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Abstract 
 
 
Syftet med uppsatsen är att som flöjtist utveckla och undersöka det musikaliska, mentala och 
sceniska arbetet inför och i samband med 2 konserter och en provspelning. Jag har spelat in de tre 
tillfällena och sedan jämfört min egen upplevelse av konserten med ljudinspelningen. Utifrån detta 
har jag sedan utvärderat och hittat vägar att arbeta inför och under en konsert och andra typer av 
liknande uppspelningssituationer. Målet med arbetet har varit att hitta strategier och verktyg för att 
hantera olika typer av spelsituationer som är användbara för både mig själv och andra musiker. 
Resultatet jag kom fram till genom arbetet var att god förberedelse av både det musikaliska 
materialet och de praktiska delarna inför en konsert är det som till stor del påverkar slutresultatet i 
positiv riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Konsert, Flöjt, Tvärflöjt, Provspelning, Mental träning 
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1. Inledning 
 
 
Inom den klassiska traditionen finns det en hel rad oskrivna regler om hur en konsert borde gå till, 
t.ex. vilka kläder man bör ha, hur man ska stå, gå och inte minst hur man bör spela. Givetvis har 
många testat gränserna för detta, gjort parodier och ifrågasatt de traditionella tillvägagångssätten. 
Det är en process som är i arbete och det kommer alltid att vara så, så länge vi musiker arbetar för 
att utvecklas. 
 
När jag började med detta arbete så var jag fast besluten att det inte skulle handla om mental träning 
utan att jag bara skulle undersöka vad som händer med musikern på scen utifrån endast fysiska 
attribut som t.ex. lokal och publik. Men jag märkte ganska snabbt att det inte var så lätt att låta bli 
att beröra den mentala biten också eftersom vårt musicerade bygger på ett samarbete mellan det 
fysiska och det psykiska. När jag började studera litteratur i ämnet så märkte jag snabbt att mental 
träning inte behöver vara en flerårig utdragen process, utan att man med små medel kan 
uppmärksamma saker som gör förberedelserna för en konsert enklare. 
 
 
 
1.2 Personlig bakgrund 
 
 
Att stå på scen är något som jag alltid har uppskattat och gjort mycket ända sedan barnsben, men 
hur kan jag på scen musicera så bra som möjligt? Det vill säga så nära som möjligt den tekniska och 
musikaliska nivån som jag har i övningsrummet. Om man som jag alltid har stått på scen och gillat 
det så har man aldrig riktigt heller behövt brottas med de stora problem som en del musiker (och 
andra scenarbetare för den delen) möter under sin karriär. Mitt största problem vad det gäller att 
spela konsert har främst varit att jag ibland kan bli nollställd och likgiltig inför uppgiften. Då är det 
nästintill omöjligt att spela på ett närvarande sätt som enligt mig är det som till stor del avgör 
skillnaden mellan en bra musiker och dennes inte lika önskvärda motsvarighet. 
 
Jag började som 8-åring spela flöjt i kommunala musikskolan i Sollentuna och efter det följde 
studier vid Nordiska Musikgymnasiet, Musikkonservatoriet Falun, Kammarmusikprogrammet vid 
Mälardalens högskola, innn jag slutligen kom till Musikhögskolan i Piteå och kandidatprogrammet 
med inriktning klassisk musik och huvudinstrumentet tvärflöjt. Jag har alltså en stadig grund och 
utbildning inom mitt huvudämne och känner mig väldigt bekväm med mitt instrument, vilket jag 
också tror är en stor bidragande faktor att man kan känna sig tillfreds på scen. Om någon gav mig 
en fiol och sa ”nu ska du spela konsert på denna”, så hade ju den största anledningen till 
nervositeten varit att jag faktiskt inte kan spela fiol. 
 
Mental träning är något som jag egentligen aldrig har varit intresserad av, men ju mer man funderar 
kring både den musikaliska processen och den sceniska framställaningen vid en konsert, desto 
tydligare blir det något som påverkar en som musiker mer än vad man tror. Jag tror att man som 
musiker i alla fall kan nå någon form av framgång genom att bara reflektera över vilka parametrar 
som påverkar våra framträdanden. Men jag tror också det kan vara farligt att gräva för djupt i detta 
ämne om det inte är så att man faktiskt har problem. Jag har tidigare varit med om tillfällen där man 
har jobbat med mental träning med musiker (inom ramen för utbildning) som aldrig har haft något 
direkt problem med scenskräck men efter att man har arbetat med ett problem som inte finns har 
man istället skapat problem genom att starta tankegångar som personen ifråga aldrig skulle ha 
startat på egen hand. 
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Jag har egentligen aldrig haft problem med nervositet på det sättet som många människor brukar 
beskriva det med t.ex. svettningar, andningssvårigheter och muntorrhet. Mitt största problem är 
definitivt att jag inte riktigt lyckas behålla fokus under konserterna. Tankarna flyger ofta iväg och 
det är något som jag upplever som ett problem. Givetvis har jag också upplevt de värre symptomen 
men det är inte något som sker varje gång och därför finns också ett problem i att jag inte heller har 
medel att hantera situationen när dessa lite värre symptom dyker upp. 
 
 
 
2. Syfte 
 
Syftet är att som flöjtist utveckla och undersöka det musikaliska, mentala och sceniska arbetet inför 
och i samband med 2 konserter och en provspelning. 
 
Frågeställningar: 
 
– Hur kan jag som musiker spela lika uttrycksfullt och med lika stor precision vad det gäller 
intonation, tempo och artikulation på scenen som i övningsrummet? 
  
– Hur upplever jag mitt framförande under konsert i jämförelse med genomlyssning av en 
inspelning i efterhand? 
 
– På vilket sätt påverkar de konkreta delarna (t.ex. noter, belysning och klädsel) vid ett 
konserttillfälle mitt framförande? 
 
 
2.1 Mål 
 
Målet är att hitta strategier och verktyg för att hantera olika typer av spelsituationer som är 
användbara för både mig själv och andra musiker. 
 
 
2.2 Metod 
 
Jag har gjort två konserter och en provspelning vid tre olika tillfällen med samma program men med 
olika yttre parametrar som kan påverka mitt musicerade. Den första konserten gjorde jag i 
Musikhögskolans aula och den andra på Framnäs folkhögskola. Konserten på Musikhögskolan var 
en kvällskonsert med ljussättning och klädsel var långklänning. För att ta inte ta fokus från 
spelandet hade jag program till publiken och försökte att prata så lite som möjligt. 
Under konserten på Framnäs presenterade jag mina stycken muntligt och försökte ha en mer 
avslappnad attityd till mitt framförande. Provspelningen jag gjorde var till Masterprogrammet vid 
Musikhögskolan i Piteå och var en traditionell provspelning inför en jury med fyra medlemmar. 
 
De stycken jag valde att arbeta med till konserten var G. Enescu Cantabile et Presto, W.A.Mozart 
Konsert i G-dur för flöjt och orkester (i detta fall piano) sats 1, med kadens av A. Blau, G. Scelsi 
Pwyll och C. Saint Saëns Tarantelle för flöjt, klarinett och piano. Inför provspelningen byttes 
Tarantelle ut mot ett förberedelsestycke, Brahms klarinettsonat i Eb-dur, sats 1, i en transkription för 
flöjt och piano. Jag fick stycket för instudering en vecka innan sökningen. De övriga styckena 
bestämde jag mig för i samråd med min huvudlärare Sven-Erik Sandlund. Tarantelle spelade jag 
tillsammans med klarinettisten Mikael Roos, och pianist vid alla tre tillfällen var Lars Sjöstedt. 
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De båda konserterna spelades in med både ljud- och videoupptagning, medan provspelningen 
endast dokumenterades med ljudupptagning. 
 
Efter konserterna skrev jag ned min egen känsla av hur det hade gått, för att sedan kunna jämföra 
denna med mina reflektioner när jag studerade inspelningarna. 
 
För att få en bred utvärdering skickade jag de olika inspelningarna till två stycken professionella 
flöjtister. De flöjtister som fick utvärdera inspelningarna var Erik Sunnerstam, flöjtist vid 
Folkoperan och Sven-Erik Sandlund, lektor i flöjt vid Musikhögskolan i Piteå, som fått göra en 
utvärdering av de tre olika ljudinspelningarna när det gäller det musikaliskt uttryck, teknisk 
färdighet och samspel. Jag valde också att intervjua klarinettisten Mikael Roos för att få en annan 
åsikt om hur samspelet påverkas vid de olika situationerna. 
 
