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Abstrakt
Studiens syfte var att undersöka möjligheten till att ta kontroll över min nervositet och att 
effektivisera min instudering av Intrada av Arthur Honegger.

Bakgrunden är att jag alltid har varit intresserad av att lära mig nya saker och vad jag har velat med 
detta arbete är att utveckla min kompetens som trumpetare och det har jag gjort genom mental 
träning. Samtidigt som jag har utnyttjat mental träning för att bli mer mottaglig för inlärning så har 
jag tränat mig i att hantera nervositet. Allt detta har jag gjort för att bli en bättre trumpetare. 

Min metod har varit att jag läst litteratur om minnesträning, mental förberedelse och ens egen 
inställning till att utvecklas inom ett område. Jag har sedan använt mig av övningar som jag hittat i 
böckerna, antingen som de är eller så har jag ändrat på dem för att passa mig och mitt syfte bättre. 

Arbetets konstnärliga del presenterades i form av en inspelning där jag spelar Intrada utan 
ackompanjemang och jag valde att göra inspelningen utan ackompanjatör för att visa på hur min 
vardagliga övningssituation såg ut. Det ger dessutom en väldigt naken bild av hur jag spelat och det 
är lätt för åhöraren att höra vad som har fungerat bra och vad som jag inte har lyckats med. Just 
detta stycke valde jag för att det är vanligt förekommande i provspelningssituationer och för mig 
har det varit förknippat med nervositet. 

Arbetets resultat är att jag upplever mig vara bättre på att hantera pressade situationer och nervositet
idag än innan jag började med arbetet, men att min förmåga att framföra Intrada inte har blivit 
nämnvärt bättre. Sammanfattningsvis har jag blivit en bättre trumpetare genom att genomföra detta 
arbete och jag kan starkt rekommendera mental träning som verktyg för att hantera nervositet och 
stress. 

Nyckelord: Intrada, Honegger, nervositet, mental träning, trumpet, musik. 

Ämnesspecifika ord och uttryck:
Flow: Att vara i musiken, att spela med den. 

Ankare: Uttrycket som beskriver det moment man gör för att plocka fram en känsla som man 
förknippat med en rörelse. 

Kix: Tappa kontrollen över en ton på grund av bristfällig ansats och stöd.

Embouchure: Munnens position hos en blåsmusiker. Vanligtvis läpparnas position mot munstycket.

Betablockerare: Blodtrycksmedicin som används av vissa musiker. Medicinen hindrar pulsen att 
rusa vilket kan medföra ett större lugn hos användaren. 
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Inledning
Mitt motiv för att skriva detta arbete är att jag upplever att det saknas ett konkret 
tillvägagångssätt för att hantera den nervositet som uppstår i min vardag. Avsikten
är att detta arbete ska tjäna både mig själv och andra musiker som har upplevt att 
de har förlorat kontrollen i en kritisk situation av till synes helt betydelselösa 
anledningar. 

Bakgrund
Jag tror att alla musiker har varit nervösa någon gång, sådär så att man inte riktigt 
mår bra. Händerna skakar och man svettas ovanligt mycket, man kan inte hålla sig
fokuserad på det man vill och man upplever att åhörarna kommer att döma en för 
allt som eventuellt kommer att gå dåligt och därför tappar man självförtroende på 
grund av detta. Det kan hända på en arbetsintervju, provspelning eller när man 
träffar den där speciella person som man inte riktigt känner sig redo för än. Varför 
och hur känslan infinner sig och bakgrunden till det är lika unikt som varje individ
själv är och ofta är det något man i stunden inte kan göra så mycket åt. Ens 
bakgrund är som den är och det är något vi måste lära oss att leva med, men något
vi faktiskt kan påverka är hur vi ska hantera känslan. Förberedelsen inför det där 
viktiga mötet går att påverka för att vi ska kunna presentera oss så bra som det är 
möjligt och även kunna utveckla oss själva genom att nå mål som vi tidigare inte 
trott varit möjliga. Hur ska man göra för att bryta sina egna gränser och lära sig 
saker som man tidigare inte ens kunnat föreställa oss att man skulle kunna göra? 

Jag som trumpetare befinner mig ofta i situationer där min prestation bedöms av 
andra och det har självklart färgat min personlighet, både på det medvetna och det 
omedvetna planet. Som musiker har jag alltid trivts bäst i en orkester, i en 
trumpetsektion där jag är omgiven av vänner och en trygg miljö. Det kan kännas 
som att jag är kamouflerad av min omgivning och det blir lite mer förlåtligt hur 
jag spelar, de fel och kixar jag gör hörs inte alltid ut, till skillnad från när jag som 
solist står längst fram med kanske bara en pianist bakom mig och alla misstag jag 
gör hörs. Det är i just de situationerna som jag ofta har känt mig obekväm och jag 
tappar lätt fokus på vad jag verkligen behöver tänka på och så spelar jag fel för att 
jag spänner mig och andningen fungerar inte och jag blir torr i munnen. Jag har 
alltid kunnat acceptera att jag kan spela fel på grund av den mänskliga faktorn, 
ibland blir det inte alltid som man tänkt, men att inte kunna ha kontroll över 
situationen och över sin kropp stör mig. 

Jag har utvecklats påtagligt mycket de senaste åren i mental förberedelse, hur jag 
ska kunna vara ”bäst när det gäller”, men jag är inte klar än. Fortfarande känns det
som att jag inte har full koll på mig själv när jag spelar och det hindrar mig från 
att utvecklas. Under en period kändes det som att det var något jag var tvungen att

1



acceptera, jag var helt enkelt inte bra på att spela solistiskt. Det har att göra med 
att jag väldigt lätt spänner mig i halsen och använder tungryggen på fel sätt när 
jag spelar vilket medför att det höga registret på trumpeten blir obefintligt och att 
mellanregistret blir jobbigare än vad det borde vara. Det  blir inte alls behagligt att
lyssna på och det är ett problem som jag vill lösa. Jag måste lösa det för annars 
kan jag inte jobba med det jag brinner för. Hur ska jag arbeta för att kunna 
utveckla förmågor som jag tidigare inte trott varit möjliga? 

Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att jag vill lära mig att bryta de mentalt negativa vanor jag har i 
instuderings- och övningsprocessen för att på så vis utveckla min tonsäkerhet och 
klang för att utveckla min presentation av Honeggers Intrada för trumpet i C och 
piano i ett framträdande. 

– Hur kan jag utnyttja minnesträning för att korrigera de fysiska problem jag
har som hindrar mig från att nyttja min fulla musikalitet? 

– Hur ska jag arbeta, i förebyggande syfte, mentalt i övnings- och 
instuderingssituationer för att förbereda mig inför ett framträdande? Hur 
kan jag förbereda mig så väl att det enda jag känner på scen är flow?

– Är det alltid bättre att öva med trumpeten i handen eller finns det en 
mening med att träna sig mentalt? 
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Metod och material 
Metoden var att jag har pratat med lärare och vänner för att få tips på relevant 
litteratur, läst litteraturen och tagit anteckningar på de övningar som jag funnit där.
För mig har det handlat om att jag har skaffat mig nya grundstenar att stå på, en 
ny inställning till inlärning och prestation som inte är negativt laddad, som jag till 
viss del upplevt det förut. Något fundamentalt i detta ämne är minnesträning, en 
metod som lärt mig att ta in mer information snabbare och underlättar inlärning. 

Jag har även fördjupat mig i känslan som kallas för flow, vilket är något som jag 
sedan tidigare känt till, men inte kunnat nyttja då jag inte varit säker på vad det 
innebär. Nu när jag har en djupare insikt i vad det betyder så kan jag nyttja det till 
att utveckla min kompetens som trumpetare och samtidigt skaffa mig större 
kontroll över min nervositet.

Dokumentation
Jag har fört loggbok, fört anteckningar och arbetat med mina forskningsfrågor. Jag
har skrivit mer utförliga inlägg i loggen när jag har haft ett framförande, både 
solistiska och orkestrala och dessa anteckningar har jag sammanfattat och använt i
texten. Jag har också gjort anteckningar från de böcker jag läst om ämnet för att 
leta metoder, tips och generell hjälp som jag har skrivit ned här. Alla ”tips och 
tricks” har jag att sammanfattat i 7 punkter, med en förklarande text till varje 
punkt. Detta för att konkretisera den metodik som jag har tagit fram. 

