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Abstract 

 

If guidance counselors are to do as good a job as possible, they need to have as much 

comprehensive information as possible when it comes to possible career paths for their clients. To 

get on the way to get this information I, in this study, examined how musicians - specifically flute 

players career paths could seem. I examen this by doing five interviewees. This study is for 

guidance counselors, so they hade a more solid foundation to stand on, but also for aspiring 

musicians to get new perspectives to consider when faced with career choices. 

 

The study is conducted through five interviews with professionals flutists; Agneta, Harry, Jenny, 

Eva and Pepita who all work or have recently worked as professional musicians or teachers. With 

professional musician, I mean the ones in one way or another is or has been employed musicians 

and also is in the same or higher level in terms of their music ability than those who are employed. 

Their stories, compiled into separate stories which I have compared to some theories of career 

paths. The theoretical points of the study are based from Holland's matching theory , which matches 

individuals to environments where they can utilize their skills and knowledge . Holland believes 

that to get a harmonious society and all individuals to get something out of their jobs one should 

find environments that suit these individuals. 

 

Careership-theory of Hodkinson and Sparkes, believe that one creates ones career by ones election 

but is simultaneously influenced by both the environment one grew up in, their personality and their 

characteristics - their habitus – but also how the environment is when carrying out elections. 

Even fragments from Browns approach I will use in the study, who briefly says that no one can ever 

possess all the relevant information and therefore choices that are made are always qute random. 

The stories are also compared with each other and from all of this, conclusions are drawn about the 

ways that are possible for flutists, or at least has been possible so far. The study showed that all the 

interviewees had some commonalities - that they all taught in some form, even those who were not 

interested in educating as a profession. 
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Sammanfattning 

För att studie- och yrkesvägledare ska göra ett så bra arbete som möjligt behöver de inneha så 

mycket allsidig information som möjligt när det kommer till möjliga karriärvägar för sina klienter. 

För att komma en bit på vägen till denna information undersöks i denna studie hur musikers – 

specifikt flöjtisters karriärvägar har sett ut för de fem intervjupersonerna. Detta både för att studie- 

och yrkesvägledare ska kunna ha en stadigare grund att stå på, men även för att blivande musiker 

ska få nya perspektiv att ta hänsyn till när de står inför karriärval.  

 

Studien genomförs genom fem kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma flöjtister; Agneta, Harry, 

Jenny, Eva och Pepita som alla jobbar eller har nyligen jobbat som professionella musiker eller 

lärare. Med professionella musiker menar jag de som på ett eller annat sätt är eller har varit 

anställda musiker och dessutom är i samma eller högre nivå när det gäller deras musiska förmåga än 

de som är anställda.  

 

Deras historier har jag sedan sammanställt till separata berättelser som jag sedan har jämfört med 

vissa teorier om karriärvägar. De teoretiska utgångspunkter studien utgår ifrån är Hollands 

matchningsteori, där man matchar individer till miljöer där de får nyttja sina färdigheter och 

kunskaper. Holland menar att för att få ett harmoniskt samhälle och få alla individer att få ut något 

av deras arbeten bör man hitta miljöer som passar dessa individer. 

 Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes som menar att man skapar sin karriär genom 

sina val men påverkas samtidigt av både miljön man växt upp i, sin personlighet och sina 

egenskaper – sitt habitus - samt hur miljön ser ut då man genomför valen.   

 Även bitar från Browns synsätt kommer jag använda mig av i studien, som kortfattat menar 

att ingen kan någonsin inneha all relevant information och därför görs val alltid delvis slumpvis.  

Berättelserna jämförs även med varandra och utifrån allt detta dras slutsatser om vilka vägar som är 

möjliga för flöjtister, eller åtminstone har varit möjliga hittills. Studien visade att alla 

intervjupersonerna hade vissa gemensamma nämnare, som att de alla undervisat i någon form, även 

de som inte var intresserade av detta som en yrkesroll.  

 

Nyckelord: Studie-och yrkesvägledning, musiker, flöjtister, karriärvägar 
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1 Inledning 
Det finns drygt 50 estetiska högskoleförberedande utbildningar med inriktning musik för tillfället i 

Sverige. Detta betyder att det finns fler och fler unga människor som brinner för musik eller 

åtminstone har ett relativt stort musikintresse och vill ägna sin tid åt det. Man skulle kunna fråga sig 

om vårt samhälle har en efterfrågan stor nog att kanske inte alla, men många av de som vill ägna sig 

åt musik kan göra det eller borde vi vägledare fokusera mer på att upplysa elever om den svåra 

vägen de har framför sig? När det gäller specifikt klassiska musiker finns det mer begränsade 

utbildningar, och en del av de som vill läsa vidare söker sig utomlands. Hur påverkar detta våra 

svenska orkestrar och konkurrensen för att få jobb som professionell musiker?  

 

Från ett samhällsperspektiv kan man se att det är många gymnasieelever som utbildar sig inom 

musik men inte sedan fortsätter på samma spår efter gymnasieskolan. Moderaternas skolpolitiske 

talesperson Tomas Tobé sa till Sveriges radio i augusti 2012 att de ville begränsa elever som läser 

på det estetiska programmet efter efterfrågan på arbetsmarknaden. I denna studie kommer jag inte 

ägna mig åt gymnasieskolan och ungdomars karriärtankar och framtidsplaner som de ser ut idag, 

utan istället se hur det har kunnat se ut tidigare, bland musiker som faktiskt tagit sig en bit på sin 

resa.  

 

I utbildningen till Studie- och yrkesvägledare vid Umeå Universitet har vi lärt oss hur man kan tolka 

karriärvägar och ifrån vilka perspektiv man kan se dem. Enligt mig bör vi också lära oss hur de 

faktiskt kan se ut, alltså konkreta exempel på hur en individ kan ta sig från punkt A till punkt B. 

Detta har vi dock inte gått igenom, kanske är det därför jag personligen har en viss nyfikenhet kring 

detta.  

Vad gäller tidigare undersökningar inom området finns det begränsat. Jag har inte hittat 

någon studie om musiker eller konstnärers karriärvägar, vilket inte betyder att det inte finns några, 

men kan ses som att det är svårt att finna dessa. Jag ser att detta är en väl behövd studie som jag 

hoppas kan komma till nytta för blivande musiker och de studie- och yrkesvägledare som kommer i 

kontakt med dem. Detta på grund av att båda dessa grupper behöver så mycket information så att de 

ungdomar som ska välja karriärväg och studievägledare som hjälper dem ska kunna göra ett så bra 

och underbyggt val som möjligt.  
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1.1 Syfte 
För att kunna undersöka musikers karriärvägar har jag valt att undersöka specifikt nu 

yrkesverksamma flöjtisters karriärval. Vilka yrken finns när man vill hålla sig till ett instrument och 

vilken efterfrågan kan ett träblåsinstrument leda till? Vilka vägar kan de gå och vilka typer av yrken 

finns att tillgå i dagens Sverige? Jag har gjort denna avgränsning på grund av min begränsade tid 

och mitt personliga intresse, men också för att ge exempel på karriärvägar som kan vara möjliga till 

de ungdomar som står inför val idag.  

1.2 Frågeställningar 
x Hur har intervjupersonernas karriärvägar sett ut?  

x Hur ser deras arbetssituation ut och hur ser de på branschen?  

x Har dessa individer fått studie- och yrkesvägledning i någon form och hur har de i så fall 

påverkats av denna? 

x Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa individers karriärer och karriärteorier jag 

analyserat? 

 

 

6 



2 Bakgrund 

2.1 Skolvärlden 
I Lpf 94 står det: Skolan ska särskilt sträva mot att ”varje elev som lämnar utbildning på individuellt 

program i gymnasieskolan har en planering för och goda möjligheter till fortsatt utbildning eller 

förvärvsarbete” (s. 10) 

Detta tolkar jag som att allmänt sett, är utbildningen skyldig att se till att alla elever har möjligheter 

att fortsätta inom samma område när de gått ut gymnasieskolan.  

Senare i Lpf 94 står det att ”eleverna ska få kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt 

studieområde, samt om möjligheter till utbildning” (s. 15) vilket stödjer min tolkning.   