 
 
 
2.3 Material 
 
Till jämförelserna av mina spelsituationer har jag använt mig av ljud- och videoinspelningar från 
konserterna och sökningen. För att få större förståelse för mental träning har jag använt mig av 
böckerna: Lek på fullt allvar (Fagéus 1996), Den inre sången (Fagéus 2013), Musik och mental 
träning (Lejonclou, Lindberg 1996) och The inner game of  music (Green, Gallwey 1986). För att 
förstå mer om musikkommunikation har jag använt boken Yrke: musiker (Irving 1987). Jag har 
även använt mig av boken The flute (Powell 2002) för historik kring mitt instrument samt boken 
Stora musikguiden (Jansson 2007) för musikteoretisk guidning. 
 
Jag har låtit klarinettisten Mikael Roos utvärdera sin upplevelse av konserterna, vilket jag kommer 
att använda mig av i min reflektion. Flöjtisterna Erik Sunnerstam och Sven-Erik Sandlund har även 
fått utvärdera de olika inspelningarna av konserterna utan vetskap om vid vilka tillfällen de ägt rum. 
Även dessa svar kommer att användas till reflektionen. 
 



9 
 

2.4 Tillägg 
 
I min text använder jag ofta fenomenet överblåsning2 i speciell betydelse, och nedan förklarar jag 
detta genom en illustration. 
 
 

 
Det som bilden ovan visar är alltså hur luftströmmen kontra kontrollen av embouchuren3 och 
munstyckshålet på flöjten påverkar tonkvaliteten. Om man spelar med för lite luft blir det alltså 
ingen ton alls, vilket är ett vanligt förekommande problem hos nybörjare. Medan om man tar i för 
mycket och spelar med mer luft än vad man kan klarar av att kontrollera med sin embouchure så 
blir tonen överblåst och man hamnar i ett läge där tonen blir forcerad och oftast hög i intonationen. 
Den optimala flöjttonen hamnar i ett läge där man som flöjtist klarar av att styra luften i 
munstyckshålet utan att ha varken för stark eller för klen luftström.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Den vanligaste betydelsen av ”Överblåsning är ett spelsätt vid blåsinstrument där tonläget med bibehållet grepp kan 
hoppa upp en oktav eller i något fall en kvint eller drygt en oktav ”. 
( http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verbl%C3%A5sning) 
3 ”Embouchure, anblåsning eller ansats är det sätt på vilket en spelare av blåsinstrument sätter instrumentet till 
munnen och använder ansiktsmuskler och läppar för att få ljud, kontrollera tonhöjd, ljudklang, etc på ett både för ljud 
och muskulatur optimalt sätt” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Embouchure) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oktav
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvint
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5sinstrument
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3. Konsert 1 
 
Aulan, Musikhögskolan i Piteå 26/2 19.00 
 
En uppklädd kvällskonsert 
 
3.1 Tankar inför konserten 
 
Jag känner mig laddad och det ska bli roligt att spela konsert. Jag känner ingen direkt oro för något 
av styckena som jag annars kan göra när det är konsertdags. Dock känner jag en viss nervositet över 
allt det praktiska så som ljussättning, programblad och tidsplanering. Eftersom detta är parametrar 
som tar energi ifrån framträdandet blir det ett extra stressmoment då jag egentligen skulle velat 
fokusera helt på mitt spel innan konserten. 
 
3.2 Förberedelserna konsertdagen 
 
Jag började med att värma upp vid elvatiden med att spela långa toner och några skalor. Sedan gick 
jag igenom ett par ställen i varje stycke som jag upplever som något ”svårare”. Dessa övade jag 
långsamt och noggrant för att finslipa det sista. Jag upplevde att dagen var katastrofal flöjtmässigt. 
Det var få saker som fungerade och det var svårt att få luften att räcka till och min annars fylliga ton 
var nästintill obefintlig. 
 
På eftermiddagen hade vi gemensam lektion i flöjt då jag spelade igenom Tarantelle med Mikael 
och sedan spelade jag även Pwyll. Det kändes fortfarande inte bra och jag kände mig tveksam till 
hur konserten skulle gå.   
 
3.3 Genrep 
 
Cirka 1,5 timmar innan konserten så träffades vi för att spela igenom programmet i Aulan för att 
känna på akustiken och samspelet. Vi började med att spela igenom Tarantelle och det hade hänt 
något sedan eftermiddagens nederlag. Min ton var kraftfull och variationsrik och jag kunde 
kontrollera mitt spel på ett fantastiskt sätt! Det kändes väldigt positivt inför kvällens konsert. 
 
3.4 Efter konserten 
 
Mozart:  
 
Min känsla var att Mozart gick väldigt bra, dock var tempot kanske något i överkant. 
 
Scelsi: 
 
Jag tycker att det gick bra, varken mer eller mindre. 
 
Enescu: 
 
Den första satsen var svajig, både i tempo och samspelsmässigt. Den andra satsen kändes bra och 
jag tycker att jag fångade en bra känsla. 
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Saint-Saëns:  
 
Samspelet var bra och tekniskt sett så kändes det väldigt bra. Min känsla var extra positiv i A-
durdelen, där vi hade ett bättre samspel än tidigare på dagen. Dock kändes det som att tempot vi 
satte i den senare delen av stycket var ett övertempo som vi inte riktigt klarade av och som inte lät 
musiken komma till sin rätt. 
 
 
3.5 Genomlyssning av inspelning och videoupptagning 
 
 
Mozart: 
 
(00:23 Ljud, 06:29 Video) 
 
Det är genomgående bra, bärig och fin klang, välanpassad för stycket. Tempot är något högt men 
absolut inom gränsen för vad musiken klarar av. När sidotemat i b-moll kommer första gången 
(01:00 Ljud) så tycker jag att det är för starkt. Musiken kräver en större dynamisk kontrast ifrån det 
pampiga huvudtemat. Karaktären ändras plötsligt och jämfört med det majestätiska temat i G-dur så 
är sidotemat mycket vekare och mer känslosamt. Jag skulle behöva spela svagare och med mer 
pregnans i artikulationen. Problemet med kontroll av luftströmmen, en grundpelare i flöjtspel 
(Powell 2002), är något som jag verkligen behöver arbeta bort. Kommer detta i samband med 
nervositeten? 
 
Scelsi: 
 
(09.44 Ljud, 15:55 Video) 
 
Det första som slår mig när jag lyssnar till inspelningen är hur klumpig min tonkvalitet är. Tonen är 
kärnlös och det är väldigt överspelat. Tempot är för snabbt, kanske inte enligt den egentliga 
tempomarkeringen (fjärdedel = 120) men jag tycker inte att jag klarar av att hålla ihop stycket 
tekniskt i detta tempo. Jag har också nästan konstant ett för tungt och långsamt vibrato. 
 
Om man lyssnar på början hörs nästan inte den kraftiga dynamikförändring som finns noterad i de 
första fraserna. Jag saknar de små nyanserna och jag måste våga spela svagare och med mer 
pregnans i tonen. 
 
Jag lyckas inte riktigt hålla tonen på de högsta tonerna i slutet och jag nästan underblåser. Jag har 
inte tillräckligt med luft och inte heller tillräcklig kontroll på tonen. När man spelar så högt på 
flöjten krävs ett högre tryck av luften samtidigt som man måste göra munhålet mycket litet för att 
projektera luften ner i munstyckshålet varvid tonen uppstår. Eftersom jag är något nervös och 
ofokuserad så lyckas jag inte heller kontrollera embouchuren på det sätt som musiken kräver. 
 