Jag har inga inspelningar kvar av när jag övar själv. Jag spelade in mig 
regelbundet med min mobiltelefon för att snabbt och enkelt få höra mig själv, men
p. g. a. att jag regelbundet rensar minneskortet på min telefon finns ingen av dessa
inspelningar kvar. 

Material
• Csíkszentmihályi, Mihály: Flow (1990).

Detta är en bok som handlar om känslan flow. Boken beskriver flow och de
fördelar författaren ser med att sträva efter den känslan i allt man gör. 

• Green, Barry med Gallwey, W. Timothy: The Inner Game of Music 
(1986). 

Denna bok är en handbok i mental träning för musiker. Barry Green har 
också skrivit en handbok för tennisspelare där han hävdar att det spelar roll
hur man gör saker, inte vad man gör. Boken för musiker tar upp samma 
sak, men ur en musikers perspektiv.
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• Honegger, Arthur: Intrada (1947).

Stycket jag framför på inspelningen. Ett relativt modernt stycke för 
trumpet som är vanligt på provspelningar. 

• Railo, Willi: Nya Bäst när det gäller (2007).

En handbok i idrottspsykologi. Härifrån har jag hämtat en del övningar 
och tankesätt när jag har arbetat med mina nerver. 

• Ribbing, Mattias: Mästarminnet (2011).

En handbok i minnesträning. Mattias Ribbing hade en gång i tiden ett 
påtagligt dåligt vardagsminne, men lyckades träna sig till att vara i 
världseliten i minnestävlingar. Härifrån har jag använt mig av övningar för
att bli bättre på att fastställa moment när jag spelar trumpet.

• Pritchard, Paul: The Business (1992).

Denna bok förklarar hur man klarar sig som musiker i London, oavsett om 
man är frilansmusiker, studiomusiker eller orkestermusiker. Den tar upp 
hur man förbereder sig inför framföranden, både mentalt och praktiskt. 

• Stamp, James: Warm-ups & Studies (1978).

Detta är ett metodhäfte för trumpetare och andra brassmusiker som 
framförallt tar upp uppvärmnings- och registerövningar, men även visar på
vissa andningsövningar som jag har använt för att värma upp andningen 
och som koncentrationsövning. 

Intervjuer 

Jag har intervjuat musiker som jag har tagit lektioner för, arbetat med eller känt 
privat. Vissa har jag valt ut för att jag vet att de någon gång använt betablockerare 
i situationer som ställer stor press på dem, andra för att jag vet att dom aldrig sett 
nervositet som ett problem och till sist dom som jag vet har arbetat med sin 
nervositet på ett mentalt plan. Intervjuerna genomfördes via mail för att ge 
personen tid att tänka igenom sina svar, mer än vad som hade varit möjligt via 
telefon. 
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Genomförande
Jag har läst litteratur och gjort anteckningar om metoder, övningar och frågor som 
jag sedan har använt mig av i övnings och förberedelsesituationer. De moment 
som jag kommer beröra är följande:

• Kronologi

• Tillvägagångssätt

• Minnesträning

• Avslappning

• Övning

• Intervjuer

Kronologi
Jag har fokuserat på att göra övningarna från varje bok under tiden jag läst boken 
plus ungefär en till två veckor efter jag läst ut den. Jag har lagt cirka en vecka per 
bok och låtit vissa av övningarna överlappa läsningen, beroende på hur mycket tid
jag har haft att spendera på detta arbete. Jag började läsa aktivt i december, men 
hade då bara en vecka att lägga på det så jag läste resten av böckerna från andra 
veckan i januari till mitten av februari. 

Idén med att jag skulle arbeta med minnesträning och den mentala aspekten av 
musikalisk förberedelse började med att jag läste Mattias Ribbings bok 
Mästarminnet. Detta hände ungefär ett halvår innan jag hade börjat skriva detta 
arbete, så när jag skulle börja skriva läste jag boken igen för att bli påmind om 
övningarna. Sedan gick jag vidare till att läsa boken Flow. Det var den boken jag 
la ner mest tid på då jag upplevde att det fanns väldigt mycket att hämta därifrån. 
Att leva i flow eller att kunna nå flow är nästintill en livsstil och i kombination 
med att det var en lång bok så lät jag det ta tid. Efter det kom The Inner Game of 
Music och Nya Bäst när det gäller. Den sista boken jag läste var The Business och 
den hade jag mer eller mindre lånat på skoj. Jag kände till sedan innan att det var 
en metodbok om att överleva som musiker, men även att det fanns en skämtsam 
ton i den. Samtidigt som boken tar upp vikten av att hålla sitt instrument rent och 
välsmort så belyser de att man som vikarie bör så fort som möjligt smita ut i 
pausen och hämta kaffe till de andra sektionsmedlemmarna. 

Inspelningen ägde rum i mars i Stockholm, på ett övningsrum på konserthuset 
tillsammans med min lärare, Michael Streijffert. 
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Tillvägagångssätt
Jag har läst litteratur som behandlar ämnen som jag tror att jag är betjänt av i mitt 
arbete och tagit till mig av de övningar som presenteras i böckerna för att utveckla
nya egenskaper som kan hjälpa mig att hantera min nervositet. Loggboken har 
varit en stor hjälp på vägen då det är lätt att gå tillbaka och läsa om hur det kändes
när jag gjorde en viss övning för en månad sen kontra hur den kändes idag. Jag 
har kunnat vara mer konsekvent i mitt övande tack vare loggboken och det har 
blivit lättare att se vilket resultat jag har fått av t ex andningsövningar innan 
uppvärmningen. Medvetenheten om inlärning har också blivit större då jag 
upplever att det är lättare att lägga saker på minnet när man skrivit ned dem en 
gång. Det är inte alltid jag har behövt bläddra tillbaka i min bok för att minnas hur
vissa specifika övningar kändes och det underlättar situationen på ett smidigt sätt. 

Här nedanför har presenterar jag de områden jag har valt att jobba med: 
minnesträning, avslappning och övning. Intonation och yttre omständigheter är 
underrubriker till övning då jag tyckte att det var värt att belysa dessa mer. Jag har
under varje huvudrubrik presenterat mina tankebanor och övningar som jag har 
använt mig av. Jag presenterar även de böcker jag har läst om ämnet. 

Som exempel på hur jag har gått tillväga när jag har läst en bok och hittat en 
övning, tar jag andningsövningen från James Stamps bok. Övningen beskrivs 
längre ned i texten under rubriken Avslappning i kropp och sinne. Då har jag tagit 
reda på hur jag ska genomföra övningen, sedan har jag gjort den det första jag gör 
på morgonen/förmiddagen innan jag börjar öva. Syftet med denna övning är att 
värma upp bålen och andningen för att främja trumpetspelet och därför har jag 
gjort den innan min uppvärmning med själva trumpeten. Sedan har jag spelat 
under dagen och på kvällen har jag gjort en anteckning i min loggbok. Detta är en 
praktisk övning som förutsätter att man gör något rent fysiskt, till skillnad från 
vissa moment i minnesträningen. När jag har övat på den så har jag antingen gått 
igenom övningens moment när jag sitter på en buss eller ett pendeltåg, någonstans
där jag inte har något annat att göra eller så har jag gjort det närhelst annars på 
dagen, då det har passat. Eftersom minnesträning sällan kräver några fysiska 
förutsättningar så som en stol eller att jag håller i en trumpet så kan jag göra dem 
var jag vill. 

När jag har arbetat med Intrada så har jag använt mig av de övningar som 
presenterats nedan. I instuderingssituationen så har det ofta handlat om att vara 
konsekvent i det jag har gjort. Jag har övat med metronom och ibland stämapparat
och regelbundet gjort inspelningar på en eller ett par fraser i taget för att avgöra 
om att jag spelar en frasering som tilltalar mig. Jag har även valt att inte öva på 
stycket när jag känt mig stressad, nedstämd eller inte har motivation till att öva. 
Jag har försökt bygga upp en flowkänsla genom att förknippa övandet med 
positiva känslor. Det har medfört färre övningstillfällen, men jag tror att att de 
tillfällen jag väl har övat på stycket så har kvalitén på övningen varit högre. 
Inspelningen gjorde jag tillsammans med min trumpetlärare under en lektion i 
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mitten av mars. 