Detta strider dock mot min personliga erfarenhet om att det fanns mycket få yrken jag personligen 

hade någon möjlighet att passa in på. Uppfattningen jag fick under min gymnasieperiod var att 

antingen kunde jag bli flöjtlärare, eller professionell musiker – vilket då kändes omöjligt att nå.  

 

I ”Musiken, skolan och livsprojektet” tar Scheid (2009) upp hur elever på det musikestetiska 

programmet har olika ambitioner med sin utbildning. Det visade sig i Scheids enkätundersökning 

att hälften av alla musikelever i undersökningen hade ambitioner att fortsätta med musiken inom sitt 

yrke, medan andra hälften hade andra ambitioner. Författaren menar att man kan tolka det som att 

de som inte har ambitionen att arbeta med musiken ser gymnasieutbildningen som en väg att 

utvecklas personligt eller skaffa sig kulturellt kapital, därigenom förändra eller utöka sitt ”habitus” 

(Bourdieu 1994). Med habitus menas en individs personliga förhållningssätt som skapas av 

relationer, erfarenheter och den kultur eller miljö den växt upp i.  

I Babas studie (2007) undersöktes i vilken utsträckning de utexaminerade från Kungliga 

musikhögskolan i Stockholm studenterna jobbade med musiken. Det visade sig att det bara var ett 

fåtal – två av trettio – som inte ägnade sig åt musiken i sitt yrkesliv. Detta kan tolkas som att ju 

högre utbildning desto mer ambitiösa är de musikintresserade. Med det menar jag att de 

gymnasieungdomar som läser musikestetiska program i allmänhet gör det för att kunna utöva sitt 

fritidsintresse. De som väljer att läsa på högre utbildningar å andra sidan, och söker sig till 

utbildningar som finns på Kungliga Musikhögskolan till exempel är beredda på att och vill fortsätta 

med musiken som en karriär.  
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2.2 Flöjtistens miljö 
Jag som flöjtist har egen erfarenhet av hur det kan se ut för flöjtister i olika sammanhang och i 

denna studie kommer jag öka även mina kunskaper. När jag började spela i min barndom började 

jag med blockflöjt, men tröttnade och gick över till tvärflöjt, vilket vanligtvis är den flöjt man 

menar när man talar om flöjter i allmänhet.  

Flöjten är ett instrument inom blåsinstrumenten, mer specifikt inom träblås- familjen, tillsammans 

med blockflöjt, saxofon, oboe, klarinett, fagott till exempel. De flesta träblåsinstrument är gjorda av 

trä eller delvis trä, men trots att flöjten oftast är helt gjord av metall räknas den inte till bleckblås- 

familjen vilket beror på hur ljudet uppstår i instrumentet. Till bleckblåsinstrument hör till exempel 

trumpet, trombon, althorn och tuba.  

          Flöjten används i många orkestrar, och ingår alltid i en symfoniorkester som är den största 

typen av orkester. I en symfoniorkester spelar man främst klassisk musik och konstmusik som 

opera, enligt noter och leds av en dirigent, exempel på symfoniorkestrar är Norrlandsoperans 

symfoniorkester, Opus Norden Symphony Orchestra eller Vienna Philharmonic – den sistnämnda 

har en återkommande nyårskonsert. Man kan även använda flöjten som soloinstrument, eller i olika 

typer av ensembler(en ensemble är en mindre grupp människor som spelar tillsammans oftast med 

olika instrument, tex. en trio, kvartett eller oktett), jazzgrupper, band av olika slag. Dessa slags 

grupper kan också benämnas orkester, men när jag använder ordet hänvisar jag till symfoniorkestrar 

i allmänhet.  

 

I studien ”Vad gör musikstudenter efter avslutade studier?” tar Mirela Baba upp att det blir svårare 

att få jobb som musiker för de som gick ut 2000 än de som gick ut 1995. Baba tar även upp hur 

studien visar att de flesta musiker har timanställning eller frilansar – vilket visar på att de har en 

ekonomisk osäkerhet inför framtiden (Baba 2007).  

De typer av arbeten en flöjtist kan ha är fler än man först kanske tror. Det första jag 

personligen tänker på är orkestermedlem eller flöjtlärare. Men många av de mekaniker och 

återförsäljare av flöjter kan även frilansa vilket många gör, spela i olika konstelationer eller 

finjustera flöjter för att få bättre ton – vilket kan ses som forskning i ett privat syfte.  

 

För att kunna både frilansa som flöjtist och söka jobb inom orkestrar krävs det att man själv äger sitt 

instrument, och ofta även en piccola - vilket då blir kostsamt. Detta är mycket ovanligt bland andra 

yrken - endast ett fåtal yrken kräver att man först måste investera i något – instrument eller kanske 

verktyg - innan man har möjlighet att söka jobbet.  

Det finns flera olika tvärflöjter – piccola, som kan spela ljusast, den vanliga C-flöjten eller 

sopranflöjten, altflöjt och basflöjt som går djupare än den ordinarie tvärflöjten.  
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2.3 Karriärval och Careership 
Savikas menar i Brown (2002) är det institutioner och samhället som i första hand styr över hur 

individer lever och vilka val de gör genom att skapa ”livsroller”. Livsroller formas utifrån det 

samhälle man lever i, man har en roll som tex. arbetsrollen, föräldrarollen, rollen som barn till sina 

föräldrar. Här bör också nämnas att Savikas skiljer på inre och yttre roller. Savikas menar att om 

man kan hålla en balans mellan dessa olika roller får man en stabilitet (Savikas i Brown et al. 2002). 

Om man utgår ifrån att individer styrs av samhället kan man förstå sig på hur och varför många 

flöjtister vänder sig till läraryrket, trots att de eventuellt inte var intresserade av utbildningsväsendet 

från början. Detta håller inte riktigt Hodkinson och Sparkes (1997) med om. De säger istället att 

man har ”careership” (s. 32) vilket betyder att en individ stannar upp i sin vardag och funderar på 

och genomför en förändring eller brytpunkt inom sin karriär såsom övergångar mellan skola och 

arbete till exempel. Författarna har delat upp brytpunkter i tre olika kategorier, frivilliga – när 

individen tar initiativ, strukturella – tex. grundskolan tar slut och påtvingade – tex. en uppsägning 

eller liknande. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att man inte kan göra karriärval utan att utgå 

ifrån något, utan att man gör dem i en viss kontext av något slag. Man utgår alltså från sitt habitus 

(Bourdieu 1994).   

Om man har detta i åtanke kan man tolka flöjtisternas karriärval som en funktion av 

samhällets styrning. Dessutom bör man då ifrågasätta vilka val eleverna som spelar instrumentet har 

möjlighet att välja utifrån sig själva eller om det eventuellt är samhället som kommer styra dem.  

 

Brown (2002) säger senare att de flesta yrkesval som görs, görs slumpmässigt. Med det menas att 

det inte är individerna som själva väljer sin karriär utan att det är externa variabler som bristande 

information och omständigheter som individen inte kan styra över. Brown menar dessutom att det 

inte finns några beslut som görs fullt informerade eftersom ingen kan inneha all relevant 

information.  

 

Hodikson och Sparkes (1997) har en liknande idé om karriärval. De menar att man inte kan välja 

något som ligger utanför ens ”horizon of action” – handlingshorisont. Med det menas att man inte 

kan välja ett yrke eller en karriär som man inte vet om exiseterar, eller är möjlig att välja. På olika 

sätt kan man vidga denna handlingshorisont, som dock kan vara svårt då en individ inte alltid kan ta 

till sig nya perspektiv. Detta beror på från vem och i vilken situation de nya vyerna kommer ifrån. 

 I vissa fall kan det vara så att unga människor inte kan ta till sig den hjälp i en studie- och 

yrkesvägledning som de ändå får (Hodkinson och Sparkes 1997). Detta beror enligt författarna på 

att de förslag eller de vidgade vyer vägledaren kommer med ligger bortom individernas 

handlingshorisont. För att någon ska kunna ta till sig ny information och nya perspektiv på 
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möjligheter måste de anpassas till individens habitus och handlingshorisont (Hodkinson och 

Sparkes 1997). 

 

Inom denna teori kan man se hur det enligt min erfarenhet kommer sig att många flöjtister 

undervisar, då de flesta har blivit undervisade och har en uppfattning om det yrket. Detta kan liknas 

med idrottare som alltid har en tränare i början av sin sport, som i vissa fall fortsätter och tränar 

yngre idrottare inom samma klubb. Om så är fallet, kanske information till eleverna kan förbättras 

för att fler skall kunna fortsätta inom de område de önskar.  