Enescu: 
 
(14:50 Ljud, 20:50 Video) 
 
Första satsen är rörig och har dålig puls. Samspelet är dåligt och klangerna mixas inte på det sättet 
jag föreställer mig förmedlar musiken på bästa sätt. 
Dock är andra satsen mycket bättre och har bara ett fåtal missar. Jag har ett bra tempo och det är 
tekniskt sett en bättre prestation än dels första satsen men också sett till Mozart (Konsert 1) där 
artikulationen inte var lika tydlig. 
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Saint-Saëns: 
 
(22:09 Ljud, 28:13 Video) 
 
Starten är ojämn dynamiskt och det är ganska otight. Artikulationen är luddig, kan det vara något 
som uppkommer i denna typ av lokal? Det är en väldigt akustisk lokal och detta gör att speciellt 
träblåsinstrument, som gärna kan bli luddiga i sin artikulation, kan få problem att producera 
tillräckligt snärtiga attacker.   
 
 
3.6 Sammanfattning av konsert 1 
 
Konserten kändes bra, men jag har tendenser till att spela utanför klangen och därför blir 
intonationen lidande. Det gäller främst i starka partier. I de svagare nyanserna lyckas jag oftast inte 
spela tillräckligt svagt, klangen blir oftast för kraftig. Detta gäller i alla stycken. Jag tycker dock att 
jag har en väldigt stor vilja att skapa musik, en vilja som ibland resulterar i för stora uttryck som 
inte riktigt passar in i musiken. Ett problem som uppstår som jag inte har upplevt lika mycket i 
övningsrummet är att tempona inte riktigt blir som jag har övat. Jag har inte en hundraprocentig 
kontroll över dessa och jag tror att det är nervositeten som spelar in här, jag vågar inte riktigt ta tag i 
musiken utan låter kroppen göra sitt. Det är inte heller så att det finns något generellt problem att 
tempot alltid blir för högt eller för lågt, utan det varierar. Men överlag skulle man kunna säga att de 
snabba satserna blir för snabba och de långsamma blir långsammare än vad jag har övat. Samspelet 
är också tveksamt vid vissa ställen, även om jag har en följsam pianist så är det inte lätt att följa en 
som svajar så pass mycket i tempo. I t.ex. Enescu, första satsen som är väldigt svajig, får pianisten 
problem med avsaknaden av grundpuls vilket gör musiken väldigt rörig. 
 
Vad skulle jag ha gjort annorlunda, bortsett från de speltekniska saker jag har nämnt tidigare? 
Framför allt skulle jag vid en liknande konsert vara ute i mycket bättre tid. Konsertdagen blev 
väldigt stressig, dels eftersom vi hade de första repetitionerna med pianisten samma dag (dock hade 
vi/jag spelat alla verken tidigare med samma pianist) och det blev mycket spelande för att finslipa 
på programmet. Jag tror inte på att man ska spela för mycket samma dag utan istället kanske lägga 
mer fokus på psykisk förberedelse som att gå igenom stycket mentalt och spela igenom svåra 
passager långsamt för att känna en säkerhet. Givetvis ska man också ha ett genrep men inte repetera 
i den utsträckning som vi gjorde. 
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4. Konsert 2 
 
Framnäs Folkhögskolas Aula 5/3 12.15 
 
En avslappnad lunchkonsert 
 
4.1 Tankar inför konserten 
 
Jag känner ett större lugn inför konserten än inför den tidigare som jag gjorde på Musikhögskolan. 
Det känns som att musiken har haft extra tid att sätta sig och jag har fått möjlighet att reflektera 
över vad som inte riktigt gick som jag hade tänkt, både musikaliskt men även de rent praktiska 
sakerna. 
 
4.2 Förberedelser konsertdagen 
 
Jag värmde upp och spelade lite skalor hemma men ingenting på de stycken som jag skulle spela på 
konserten, till skillnad från konsert 1.  Jag hade en väldigt bra känsla och det kändes som att jag 
hade ett bra flöde, både mentalt och fysiskt. Min andning var djup och avslappnad och detta 
resulterade i en bra tonkvalitet och att många tekniska svårigheter blev lättare att hantera. 
 
4.3 Genrep 
 
Eftersom aulan vi skulle spela i var upptagen fram till 15 minuter innan konserten blev genrepet 
förkortat till endast ett soundcheck där vi spelade en start på Tarantelle för att få en känsla för 
balans och intonation. 
 
4.4 Efter konserten 
 
Jag hade en väldigt skön känsla genom hela konserten, det var roligt att spela, och även om jag var 
något nervös så kändes det som att det endast var positivt i sammanhanget. 
 
Mozart: 
 
Det kändes väldigt bra, kanske något snabbt denna gång också, men det känns som att jag har 
möjlighet att uttrycka mig bättre när jag har ett högre grundtempo. 
 
Scelsi: 
 
Det kändes lite skakigt, men jag fick uppfattningen av att jag orkade genom hela stycket. Jag orkade 
spela de högsta tonerna på slutet av stycket och det är krävande på flöjt med höga svaga toner, 
speciellt eftersom det är ett ganska krävande stycke i övrigt på grund av att stora dynamiska 
förändringar på kort tid ställer höga krav på flöjtistens embouchure. 
 
Enescu: 
 
Jag tycker att det var bättre i första satsen denna gång men fortfarande något luddigt och eftersom 
det redan är ganska ”luddig” musik från början så krävs det extra precision i rytm och grundpuls. 
 
Andra satsen var ganska bra tempomässigt, och jag hade ett bra uttryck. 
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Saint-Saëns: 
 
Tempot var högre än vid tidigare tillfällen vi har spelat stycket, men jag tror att det var till fördel, 
för jag kände att jag var tvungen att skärpa mig till 100 % för att hinna med alla snabba löpningar. 
Det resulterade i att jag spelade väldigt noggrant, ibland kan det vara det som jag upplever att jag 
annars kan missa på. Samspelet kändes mycket bättre och jag fick uppfattningen att jag hörde både 
pianot och klarinettisten bättre än i andra lokaler. 
 
4.5 Genomlyssning av inspelning och videoupptagning 
 
Mozart: 
 
(00:29 Ljud, 00:28 Video) 
 
Tempot är bra, friskt men kontrollerat. Det finns en säkerhet i spelet som jag inte riktigt upplevde 
under konserten, men som under genomlyssningen finns där. Det snabba tempot för tankarna till 
flöjtisten Sir James Galways sätt att spela samma konsert (1997), som kanske är ett något föråldrat 
sätt att ta sig an konserten.  
 
Om man istället lyssnar till en inspelning med den något yngre flöjtisten Emmanuel Pahuds 
tolkning (2011) så finns det en större musikalisk tyngd och tempot är något lägre. Galway är född 
1939 och har huvudsakligen fått sin skolning i London och senare i Paris. Pahud är född 1970 och 
tillhör alltså en yngre generation flöjtister. Pahud studerade huvudsakligen vid Pariskonservatoriet 
och är idag soloflöjtist vid Berlinfilharmonin, ett prestigefyllt uppdrag som även James Galway har 
haft under 1970-talet. Vid inspelningarna ackompanjeras Galway av barockorkestern Academy of St. 
Martin in the Fields, medan Pahud ackompanjeras av Berlinfilharmonin. Det tror jag också har 
betydelse för tolkningen. Att de är inspelade olika år är också intressant, Galways inspelning är från 
1997, Pahuds inspelning är från 2011. Jag tror att deras olika spelsätt främst är en generationsfråga 
och sättet som Pahud tar sig an konserten känns mer modernt i mina öron. 
 
Jag känner en musikalisk närhet i mitt spel och fraserna har god intensitet. Jag håller fraserna på ett 
bra sätt men det finns några exempel där jag trycker till sista tonen innan jag andas, vilket enligt 
min mening låter klumpigt och aning ovårdat. De rappa drillarna tycker jag är väldigt bra. 
 
Kadensen (08:08) är varierad och här, till skillnad från i själva stycket, tycker jag att det finns ett 
större dynamiskt spektrum. Tonkvaliteten är väldigt god och jag är väldigt nöjd med denna del. Det 
finns ett fint uttryck och genom att jag vågar spela med större skillnader i tempo och dynamik lever 
musiken på ett helt annat sätt än den tidigare inspelningen. 
 
Scelsi: 
 
(10:27 Ljud, 10:28 Video) 
 
Intonationen är bättre och jag lyckas hålla ihop stycket bättre än vid konsert 1. Det finns några 
ställen där jag överilar mig och överblåser och därmed tappar tonkvalitet. Det svåraste med stycket 
är tempot. Men under denna inspelning har jag hittat ett tempo som känns rätt. Eftersom stycket är 
komponerat med många långa pauser så gäller det att behålla spänningen även i dessa och jag 
tycker att jag gör det bättre än vid konsert 1. 
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Tonkvaliteten och precisionen är betyligt bättre vid konsert 1 så är det betydligt bättre, om man 
bortser från den första frasen där tonen blir något blåsig. 
 