Minnesträning
När jag har arbetat med minnesträning för att bli en bättre trumpetare så har jag 
läst Mästarminnet (Ribbing, 2011) för att skaffa mig en uppfattning om hur den 
typen av träning fungerar.  Detta är en övning som jag själv har utvecklat, men 
den grundar sig i det Ribbing berör i sin bok. Det jag har gjort är att införa fler 
moment i övningen som hur det låter och hur det känns när jag spelar trumpet. Det
är viktigt att du redan har en tydlig bild av hur du vill göra och du ska gärna redan
ha lyckats med det du vill förstärka, detta är en övning för att fastställa mönstret 
så att du förhoppningsvis inte längre behöver tänka på hur du ska göra, utan att du
bara gör:

– Du ska föreställa dig en bild av en trumpetare, någon som spelar precis så 
som du själv vill spela och redan kan allt det du vill lära dig. Jag har valt 
att se mig själv om 10 år när jag är en mycket mer kompetent trumpetare 
än vad jag är idag. 

– Se till att du håller dina ögon öppna, det är en viktig psykologisk del, för 
om du blundar så blir det svårare att föreställa dig bilder då dina ögon är 
stängda. Hjärnan vill gärna ha samma förutsättningar för att uppfatta en 
mental bild som en fysisk. 

– Få bilden så detaljerad som möjligt, vilken hållning personen har, vilka 
kläder, vilka skor och hur (i mitt fall) trumpeten ser ut. Se bilden i färg, 
förstora, förminska och se den från olika vinklar. Var ärlig mot dig själv 
om att du verkligen ser allt det du vill se, på det sättet du vill se det. 

– När du har bilden klar så ska du placera ut olika moment som personen gör
när den spelar. Koncentrera dig först på hur magen ser ut när han andas in 
och strax efter det hur han placerar munstycket mot läpparna. Se till att du 
ser alla dessa rörelser och mönster tydligt och verkligen förstår vad som 
händer. Föreställ dig sedan hur han tar den första tonen och vad som 
händer med tungryggen och embouchuren och hur tonen klingar. Var 
fortfarande noggrann med alla detaljer, färger och mönster du ser. 
Meningen är att du ska skapa dig ett minne av hur du vill att det ska 
kännas när du spelar, som att du har sett det rent fysiskt.

En annan övning som jag har funnit varit bra är att skapa ett ankare. Ett ankare är 
ett uttryck för vad du gör för att trigga fram en känsla genom en gest eller en 
rörelse, syftet med det är att du ska på beställning kunna plocka fram ett 
välmående och glädje när du behöver det. Ett exempel är att du strax innan en 
konsert triggar fram en positiv känsla som gör att du utstrålar en glad självkänsla 
när du väl går ut på scenen. Övningen gör du så här: 

– Sätt dig i en trygg miljö, någonstans där du inte känner av några 
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orosmoment och där du kan arbeta ostört.

– På samma sätt i den tidigare övningen så börjar du måla upp en bild i ditt 
huvud, men denna gång ska det vara ett faktiskt minne. Om det är glädje 
som ska vara nyckelordet så ska du tänka på ett specifikt tillfälle när du 
var särskilt glad. Försök komma ihåg så många detaljer som möjligt om 
vad det var som gjorde att du kände glädjen och hur det kändes. 

– Precis när du känner att glädjen når sin topp så ska du göra en gest. Det 
kan vara vad som helst, men av praktiska skäl så är en någorlunda diskret 
rörelse att föredra. Om du vill kan du lägga till ett ord eller uttryck, t ex 
”yeah, ja, kom igen!” för att förstärka gesten. Det är viktigt att du gör 
gesten i samma stund som du känner att glädjen nått sin topp.

– Upprepa övningen regelbundet till dess du känner att ditt sinne reagerar på
det din kropp gör. Tiden är individuell och det finns ingen anledning att 
försöka stressa fram det, utan låt det ta tid.  

Detta har hjälpt mig att öva på flera saker samtidigt, jag upplever att jag kan hålla 
fler moment i huvudet med större kvalité samtidigt som att jag inte alltid behöver 
stå och spela trumpet för att öva in moment som gör mig till en bättre trumpetare. 

I och med att jag har tränat mitt minne så har jag också upplevt en större 
koncentration när jag övar. Det har varit betydelsefullt då det har blivit lättare att 
säga till sig själv när jag förlorat koncentrationen. En vanlig indikator på att en 
tappar fokus är att slarvfel börjar bli vanligare. För mig har det handlat om att jag 
kompromissar med andningen och att jag låter mig spela fel utan att korrigera det. 
Att spela fel är mänskligt och något man i ett framträdande inte ska tänka på, men 
i en övningssituation så sätter du ribban för hur mycket fel du tillåter dig själv att 
spela. Det bästa sättet att få en realistisk syn på hur många fel man faktiskt gör är 
att spela in sig själv under ett övningspass för att sedan lyssna igenom det. Jag 
själv har upplevt att fel jag gjort som jag tänker om ”det var bara en tillfällighet” 
eller ”det var bara en gång” förekommer oftare än jag trott. 

Mästarminnet

Mästarminnet är för huvudet vad gymnastik är för kroppen. Boken är till viss del 
biografisk och handlar om hur Mattias gick från att glömma bort sin egen 
födelsedag till att ha ett minne som platsar bland den absoluta eliten. Den första 
övningen som presenteras i boken kallas för Ribbings cykel (Ribbing, 2011. s 18).
Den går ut på att du ska föreställa dig en cykel som du sedan placerar ut föremål 
på, föremål som du sedan associerar till en viss uppgift eller händelse. På så sätt 
kan du komma ihåg ett relativt detaljerat schema för dagen eller veckan och vart 
efter som du blir bättre på det så tar det kortare och kortare tid för dig att 
memorera listan. En annan övning där du tränar fokus går ut på att du ska sätta dig
på en stol och ställa en klocka på fem minuter. Sedan ska du fokusera till hundra 
procent på ett föremål i rummet. Du ska titta på det, endast tänka på det föremålet 
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och när du känner att blicken börjar söka efter annat eller att du börjar tänka på 
andra saker så måste du tvinga dig själv tillbaka till detta föremål. Just denna 
övning har fungerat bra för mig och jag har använt den för att kunna fokusera på 
nuet och vad jag gör precis nu. 

Avslappning
Något som har blivit tydligare med åren för mig är hur viktigt det är att verkligen 
vara avslappnad och lugn när jag övar. Om jag försöker tvinga fram något så blir 
min tonkvalité och ork sämre och övningspasset har tappat sin mening. 

Ett bra sätt att bli kvitt spänningar har för mig länge varit andningsövningar. Jag 
upplever det som en tidig fas av meditation där man går in i sig själv och stänger 
ute alla tankar som man inte vill ha där. Om man bara fokuserar på en sak och det 
är sin andning så är det svårt att låta stressen sitta kvar och jag tycker att det är ett 
effektivt sätt att starta sin dag på. Ett exempel på en övning som jag hämtat från 
introduktionen till James Stamps bok Warm-ups & Studies är följande:

• Ställ en metronom på 60 slag i minuten. 

• Andas ut helt och håll andan i åtta slag, sedan andas du in konsekvent 
under åtta slag, håller andan i åtta slag och andas ut under åtta slag. Detta 
är en repetition och du gör åtta repetitioner. 

Tänk på att när du andas in så ska du göra det avslappnat och naturligt, sträva efter
att magen ska röra sig in och ut. Lungorna är placerade i bröstkorgen så för vissa 
kan det verka naturligt att det är den delen av kroppen som ska expandera, men 
för att ge mer plats åt lungorna ska bör en låta magen och det partiet i svanken 
som ligger över rumpan, men under revbenen expandera också. Om du försöker 
andas djupare så ger detta plats åt lungorna nedåt och du skapar ett motstånd som 
sedan trycker ut luften utan att du pressar eller anstränger dig. Tänk dig att hela 
din torso är en ballong som du fyller med luft. Du behöver inte trycka på en 
ballong för att luften ska släppas ut, utan att det är kroppens egen elasticitet som 
gör det av sig själv. Detta eliminerar spänningar.  