 

Vidare menar Hodikson och Sparkes att när unga människor valt en väg att gå, blir de påverkade av 

samhället på så vis att de får en snäv karriärväg framåt, utan att fundera över varför. Detta tolkar jag 

som att samhället eller miljön begränsar unga människors syn på vad de kan bli, vad som är möjligt 

eller lämpligt. De menar också att människors karriärval görs utifrån individer själva, tidigare 

erfarenheter, relationer och miljön eller kulturen de kommer i kontakt med (Hodkinson och Sparkes 

1997). Detta är vad skapar Bourdieus habitus (1994). Eftersom alla individer då har olika 

erfarenheter och habitus kan bara individen själv förstå sig på de bakomliggande faktorerna till 

valen (Hodkinson och Sparkes 1997).  

Enligt Hollands teori (Spokane, Lunchetta och Rishwine i Brown 2002) söker sig människor 

till de miljöer där de kan nyttja och utöva deras starka sidor. Enligt Hollands teori kan de flesta 

människor och miljöer delas upp i olika kategorier; ”realistic, investigative, artistic, social, 

entersprising and conventional” (Spokane et al i Brown 2002, s. 379).  Med hjälp av ett slags 

personlighetstest kan man få en personlighetskod bestående av tre bokstäver; R, I, A, S, E eller C. 

När det kommer till flöjtister i allmänhet skulle de förmodligen kategoriseras till artistisk 

personlighet, och alltså få med bokstaven A i sin personlighetskod.  
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3 Metod 
Intervjuer är ett kvalitativt sätt att samla in fakta då det är möjligt att ställa följdfrågor och se 

situationen från intervjupersonens perspektiv, vilket skulle göra det enklare för mig att få utförliga 

svar (Kvale och Brinkman, 2009). Då mitt syfte är att undersöka karriärvägar i dess helhet är denna 

metod en lämplig sådan för studien i fråga.  

En enkät skulle också kunna vara till hjälp i denna studie, då jag kan få en förenklad bild av 

ett större perspektiv om hur det ser ut, men detta kommer jag inte ägna mig åt i denna studie. Jag 

tyckte att intervjuer är den mest passande metod eftersom jag behövde ställa följdfrågor och jag 

behövde få intervjupersonens känsla och upplevelse av sin karriär. Därför är detta en studie som 

bygger på ett aktörsperspektiv och fokuserar på individers berättelser och upplevelser (Lundahl, 

2009).  

Platsen för intervjuerna var viktiga att välja med omsorg, då Trost (1997) menar att detta är 

viktigt. Forskaren eller intervjuaren ska ha i åtanke att om man genomför intervjuer i sitt eget hem 

kan intervjupersonerna känna sig i underläge, vilket kan påverka resultatet (Trost, 1997). Å andra 

sidan är intervjupersonens hem inte optimalt då störande moment kan uppstå som inte intervjuaren 

kan kontrollera, detta gäller även allmänna platser, som restauranger eller caféer.  

3.1 Procedur 
I början av min studie kontaktade jag flöjtister i Umeå, delvis med hjälp av att kontakta Umeå 

Flöjtförening, och delvis att gå genom mina egna kontakter för att hitta intervjupersoner.  

När jag kontaktat och fått klartecken från flöjtisterna bestämde vi tillsammans tider och platser att 

träffas på, och jag genomförde där intervjuerna. På grund av det tidigare nämnt angående val av 

plats tog jag speciell hänsyn till var jag bestämde att ses med personerna jag skulle intervjua, men 

när vissa av de hade ont om tid, träffades vi på deras arbetsplats.  

Innan jag genomförde intervjuerna frågade jag varje person om de ville eller inte ville vara 

anonyma, och om de tyckte det var okej att jag spelade in intervjun, efter jag förklarat vad studien 

handlade om och hur deras uppgifter och inspelningen skulle behandlas. Alla gav muntligt 

godkännande att både använda deras riktiga namn och att spela in respektive intervju.  

3.2 Urval  
Jag har valt att intervjua fem yrkesverksamma flöjtister. Detta gjorde att resultatet blev begränsat, 

vilket jag är fullt medveten om, och resultaten är inte representativa för alla flöjtister. Dessutom 

märkte jag under studien att resultaten av intervjuerna berodde mycket på hur mycket 

intervjupersonerna pratade självmant. Detta kan bero på min egen förmåga att hålla en intervju, 

vilket jag tror påverkar resultatet i viss mån.  
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Något jag är glad över är att jag fick en man att ställa upp, då många av dagens flöjtister är kvinnor. 

Även åldern fick jag en viss spridning på, vilket gör resultaten lite mer representativa än om alla 

vore lika gamla.  

Jag hade för avsikt att undersöka sambanden mellan det musikestetiska gymnasieprogrammet 

och dess påverkan på de flöjtister jag intervjuade, men då mer än hälften inte hade möjlighet att gå 

eller valde bort det estetiska programmet blev detta svårt. Istället riktade jag mig in på 

intervjupersonernas berättelser om konkurrens i branschen och de kopplingar jag kunde dra till 

karriärteorier.  
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4 Resultat  
I detta avsnitt kommer jag redogöra för resultaten genom att skriva berättelser om varje person jag 

intervjuat. Detta för att ha en tydlig avskiljning mellan dem och sedan i analys- och 

diskussionsavsnitten kunna jämföra berättelserna med varandra.  

4.1 Flöjtläraren - Agneta  

Agneta Högstadius är 59 år och bor i Umeå och jobbar just nu som producent på musikskolan på 

samma ort. Hon är utbildad till musiklärare med flöjt som instrument – på utbildningen till 

träblåspedagog – en treårig pedagogutbildning på Framnäs folkhögskola i Piteå. Innan detta gick 

hon en ettårig musiklinje på folkhögskolan, och efter pedagogutbildningen gick hon en 

suzukiutbildning. Suzuki var en japansk musikpedagog som hade filosofin att man ska stimulera 

unga barn för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt, både språkligt, socialt och musikaliskt 

(swesuzuki.org). Agneta visste redan innan hon började sin musikutbildning att hon ville undervisa, 

och hon gjorde även det på egen hand innan utbildningen.  

 När jag frågade Agneta om hennes gymnasieutbildning, berättade hon att hon gick den 

samhällsvetenskapliga linjen, då det inte fanns någon musikalisk att välja. Hon anser att gymnasiet 

inte påverkat henne så mycket när det gäller hennes arbete och senare utbildningar, men att det var 

en tid då hon utvecklades mycket socialt. Man bytte skolform och fick nya kompisar, ”just det att 

man bryter... jag tror det är bra det där” sa hon och menade att brytpunkten gjorde mycket för 

hennes sociala utveckling.  

 

Efter utbildningen till träblåspedagog fick direkt jobb på musikskolan i Umeå som flöjtslärare 

eftersom det fanns en stor efterfrågan när hon gått färdigt utbildningen på slutet av 70-talet. Hon 

berättar att hon helt kunde välja var hon ville jobba, och att hon valde att jobba i Umeå. Sedan 

Agneta fick denna anställning har hon gjort karriär som musiklärare för flöjtister på musikskolan.  

Hon bytte anställning till producent i höstas, en tillfällig tjänst som hon skapade själv. Vissa 

perioder har hon vikarierat som musiker, rektor och biträdande rektor. Hennes nuvarande tjänst är 

en administrativ tjänst där hon jobbar med produktioner av olika slag, som bygger på hennes 

musiklärarbakgrund.  

 Agneta menar att musiker-livet är väldigt tufft, att det kan liknas med elitidrottare som hela 

tiden måste vara på topp, medan musikläraryrket har ett mer avslappnat klimat. Hon ser mycket 

glädje i att lära unga människor att spela flöjt, och hon trycker på att hon har passion för musiken, 

vilket gör att hon kombinerar hobby och arbete. Hon tycker det är mycket positivt och att lärare i 

stort borde välja ett ämne att undervisa och inte läraryrket i första hand.  
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Förutom sitt arbetsliv som till största del varit som flöjtlärare är Agneta aktiv flöjtist genom att delta 

i Umeå Musiksällskap, som är en orkester. Hon spelar även kammarmusik med sina vänner, är aktiv 

i Umeå Flöjtförening och försöker spela folkmusik när hon har tid.  