Jag håller ihop slutet på ett väldigt bra sätt rent tonmässigt, det är högt och ganska tungspelat, och 
därför är det väldigt skönt att höra den säkerheten som det inger när musikern orkar hela vägen. 
Jag tar mig lite väl stora friheter vad det gäller rytmen från takt 139. (Se notbilaga) (15:28 Ljud) 
Tidigare i vintras kom jag i kontakt med den italienske flöjtisten Manuel Zurria i nutidsensemblen 
Alter Ego, som även vad god vän med tonsättaren Scelsi. Han berättade för mig att Scelsi själv ville 
ha sin musik exakt som den var noterad, och det finns inte mycket utrymme för musikern att tolka 
fritt. Jag har försökt ha detta i åtanke när jag har spelat verket och verkligen arbetat för att spela så 
rytmiskt som möjligt. På denna inspelning tycker jag inte att jag spelar tillräckligt rytmiskt. Det 
finns en för stor tendens att låta min egen känsla styra, och således köra över tonsättarens tankar och 
intentioner. 
 
Enescu: 
 
(15:54 Ljud, 15:56 Video) 
 
Tempot i början av första satsen är enligt mig perfekt fram till slutet av första satsens första del. Jag 
har många olika klangfärger och tycker att jag lyckas förmedla de dynamiska markeringar 
tonsättaren har skrivit. Vid andra delen (18:43 Ljud) som är en utveckling av temat i första delen 
skulle jag önskat ett något rörligare spelsätt. Jag uppfattar mig som något låst och tillbakahållen. 
Jag börjar vid höjdpunkten också spela starkare än vad jag klarar av att hantera och tenderar att 
överblåsa något, därför blir intonationen svajig. (19:37-20:07 Ljud) Slutet är lite för hackigt och jag 
skulle önskat en längre linje. Den sista figuren i satsen (20:38 Ljud) har för mycket oro i sig och den 
skulle kunna ha varit mycket mer avslappnad. 
 
I den andra satsen är jag fortfarande i det överspelande läget, där tonen hamnar något utanför sin 
kärna. Det påverkar såklart intonation och i viss mån även artikulation. Löpningen med 
sextondelsfigurer, bågade tre och tre (21:55 Ljud), är tekniskt svår att få en organisk linje i utan det 
känns lätt stolpigt och dessutom ökar jag tempot genom hela frasen. 
 
Delen som går i G-dur är överilad (22:25 Ljud) och det blir nästan så att jag får intrycket av att jag 
spelar lite slarvigt. Fraseringen känns lite klumpig och vid ett par tillfällen trycker jag till sista tonen 
i frasen istället för att avfrasera. 
 
Saint-Saëns: 
 
(24:35 Inspelning, 23:06 Video) 
 
Balansen är bra och det finns en bra mystik i styckets början. Vi spelar tight och klangerna blandar 
sig bra. Tekniskt tycker jag att vi båda två spelar på en väldigt hög nivå. Tempot varierar något och 
ibland blir det lite för högt och det känns något stressat. A-durdelen (27:13 Ljud) är väldigt fin, och 
jag tycker att vi håller ihop fraseringen på ett mycket bra sätt, vilket när vi har repeterat har varit en 
del som vi har arbetet mycket med att få ihop. När b-temat i A-durdelen kommer (27:33 Ljud) blir 
fraseringen lite konstig och kort. Jag tycker att betoningarna blir nästan lite bakvända och 
åttondelarna blir alldeles för snabba. När pianot sedan får melodin (28:27 Ljud) tycker jag att vi 
behåller fina linjer men spelar lite starkt överlag. Sedan kommer molltemat tillbaka och jag tycker 
att vi spelar bra och med samma intensitet som första gången. Vi håller ihop den långa 
överledningen till prestodelen på ett mycket bra sätt, men tyvärr blir intonationen svajig i prestot. 
Det tror jag beror på att vi båda två tar i lite för mycket och spelar utanför klangkärnan.  
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Samspelsmässigt är detta en mycket bättre konsert, vid ett par tillfällen hade jag och Mikael till och 
med ögonkontakt. Och jag tycker att det hörs att vi verkligen litar på varandra. 
 
4.6 Sammanfattning av konsert 2 
 
Den andra konserten var mycket bättre än den första. Vi hade precis lagom tid att värma upp och det 
var inte så mycket annat som tog energi från mig den dagen. Eftersom jag kände någon form av 
revanschlust från den tidigare konserten, men samtidigt en glädje över att få spela samma stycken 
en gång till, tror jag att min ändrade inställning också påverkade framförandet. Jag kände mig 
mycket mer lyhörd och det fanns utrymme för samspel på en högre nivå än tidigare. Efter att ha 
tittat på videoinspelningarna från konsert 1 och konsert 2 ser jag även att jag har ett större lugn i 
kroppen under konsert 2. Det är som att hela min uppenbarelse är stabilare och lugnare. I och med 
detta tror jag också att luftpelaren blir mer konstant och tonen blir bättre, och då tror jag att det blir 
lättare att spela de tekniskt svåra saker som finns i alla styckena. 
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5. Sökningen 
 
Piteå musikhögskolas aula 8/3 15.30 
 
Provspelning till masterutbildning 
 
5.1 Tankar inför sökningen 
 
Eftersom provspelningssituationen är så speciell i jämförelse med en konsert, är tankarna många 
och det är en uppspelning som väger tyngre än en vanlig konsert. Men samtidigt kände jag en stor 
trygghet inför sökningen eftersom jag hade spelat mitt program några gånger inför publik. 
 
5.2 Förberedelser inför sökningen 
 
För att inte bli mer stressad än vad jag redan var, valde jag att ta en långsam förmiddag där jag fick 
tid att komma igång och inte behöva hasta iväg. 
Jag gjorde min vanliga uppvärmning med långa toner, treklanger och skalor med fokus på luft och 
ton. Jag har noterat sedan tidigare att jag spelar mycket bättre om jag har fått vakna ordentligt innan 
jag plockar upp flöjten. Min tanke är att detta beror på att när kroppen är varm och vaken är det 
lättare att andas avslappnat och genom hela kroppen. Att även huvudet har fått en chans att vakna 
till är väldigt viktigt för ett fokuserat spel. 
 
Sökningen bestod av i stort sett samma program som konserterna bortsett från Tarantelle som var 
utbytt mot ett förberedelsestycke som jag fick en vecka innan sökningen. Det var en transkription av 
Brahms klarinettsonat nr 1 i Ebdur sats 1, av flöjtisten Jeffrey Khaner. Detta stycke hade jag ganska 
mycket arbete med eftersom jag hade haft kort om tid, så jag gick igenom musiken noga och 
antecknade alla dynamiska förändringar som kunde påverka mitt framförande positivt. De andra 
styckena kände jag lite på och spelade igenom några svåra passager långsamt. 
 
5.3 Genrep 
 
Jag och pianisten gick igenom programmet, vi spelade Brahms, som vi inte tidigare hade spelat 
tillsammans, och så spelade vi igenom Enescu en gång eftersom det var det stycket som på de 
tidigare konserterna hade varit lite skakigt samspelsmässigt. 
 
5.4 Efter sökningen 
 
Mozart: 
 
Det gick inte lika bra att spela som vid konserterna, luften tog slut och jag kände mig inte 
avslappnad som tidigare under dagen och inte heller som vid konserterna. 
 
Scelsi: 
 
Jag hade svårt att spela fokuserat på det sättet som stycket kräver. Jag fick känslan av att det lät 
slarvigt och jag tycker jag hade problem att bibehålla den övergripande formen på stycket. 
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Enescu: 
 
Till skillnad från de andra styckena tycker jag att Enescu gick bättre än vid konserterna. Jag 
fokuserade på att stå stilla för att inte låta syret försvinna ut i kroppen, utan istället kunna använda 
all luft till att producera en så bra ton som möjligt och att hålla fraserna. Jag hade lite problem med 
artikulationen i andra satsen, den var inte tillräckligt tydlig på det sättet som jag önskar. 
 