Du kan och bör variera övningen så att du andas in på ett slag, håller åtta slag, 
andas ut på åtta slag och in igen på ett slag eller så kan du andas ut på ett slag, 
hålla åtta, andas in på åtta och hålla åtta osv. Om du börjar med att göra alla 
moment på åtta slag så börjar du med en meditativ andningsövning som lätt 
fungerar som en lugnande metod. När du sedan byter ett moments åtta taktslag 
mot ett taktslag så börjar du träna på in- och utandning vilket också är effektivt ur 
ett praktiskt perspektiv då det är vanligt att en behöver andas in med full kapacitet 
under väldigt kort tid. Något man ska tänka på när man gör dessa och liknande 
övningar är att man lätt blir yr i början innan man vant sig och att det är en god 
idé att sitta ned. Denna övning har hjälpt min andningskontroll vilket är en vital 
del av att spela Intrada av Honegger då vissa fraser är väldigt långa och att tempot
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inte alltid tillåter att jag kan fylla hela min lungkapacitet i en kort paus. 

Flow

Det som jag primärt har hämtat från den här boken är att känslan flow är väldigt 
eftersträvansvärd. Denna känslan är något som alla människor har varit med om, 
även om vi kanske inte alltid är medvetna om det, just för att vi inte tänker på 
något annat än det vi gör just då. Den vanligaste situationen är när vi kommer hem
från skolan eller jobbet, sätter oss i soffan och slår på vår tv. Det är väldigt lätt att 
få timmarna att flyga iväg, just eftersom vi inte känner någon form av press eller 
yttre förväntningar på att vi ska vara bra på att titta på tv, men samtidigt så matas 
vi med information. Utdelningen av denna aktivitet är sällan särskilt stor, utan det 
finns bättre sätt att nyttja vår tid. 

Om du vill uppleva flow finns det vissa kriterier som är bra att följa. För det första
ska du ha ett mål, något du strävar efter och tycker är kul. För det andra ska du ha 
en färdighet i ämnet, alltså du måste kunna avgöra om du lär dig något av det du 
gör och för det tredje så ska du på något sätt dokumentera dina framsteg. Sedan 
ska du vara medveten om att det är nu du gör saker och inte tänka på vad som 
hände förut eller vad som kommer längre fram, det är bara orosmoment som stjäl 
din uppmärksamhet och du förlorar kapacitet på vad du gör just nu. 

Kom alltid ihåg att glädje är en fundamental ingrediens till att lyckas med det du 
gör och att det är nu du gör saker, medvetenheten om nuet är väldig viktig för 
koncentrationen. Denna känsla appliceras på allt du gör, det handlar om hur du 
gör snarare än vad du gör. 

Övning
I flera år har jag utgått från en typ av övningsschema. Jag har väldigt sällan använt
mig av en punktlista som jag bockar av, utan jag har haft ett antal metodhäften och
etydsamlingar där jag använder mig av grundövningar som innefattar teknik, 
flexibilitet och tonbildning.

Jag börjar dagen med en uppvärmning på ca 10–40 minuter som följs av en paus 
på ca 10 min. Sedan har jag övat teknik och flexibilitet och jag har inkluderat 
pauser när jag behöver det, beroende på dagsform. Först efter teknikövningarna 
har jag spelat stycken och etyder vilket har varit ett bra tillvägagångssätt för att 
fastställa tekniken för dagen eller om det har varit något som jag akut måste öva 
på eller förbättra. Nackdelen med det är att det kan vara svårt att hålla 
koncentrationen uppe så pass länge och slarv och misstag blir mer frekventa ju 
längre in i övningsdagen jag kommit. Jag har sällan blivit konfronterad med att 
jag måste träna på att hantera den mentala delen av övning och det känner jag i 
efterhand att jag skulle behövt mer av. 
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The Inner Game of Music 

Det som jag har tagit med mig från den här boken är hur viktigt det är att lita på 
sig själv och sin egen förmåga. Den enda som står i vägen för lycka är du själv. En
stor anledning till att jag upplever nervositet är att jag inte har litat på att jag kan 
göra på scenen det jag gör i övningsrummet. Det grundar sig i att min teknik inte 
är så pass effektiv och konsekvent som den borde vara och att jag ofta har tagit till
enkla ursäkter (t ex jag känner mig trött, jag har spelat för mycket eller att 
temperaturen i rummet är för varm eller för kall) och då har det blivit så att jag 
accepterar brister och fel helt i onödan. För mig som trumpetare är det egentligen 
ganska få rent fysiska aspekter som kan få mig att spela sämre. Några av dessa 
skulle t ex kunna vara sjukdom, dålig instrumenttillsyn, skador eller utslag på 
mina läppar eller extrema temperaturer. Utöver det så är det bara mina olater och 
dåliga vanor som hindrar mig att spela så bra som jag kan och det är sällan jag har
spelat under ovanstående omständigheter. 

Den allra viktigaste punkten jag har i mitt huvud och antagligen den som är 
svårast att praktisera är ”försök inte, gör!” Meningen är att så länge jag försöker så
tillåter jag mig själv att misslyckas, medan om jag direkt gör så finns det bara en 
utväg och det är att jag klarar det. Detta bygger på att jag redan har en förmåga 
och kapacitet att lyckas med det jag försöker, men det är en väg till att skaffa sig 
en konsekvent förmåga, att jag kan lita på att jag klarar det. Dock måste en vara 
väl medveten om att det inte är så farligt att göra fel. Jag brukar tänka på det som 
ett skyddsnät som jag verkligen inte behöver. 

Boken beskriver också vikten av att ha en avslappnad känsla till det man gör, att 
inte försöka för mycket. Det kan vara väldigt frustrerande när man älskar det man 
sysslar med och vill bli så bra som möjligt, men författaren jämför det med att 
somna. Om man ligger i sängen och känner att man verkligen måste somna nu så 
händer det inte förrän man börjar tänka på annat. Det är den avslappnade känslan 
som tar bort krav och dömande åsikter, oavsett om det är du som tänker det eller 
någon annan. 

Muskelminnet är även det en fundamental förmåga hos dig själv som du måste lita
på. Om du i övningsrummet har repeterat C-durs skala upp och ned och i olika 
varianter, 20 minuter varje dag i en månad så kan du med stor säkerhet lita på att 
du kommer kunna C-durs skala i vilken situation du än befinner dig i. Det är först 
när du börjar tänka på hur du ska ta nästa ton och vilket grepp det är sen som du 
kan få problem. Lita på att din kropp kan det du har lärt den och låt inte dina 
tankar styra dig. Själva syftet med att repetera något är att lära kroppen hur du ska
göra det så när du väl ska prestera så slipper du tänka på hur du ska göra. Det är 
ett typiskt tillfälle då du absolut inte får försöka, utan du ska göra. 

Nya Bäst när det gäller

Denna bok belyser vikten av att ha en så kallad vinnarskalle, att se en vinst som en
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självklarhet och att det är en naturlig del av mig själv. Railo skriver mycket om att
man måste planera var man ska lägga sin energi och hur man kan spara på den och
varför det är så viktigt att träna upp en stor tolerans mot stress. Ett tydligt exempel
från boken är att man bör, innan man presterar, hålla sig i en så lugn och bekväm 
miljö som möjligt. Gärna en plats som man redan känner till sedan tidigare så att 
man undviker nya intryck som skapar nyfikenhet och slösar energi. På detta sätt så
samlar du all energi du har och konserverar den för just ett tillfälle där du ska 
släppa ut allt, under kontrollerade omständigheter. Det går även att träna upp sin 
förmåga att kontrollera stress och det görs på samma sätt som du tränar vilken 
annan muskel som helst. Vill du bli bättre på att springa så tränar du på att 
springa, vill du bli bättre på att hantera stress så bör du utsätta dig för situationer 
som stressar dig. Det viktiga är att du ser en mening med övningen och att du i 
efterhand kan se tillbaka på det och utvärdera vad som gick bra och vad du 
behöver arbeta mer med. 

Railo tar även upp att det är väldigt sällan våra egna dömande tanker stämmer 
överens med vad personer runt omkring oss faktiskt tänker. Om vi befinner oss på 
t ex en provspelning så vill samtliga jurymedlemmar att du ska spela bra och om 
du spelar en konsert så vill hundra procent av publiken ha en angenäm upplevelse 
av ditt spel. Du måste påminna dig om att du är omgiven av vänner som vill dig 
väl. På samma sätt så är det positivt att vara medveten om att nervositet är en 
naturlig reaktion på kraven som ställs på en och att det inte är märkligt att man 
reagerar på dessa.