 

4.2 Frilansaren Harry 

Harry Hallén är 73 år och jobbar just nu som frilansare och utgår från sitt hem i Pengsjö utanför 

Vännäs. Han spelar i första hand flöjt, men också elbas och gitarr och har därför spelningar, kurser 

och samarbeten med alla tre instrumenten men har även seminarier och privatlektioner för flöjtister. 

Hans karriärresa började i militärmusikkåren då han gjorde militärtjänst och blev tilldelad 

flöjtstämman i Boden av Ruben Lindvall ett år in i militärtjänsten, efter en provspelning. Innan 

detta hade han jobbat ströjobb och hade en anställning inom posten. Inom militären fick Harry 

kurser under en tid, och gick sedan över till att bli undervisad på heltid på Kungliga 

Musikhögskolan i två år och gick ut som löjtnant.  

 Från och med då behövde Harry inte söka jobb, utan han berättar hur han blev erbjuden jobb 

på flygvapnets musikkår i Uppsala eftersom han spelade i samma dansband som de som redan 

jobbade där. I Uppsala blev han även erbjuden att senare arbeta som timlärare på lärarhögskolan och 

musikskolan, där han lärde ut både flöjt och gitarr. ”Jag hade hur mycket jobb som helst” berättade 

han och förklarade hur han drogs till många olika jobb och vikariat då han hade tid över.  

 Efter en tid tog Harry tjänstledigt för att söka sig till Belgien och tog där diplom- och 

pedagogexamen i tvärflöjt, vid Royal de Liège – ett musikkonservatorium.  Han stannade sedan 

kvar i Belgien i tio år efter examen då han undervisade, spelade i ensembler och i orkester. Men 

efter att han hade haft tjänstledigt i tio år från musikkåren i Uppsala var han tvungen att välja om 

han ville säga upp sig eller komma tillbaka, och när han bestämt sig för att komma tillbaka erbjöds 

han en position i Norrlandsoperans Symfoniorkester. Där stannade han en kortare tid innan han blev 

erbjuden en lektorstjänst i Finland, där han också stannade kvar i tio år och jobbade både 

undervisande och i olika orkestrar. 

 Sedan han kom tillbaka till Sverige igen, har han frilansat på olika sätt, både som han gör 

nu, men också genom att ta kortare uppdrag för orkestrar, musikskolor och produktioner när han 

blivit tillfrågad.  
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När det kommer till arbetsmarknaden säger Harry att det är väldigt mycket tuffare nu, att han inte 

behövde bekymra sig när han var yrkesmusiker och att man nu skär ner på musiken, musikskolan 

och kulturen. Detta tycker han är väldigt fel, han jämför musiken med idrotten och menar att 

”kommuner satsar otroligt mycket mer på det sistnämnda, vilket är negativt och som musiker blir 

jag ganska upprörd”. Han menar också att inom musiken och musikskolan satsas det för lite, att 

man inte lär ut noter till gitarrister till exempel. Han fortsätter med att förklara hur han kan ha 

seminarier för de som jobbar inom hemvärnet i Stockholm men musikskolan inte är intresserade att 

ta nytta av hans kunskaper – vilket visar tydligt att även de som ska undervisa i instrumenten har 

tappat ambitionen.  

 

Som tidigare nämnt har Harry undervisat och undervisar en del i sin karriär, vilket han menar är 

både utvecklande och nyttigt. Han menar att det blir en slags repetition hela tiden, när man lär ut 

hållning och grunderna blir man själv påmind och kan gå igenom sitt flöjtspel från grunden och 

”inte bara flyta på toppen och jobba med sin teknik”. Harry beskriver miljön i musikvärlden som att 

den är liknande elitidrotten, där man tränar långa perioder för att sedan prestera inför publik och 

press. Han fortsätter med att säga att man behöver en stark självdisciplin för att hålla uppe sin 

förmåga, och tillägger att perioder man inte jobbar så mycket mår man ju inte heller så bra. Han 

fortsätter med att berätta om en intervju han hört med en berömt violinist – som fick frågan hur han 

jobbade på dagarna han var på resande fot. Violinisten förklarade att han behövde repetera fyra 

timmar om dagen, tre timmar långsamt och en timme i fullt tempo bara för att uppehålla den teknik 

och skicklighet han hade.  

Harry drar en annan liknelse från musiklivet till racerförare.  

När de kör gör de det i extrema hastigheter, men senast veckan innan de kör ett race har de 

studerat banan i detalj med hjälp av karta, mätt exakt vilka vinklar och hur banan svänger, 

för att sedan köra den i sakta tempo för att kunna göra alla specifika inställningar till bilen 

de behöver. Allt detta för att när tävlingen är ska banan sitta perfekt för att inget ska gå fel. 

På samma sätt kan man arbeta med ett stycke man ska spela upp – först går man igenom 

noterna och studerar hur det ser ut, kollar förtecken och taktart med mera. Sedan spelar 

man stycket sakta, en liten bit i taget för att sedan öka tempot och genomföra det i rätt 

tempo.  

 Avslutningsvis i mitt möte med Harry pratar han om detaljer man borde tänka på som 

flöjtist, och vad han tycker är viktigt att tänka på. En sak han nämner är att det är viktigt att man 

även sjunger för att förbättra sitt flöjtspel. Jag citerar; ”Man spelar inte flöjt utan man sjunger flöjt, 

man sjunger flöjt.”  
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4.3 Jenny – Frilansaren  

Jenny Samuelsson är 30 år och har sedan hon gått ut sin utbildning frilansat i hela Sverige. Just nu 

är hon bosatt i Umeå då hon och hennes sambo ville testa deras vingar och se om det skulle fungera 

att frilansa. Sambon är tillfälligt anställd som violast(viola-spelare) på Norrlandsoperan då vi hade 

vårt möte. Tidigare på dagen övade Jenny inför ett jobb hon fått en vecka senare, då hon skulle 

spela tillsammans med Hovkapellet i Stockholm. Hennes frilansjobb går till så att hon övar inför 

kommande jobb och provspelningar, det är också viktigt för henne att repetera så att hon håller sig 

på en stabil och bra nivå. Hon planerar att inte bo kvar, eftersom hon säger att det inte är hållbart att 

frilansa utifrån Umeå, då det kan bli mycket resor till hela Sverige och det då blir en kostnadsfråga.  

 Innan hon och hennes sambo flyttade till Umeå bodde de i Stockholm, där det finns fler jobb 

som vikarie på orkestrar och bättre möjligheter att frilansa.  

 

På gymnasiet gick Jenny det naturvetenskapliga programmet, då hon ville ha alla vägar öppna 

eftersom hon inte räknade med att kunna jobba med musiken. Hon började spela flöjt som så många 

andra, med musikskolan då hon var tio år, detta trots att hennes föräldrar är helt omusikaliska. 

Hennes gymnasieval var även påverkat eftersom hon ansåg att den estetiska linjen där hon bodde 

var flummig, det var inte inriktat på klassisk musik vilket gjorde att hon valde bort det. Efter 

gymnasiet gick hon ett år på folkhögskola i Helsingborg där hon helhjärtat satsade på flöjten, vilket 

hon såg som ett sabbatsår då hon inte än ville plugga vidare i någon för ambitiös mening. Hennes 

val påverkades delvis här av människor omkring henne, och hon menar att ingen förutom hennes 

egna föräldrar stöttade och tyckte att hon kunde satsa på musiken. ”Ja men det är ju ingenting, nä, 

du ska bli något annat, det ska du bara ha som hobby” var kommentarer hon fick höra. Hon ser i 

efterhand att det inte var någon som hade kunskaperna för att ge henne alternativ, till exempel; ”det 

fanns inte någon professionell orkester i närheten och ingen som har riktigt koll på kulturen”. Men 

trots motgångar visste hon att hon ville jobba med flöjten i framtiden.  