Brahms: 
 
Stycket kändes inte alls i samma musikaliska klass som de andra styckena. Det beror främst på den 
korta tiden som jag hade att förbereda mig. Jag tyckte ändå att jag fick ihop den musikaliska 
helheten, men jag hade en del tekniska problem med några snabba passager. 
 
5.5 Genomlyssning av sökningen 
 
Mozart: 
 
(00:04 Ljud) 
 
Tempot är svajigt, det blir bättre längre fram i stycket då tempot bli något stabilare. Men det är ändå 
tendenser till ostadighet. Jag tycker också att det är intonationsmässigt väldigt svajigt, framför allt 
på starka långa toner blir tonhöjden ofta något hög. Jag spelar första frasen väldigt märkligt, som att 
det inte riktigt finns någon linje genom de fyra takterna. Som jag har markerat i notexemplet nedan 
symboliserar linjen från A till B den enligt mig optimala fraseringen, medan jag i notbilden och 
under exemplet har noterat hur jag uppfattar inspelningen. 
 
 

 
Ur Flöjtkonsert nr 1 i G-dur för flöjt och orkester. W. A. Mozart, takt 31:1-34:4 
 
 
Om man tittar på den första takten så tycker jag att nyansen i början är för svag. När jag successivt 
ökar volymen, blir de två d² (T 31:3-31:4) lågintonerade och det följande oktavsprånget blir inte 
rent då d³ är något högintonerat. Jag har markerat låg intonation med nedåtvänd blå pil och hög 
intonation med uppåtvänd röd pil. 
Stjärnan i exemplet symboliserar höjdpunkten i frasen, men som man ser under exemplet visar de 
svarta dynamikkilarna att jag tydligt avfraserar tonen för mycket för att frasen ska kännas enhetlig 
genom alla fyra takterna. De svarta kryssen markerar överdriven artikulation, vilket jag uppfattar 
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som egentligen inte en för hård ansats med tungan utan snarare en okontrollerad luftström. Efter 
sextondelsrörelsen, som har en aningen framåtlutad känsla (svart pil, beskriver tempoökning) landar 
jag i frasens avslutning. Jag har markerat d² (T: 33:3) med ett kryss då en liknande okontrollerad 
markering kan höras på denna ton, för att jag sedan ska avsluta frasen med drillen (T: 33:4) och 
sedan landa på b¹ (T: 34:1). 
 
 
 
Men varför blir den korta frasen så spretig vad gäller intonation, tempo och dynamik? 
Enligt min uppfattning är det min ambition att spela ut som gör att jag hamnar utanför klangkärnan, 
och därför blir intonationen spretig. Jag upplever att dynamiken blir ojämn för att flöjtens alla toner 
inte har samma möjligheter till kraftfullt spel och för att min luftström inte hålls jämn genom hela 
frasen. Vad det gäller tempot finns det en del stress i mitt spel, men även pianistens fyra takter långa 
förspel rusar och har ett något högre grundtempo än vad som skulle vara lämpligt för stycket 
 
Scelsi: 
 
(15:23 Ljud) 
 
Intonationen är bättre än vid de tidigare tillfällena, med undantag för de sista takterna som känns 
okontrollerade och där jag låter trött. Jag använder ett stort klangspektrum för att gestalta musiken, 
vilket ger en mycket större bredd. Det finns några tekniska problem men jag uppfattar dem inte som 
enorma störningsmoment i stycket. 
 
De fyra första fraserna, två korta, en lite längre, och den fjärde lång,(15:24-15:42 Ljud) har alla en 
dynamisk likhet i uppbyggnaden, och består till stor del av samma tonmaterial. Alla fraserna börjar i 
piano (svagt) för att sedan crescendera på tonen g² till ett forte (starkt) under en relativt kort period, 
och när jag lyssnar på inspelningen skulle jag gärna ha hört en längre och en mer kontrollerad 
ökning av nyansen. Jag tycker att g2 är en relativt lätt ton, flöjtmässigt, att spela. Den ligger i ett 
bekvämt läge och den svarar enkelt, därför är det inte ett tekniskt svårt problem utan jag tror att jag 
är något ouppmärksam när jag spelar. Ett vanligt problem är att musiker ofta gör skillnaden direkt 
då den står i noterna och man glömmer bort att disponera tiden över crescendot (eller det 
motsvarande diminuendot) (Fagéus 1996). Även om tiden för att göra crescendot är kort, måste 
ökningen bli jämn och organisk. Jag tycker att jag hela tiden gör crescendot för snabbt. 
 
I den andra delen går tempot ner något (fjärdedel=100, istället för tidigare fjärdedel=120) och har 
ett annat musikaliskt tema med lugnare och längre fraser. I den första delen är det många fraser som 
upprepar sig och är ganska korta. Här blir motiven lite längre, och från den nya tempoangivelsen 
finns också en karaktärsbeskrivning: Piú sostenuto 4 (16:14 Ljud). 
 
Jag tycker att jag fångar styckets nya karaktär väldigt bra. Vibratot, tonen och klangfärgen ger den 
nya musiken ett uttryck som har ett nästintill sakralt tonspråk. 
 

                                                 
4 Piú sostenuto = Mer tillbakahållet  
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Bilden ovan visar den första takten efter tempoförändringen, 'Piú sostenuto', där jag har markerat tre 
olika sätt att frasera takten. Eftersom stycket inte har några taktsiffror kan tonsättaren skriva hur 
långa takter som helst. I A-delen är alla takter skrivna i 2/4-takt, sett till notvärdena, men i B-delen 
kommer helt plötsligt denna takt som är 23/4. Jag har markerat tre olika sätt jag kan tänka mig hur 
den takten ska fraseras. På inspelningen fraserar jag som de gröna strecken markerar på bilden. Om 
man ser till hur tonsättaren har skrivit finns det dels två stycken fraseringsbågar (den översta svarta 
bågen), som antyder att tonsättaren tycker att man ska frasera som de gröna bågarna visar. Men om 
man ser till nyanser och hur diminuendo-och crescendomarkeringarna är gjorda så kan man se fyra 
stycken småfraser i takten (röda bågarna). 
 
I fortsättningen av B-delen finns det några tekniska svårigheter, några snabba passager i högt läge 
och kniviga intervall. Det hörs tydligt att jag har problem med dessa ställen och stressar igenom 
figurerna genom att bara fladdra med fingrarna. Men jag tycker ändå att jag lyckas överbrygga detta 
problem med att förmedla en helhet och så att man förstår sammanhanget i fraserna. 
 
Den fortsatta delen av stycket är väldigt bra och fraseringen är lång, men jag skulle kanske önskat 
lite mer spänning i pauseringen. Det tror jag skulle kunna avhjälpas med att vårda tonen innan 
pausen på ett bättre sätt. Jag tror att jag har ett väldigt tänk framåt som gör att jag glömmer bort att 
vårda tonen i nuet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ur Pwyll for solo flute  G.Scelsi Takt: 47 
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I takt 139 finns beteckningen senza rall.5 dock inom parentes (18:53 Ljud). Man kanske mer ska se 
beteckningen som en påminnelse att inte tappa i tempo i och med den lite långsammare karaktären. 
Härifrån hade jag önskat ett snabbare, intensivare vibrato, men svagt. Nu tycker jag att vibratot är 
för långsamt för musikens karaktär och jag tycker inte att frasen lever på det sätt som jag hade 
önskat. Från T139 blir musiken lugnare och och stycket får någon form av epilogliknande 
avslutning. Här tycker jag att man ska förmedla en lugnare känsla än vad jag gör på inspelningen. 
Även fast det gamla tempot återkommer (fjärdedel=120) så finns fortfarande den övergripande 
epilogkänslan kvar fram till slutet. Notmaterialet består av flera långa toner och karaktären är inte 
lika energisk trots det något snabbare grundtempot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enescu: 
 
(08:57 Ljud) 
 
Jag uppfattar först satsen som något långsammare än vid konserterna och karaktären blir lite stolpig. 
Jag saknar flowet även om tempot kan uppfattas stadigare i jämförelse med de tidigare konserterna. 
Vid de tidigare konserterna har jag upplevt att denna sats oftast blir rörig och otight, men nu får man 
en stabilare känsla och det låter kontrollerat och lugnt. Takten som har en fermat på ett c³ (11:47 
Ljud) tycker jag är bra. Jag väntar ut och tar verkligen tiden innan jag börjar spela nergången. Jag 
spelar i klangen och intonationen är bra hela takten trots dynamikförändringen. 
 