The Business 

The Business är en väldigt jordnära bok som är bra på att ge konkreta tips för hur 
man ska bete sig i en frilanssituation. En stor del av boken fokuserar på pålitlighet
och att vara konsekvent eller ha kontroll. Du måste ha så mycket kontroll som 
möjligt över situationen för att eliminera så många orosmoment som möjligt. Det 
handlar om att veta när du ska vara på vilken plats, vad som behövs i materialväg 
och vem du ska söka kontakt med. Om du vet det så har du ökat sannolikheten för 
att du ska hitta ett lugn i dig själv och att du bygger ett rykte om att du är pålitlig 
och någon man kan lita på. Pritchard skriver också att det är viktigt att du är lika 
ärlig mot andra som dig själv, att du inte försöker sälja dig dyrare än vad du 
faktiskt är värd om någon vill att du ska arbeta för dem och på samma sätt inte 
sälja sig till underpris. Om du hör dig för och tar betalt vad du är värd får 
producenten som ringt dig vad hen förväntar sig och de blir nöjda. Allt detta ger 
dig kontroll, ett större lugn och något du kan luta dig tillbaka på om du av någon 
anledning skulle känna nervositeten komma krypande. 

Intonation 

Något som jag har märkt av sedan jag läst boken Flow är att jag har fått ett annat 
fokus på min övning. Boken handlar om hur man ska hitta flow, den känslan man 
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kan få när man presterar utan tvivel på sig själv. Man ska glömma bort yttre 
faktorer som t ex vad någon annan tycker om en, tiden och andra orosmoment. Jag
upplever ett större fokus och att det jag övar på faktiskt har effekt. Det som jag 
gör mer nu än jag gjort förut är att bara fokusera på en sak i taget och i många fall 
är detta intonation. På ett instrument som trumpet är intonation A och O, om den 
sitter på plats så är det mycket som kommer på köpet. Tonbildningen blir bättre, 
det låter inte ansträngt och briljansen finns där. Jag har alltid haft en förmåga att 
överanalysera det jag gör och tänka ”om jag gör så och så och så, blir det si och så
och då måste jag tänka på det också och även det”. Det blir väldigt mycket att 
tänka på på en gång och det blir väldigt lätt att man försöker för mycket och då 
slår det över. Då har det hjälpt mig att hitta ett fokus, i detta fall har jag valt 
intonation som yttersta fokus för att om jag får intonationen att låta bra, då 
fungerar allt annat. 

Yttre omständigheter

Jag tränar även på att öka störningsfaktorer när jag spelar. Om en står på en scen 
eller motsvarande och gör en konsert så är det inte mycket man faktiskt kan göra 
åt om det sitter ett gråtande barn i publiken eller att någon plötsligt får en 
hostattack eller börjar nysa. Det är svårt att bli arg på sådant, då det sällan är 
meningen, men det kan fortfarande slå undan benen för en, sätta en tillfälligt ur 
spel. Idén har jag fått från min handledare och jag har läst mer om det i The 
Business (1992) och övningarna ser ut såhär:

– Sätt på en film eller en låt i mediaenheten. Låt volymen vara relativt stark, 
men inte så pass stark att du överröstas. Meningen är att bakgrundsljuden 
ska störa dig. Spela igenom stycket och var så seriös med musiken som 
möjligt. I början är det svårt för att det som låter i bakgrunden distraherar 
dig från ditt stycke, men det är ett bra sätt att träna sitt fokus.

– Göra en fysiskt jobbig aktivitet, t ex springa i trappor eller gör 
armhävningar. Meningen är att du ska jobba upp pulsen och bli lätt svettig.
Sedan ska du direkt ta upp ditt instrument och spela ditt stycke. Det som 
händer är att du simulerar en ganska omfattande nervositet, den känslan 
när du har förlorat kontroll över dina nerver och kropp, men att du här får 
du träna på det samtidigt som pulsen och den simulerade nervositeten 
lägger sig i takt med att du slutat jogga upp till övervåningen. 

Syftet med detta är att träna på att prestera när kroppen inte riktigt lyder dig. För 
mig har det gjort skillnad i och med att jag har lärt mig hur jag fungerar när jag 
spelar med hög puls och att jag vant mig vid känslan av att pulsen kommer gå ned
igen. 

Något som jag tänkt på tidigare och alltid har varit något jag strävat efter är att 
vara mentalt förberedd på att ett misstag kan förekomma. Om man är beredd på att
något kan gå fel så kommer man inte bli lika överraskad av det när det väl händer 
och det har hjälpt mig mycket när det gäller rädslan för att spela fel. Detta är 
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självklart en individuell inställning, men jag upplever det som ett bra sätt att ta 
mig ifrån där jag är just nu till att vänja mig vid att inte göra misstag. 

Intervjuer
Jag har gjort intervjuer med musiker i min närhet för att få ytterligare idéer om 
vad som är värt att tänka på och ta upp i arbetet. Intervjuerna gjordes genom 
mailkontakt från februari till april, då jag ville ge personen jag intervjuat 
möjligheten att svara på frågorna i lugn och ro samt att få tänka igenom sina svar 
mer än om jag genomfört intervjun via telefon. En av personerna jag intervjuade 
hade som krav att hen ville vara anonym så därför har jag valt att låta samtliga 
personer vara anonyma. Svaren på dessa intervjuer finns som en bilaga. 

Intervjuerna har varit till god hjälp när jag har behövt belysa aspekter som jag 
själv inte har tänkt på. Ett exempel är att när jag började skriva på arbetet så var 
min inställning till nervositet att lite är bra och för mycket blir dåligt. Jag hade 
inte reflekterat över att vissa människor tycker att all nervositet är dålig och att det
som kan kännas som lagom nervositet bara är en pepp. 

Loggbok
Loggboken har varit till stor hjälp när det har gällt att organisera mig själv och 
kunna läsa sig tillbaka till hur det kändes när jag gjorde något, till skillnad från 
vad jag gjorde. Jag är till min personlighet inte speciellt känslostyrd, utan mer 
rationell och då har det varit nyttigt för mig att skriva ned hur övningar kändes. 
Det som jag upplevt blivit bättre tack vare det är att jag har börjat lyssna bättre på 
kroppen och dagsformen och blivit mindre bunden av tanken ”det här borde jag 
klara av idag”. 
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Resultat

7 steg till att fungera bättre i en pressad 
situation

Syftet med detta avsnitt är att skapa en metod som beskriver det tillvägagångssätt 
som jag har funnit fungera bäst när jag handskas med nervositet. Allt handlar om 
att skaffa sig kontroll över situationen och det fungerar som en sammanfattning av
arbetet och besvarar även min andra forskningsfråga. Detta fungerar även som en 
metodik som andra kan använda sig av, både för egen del och för sina elever. Jag 
tror att arbetet kan vara betydelsefullt för musiker i alla åldrar som upplever att de 
hindras i sitt uttryck utan fysiska faktorer. 

För mig har detta varit en hjälp då det påminner mig om varför jag spelar trumpet 
(se punkt 3) och om att inte stressa fram en utveckling i Intrada, utan acceptera 
min förmåga just nu (se punkt 1) och inte lämna något åt slumpen i 
instuderingsprocessen. 

1. Acceptera dig själv som du är just nu.

Detta ska du göra för att vara ärlig mot dig själv och mot andra. Du är 
varken bättre eller sämre än vad du är just nu och det finns ingen 
anledning till att oroa sig om att andra ska tycka illa om dig. Alla som har 
kommit till din konsert vill väldigt gärna att du ska spela så bra du kan och
juryn bakom skärmen blir bara glad om du spelar med din fulla potential! 

2. Var medveten om vad du gör och lämna ingenting åt slumpen. 

Se till att allt du gör har en mening, var noggrann med instudering av 
stycken och var konsekvent. Jag upplever att musiken blir bättre om man 
hör att musikern är konsekvent i sin frasering och artikulation. 

3. Lär dig att det är kul att bli bättre!

Jag är välsignad med att faktiskt gilla att öva. Jag tycker generellt att det är
väldigt roligt att stå i ett övningsrum och öva skalor och teknik. Men bara 
generellt, även jag har mina svackor. När jag känner att övning inte är lika 
roligt längre så brukar jag försöka bli bättre på att uppskatta mina 
framsteg. Att föra loggbok eller spela in sig själv med jämna mellanrum är 
ett bra sätt att dokumentera sina framsteg och att nära intresset av att bli 
bättre på det man gör. Om du jämför dig själv nu med var du var för ett år 
sen hoppas jag att du dels blivit bättre på vad du gör och att du även ser 
möjligheten att bli minst lika mycket bättre om ett år! 
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4. Håll efter ditt instrument, så slipper du oroa dig över att något ska 
hända! 

