste finnas något att luta 
sig mot.  
Önskemålet är att få spelningar internationellt.  
 

3. Marknadsföring, är det viktigt? ”Mycket viktigt”, uttrycker Dieter. Man måste 
visa sig och synas hela tiden för att hålla en stabil nivå utåt sett, enligt Dieter. 
Något hjälpmedel har aldrig direkt tagits till, förutom en gång. Idag gör de 
dock allt själva. Hemsidan försöker de hålla uppdaterad så mycket som 
möjligt och så skapar de folders som skickas ut till företag och andra 
intressenter i hela Sverige. Det är dessa folders som de lägger mest tyngdpunkt 
på och som också funkar riktigt bra. ”Det ger spelningar, absolut!”, säger 
Dieter.  
De gör också pärmar där de samlar allt material och repertoarer de har att 
erbjuda. Det här är något som de tänkt på ordentligt. De vet att klassisk musik 
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inte räcker till. De behöver något mer och därför har de nischat sig till att vara 
en kvartett med brett utbud. Allt från klassiskt till pop. Detta för att det ger 
dem en större målgrupp och det har det gjort, enligt Dieter. 
Något de skulle vilja i framtiden är att göra ett samarbete med ett 
promotionbolag. I nuläget finns det inte tillräckligt kapital i budgeten, men i 
framtiden.  
 

4. Planer? Det är svårt, säger Dieter. Vissa i kvartetten är ju fastanställda på 
operan och trivs. De har visserligen önskemål att få spela mer med kvartetten, 
så de jobbar på att fixa mer gigs. Dock krävs det mycket energi som 
egentligen inte finns.  
De har vissa interna planer som de hoppas kan bli något bra. Som exempelvis 
att få mer tv spelningar. Detta, enligt Dieter, kan generera gigs utomlands.  
Framtiden var väldigt enkel att förklara, enligt Dieter. ”Det finns en framtid, 
men det ligger inte mycket pengar i det”, menar Dieter. I alla fall inte i 
Sverige, inte ens Norden. Dieter refererar till Freskkvartetten som satsade 
utomlands och blev riktigt stora i USA, men i Sverige lyckades de inte.   
När jag frågade om han och de andra i kvartetten skulle kunna tänka sig att 
arbeta med kvartetten på heltid, brast han ut absolut på en gång. Förutom det 
ekonomiska förklarade han att kvartettspelandet har gett honom och de andra 
ett annat synsätt på samspel och speciellt när det kommer till personlig 
musikalisk utveckling. Dieter menar att samspelet kräver en viss kvalitet 
personligen för att det ska fungera tillsammans med de andra. Därför kräver 
det också att man övar regelbundet. 
 

5. Avtal mellan musiker var ett svårt ämne att diskutera. Det fanns liksom inget 
att sätta foten på heller om hur det borde vara. Dieter förklarade dock med 
bestämd blick att om det inte finns något förtroende i gruppen, så varför ska 
man ens fortsätta tillsammans.  
När han hörde begreppet avtal brast Dieter bestämt ut att alla i kvartetten delar 
lika. Han förklarade att alla är likvärdiga och kräver samma respekt. 
Egentligen har de aldrig diskuterat kring det ämnet. Det har aldrig varit ett 
behov. Ett exempel som han tog upp var den att det kapital de delar på är för 
spelningen. Förberedning och arrangering av låtar är inte deras ansvar och har 
en så länge inte varit. Det tar arrangören hand om.  
Det tas upp, i samband med detta ämne, ett exempel på hur det skulle vara om 
man bestämt ett datum för en spelning med kvartetten och en av 
medlemmarna hoppar av i sista sekund. Hade skriftliga avtal varit viktigt att ta 
till? ”Muntliga avtal ska gälla” säger Dieter. Det är många som glömmer att 
muntliga avtal är likvärdiga med skriftliga, menar Dieter. 
 

6. Inspelning i studios var inga konstigheter för Dieter. Han råder om att spela 
live, det vi säga med hela kvartetten samtidigt. Köra allt i ett. Dieter nämner 
att det är väldigt lätt att första violinisten agerar ledare. Då menar han att man 
tar ställning till vilka uttryck som ska göras. Hur? När?  
 