Andra satsen har bra artikulation (12:28 Ljud), engagemanget är bättre här. Det hörs att jag jobbar 
på att inte öka, vilket är en sak som är vanligt förekommande då man blir nervös. Som Fagéus 
(1996) skriver är detta ett av de vanligt förekommande problemen som kan uppstå både att man vid 
långsammare musik tappar tempo och att man vid snabbare tempon spelar snabbare. Jag tycker mig 
känna igen mig väl i dessa tempoproblem och speciellt vid denna inspelning. Jag håller ihop satsen 
fint och det känns som jag behärskar och kontrollerar mitt flöjtspel, både klangligt och musikaliskt. 
Jag tycker att detta är den bästa inspelningen av stycket av de tre eftersom jag inte pressar mig 
utanför klangen på det sättet jag gjorde vid de två andra konserterna. 
 

                                                 
5 Senza rallentando = utan avtagande hastighet 
 



22 
 

Brahms: 
 
(20:10 Ljud) 
 
Jag har ett fint uttryck och klangen är maffig. Det finns vissa tekniska problem, dock upplever jag 
helheten som mycket bättre i jämförelse med känslan jag hade innan jag lyssnade igenom 
inspelningen. Det finns ett flyt och en musikalisk riktning som jag inte upplevde då jag spelade. 
Eftersom det från början inte är ett flöjtstycke utan skrivet för de något lägre instrumenten klarinett 
eller viola, så har arrangören skrivit några ställen i ett register som på flöjt blir ganska högt. Även 
dessa ställen hålls ihop i klangen och att jag spelar med god intonation, men fraseringen blir något 
stolpig. Mitt något långsammare vibrato passar bra för denna romantiska sonat. Samspelet är 
mycket bättre än vad jag upplevde när jag spelade, speciellt passagen med trioler mot varandra som 
efterföljs av att flöjten fortsätter spela trioler och pianot har åttondelsfigurer med modulerande 
funktion (23:47 Ljud).  

 
 
 
 
5.6 Sammanfattning sökning 
 
Under sökningen upplevde jag en större nervositet än under konserterna, och det har sina naturliga 
skäl då jag tycker att en sökning ger en större anspänning då det till skillnad från en konsert där man 
får möjlighet att dela med sig av sitt musicerande till andra bygger på att man ska prestera och bli 
bedömd. Men jag lyckades hålla fokus, kanske tack vare nervositeten och anspänningen som gjorde 
att jag hittade den extra skärpan mentalt. 
 
Eftersom jag höll mig koncentrerad så spelade jag mycket mer inom gränserna för vad mitt flöjtspel 
klarar av tekniskt än vid de tidigare konserterna. Även om det fanns tillfällen då jag möjligen tog i 
något mycket fanns det en bättre kontroll och ett större lugn i mitt spel. 
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6. Vad tycker andra? 
 
Eftersom jag har bett två andra flöjtister säga vad de har funderat kring när det gäller mina 
framföranden är det ju intressant att fundera på hur deras kommentraer skiljer sig från min egen 
uppfattning. Dels den jag har från scenen och dels den jag fått när jag lyssnat på inspelningarna. Det 
jag har lagt märke till är att vi ganska ofta har en gemensam uppfattning om hur det låter. Jag tror 
att det beror på att det inom flöjtvärlden finns en relativt gemensam uppfattning om vad som är bra 
och vad som är dåligt. Det är möjligt att musiker som spelar andra instrument skulle höra andra 
saker, att man som icke-flöjtist inte på samma sätt lyssnar efter de tekniska svårigheterna. 
 
Flöjtisten och tillika min flöjtlärare Sven-Erik Sandlund har i sin utvärdering av mina konserter 
berättat att han tycker att jag har ett större uttryck under mitt framförande av Pwyll under konsert 2. 
Som jag skrev tidigare så tycker jag att jag låter min egen känsla styra lite för mycket i förhållande 
till tonsättarens ursprungliga tanke. Men det finns då en idé att ändå inte begränsa för mycket av sin 
egen uppfattning om stycket och låta känslan styra för ett uttrycksfullare spel. 
 
Erik Sunnerstam skriver mycket om de rent flöjttekniska delarna av inspelningarna. Jag håller med 
hans tankar om att försöka spela med större skillnader. Det gäller inte endast dynamiskt utan även 
vibratomässigt och klangligt. Han nämner också att Mozarttolkningen påminner om Galways sätt 
att spela, och han rekommenderar ett något långsammare spel med bredare frasering. Det är något 
jag själv också har noterat under lyssningarna av inspelningarna och jag tror verkligen att det finns 
en finess i att våga spela något tyngre och långsammare. Han har också uppmärksammat den iver 
inför musiken jag har, och att spelet ibland hamnar utanför ramen.  
 
Efter att ha tagit del av Mikael Roos utvärdering av våra konserter uppfattar jag det som att vi har 
liknande uppfattning om både problem och de delar som gick bra vid båda konserterna. Roos 
beskriver hur vi vid Konsert 1 hade samspelsproblem vid tempoförändringarna, och jag håller 
absolut med honom. Jag tror att jag under press ibland glömmer bort att lyssna aktivt på vad som 
händer musikaliskt. Men om man jämför med Konsert 2 när vi spelade samma stycke fanns det ett 
mycket mer lustfyllt musicerade och vi hade betydligt mer kontakt. Roos nämner även att vi får 
ögonkontakt under ett par tillfällen under konserten och det i sig är en form av kvitto på att vi är 
väldigt uppmärksamma på varandra. 
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7. Diskussion 
 
En sak som jag har upptäckt med mitt arbete är att jag alltid blir positivt överraskad av resultatet av 
inspelningarna jämfört med känslan jag har efter avslutad konsert. Beror detta på att man lyssnar 
mer kritiskt på sig själv när man spelar eller handlar det om att man hinner glömma bort de sakerna 
som man blev missnöjd med? Handlar det om att muskelminnet under konserten kommer ihåg hur 
det borde kännas efter all tid i övningsrummet, eller är det så enkelt som att jag spelar bättre än vad 
jag tror? 
 
7.1 Som att gå på lina 
 
”En paradoxal närvaro infinner sig med till synes motstridiga parametrar; lugn, avspändhet, 
öppenhet, tillit och samtidigt energi och dramatik.” (Den inre sången, Fagéus 2013) 
 
Att spela musik skulle kunna jämföras med att gå på lina. Man får inte överagera eller hamna i dess 
ännu värre motsats, att spela vad man kan kalla ”tråkigt”. Man måste hela tiden lyckas hålla 
huvudet kallt så att man inte överilar sig, vilket är mitt stora problem när jag spelar. Oftast så tar jag 
i för mycket och det har jag märkt vid alla tre inspelningarna att det finns tendenser att låta känslan 
ta över och låta detta påverka rytm och intonation, som är precis lika viktiga byggstenar i musiken 
som känsla. Det är dessa byggstenar som tillsammans låter musikern göra musik. 
 
Det jag märkte i min undersökning var att jag vid Konsert 2 (Framnäs) hittade ett sätt att ta mig an 
uppgiften på ett mer balanserat sätt än tidigare än vid Konsert 1 (Musikhögskolan) där jag hade fler 
missar och inte lika stort fokus på uppgiften. 
 
 
7.2 Från övningsrum till scen 
 
Hur ska man då göra för att överföra sitt bästa musicerande från övningsrummet till scenen? 
Oavsett om det gäller konsert eller provspelningssituation vill man ju prestera så bra som möjligt, 
gärna 110 %. Och vi vet alla att detta inte är möjligt. 
 
Om man i sin dagliga övning hela tiden har målet att stå på scen som ett närvarande moment tror 
jag att man jobbar mer målmedvetet under sin inlärningsprocess. Men det finns också moment där 
man lär in stora och svåra verk där man måste komma ihåg att det sceniska framförandet är långt 
fram i tiden och att det är svårt att stressa fram inlärningsprocessen. 
 