Denna punkt har likheter med punkt 2, att du inte ska lämna något åt 
slumpen. Det är en fruktansvärd känsla att vara på sin absoluta formtopp, 
känner flow och att det är kul att spela, och då råka ut för att en ventil 
fastnar i trumpeten, en sträng går av eller stämmer om sig, bara för att jag 
inte dubbelkollade mitt instrument innan föreställningen. Det är ett väldigt 
enkelt sätt att skaffa sig ett lugn på och jag själv tycker att det är ganska 
meditativt att sitta kvällen innan och plocka isär, tvätta och putsa mina 
instrument dels för att de ska vara trimmade och dels för att de ska se bra 
ut. Har du gjort det så har du gjort undan ett orosmoment och du kan lägga
fokus på vad som faktiskt spelar roll. Sen vet man ju aldrig om någon 
kommer snubbla in på scenen och landa på ditt instrument eller om det är 
en spricka någonstans som tack vare luftfuktigheten i lokalen bestämmer 
sig för att göra sig påmind på ett eller annat sätt, men det är utanför din 
kontroll. 

5. Lita på din kropp, inte på rösten i ditt huvud. 

Om du har gjort din hemläxa och övat på ett kontrollerat och seriöst sätt så
har du lärt dig något. Punkt slut. Vad det är du har lärt dig avgörs av hur du
övar, men om vi tänker att du ska spela ett stycke som är skrivet 
uteslutande i B-dur så är det rimligt att du övar in B-dur i olika variationer 
så att du inte ska spela fel ton någonstans. Väl på plats så är det väldigt 
viktigt att du litar på att du kan skalan och att du vet vilka förtecken som 
gäller. Du vet det redan, det är ingen idé att försöka leta reda på 
informationen i ditt huvud, fingrarna kommer att hitta rätt! Muskelminnet 
är ett kraftfullt hjälpmedel om det används på rätt sätt. Var bara väl 
medveten om att du lär dig allt du gör när du övar, både goda och dåliga 
vanor. Därför är det viktigt att inte lämna något åt slumpen (punkt 2). 

6. Samla information om situationen: plats, tid, utrustning, medmusiker 
osv.

För mig är vanliga orosmoment i en pressad situation t ex när jag ska vara 
där, om resan dit kommer gå bra, om jag hittar dit, vem jag ska spela med, 
om jag har med mig allt. Det kan kännas som att det är mycket som kan gå
fel redan innan du har börjat spela, men med den teknologi som vi har idag
med diverse reseplanerare, kartor, sociala medier så finns det för det mesta
mer information är nödvändigt för att planera sin resa fram till lokalen. 
Om det är en konsert du ska göra så har du med stor sannolikhet träffat de 
flesta musiker du ska arbeta med innan och behöver inte oroa dig över 
dem och deras kompetens, men om det är en provspelning du ska göra så 
kan det vara så att ackompanjatören är någon du inte känner. Det är en 
självklarhet att personen som ska kompa dig på provet kan sitt arbete och 
har ackompanjerat stycket förut, men det är något du inte kan vara säker 
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på, det ligger utanför din kontroll. Lösningen på detta är att söka kontakt 
med personen innan, via telefon eller kanske helst att ni träffas ett par 
dagar innan och pratar igenom stycket. Det var olyckligt, men jag gjorde 
en gång en provspelning inför ett jobb där min ackompanjatör aldrig spelat
stycket innan och det var allt annat än angenäm upplevelse. 

7. När du inte behöver tänka på din uppgift, gör inte det! 

Det kan mycket väl vara det som är det absolut svåraste inför en uppgift, 
men det hjälper  att inte tänka för mycket på sin uppgift innan man är där 
och kan påverka den. Jag har alltid känt att dagarna innan provspelningen 
är de lugnaste för mig. Jag har gjort min läxa och övat ordentligt, men än 
är det många timmar innan jag är där för att spela. Dessa dagar finns det 
inte så mycket jag kan göra för att påverka utgången av mitt framträdande 
så då har jag inget att oroa mig för. Här är det verkligen tid för att låta sin 
vardag gå som vanligt, värma upp och öva lugnt. Det är speciellt en timme
innan jag ska in som mina nerver gör sig påminda ordentligt och då är det 
bra att antingen ha en god vän med sig att prata med eller en bok man 
gillar och försöker att undvika att tänka ”tänk om si och så” för mycket. 
De är energibovar som inte kommer hjälpa dig när du väl står där. 
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Diskussion
Med min undersökning har jag upptäckt vissa saker med mig själv som jag har 
velat ändra på, eller snarare förbättra. Det gäller min förmåga att utföra dessa 
uppgifter som jag hoppas kommer att definieras som beteenden snarare än 
uppgifter. Det som har stått i vägen för mig och mitt musicerande är bara jag själv,
mina egna tankar och funderingar och min förklaring till detta är att jag ofta har 
nöjt mig med att komma tvåa, att inte vinna eller vara först. Det är sällan detta har 
spelat någon roll för mig då jag inte har varit speciellt tävlingsinriktad, i alla fall 
inte med vinst som primärt syfte, d v s en förlust har varit en ganska naturlig del 
av min vardag. Willi Railo skriver i sin bok Nya Bäst när det gäller (2007) att 
flera av de mest framstående idrottarna har en naturlig fallenhet för att vinna, de 
ser det som något så självklart att det inte vore frustrerande, utan märkligt att 
förlora och detta kan vara en väsentlig skillnad för resultatet i en tävling eller 
provspelning. 

Att göra intervjuer har varit bra för arbetets process, då det har väckt tankar och 
funderingar hos mig som jag tidigare inte tänkt på. Det har varit nyttigt att få höra 
hur andra, både de som haft besvär med nervositet och fortfarande försöker 
hantera det och de som aldrig upplevt nervositet som något de hindras av. 

Att tänka på
Det som jag har upplevt som en svårighet med arbetet är att avgöra exakt vad det 
som jag har gjort som gjort skillnad. Jag kan se en relation mellan övningar och 
resultat, men i och med att jag under arbetets gång dels har bott och studerat i 
Piteå, en skola där jag är ensam trumpetare och spelar i få ensemblesammanhang 
till att ha bott och jobbat i Stockholm i en professionell orkester så har mina 
omständigheter drastiskt förändrats. I Piteå har jag haft stor möjlighet till att själv 
öva och jobba på teknik, men faran är att jag har saknat något att relatera till. Hur 
mycket eller lite jag än övar så kommer jag just nu vara Piteås musikhögskolas 
bästa trumpetare, just eftersom jag är den enda trumpetare. I Stockholm däremot 
har jag dagligen umgåtts med och spelat tillsammans med 11 andra trumpetare 
och ca 20 andra brassmusiker. Fördelen med det är att då jag alltid haft andra 
trumpetare att ställa i relation till mig själv och ärligt har kunnat ställa frågan ”Hur
ska jag göra för att låta så? Kan jag spela bättre än hen?”. Jag tror att det hade 
blivit lättare att arbeta med denna undersökning om jag hela tiden hade haft 
samma förutsättningar. 

Jag skulle också ha kunnat lägga ett större fokus på inspelningen. I efterhand har 
det känts som att jag inte alls fokuserade på att göra en bra inspelning och det 
hade jag kunnat lösa genom att boka in en tid med ackompanjatör i Stockholm 
tillsammans med min trumpetlärare för att kunna få bra råd och tips under 
inspelningens gång. 
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I övrigt är jag nöjd med mitt upplägg, de böcker som jag har valt att läsa, de 
övningar som jag har hittat och på det sättet jag skrivit ned hur jag har upplevt det.
Det är klart att man alltid kan lägga mer tid på det man gör, men jag upplever att 
jag nöjd med min insats i mitt arbete. 