 Så därför sökte Jenny sig till Musikhögskolan i Göteborg när året på folkhögskolan kom till 

sitt slut, och där hon var kvar i fyra år. Till sist åkte hon till London i ett år för att gå en 

masterutbildning för sitt instrument, då hon ville komma bort från musikvärlden i Sverige. När 

Jenny sedan kom tillbaka till Sverige igen började hon frilansa, vilket hon sen dess har gjort. Detta 

ser hon som en vinst – att hon la ner mycket tid och kraft och att hon faktiskt har lyckats ta sig fram 

på grund av sin egen motivation och disciplin.  
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Under tiden Jenny frilansat har hon även aktivt sökt jobb och provspelat både i Sverige, men också i 

Norge och Finland. Detta tycker hon är en bra erfarenhet, men beskriver det som väldigt tufft när 

man är tvungen att tävla om ett jobb. Branschen i sig menar hon är väldigt elitorienterad och det 

finns en stor rivalitet mellan dem som inte har fasta anställningar. Hon berättar hur det kan se ut på 

en provspelning;  

 Det har gått väldigt bra, för jag har kommit såhär tvåa på auditions. Och så är 

det flera olika rundor då man drar lott i vilken turordning man ska spela. Så 

spelar man bakom skärm de första rundorna för att domarna inte ska vara 

partiska... Sen är det ändå såhär att man kommer till finalrundan, när det har 

varit hundra som har sökt, och man har varit där i två hela dagar. Så är man 

kvar i finalrundan så säger dom att ”näe, vi vill nog inte ha någon av er.” Då får 

man vänta till nästa år då dom ska ha nästa provspelning. 

 

 Jenny menar att man kan vara precis på mållinjen för att få en längre anställning men när 

den ger till en annan person kan det kännas väldigt synd. Delvis beror på att det finns många som 

frilansar, men också att många orkestrar är bra på att rotera vikarier och inte fastna vid en person. 

 

Om hon skulle beskriva branschen för någon utomstående, skulle hon jämföra den med elitidrotten, 

som både Harry och Agneta nämnt. Hon menar att man tränar och tränar inför olika jobb, då man 

måste vara på topp – likt slalomåkare som måste veta precis hur de ska svänga för att sedan komma 

till nästa hinder precis rätt. Hon drar en liknelse till Kajsa Bergqvist som inte bara övar höjdhopp 

utan hon övar även styrka och kondition. På samma sätt måste en musiker öva teknik, uttryck och 

snabbhet både månader och år före en konsert.  

 

Inom sin karriärväg har Jenny även provat på är att undervisa, då hon jobbade med en 55-årig man 

som ville ta upp flöjten igen efter ett längre uppehåll. Undervisning insåg hon då var väldigt svårt, 

men också något hon inte hade behov av. Då hon själv gått en ren musikerutbildning och inte fått 

någon pedagogik, till skillnad från musiklärarutbildningen, ser hon att det är stor skillnad på dessa 

arbeten. Under sin utbildning har hon fokuserat på sig själv och sin egen kunskap och förmåga, för 

att kunna utveckla teknik och uttryck men även spela tillsammans med andra. Att sedan kunna lära 

ut detta är en helt annan sak menar hon.  

 När det kommer till hennes egen undervisning tog hon privatlektioner något år efter hon 

tagit sin masterexamen, men därefter har det bara varit punktinsatser då hon behövt feedback inför 
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speciella tillfällen. Utöver det blev hon lärd på hennes utbildning att vara sin egen lärare, att sträva 

efter förbättring men samtidigt stå för hur man framför ett stycke – med detta menar hon att hon inte 

kommer känna sig fullärd, men samtidigt vara självständig. Med denna menar hon att hon inte 

kommer behöva ta lektioner på samma sätt igen, men inte heller påstå att hon inte behöver eller kan 

utvecklas.  

 

Arbetsmiljön för en frilansare beskriver Jenny som en stressig miljö då man delvis kan få jobb som 

ska vara färdiga nära inpå i tid, men också att man alltid måste vara högpresterande då ett mindre 

misstag kan göra att man inte får ett jobb. Konkurrensen kommer dessutom bli hårdare, säger hon, 

och fler flöjtister kommer utifrån och söker jobb i Sverige, vilket gör att pressen kan bli mer 

negativt laddad. Just nu så finns det bara ett ledigt jobb i hela Sverige – vilket tydliggör hur tuff 

arbetsmarknaden är för Jenny. Hon menar att hon måste jobba mentalt med att inte bli för negativ 

och bitter, och inte jämföra sig med andra, att bara försöka utgå ifrån sig själv. Detta var hon 

förvarnad för när hon gick musikhögskolan, men känner nu att hon ändå inte alls var förbered på 

verkligheten.  

 

Från att Jenny hade musiken som ett fritidsintresse när hon var yngre, ser hon det nu bara som ett 

yrke och ett jobb, detta trots att hon själv kan styra över sin tidsdisponering. Hon säger att hon nu 

har andra saker att göra på sin fritid, och musiken är inte längre något hon gör för att det är ”bara” 

roligt.  

 Samtidigt menar hon att när hon inte har det för stressigt och när hon spelar stycken som 

tilltalar henne är hennes frilansande en glädje.  

 Nu är hennes målsättning att hitta ett fast jobb, och att trappa ner på att frilansa, både 

beroende på att hon vill slippa stressen men också att hon vill hitta en stabilare grund för att kunna 

bygga en framtid på.  

 

4.4 Orkestermedlem Eva 

Eva Oscarsson Ferner är 53 år och anställd flöjtist i symfoniorkestern på Norrlandsoperan, där hon 

1989 fick en provanställning som sedan övergick i en fast anställning. I sin anställning får hon 

noter, som hon sedan ska leverera utifrån, säger hon. Med det menar hon att hon inte själv kan välja 

det hon ska spela och beroende på svårighetsgrad och typ av musik påverkar det hennes mentala 

hälsa. Det finns krav på att hon som musiker ska vara på en viss nivå, och detta göra att hon måste 

vara egoistisk – att alla musiker måste vara det för att klara av jobbet. Eva nämner att det har funnits 
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nätter då hon inte kunnat sova på grund av hennes fokus och anspänning inför det hon ska göra till 

veckan. Hon beskriver det som att det kan finnas en hat-kärlek till jobbet, eftersom hon upplever att 

det är vågigt, att när det är bra så kan det vara jättebra, och när det är dåligt vill man bara byta jobb.  

 

Eva beskriver sin karriärväg hit som ganska enkel, då hon studerat, undervisat lite och frilansat. Den 

utbildning hon först började på var IE- instrumental ensemblelärare, men gick sedan över till 

musikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan. Då Eva läste till ensemblelärare insåg hon ganska fort 

att det inte var något för henne, men trots detta har hon vikarierat då musikskolan frågat efter henne 

tillfälligt. När Eva frilansade trivdes hon bättre, eftersom hon menar att när man frilansar är yrket 

mest likt hennes nuvarande fasta anställning. På gymnasieskolan gick Eva en tvåårig musiklinje i 

Stockholm och hon ser detta som ett av de första stegen till att ta sig dit hon är idag. Det började 

med att hon gick musikklass på grundskolan, sedan musiklinjen på gymnasiet, Framnäs 

folkhögskola, ett år i USA – och hon menar att alla dessa utbildningar var led i samma kedja som 

hon uttrycker det. Det som Eva ser som en avgörande faktor är hennes flöjtlärare på 

musikhögskolan, hon menar att ”det är tack vare honom som jag har det här jobbet, det finns liksom 

en enorm tacksamhet”. Detta var en tydlig kontrast till de studievägledare hon träffade, som båda sa 

att hon inte alls skulle kunna bli musiker, eftersom hon inte hade tillräckligt ”vassa armbågar” enligt 

dem. Hon säger att dessa kommentarer har kanske gjort henne starkare, att trots att hon inte fick 

stöd när hon besökte vägledare uppnådde hon det hon ville, med stöd från sina lärare istället.  

 

När det gäller hennes egen undervisning har den efter utbildningarna bara varit punktinsatser, då 

hon stått inför att söka ett jobb eller en speciell konsert. Inom Evas anställning ingår det ca 11 

timmar egen övningstid – för att jobba med egen förberedelse. Med detta menas att ”om orkestern 

ska ha en konsert på torsdag kväll och ska repetera måndag, tisdag och onsdag, betyder det att alla 

pusselbitar måste vara färdiga – alla enskilda musiker måste kunna sin stämma”. Här menar Eva att 

det är mycket bra att kunna lyssna på musiken hon ska spela – när hon inte redan känner till den 

”Spotify är ju en välsignelse” säger hon. Hon ger exemplet då hon i sommar ska spela Elektra(opera 

av Richard Strauss) – då hon inte förstår sig på noterna, och måste lyssna sig till en uppfattning om 

hur det ska låta. Det sätt Eva beskriver sitt arbete på gör att hon kan likna detta med elitidrottare, 

som hon tror måste vara egoistiska på samma sätt.  