 
7.3 Scenen som vardag 
 
Jag tror att man måste göra scenen till en del av sin vardag, för jag märkte ju att under den andra 
konserten, som visserligen var mer avslappnad i den attityden jag hade valt, så var det ändå enklare 
att möta publiken och jag hade en mer bekväm inställning till framförandet. Man måste ta alla 
chanser som ges att spela för publik, även om det känns jobbigt eller uttjatat (om man spelar samma 
stycke flera gånger). Jag tror att om man står på scenen så ofta som man får möjlighet, byggs en 
scenisk säkerhet upp. Så långt är det väl egentligen ganska logiskt och jag tror att det kan få 
konsekvensen att man med tiden inte kommer att behöva lika mycket förberedelse i övningsrummet, 
tack vare att man känner sig mer hemma på scenen. Givetvis måste man kunna sina stycken, men 
jag tror att om man lyckas bygga upp självsäkerhet så kommer inte nervositeten att påverka ens 
framförande i lika stor utsträckning och man behöver således inte ha lika stora marginaler som när 
man känner sig obekväm och blir nervös. 
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7.4 När allt går bra 
 
Det finns tillfällen, eller kanske till och med perioder i livet, när allt går precis som man vill med 
sitt musicerandet. Hur ska man då göra för att försöka behålla det så länge som möjligt? Man måste 
analysera sina förberedelser och se vad man kanske gjorde annorlunda inför de konserter som 
fungerade bäst kontra de som fungerade sämre. I mitt arbete har jag märkt att det som fungerar bäst 
för mig först och främst är att ha övat in repertoaren mycket noggrant. Jag ska även ha haft 
möjlighet att repetera med pianisten många gånger för att riktigt ha lärt mig hur pianostämman låter 
och vilka byggstenar som är av störst vikt för den musikaliska helheten. 
 
När man hittar det så kallade ”flowet” (Fagéus, 1996) är det också lättare att hålla igång sin dagliga 
övning. I och med att man genom lyckade konserter får ett kvitto på arbetet man lägger ner, finns 
det en lust att fortsätta att traggla och viljan att bli bättre ökar markant. Detta resulterar i en positiv 
spiral där man blir bättre eftersom man övar mycket, och när man spelar på scen så blir resultatet 
bra eftersom man är väldigt väl förberedd på uppgiften. 
 
En sak som jag har lagt märke till under mina år som musiker är att bekväma kläder och skor är 
väldigt viktiga för en lyckad konsert. Jag har spelat konserter i skyhöga klackar då det enda jag kan 
tänka på är hur ont i fötterna jag har och bara vill gå av scenen för att slippa skorna. Här har vi ett 
stort problem för många kvinnor, för vilka det finns andra krav på ”finkläder” än vad det finns för 
män. Givetvis har män också krav på sin konsertklädsel (oftast kavaj) och det är kanske inte något 
man är helt bekväm med. Under arbetet med konserterna kan man se i filmerna att jag under den 
första konserten har ett vingligare kroppsspråk. Jag har då på mig ett par skor med 7 cm hög klack 
och dessa skor gör att momentet hålla balansen inkluderas i den redan nervösa konsertsituationen. 
Under den andra konserten hade jag ett par grövre skor med kilklack, där man får en mycket 
stabilare grund att stå på och jag tycker att mitt kroppsspråk blir lugnare. Även i de musikaliska 
exemplen kan man höra att jag har en stabilare luftpelare och att stödet fungerar bättre. Som 
blåsmusiker är det också väldigt viktigt att ha kläder som ger utrymme för att kunna andas 
ordentligt utan att det sitter åt eller hämmar luftintaget på något annat sätt. 
 
7.5 När ingenting fungerar 
 
Under de perioder när det fungerar sämre och övningslusten är mindre måste man som musiker på 
något vis försöka härda ut. Att spela en dålig konsert är inget som någon musiker vill göra. Men vad 
kan man då göra för att för det första förebygga att det händer, och för det andra komma ur en sådan 
svacka? För att slippa att komma så pass långt att man börjar prestera sämre än vad man egentligen 
borde göra tror jag det är viktigt med regelbundenhet i övningen och i konsertförberedelserna.   
 
Lejonclou/Lindberg (1996) skriver om att vi musiker måste lära oss att gå i från en ”dålig” konsert 
med ett starkt psyke och att vi måste lära oss att vara nöjda även om det inte gick precis så bra som 
vi hade tänkt oss. Jag tror att det är lätt att man som musiker också bestämmer sig för att leta fel. 
Om man spelar 100 toner rätt och 1 ton fel blir det ändå den enda feltonen som kommer att vara det 
som sätter vårt eget betyg för prestationen. Publiken hör ju i regel de 100 rätta tonerna och är 
väldigt nöjda över att ha fått tal del av en musikalisk upplevelse, och genom att ha inställningen att 
det man gjorde var dåligt förringas även publikens upplevelse som ”fel”. 
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7.6 Så få orosmoment som möjligt 
 
Givetvis kan det vara så att det är en specifik del i framförandet eller i förberedelserna som inte 
fungerar, utan att förstöra hela konserten. Men dessa små delar kan också bli orosmoment och 
därför är det viktigt att även göra något åt detta. Ett moment som jag har märkt att många musiker 
kan bli stressade över och gärna försöka få överstökat så snabbt som möjligt, är stämningen. 
Man ska ta god tid på sig vid detta moment, då det såklart är av väldigt stor vikt för resultatet av 
resten av framförandet. För att förebygga detta tycker jag att man kan kontrollera stämningen redan 
under genrepet och undvika att packa ihop sitt instrument, alternativt uppmärksamma hur mycket 
man fick dra sitt instrument.6 
 
Ett annat problem kan vara notställ, och huruvida dessa går att höja tillräckligt mycket. Man blir ju 
längre med högklackade skor än utan! Om man ändå vill spela i höga klackar så tycker jag att man 
ska genrepa i de kläder som man planerar att ha under konserten, bara för att känna på hur det 
fungerar och om det är något som man måste ändra. Det var ett misstag som jag gjorde inför den 
första konserten, att jag inte genrepade med konsertkläder. 
 
Efter de två tidigare konserterna visste jag att jag skulle behöva två notställ till Pwyll av rent 
praktiska skäl. Detta gjorde att jag kände mig väldigt bekväm med att gå iväg och hämta ett notställ 
under provspelningen istället för att bli nervös och komma på halvvägs att jag inte skulle ha 
möjlighet att vända blad mitt i stycket. 
  
 
7.7 Hålla fokus 
 
Jag har som nämnts tidigare problem med att behålla fokus under hela konserten. Under mitt arbete 
har jag märkt att ju lugnare jag är inför uppgiften, desto lättare är det att fortsätta vara fokuserad på 
uppgiften. Detta är även ett problem när jag övar. Men genom att försöka att inte bli arg på mig 
själv när jag tappar fokus, och således ännu mer tappa fokus, brukar jag försöka tänka som min 
lärare flöjtisten Sara Hammarström förklarade: ”Okej, nu tappade jag koncentrationen en liten stund, 
men det är okej. Nu fortsätter jag där jag är”. Detta har hjälp mig massor i min övning, jag har 
tidigare kunnat bli nästan förbannad på mig själv när tankarna flyger iväg. Men som 
Lejonclou/Lindberg (1996) skriver: ”Maximal koncentration vid konsert kräver maximal 
koncentration vid övning”. Man kan alltså inte förvänta sig att uppspelningssituationer ska kunna gå 
fläckfritt om man har problem att hålla koncentrationen i övningsrummet. 
 
Hur kan jag bli bättre på att hålla fokus, är den fråga jag då ställer mig. Givetvis finns det 
vetenskapliga parametrar så som t.ex. att ha sovit tillräckligt mycket och att ha ätit. Men för mig är 
detta självklarheter i mitt arbete. 
 
 
7.8 Slutord 
 
Det jag har kommit fram till med mitt arbete är att god förberedelse, både musikalisk, mental och 
praktisk, är av stor vikt för att en konsert eller sökning ska bli så bra som möjligt. En annan sak jag 
har kommit fram till är att ett regelbundet arbete på scen och i andra situationer där man bli bedömd 
av andra är viktigt för att utveckla en säkerhet och självsäkerhet på scenen. Att vara musiker är inte 
som att vinna på lotto, utan det kräver ett hårt arbete både i och utanför övningsrummet för att man 
ska nå ett önskvärt resultat på scen! 