Intrada
Det som jag har upplevt blivit bättre med mitt framförande av Intrada är att min 
klang och intonation har blivit bättre, men att jag fortfarande har tekniska 
svårigheter i stycket som hindrar mig från att få stycket att låta så bra som jag vill 
ha det. Det som har varit mest uppenbart svårt för mig att lyckas med att dom 
stora sprången i melodin, när det handlar om oktaver eller större intervall. Det har 
med min teknik att göra och jag känner att det blir bättre, men inte tack vare detta 
arbete eller under tiden jag har arbetat med Intrada det senaste året. 

Koncentration och medvetenhet 
Medvetenhet har blivit ett nytt nyckelord för mig i instuderings och 
prestationssammanhang. Jag upplever att en del av de problem som jag skaffat 
mig genom åren har att göra med att jag inte alltid har varit medveten om vad jag 
gjort för att få något att fungera på ett visst sätt. Jag har helt enkelt lämnat för 
mycket åt slumpen. En lösning på det problemet tror jag handlar mycket om en 
inställning, att man försöker vara mer noggrann och ärlig mot sig själv i övandet 
och slutar tänka att misstag är tillfälligheter. Det är inte en tillfällighet att jag har 
använt tungryggen på fel sätt när jag spelar staccato, det är en produkt av 
bristande medvetenhet och rent slarv när jag har övat. Nu när jag har fört loggbok 
över mina övningspass så har det blivit lättare att ställa krav på mig själv när jag 
kan jämföra mig mer konkret av det jag gjort tidigare och det medför en större 
medvetenhet om min utveckling och erfarenhet. 

En större kännedom om flow har också hjälpt mig att utveckla en större 
koncentrationsförmåga. För mig har det hjälpt att identifiera känslan flow hos mig
själv där den är naturlig och sedan försökt överföra upplevelsen dit jag vill ha den.
Jag har alltid varit intresserad av att laga mat och det är en aktivitet som jag är väl 
medveten om att jag har en viss talang i och jag har tränat på det genom åren, men
jag har aldrig känt en press att uppfylla någons förväntningar. Det har varit svårt 
att återskapa den självgående drivkraften när jag spelar trumpet då jag känner att 
det finns vissa kriterier som jag måste uppfylla och att krav ställs på mig. En sak 
som har hjälpt mig då är att sätta en tidsram för hur mycket jag får öva per dag. 
Jag har under perioden februari till april satt tre timmar per dag som mål med min 
övning med motiveringen att tre timmar är tillräckligt mycket för att jag ska få 
min rutin gjord, men samtidigt tillräckligt lite för att tvinga mig att vara väldigt 
koncentrerad under tiden och få mig att börja längta till nästa övningspass. Även 
om den sammanlagda övningstiden per vecka är mindre än annars, så har jag höjt  
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kvalitén på övningen då jag har återskapat ett sug efter att göra så bra ifrån mig 
som möjligt. Det har då blivit lättare att hitta flow då det känns som att jag har fått
ut mer av övningen per timme än tidigare.  

Framträdanden
I ett svar jag fick på frågan ”När är det till fördel/nackdel att vara nervös” från de 
intervjuer jag gjort är ”När man ibland pratar om att vara 'positivt nervös' ser jag 
det mer som en laddning/fokusering, detta är i mitt tycke något helt annat än 
nervositet.” Detta handlar om att personen i fråga inte kopplar den positiva 
känslan av vad vissa kallar nervositet till att vara nervös. Det är en viktig 
definitionsfråga som kan göra stor skillnad för hur man upplever ett framträdande 
och vägen tid är att omdefiniera vad nervositet är. Jag hör ofta att det är bra att 
vara lite nervös inför ett framträdande för att man blir på hugget, men då är det 
viktigt att inte bli för nervös. Det jag själv har upplevt när jag agerat som solist 
och känt av detta är att jag känner att jag först blir lagom nervös för att sedan bli 
rädd för att bli mer nervös och detta upplever jag väldigt svårt att kontrollera. Det 
som har hjälpt mig är att omdefiniera den känslan när man just är lagom nervös, 
som egentligen bara är en liten del av hela känslan nervositet, till att det får bli en 
upplevelse som står för sig själv. Jag skiljer på att vara igång, på hugget och 
peppad från att vara nervös. Det som just gör den stora skillnaden är att jag känner
att jag har hittat en hel känsla, jag är klar där och den känslan kan jag inte förlora 
kontrollen över, istället för att bara försöka vara lagom nervös. Den här känslan, 
peppen kallar jag det för, är för mig sammansatt av många olika känslor, bl a 
glädje, stolthet och jag blir tävlingsinriktad, men framförallt känner jag ingen 
rädsla för att göra fel. 
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Resultatdiskussion
Något positivt som jag har fått ut av processen är att jag har lärt mig att prestera 
bättre under ett framträdande bättre och med större kontroll än vad jag gjort innan.
När jag har läst mina anteckningar från tidigt i processen och senare under arbetet 
så har jag sett att även om jag har känt mig nervös så har jag nu börjat lära mig att 
hantera det. Jag är övertygad om att jag fortfarande kan utvecklas, men jag 
upplever det som att jag har kommit en bit på vägen. En stor del i detta är 
medvetenheten kring flow och hur tilliten till en själv kan spela stor roll i ett 
framträdande. 

Ett resultatet som jag inte hade förväntat mig var att jag inte blivit bättre på att 
framföra Intrada av Arthur Honegger för trumpet i C. Tiden jag har tagit till 
mental träning har på många sätt hjälpt mig att generellt prestera bättre som 
trumpetare och lärt mig att spela det jag redan kan bättre än förut, men jag har inte
upplevt att det lärt mig att hantera teknik bättre än vad övning med trumpeten i 
hand kan erbjuda. Det som jag känner har saknats i den mentala förberedelsen är 
träning i instrumentteknisk kapacitet, dvs vana att utföra ett visst moment på 
instrumentet. Det har varit ett aktivt val i arbetet att välja bort viss övningstid på 
instrumentet för att ersätta det med mental träning och det har i vissa fall fungerat 
bra, t ex när det handlar om frasering och musikalitet så kan man vara betjänt av 
att inte spela stycket då det kan sätta upp vissa mentala spärrar för vad som känns 
naturligt att göra. Däremot i ett exempel som Intrada, takt 10 (00:30-00:32 i 
ljudfilen), där trumpeten spelar Ab2-G#1-B2 i fjärdedelar (ca tempo 68) hade jag 
varit mer betjänt av att öva intervaller då just ett sånt moment har varit ett 
problem för mig att spela. 

Som en slutsats kan jag säga att mitt arbete har gett mig större kunskap om hur 
hanterandet av nervositet fungerar, men det har inte hjälpt mig att spela Intrada av 
Arthur Honegger bättre, då det har varit avhängigt av förmåga, snarare än 
nervositet och den förmåga som saknats är den jag inte har fokuserat på under 
arbetets gång. 
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Bilagor

Intervjuer
Frilansande, valthorn: 

• Vad är nervositet för dig? Vad tänker du om begreppet och hur reagerar 
du på det? 

- Jag ser nervositet som något både nödvändigt och jobbigt. En funktion 
som får mig att öka beredskapen för något som ska ske, men samtidigt kan
den ta för mycket plats och hämmar då prestationen. Det är väldigt olika 
hur jag reagerar på nervositet, och det verkar inte finnas något rationellt 
som styr hur kroppen ska reagera. 

• När är det till fördel/nackdel att vara nervös? 

- Kan absolut vara fördel när nervositeten höjer kroppens beredskap, men 
när verkningarna övergår till muntorrhet och knäskakningar blir det svårt 
att fokusera på den verkliga uppgiften... 

• Om du upplevt att nervositet är ett problem för dig, har du tagit kontroll 
över det eller jobbat runt det?

- Jag försöker ofta att tänka framåt, och försöker intala mig bra saker om 
mig själv. Även genom löpträning har jag kunnat jobba med nervositeten. 
T ex genom att fokusera på att göra som man gjort vid träning när man 
springer lopp .

• Om du skulle utveckla problem med nervositet eller scenskräck under din 
karriär, vart skulle du vända dig för att få hjälp?

- Förmodligen till någon idrottspsykolog. 

• Om du har haft problem med nervositet, har du ett ”knep” eller 
tillvägagångssätt som hjälpt dig att ta kontroll över situationen?

- Inget speciellt knep, mer än att försöka tänka framåt i musiken och inte 
haka upp sig över någon nyligen inträffad onödig kix. Bra också att 
förbereda sig mentalt på att göra provspelningar genom att spela upp för 
vänner och bekanta. Det går också att få nervositet framkallad genom att t 
ex spela in sig själv och sedan lyssna. 