 

På fritiden gör fortfarande Eva vissa saker med flöjten, hon gjorde en konsert i Backens Kyrka till 

påsk, hon spelar även på vissa sjukhem för att sprida lite glädje och för att hon personligen känner 

att det ger henne något, hon ser det som välgörande punktinsatser.  

19 



 När Eva ser framåt är hon lite orolig för orkestrarnas framtid, hon säger att det kommer bli 

brist på duktiga musiker och vissa instrument. Därför poängterar hon hur viktigt det är att 

uppmuntra unga människor redan på musikskolan för att några få ska kunna nå upp till tillräckligt 

hög nivå.  Hon lägger även till hur nyttig musikundervisning är, då man har kunnat mäta att 

studieresultat stiger om elever spelar ett instrument.  

 

4.5 Orkestermedlem Pepita  

Pepita del Rio är 43 år och anställd flöjtist i symfoniorkestern på Norrlandsoperan, där hon var 

provanställd under 2005 och sedan blev fast anställd. Hennes båda föräldrar var professionella 

musiker, och hon säger att hon inte alls ville bli musiker i början. Hon såg redan då och har fått 

konfirmation nu att man ibland tar med sig jobbet hem, särskilt om man inte annars hinner öva in 

det man förväntas klara av. Hon upplever det som ett ”stort ansvar att själv ha en stämma, medan 

stråkarna är många och det inte märks lika mycket om de skulle missa en ton”. Samtidigt menar hon 

att det finns en viss belöning när hon får spela sin stämma, som ofta innehåller fina små solon, men 

hon lägger till att alla stämmor har både positiva och negativa inslag. Hon ser att hon ibland måste 

börja öva på stycken flera månader i förväg – hon säger att det är inget man kan lära sig på en 

vecka. Det stora ansvaret hänger på individen, som själv styr hur mycket hen övar och hur länge i 

förväg – poängen är att när hela orkestern ska spela ihop ska man kunna sin sak, men Pepita säger 

också att tyngden som finns i arbetet vänjer man sig vid.  

 

Vad gäller Pepitas karriärväg beskriver hon den som något krångligare, då hon i första hand 

studerat, frilansat och undervisat men även haft andra ströjobb innan hon började sin utbildning. 

Pepitas utbildning på musikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan är den hon menar var det största 

steget för att komma dit hon är idag. Innan det gick hon en tvåårig musiklinje i Malmö, efter att hon 

hoppat av flera andra gymnasieprogram. När hon började spela för sin lärare på musiklinjen ser hon 

att det var en brytpunkt, hon menar att läraren förändrade hennes spel och stöttade henne att satsa på 

musiken. Läraren såg att Pepita hade dåliga betyg i alla andra ämnen och skolrelaterade uppgifter, 

men hade en talang när det kom till flöjten – vilket gjorde att han pushade henne att satsa på den, 

menar hon.  

 Hon har även undervisat elever själv, vid musikskolan och kulturskolan i sammanlagt två år, 

där hon vikarierat när någon blivit sjukskriven eller mammaledig. Detta var samtidigt som hon 

frilansade – då ett vikarierat på sex månader kunde komma som en lugnare period. Men då hon inte 

bara ville handskas med instrumentet utan faktiskt jobba som musiker sökte hon sig till orkestern, 

eftersom hennes upplevelse av att frilansa involverade att resa mycket, även om hon menar att man 
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gör samma saker. 

 

Då Pepita frilansade och gjorde provspelningar har hon tagit till vara på kontakter med andra 

musiker, för att få stöd och feedback då hon känt sig i behov av det. Även nu under sin anställning 

har hon deltagit i masterclasser vare sig det är flöjtister eller andra musiker som kan komma med 

värdefulla råd och tips.  

 I Pepitas anställning ingår det 11 timmar egen övningstid – därför känner hon att det är svårt 

och lite överflödigt att spela ”bara för kul”, men säger att ibland kan hon ta upp ett stycke som hon 

spelat tidigare. Hon nämner även att hon fortfarande gör provspelningar för andra jobb – även om 

det inte är en fritidssysselsättning är det inte heller inkluderat i hennes anställning.  

 

Det arbete Pepita kan tänka sig att jämföra sitt yrke med är idrottsmän, eftersom de tränar i långa 

perioder för att sedan visa vad de kan. Hon har sett att många musiker tar efter elitidrottares mentala 

förberedelser, vilket hon tycker gör det till en tydlig jämförelse.  

 

När Pepita ser på framtiden funderar hon på hur mycket kunskap vi Studie- och yrkesvägledare har 

om olika yrkeskategorier, om den klassiska musikens yrken och karriärval, eftersom hon ser att vår 

roll kommer bli mer och mer viktig. Hon hade till vårt möte kollat upp hur många flöjttjänster det 

finns i Sverige, i blåsorkestrar, symfoniorkestrar, operaorkestrar, såg hon att det fanns ca 55 jobb, 

varav två i Norrlandsoperans symfoniorkester. Hon menar att det måste utbildas många för att 

jobben ska gå till de bästa, men hon tror att de som är intresserade måste få tillgång till sådan 

information.  
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5 Analys 

5.1 Intervjupersonerna 

Agneta och Harry är de äldsta i undersökningsgruppen, och för dem var det lätt att få anställning när 

de utbildat sig. Detta till skillnad från Jenny, Eva och Pepita som frilansat och vikarierat som steg 

inom sina karriärvägar, och Jenny gör det än.  

 Det som alla har gemensamt är att de beskriver branschen eller musikvärlden på liknande 

sätt – genom att jämföra den med elitidrotten. Harry och Eva uttryckte åsikter om att det behövs 

mer resurser till musikskolan samt kulturen, och Harry lyfte att det satsas mycket mer på idrotten i 

kommuner. 

 Eva oroade sig en del för orkestrarnas framtid och Jenny menade att konkurrensen med 

utländska musiker håller på att bli tuffare. Detta var något alla intervjupersoner höll med om, även 

Harry som tydligt kunde se skillnaderna i musikbranschen under sin karriär, som varit betydligt 

längre än de andras. I Brown (2002) menar Savikas att samhället styr individer eftersom det skapar 

livsroller och i detta fall påverkar samhället branschen så att konkurrensen blir hårdare. Den blir 

hårdare både inom Sverige men också på grund av att fler utländska musiker söker sig hit.  

 

Större delen av gruppen uttrycker att musikeryrket är ett yrke där man har krav på sig och sin 

prestation. Det som Eva nämnde om att musiker behöver vara egoistiska för att klara av sitt jobb i 

orkestern och det Pepita nämnde om att hon ser att man lätt kan ta med sig jobbet hem, kan kopplas 

till det Savikas (Brown 2002) säger om balans mellan livsrollerna. Savikas menar att när man har 

balans mellan sin arbetsroll och sin familjeroll finner man en stabilitet i sin tillvaro, men om vi ser 

till Eva och Pepitas situationer har de inte denna stabilitet, åtminstone saknas det till en stor del.  

Om vi går tillbaka till Agnetas roll som musiklärare, kan man se att hon påverkades av de 

uppfattningar hon hade om flöjtlärare. Hon såg en förebild i sin egen undervisning och formades av 

samhället till att bli lärare själv enligt vad Savikas säger om samhällets påverkan på individer 

(Brown 2002).  