                                                 
6  För att en flöjt (även alla andra träblåsinstrument) ska bli högre i intonation, görs den kortare = skjuts ihop. För att 
den ska bli lägre i intonation, görs den längre = dras ut. 
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Det är väldigt viktigt med en medvetenhet som musiker när det gäller att ha kontroll över hela 
konsertsituationen, allt ifrån lokal och affischer till pianostämning m.m. Ju mer känd man blir, desto 
mer kan man lita på att det ordnas av någon annan. Eftersom jag än så länge är student och får stå 
för de praktiska delarna på egen hand kräver det att man har extra bra koll på läget. 
 
Jag har genom föreliggande arbete fått en annan självbild av mitt musicerande, då jag har gått in på 
djupet i mitt spel och analyserat små detaljer. Att uppmärksamma de små delarna och att starta 
arbetet med att förbättra de mycket små detaljerna är det som kommer att ta mig och mitt spel till en 
högre konstnärlig nivå. 
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9. Bilagor 
 
Jag har med hjälp av ljudteknikern Christoffer Björnram spelat in ljudmaterialet. Inspelningarna är 
något redigerade: pratet är bortklippt samt att tiden mellan styckena är förkortad. 
Videoupptagningarna är inspelade med en liten digitalkamera som har stått uppställd på stativ under 
konserterna. Dessa upptagningar bifogas i oklippt format. 
 
1 Videoupptagning Konsert 1 
2 Ljudupptagning Konsert 1 
3 Videoupptagning Konsert 2 
4 Ljudupptagning Konsert 2 
5 Ljudupptagning Sökningen 
6 Reflektion/Utvärdering av Mikael Roos, Klarinettist 
7 Reflektion av Sven-Erik Sandlund, Flöjtist 
8 Reflektion av Erik Sunnerstam, Flöjtist  
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Bilaga 6 
 
Utvärdering Mikael Roos 
 

Konsert 1 Aulan  

Genrep:  

För min egen del byggdes en viss spänd känsla upp, under genrepet. Mina rörblad vid tidpunkten 
var inte i bästa skick, och jag kände att jag kunde gjort bättre ifrån mig. Detta gjorde att en viss ner-
vositet smög sig på inför konserten. Samtidigt tror jag att spänningskänslan ökade i och med att det 
var en kvällskonsert, vi var uppklädda och vi hade en genomtänkt scenisk bild.  

Samspelet under genrepet tyckte jag funkade bra, vi var lyhörda gentemot varandra och vi taggade 
varandra.  

Konsert:  

Vid konserttillfället lyckades jag på något släppa mycket av spänningen som byggts upp under och 
efter genrepet. Jag fick känslan av att Anna hade samma känsla, att vi släppte allt och bara körde. 
Även om jag inte satte alla toner och så, kändes det ändå bra, just för att jag kunde släppa känslorna 
och bara köra.  

Efter lyssning:  

Efter att ha lyssnat på inspelningen tycker jag det lät bättre om mitt eget spelande, än vad det kän-
des i stunden. Vi är också hyffsat samspelade genom stycket, med kanske undantag vid tempoför-
ändringarna, så som ritardandot i mittet, och slutet, vid tempohöjningen. Jag inledde tempohöjning-
en i ett lite för högt tempo, vilket ledde till att mot slutet, då tempot nådde sitt max, missade jag en 
del toner, och vi tappade lite effekten av att tempot skulle höjas succesivt. Istället gick ner en aning 
i tempo i den unisona delen, innan Presto.  

Konsert 2 Framnäs  

Genrep:  

Vi fick tillgång till lokalen lite för sent för att vi skulle hinna ett helt genrep. Vi fick istället nöja oss 
med att testa starten på stycket. Något jag kände redan under genrepet var hur mer avslappnade vi 
var i situationen. Kanske har det att göra med att vi nyligen hade haft konserten i aulan, och fått 
spelat upp stycket redan en gång. Sedan gick det ganska fort från det att vi kom in i lokalen till att 
konserten började, så tiden att hinna bli nervös blev avsevärt kortare.  

Konsert:  

Eftersom detta var en lunchkonsert fanns det en mer avslappnad känsla när vi spelade. Vi fick 
ögonkontakt vid ett par tillfällen, och det kändes som att vi var trygga i vad vi gjorde. På Framnäs 
var det också en riktig scen, som är riktigt upphöjd, som gjorde att man fick en starkare känsla av 
att man stod på en scen, och inte på ett golv framför en publik, på samma nivå, som det blir i aulan. 
Det var roligt att få spela på en ny ”arena”. Jag hade också bättre rör denna gången vilket gjorde att 
jag blev tryggare och kunde prestera en aning bättre.  
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Jag tyckte samspelet var mer avslappnat (tredje gången jag nämner det), just kanske för att det inte  

var så mycket prestige över situationen, vi var inte lika uppklädda o.s.v. Jag tror också att vi båda 
tyckte det var roligt att få spela utanför skolan, där vi annars alltid spelar. Kan tänka mig att det gav 
lite extra energi i vårt musicerande.  

Efter lyssning:  

Om vi var samspelade i aulan, tyckte jag vi var ännu mer samspelade i konserten på Framnäs. 
Tempoväxlingarna funkade mycket bättre, och vi tog det lugnare mot slutet och lyckades bygga upp 
en succesiv tempohöjning.  
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Bilaga 7 
 
Utvärdering Sven-Erik Sandlund 
 
 
Hej! 
Nu har jag lyssnat igenom de 3 konserterna. För att göra en övergripande sammanfattning över dessa 3 
konserter säger jag följande: 
Mozart-överlag ganska likvärdigt spela på alla 3 konserter. På konsert nr 2 och 3 fungerar dock "verkty-
get" mycket bra! I och med det så blir spelet lite friare. 
En sak att tänka på:avfraseringarna har ibland en tendens att komma för tidigt i frasen.. Håll klangen till 
sista tonen i frasen. Man behöver inte avfrasera så mycket – det sköter sig själv – nästan. 
Enescu: Konsert nr 2 och 3 har en fin balans i agogik i nyanser och uttryck. Bra spelat av ett svårt stycke. 
Scelsi: Konsert nr 2 har lite extra med närvaro i spelet. 
Tarantelle: Helt klart konsert nr 2. Ensemblespel på hög nivå- Kul! 
Brahms: Bra spel med tanke på omständigheterna – här behövs dock mera reptid tillsammans med pia-
nist. 
 
Mvh 
Sven-Erik 
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Bilaga 8 
 
Utvärdering Erik Sunnerstam 

Hej 
Lyssnat på konsert 2. Över lag tycker jag att du har stor vilja att uttrycka dig vilket är ovanligt och 
unikt . Det går inte att skapa. Det har du. Men. 
Jag tycker att du skulle ha mycket att vinna på att ta ner svaga partier till ett hållbart och vitalt piano 
som innefattar en eller flera fraser. Det räcker med starkt och svagt. Men jag upplever att du i din 
iver att uttrycka och "ge" glömmer att det är effektfullt med svagt.  

Ex första h moll stället i Mozart och hela öppningen i enesco.  

Ibland tror jag du kan vårda höga partier mer .  
Härligt med energi och schvung men ofta är det inte de snygga toner som du kan spela man hör.  
Det känns som om du ger dig licens att släppa på kraften. Jag tycker din kraft övertygar ändå.  

Ditt vibrato kan bli mer medvetet. Öva ex summertime med stort wow wow vib genom hela stycket. 
På höjdpunkter i enesco tycker jag det är fint med snabbt stort.  

Mozart . Du landar i ett Maeostoso senare men testa att våga börja brett från börlan och fyll ut.16 
delar. Få vågar men tror du klarar det. Snabbt är för enkelt.  
Passa galway slir. Inte alltid snyggt.  

Du är begåvad och har mycket att ge. Kamma dig lite bara.  

Kram 

Jag skulle inte kunna spela så fint som du nu och förlåt mig om jag är rättfram. Generellt är du lite 
hög och är utanför klangen varför du sticker iväg i intonationen när du vill mycket . Din lärare kan 
säkert hjälpa dig . 