 

7. Den här frågan var svårast. Moraltänk började han med. Efter en lång 
diskussion om denna fråga fram och tillbaka säger Dieter att om ett eget album 
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ska spelas in och cellisten blir sjuk ska man ställa in alltihop. Det blir ju inte 
”Klarakvartetten” utan originalmusikern. Dock berättar han att om en turné 
skulle göras med en artist så skulle man definitivt få byta ut cellisten. Det 
skulle inte se bra ut för ”Klarakvartetten” om de ställde in det helt och hållet. 
Här är namnet viktigare än ansiktet. ”Här får man då ha förtroende i 
kvartetten. Att man gör det för kvartettens skull och inte för att byta ut någon”, 
säger Dieter.  
Fortfarande säger Dieter envist att om man inte har ett förtroende i gruppen 
ska man heller inte spela tillsammans. Ett avtal ska inte behöva tas till. Han 
lägger också till att det skulle gälla om någon av dem faktiskt skrev alla 
arrangemang, då skulle man internt kunna besluta hur mycket mer denne ska 
få för att ha gjort detta. Det var en självklarhet och skriftliga avtal ska inte 
behövas.  
Skriftliga avtal görs dock vid spelningar. Mellan arrangör och kvartetten. Där 
är det viktigt att veta att det är den här kvartetten som har spelat och att dem 
ska ha så här mycket och så vidare. Det skrivs då kontrakt med varje musiker i 
kvartetten. 

 

Bilaga 5: Intervju med Intervjuperson B: 
1a  Vi spelade tillsammans i en kammarorkester och tyckte att musikvärlden 
behövde ytterligare en stråkkvartett. Vi ville naturligtvis bli den mest unika och bästa 
av alla. 1b Vi kände varandra sedan länge men genom att börja spela stråkkvartett 
hittar man hela tiden nya sidor hos sina kollegor och även hos sig själv. 

1c Vi fungerade bättre och bättre fram till en vändpunkt som så småningom 
resulterade i att kvartetten sprängdes. 

1d Vi tänkte inte så mycket på kemin. Olika viljor och personligheter färgar en 
stråkkvartetts möjligheter avseende uttryck och expansion. 

1e I alla grupper finns det mer eller mindre dominanta medlemmar. Så länge 
konflikter går att lösa kan man leva med det. Det finns två typer av stråkkvartett. Den 
ena består av violinsolist med komp. Den andra är en formation där varje enskild 
stämma är viktigare än de andra. 

 

2 Vi ville leva på att spela kammarmusik. Att vara fria utövare som inte styrdes 
av andra. Att vara konstnärer med andra ord. Med tiden förändras behoven både 
ekonomiskt, trygghetsmässigt och hur mycket tid man vill lägga ner på sina 
aktiviteter. Man upptäcker dessutom att livet består av så mycket annat än att spela.  

 

3 Vi hart aldrig haft någon impressario. Vi har haft målet att varje konsert ska 
generera två nya. Information och utnyttjande av kontakter har varit viktigt. Goda 
relationer med arrangörer m.fl. är a och o. Marknadsföringen är viktigast vad man än 
vill sälja. Sitter man på sin kammare och väntar att telefonen ska ringa händer 
ingenting. 
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4 Mina planer är att spela på en sådan hög nivå där allas erfarenheter skapar en 
mognad och insikt i spelet och där de tekniska svårigheterna inte behöver sätta käppar 
i hjulet och bränna värdefull repetitionstid. Att enbart spela stråkkvartett i Sverige är 
idag omöjligt om man vill leva på det. Då krävs en internationell marknad. Även den 
är stenhård idag. Att få grilla med familjen på altanen är just nu mer värdefullt än att 
åka buss och bo på motell. 

 

5, 6, 7 Att kunna lita på varandra och att känna ansvar. Bestämma hur man ska bära 
sig åt om det uppkommer situationer som kan förstöra för de andra. Vad räknas som 
sjukdom? När kan man ta vård av barn o.s.v.? Är arrangörerna trovärdiga? Betalar de 
i tid? Skadar inte med kontrakt. Gäller att komma överens om allt innan konserten. 
Annars blir man lätt lurad. Det är nästan omöjligt att skaffa ersättare för ett inrepeterat 
program. Publik och arrangörer vill helst se en grupp i originalutförande. Avseende 
studioinspelningar gäller det att ha koll på rättigheter och att STIM och SAMI-avtal 
följs. Tips: Spela rent! 

 

8 1 Ta kontakt med arrangörerna och försök att flytta de första konserterna 

 2 ordna ersättare 

 3 skjuta upp inspelningen 

 4 tänka på att det finns ännu värre saker 

 5 sälja huset 

 6 inteckna violinen 

 7 ta livet av sig 
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Bilaga 6: Loggbok: 
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