 

De flesta av intervjupersonerna menar att musiken tillför glädje och positiva inställningar till deras 

situationer, både för dem själva och för dem de undervisar. Trots att Brown (2002) menar att 

yrkesval i stor utsträckning görs slumpmässigt, kan individer hamna i arbeten och miljöer där de 

trivs. Alla i studien har minst sagt prövat att undervisa i sin karriär, och vissa har stannat kvar i den 

verksamheten medan vissa har gått ifrån den. De alla gjorde ett slumpmässigt val enligt Brown 

(2002) men de som då inte trivdes i den rollen sökte sig till andra verksamheter.  
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5.2 Vägledning och Karriärvägar 
Hela gruppen har genomgått en utbildning eller utbildningar för att ta sig dit de är idag och ingen av 

dem fick stöd eller hjälp från studie-och yrkesvägledare, utan stöd kom från lärare, familj och 

vänner. Eva blev även kritiserad eller ”starkt ifrågasatt” när hon delade med sig av sina 

framtidsplaner vid ett par tillfällen. Kanske hennes studie-och yrkesvägledare tyckte att de gav 

henne information om hur svårt det kan vara i musikbranschen, men enligt Eva delade de med sig 

av egna åsikter. Hon menade att hon helt enkelt blev avrådd att satsa på musiken. Detta går emot 

vad skollagen säger, då det i Lpf 94 står att skolan är skyldig att ge eleverna flera möjligheter till 

fortsatta studier och olika andra sätt att fortsätta med deras intresse.  

 Något annat som Hodkinson och Sparkes (1997) tar upp är hur unga människor väljer en väg 

utan att fundera på varför det väljer som de gör. De utgår ifrån sitt habitus (Bourdieu 1994) och 

miljön och samhället begränsar hela tiden vilka val som anses som möjliga och lämpliga 

(Hodkinson och Sparkes 1997). Utifrån denna teori kan man se att Evas studie-och yrkesvägledare 

inte ansåg musikeryrket som lämpligt för just henne, vilket visar på hur värderingar från andra kan 

problematisera valet av yrket.  

 

Hodkinson och Sparkes (1997) menar att karriärval görs utifrån individens handlingshorisont. Med 

detta i åtanke kan man titta på Evas, Pepitas och Jennys val – de hade alla förebilder och människor 

i sin omgivning som vidgade deras horisont. Det handlade om lärare i första hand, men också 

föräldrar och flöjtister i orkestrar i intervjupersonernas närhet. Hodkinson och Sparkes menar också 

att alla individer utgår från sig själva, miljön, kulturen och relationer som de kommer i kontakt med, 

vilket visar tydligt hur handlingshorisonten kan utvidgas.  

 

Harrys karriärväg uppfattar jag som mer slumpmässig, vilket kan liknas med Brown (2002). Brown 

menar att de flesta yrkesval görs slumpmässigt och utifrån bristande information samt olika 

omständigheter individen inte kan styra över. I Harrys fall blev han rekryterad till att spela flöjt från 

början i militärmusikkåren, sedan fortsatte hans karriärresa på liknande sätt i stora drag. Han blev 

tillfrågad att arbeta på olika platser, han blev uppmanad av lärare och professorer att söka 

utbildningar eller arbeten. I de andras berättelser fanns det även inslag av detta – då lärare 

rekommenderade en vidareutbildning, och intervjupersonerna menade att det inte var någon fråga 

om saken – lärarens åsikter var något man följde.  
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I viss mån kan det vara svårt för studie-och yrkesvägledare att vidga elever och klienters vyer och 

då även handlingshorisonter. Detta kan bero på att förslagen eller de tips vägledaren kommer med 

inte finns som ett möjligt alternativ för individerna, alltså inte inom deras handlingshorisont. Det 

kan förklara hur förslag från lärare kan tas på ett annat sätt än råd eller förslag från andra, eftersom 

läraren undermedvetet kan anpassa den nya informationen och möjligheterna till individens habitus.  

 

5.3 Careership och Holland 
Alla de flöjtister jag intervjuat kan liknas med careership-teorin (Hodkinson och Sparkes 1997). De 

har alla gått igenom brytpunkter, både frivilliga och strukturella i första hand, men också 

påtvingade. De flesta upplever de strukturella brytpunkterna tydligast – som när de går ut gymnasiet 

eller när de tagit examen. Men till exempel i Jennys fall, då hon gör provspelningar eller när hon 

valde att läsa en masterutbildning i London uppfattar jag det som en frivillig brytpunkt. Samma sak 

vad gäller Evas utbildning i USA och Harrys i Belgien. En annan frivillig brytpunkt är då Agneta 

nyligen bytte jobb från flöjtlärare till producent inom samma verksamhet.  

 

Enligt Hollands teori (Brown 2002) söker sig intervjupersonerna till miljöer och yrken där de kan 

uttrycka sin musik och ta nytta av sina talanger. I musikbranschen krävs som nämnt tidigare att man 

har en artistisk personlighet. Men medan Agneta och Harry är de som undervisat mest i sina 

karriärer skulle man kunna anta att även det sociala är viktigt för dem, alltså har de sökts sig till 

miljöer där de får vara bland människor i större utsträckning.  
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6 Diskussion 

6.1 Studien 

Denna studie har i mångt och mycket fungerat bra och som förväntat, men detaljer och vissa bitar 

har varit svårare eller problematiska. Det som först och främst varit en svårighet för mig var att hitta 

tidigare studier och litterärt material att förhålla mig till. Jag tror att detta beror på min egen 

förmåga när det kommer till att söka information, men även att det helt enkelt inte finns så många 

liknande studier i ämnet eller närområdet. Jag hävdar inte att jag är först ut att titta på musikers 

karriärvägar, men att just min specifika inriktning kanske inte var undersökt.  

Intervjuerna i sig var mycket intressanta att göra och gick bra att genomföra, men även här 

stötte jag på vissa komplikationer. Redan efter andra intervjun märkte jag tydligt hur mycket 

resultaten varierade mellan olika personer, och att både längden på samtalen och innehållet delvis 

påverkades av vem jag intervjuade. Detta ser jag är min egen förmåga som intervjuare som ställer 

till det. Trots att jag läst på innan jag genomförde alla intervjuer, anser jag att jag inte kunnat träna 

på det praktiska genomförandet tillräckligt för att påverka resultatet i rätt riktning.  

 

Kan jag nu tolka resultatet okritiskt? Antagligen inte. Det resultat jag kommit fram till i denna 

studie utgår som jag nämnt i tidigare avsnitt från ett fåtal intervjuade personer, som inte är 

representativa för övriga flöjtister i Sverige. Resultatet kan visa på vissa slutsatser som är korrekta 

om en större grupp flöjtister men jag hävdar inte att det är det. Intervjuerna i sig utfördes och skrevs 

ned av mig, som inte är forskare eller ens utexaminerad – vilket också kan påverka trovärdigheten.  

 Studiens syfte var att undersöka hur flöjtisters karriärvägar kan se ut, och detta anser jag att 

jag har hittat svar på.  

6.2 Resultaten 

Som alla intervjupersonerna sagt i denna studie ser de att musikbranschen är bäst utnyttjad av de 

högpresterande och de konkurrenskraftiga musikerna. Även när man fått en anställning i en orkester 

måste man hela tiden se till att man presterar det som förväntas av en. När det kommer till 

läraryrket är det en helt annan nivå på denna press, eftersom fokus ligger på eleverna och lärandet. 

Dessutom är läraryrket ett yrke där flöjtisterna upplever en tryggare vardag och mindre stress och 

prestationskrav. 

 Det jag anade i början av studien var att alla eller många av flöjtister har någon gång 

undervisat för att ta sig framåt eller försörja sig på musiken. Denna uppfattning har bekräftats till 
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viss del och till viss del inte. Detta eftersom alla de personer jag intervjuade hade någon gång 

undervisat, men de som uttryckte sig som mer fristående musiker inte hade samma intresse av att 

undervisa.  

 

Den teori som jag tydligast kan jämföra med denna studie är Hodkinson och Sparkes (1997) 

handlingshorisont, careership och samhällets eller miljöns påverkan på den. I alla fall som studien 

tar upp har intervjupersonerna banat sin egen väg skulle jag vilja säga. De har utgått från olika 

bakgrunder och utgångspunkter och ibland halkat in i musikvärlden av en slump, men trots detta 

bestämt sig för att ägna sin tid och sin förmåga till flöjtspel i olika sammanhang. De har i olika 

mening vidgat sina vyer med hjälp av lärare, förebilder och andra relationer som visat en möjlig 

karriärväg.  

 Harry var den som inte av en ren slump, men ändå genom omständigheter han inte kunde 

styra över kom in i militärmusikkåren om han lärde sig spela flöjt. Vad jag upplevde på Agneta var 

att även om hon inte hittat sin talang inom flöjtmusiken hade hon valt att bli lärare i någon form. 