Orkestermusiker, flöjt: 

• Vad är nervositet för dig? Vad tänker du om begreppet och hur reagerar 
du på det? 
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- Nervositet är för mig en obehaglig känsla som jag kan få om jag inte har 
kontroll. En slags stress som gör att det är svårt att styra tankarna. 

• När är det till fördel/nackdel att vara nervös? 

- Jag ser i stort sett inte nervositet som något positivt. Före en konsert kan 
det ibland dock vara bra att känna av lite så att jag ser till att jag går undan 
en stund och fokuserar på vad jag står inför. 

• Om du upplevt att nervositet är ett problem för dig, har du tagit kontroll 
över det eller jobbat runt det?

- Jag är väldigt sällan nervös på scenen. Jag kan ibland känna av något 
timmarna innan, om jag står inför en stor utmaning,men eftersom jag vet 
att det inte finns där när det är "skarpt läge" så är det inget problem. 

• Om du skulle utveckla problem med nervositet eller scenskräck under din 
karriär, vart skulle du vända dig för att få hjälp?

- Om jag skulle få problem så skulle jag ta till mental träning och kanske 
vända mig till en idrottspsykolog. Deras kunskap verkar kunna vara till 
nytta även för oss musiker. 

• Om du har haft problem med nervositet, har du ett ”knep” eller 
tillvägagångssätt som hjälpt dig att ta kontroll över situationen?

- Mitt knep är att flytta fokus från mig själv och bara tänka på musiken. 
Affirmationen är att jag bara är en länk mellan musik och publik. Bort med
alla tankar som handlar om prestige,prestation etc. Fysisk aktivitet som 
t.ex en löprunda ett par timmar innan konsert är ett bra sätt att få bort 
stress och negativa tankar. Om det någon gång går snett på en konsert så 
brukar jag hålla mig lugn genom att tänka: det är ingen fara och ingen dör 
av det här! Man är ingen usel människa för att man spelar dåligt ibland :) 

Orkestermusiker, trumpet: 

• Vad är nervositet för dig? Vad tänker du om begreppet och hur reagerar 
du på det? 

- Nervositet är för mej ett lite tvetydigt begrepp, eftersom det är både 
positivt och negativt laddat. En del är nödvändig för att skärpan ska finnas 
där. En annan del är när man känner flyktkänslor och inte vill vara med. 
Det optimala är nog när nervositeten gör att man känner att man vill ta 
kontrollen över sig själv och situationen. 

• När är det till fördel/nackdel att vara nervös? 

- Till fördel är det ju när man känner sig förberedd för uppgiften och man 
vill sätta igång med något svårt. Det negativa hänger ofta ihop med 
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bristande förberedelse. Då kan man känna att det snart ska avslöjas att jag 
inte riktigt kan det jag ska göra, och då vore det ibland bekvämt att kunna 
fly. 

• Om du upplevt att nervositet är ett problem för dig, har du tagit kontroll 
över det eller jobbat runt det?

- Jag har upplevt problem många gånger. Tycker nog att jag med åren lärt 
mej hantera det med att ta kontroll över tankarna och fokusera på vad som 
brukar hjälpa för mej.Oftast är det ett fokus på andning och luftbruket när 
jag spelar.  

• Om du skulle utveckla problem med nervositet eller scenskräck under din 
karriär, vart skulle du vända dig för att få hjälp?

- Lite osäker där. Jag tror att jag just nu skulle ta kontakt med min gamle 
mentor för att ta råd från någon ännu mer rutinerad. Kanske jag skulle 
prata med någon kollega. 

• Om du har haft problem med nervositet, har du ett ”knep” eller 
tillvägagångssätt som hjälpt dig att ta kontroll över situationen?

- Jag för nog ett samtal med mej själv där jag intalar mej att jag har 
kapacitet och kunnande som räcker för uppgiften. Sedan blir det att 
fokusera på andning och luft, som vid nervositet brukar vara det som först 
blir försämrat. Detta gör nog att jag skjuter de negativa tankarna ut ifrån 
den sfär där jag bestämmer och inte lyssnar på dem. 

Orkestermusiker, slagverk:

• Vad är nervositet för dig? Vad tänker du om begreppet och hur reagerar 
du på det? 

- Stress, känna sig otillräcklig. Ingen skön känsla direkt.. 

• När är det till fördel/nackdel att vara nervös?

- Ibland kan man bli ännu mer "på tå". Men om man är för nervös går det 
ut över koncentrationen  

• Om du upplevt att nervositet är ett problem för dig, har du tagit kontroll 
över det eller jobbat runt det?

- Ett sätt som jag tycker är bra är att jobba fysiskt (jogga, gymma lätt, 
promenad) 

• Om du skulle utveckla problem med nervositet eller scenskräck under din 
karriär, vart skulle du vända dig för att få hjälp?

- Kollegor i första hand, för att där få mer tips/hjälp 
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• Om du har haft problem med nervositet, har du ett ”knep” eller 
tillvägagångssätt som hjälp dig att ta kontroll över situationen?

- Se fråga 3 + att verkligen känna sig trygg på det man ska göra/spela! 

Frilansande, trumpet: 

• Vad är nervositet för dig? Vad tänker du om begreppet och hur reagerar 
du på det? 

- Nervositet för mig är osäkerhet/rädsla. En känsla att man tappar 
kontrollen över sin kropp. 

• När är det till fördel/nackdel att vara nervös? 

- Ser inga fördelar med att vara nervös. När man ibland pratar om att vara 
"positivt nervös" ser jag det mer som en laddning/fokusering, detta är i 
mitt tycke något helt annat än nervositet.

Nackdelarna är ganska uppenbara då nervositeten många gånger hämmar 
prestationen. Den kan dels yttra sig mentalt, ex där man blir orolig/rädd för
situationen. Vilket i sin tur kan göra att man tappar fokuset för den 
huvudsakliga uppgiften. Dels rent fysiskt med fysiska reaktioner som 
hämmar prestationen.

• Om du upplevt att nervositet är ett problem för dig, har du tagit kontroll 
över det eller jobbat runt det?

- Jag har försökt att utsätta mig för situationen så många gånger jag 
kunnat. En slags KBT, även om jag inte hade någon professionell 
vägledning. Erfarenheter har sedan gjort att jag vant mig vid situationen 
och mitt självförtroende har ökat. Jag har även ätit sk betablockerare vid 
ett antal tf. I mitt fall är det så att jag ibland får hög puls vilket just 
betablockerare kan vara en hjälp för. Jag kan därmed behålla lugnet i 
kroppen vilket har varit till en oerhört stor hjälp. Denna medicinska hjälp 
är ngt jag använder mig av ett par gånger/år och det är när jag gör större 
solistiska framträdanden eller vid en provspelning. Jag använder alltså inte
det i samband med mitt vanliga jobb som 
ensemble/orkestermusiker. Viktigt att komma ihåg är att nervositeten kan 
komma av en mängd olika anledningar. Det är alltså viktigt att gå till 
botten VARFÖR man blir nervös. För många hjälper inte dessa 
betablockerare då deras problem är av en annan natur. 
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• Om du skulle utveckla problem med nervositet eller scenskräck under din 
karriär, vart skulle du vända dig för att få hjälp?

- Vart jag skulle vända mig till beror helt på varför jag skulle få 
scenskräck.  

• Om du har haft problem med nervositet, har du ett ”knep” eller 
tillvägagångssätt som hjälp dig att ta kontroll över situationen?

- Vara väldigt förberedd, dels genom repertoarkännedom samt rent 
instrumenttekniskt. Sen ska man inte underskatta vikten av att ha 
överkapacitet på det man håller på med. Många gånger när folk övar 
tillåter de sig själva "flera försök" på en låt passage etc. detta kan göra att 
man falskt vaggas in att man klarar uppgiften, fast man kanske bara 
klarade den 3 av 5 gånger. När väl framförandet kommer med allt vad det 
innebär så kanske man inte spelar så bra som man hade hoppats på "fast" 
man övat på det. En har alltså lurat sig själv att en är bättre på uppgiften än
vad en i verkligheten är. Nervositeten kommer då som ett brev på posten. 
Detta är något jag som frilansmusiker stött på många gånger. 
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