Jenny, Eva och Pepita har alla vissa likheter i deras sätt, som enligt mig kunde få utrymme i något 

annat konstnärligt sammanhang, men av en eller annan anledning valde dom att utnyttja sin talang 

genom flöjten.  

 

På sätt och vis kan man se likheter mellan både slumpmässiga beslut (Brown 2002) och medvetna 

val på egna initiativ (Hodkinson och Sparkes 1997). En fundering kan vara hur det hade sett ut om 

omständigheterna såg annorlunda ut, om till exempel Ruben Lindvall hade sagt att nej, Harry får 

spela trummor istället för flöjt. Eller om Evas studievägledare hade stöttat hennes dröm om att bli 

professionell musiker – hade deras karriärer sett annorlunda ut, och i så fall på vilket sätt? 

 En annan fundering till framtida studier kan vara vilken inverkan musikskolans lärare har för 

de elever som har musikaliska anlag? Eller kanske frågeställningen om hur stor kunskap studie-och 

yrkesvägledare har inom de konstnärliga branscherna?  

 Studie-och yrkesvägledares roll hos de individer jag har pratat med har varit mycket liten, 

förutom i Evas fall, då hon fick sin ambition starkt ifrågasatt. Jag ser här svårigheter för studie-och 

yrkesvägledare, då vi aldrig kan ha samma kunskap om branscher och arbeten som de aktiva lärare 

och musiker inom området. Under min praktik på min utbildning fick jag förklarat för mig att man 

givetvis måste vända sig till läraren i ämnet om man vill ha en expert. Givetvis kan studie-och 

yrkesvägledare inte veta allt, och det menar jag inte heller att vi ska, men det blir ett problem då 

elever eller klienter som kommer till oss inte har någon annan att fråga, och vägledaren har 
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bristande kunskaper. Kanske detta är något man borde utveckla både inom utbildningen och inom 

den vägledande verksamheten? 

 

Samhällets, miljöns eller kulturens påverkan är också något som kan ses som antingen 

problematiskt eller bara en konstant faktor i en ekvation. Både Hodkinson och Sparkes (1997) och 

Brown (2002) tar upp denna aspekt. De förstnämnda menar att omgivningen påverkar 

handlingshorisonten hos individer och kan både vidga samt begränsa den. Brown (2002) säger att 

samhället skapar livsroller och de är dessa som i sin tur styr över individen.  

 Man kan utifrån detta anta att alla de jag intervjuat har blivit påverkade på olika sätt. 

Skillnader på arbetsmarknaden när Harry och Agneta sökte jobb jämfört med Jenny, Eva och Pepita 

är även det en faktor som påverkar hur deras respektive karriärvägar sett ut. Även framtidens 

förutsättningar styrs av hur det ser ut nu och hur många som utbildar sig, vilket kan ses som en 

självklarhet. Men om man ser på Evas oro och Jennys aningar om att den svenska orkestern 

influeras av fler och fler utländska orkestermedlemmar, kommer vi i framtiden ha samma tonbild 

som nu? Är det något vi borde bry oss om att försöka behålla eller är det en bra utveckling?  

 Min personliga åsikt är att det är viktigt att ha i åtanke, att man ser till att kulturen inte 

knuffas undan för att spara in pengar, då man mätbart kan se att instrumentlära gagnar elevers 

utveckling i alla skolämnen. Orkesterns specifika tonbild och dess förändring är något jag tror har 

förändrats mycket genom tiderna och kommer fortsätta förändras, vilket man kan tycka är synd men 

det är inget som påverkar mig personligen. Konkurrensen för jobben är dock något som påverkas, 

vilket jag har mer bekymmersamma tankar kring.  

 

Det som alla intervjupersoner jämförde sin bransch med var elitidrotten. På många olika sätt tyckte 

de att på samma sätt som en elitidrottare måste träna och förbättra sig varje dag måste en 

professionell musiker se till att hålla sig i form när det kommer till sitt spel. Man skulle kunna fråga 

sig hur det kommer sig att alla dessa olika personer hittade en liknelse i idrotten. Kanske är det för 

att idrott och sport i vårt samhälle får ta mer plats än musiken och kulturen – och därför kan vara en 

bra utgångspunkt för att förklara musikbranschen.  

 Man kan även spekulera kring hur det ser ut i bemötandet från studie-och yrkesvägledare till 

unga musiker jämfört med unga elitidrottare. Eva berättade att hennes vägledare helt enkelt hade 

avrått eller som hon uttryckte det ”starkt ifrågasatt” hennes planer på att satsa på musiken. Kan man 

se samma mönster hos vägledare som träffar unga idrottsmän och kvinnor som vill ägna sin karriär 

åt sitt intresse? 
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7 Slutsatser 

Det jag kommit fram till i min studie är att det finns olika typer av vägar att gå som flöjtist och 

musiker. Om man är intresserad av att undervisa är det en mindre stressig arbetsmiljö och kan vara 

mycket givande för de som jobbar inom verksamheten. För de som inte tilltalas av läraryrket finns 

idag en tuffare väg än tidigare framför den berörda flöjtisten. Frilans och kortare vikariat ger en 

osäker och stressig framtidssyn, där individen har hög press att prestera på sig. När flöjtisten 

eventuellt fått en anställning i en orkester av något slag kan stressen sänkas något, men ansvaret på 

individen finns ändå för dessa personer. Dessa olika vägar för flöjtister som vill vara aktiva med sitt 

instrument i sitt arbete visar hur skilda de kan se ut.  

 Jag har också kommit fram till att min egna idé om att alla eller många av yrkesverksamma 

flöjtister har undervisat eller undervisar för att ta sig framåt i sin karriär eller kunna försörja sig på 

musiken är delvis bekräftad. Detta säger jag på grund av att alla jag intervjuade hade undervisat 

eller undervisar, både de som ville jobba med undervisning och de som inte ville det.  

 

Enligt de teoretiska utgångspunkter jag utgått ifrån kan man tolka och koppla samman denna fakta 

med resultaten jag redogör för i denna studie. Det jag kan konstatera är att en flöjtists karriär kan i 

mångt och mycket kan ses som slump – då man var liten och började med just detta instrument, då 

man kom in på en viss utbildning eller fick ett jobb man sökte (Brown 2002). Delvis kan man även 

se att individerna valde att söka jobb, utbildning eller sätta sig i en situation där man träffade en viss 

person (Hodkinson och Sparkes 1997).  

 Som studien visar kan man även se karriärvägarna från handlingshorisont- perspektivet 

(Hodkinson och Sparkes 1997). Detta eftersom intervjupersonerna inte valde att gå vägar som inte 

tidigare hade presenterats för dem på något sätt.  

 

Jag har även kommit fram till att man som studie-och yrkesvägledare har ett viktigt och svårt 

uppdrag framför sig. Då vägledare inte kan antas ha information om alla yrken och yrkesgrupper 

vill jag konstatera att det är viktigt att veta var man ska vända sig för att hitta denna information. 

När det kommer till konstnärliga och musikaliska yrken tror jag att vägledare och jag själv har en 

del kvar att lära.  
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7.1 Avslutningsvis 
Det denna studie kommit fram till, och vad den visar är att det finns mycket mer att undersöka samt 

lära oss kring konstnärliga utbildningar och karriärvägar. Blivande studie- och yrkesvägledare 

kommer att behöva mer kunskap om enskilda yrken, eller kanske bättre sätt att hitta den på.  

Frågan kring de svenska orkestrarnas framtid har även kommit upp, vilket kan vara både 

intressant och viktigt att undersöka i framtiden.  

 

Sist men inte minst finns en möjlighet att undersöka hur idrottsmän jämfört med musiker bemöts av 

studie-och yrkesvägledare och vilka möjligheter de båda grupperna ges i dagens arbetsmarknad. 

Finns det kanske en skillnad i vilket status professionella musiker jämfört med idrottare ges, eller 

får idrotten möjligen ta större plats i samhället? 

 

Sammanfattningsvis finns det många nya vinklar och perspektiv att undersöka. Något som jag 

personligen kommer ta med mig från studien är att försöka lära mig mer om enskilda människors 

vägar till arbete. Detta både för att kunna förmedla nya vyer till kommande klienter, men också för 

att själv inte bli fast i mönster och fördomar om karriärvägar.  
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