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Abstract

Att uppträda på konsert är en stor del av att vara musiker. Det är därför viktigt att kunna hantera en 
sådan situation utan att nerverna tar över, men det är inte alltid självklart hur detta ska gå till. Jag 
har själv upplevt situationer där min nervositet har varit ett problem, därav valde jag att i detta 
arbete utforska denna problematik.

I det här arbetet har jag testat olika övningsmetoder avsedda att förebygga uppkomsten av nervositet
under konsert. Jag har arbetat med två sonater av W. A. Mozart och Sergei Prokofiev som 
utgångspunkt. Jag har därefter spelat in dessa i olika sammanhang under arbetets gång. Detta för att 
kunna mäta och reflektera över de olika övningsmetodernas effekt.  

Resultatet blev att jag hittade många bra metoder som effektiviserade min övning och gjorde att jag 
i slutet av arbetets gång kände mig mer säker och därav mindre nervös. Jag har också upptäckt att 
det finns många olika sätt att arbeta på och att det finns mycket kvar som jag kan fördjupa mig i.
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1. Inledning och bakgrund
I detta arbete har jag utmanat mig själv i det jag tycker är allra jobbigast med att vara musiker. Alla 
musiker har sin egen personliga relation till nervositet. Vi har alla upplevt den på ett eller annat sätt.
Nervositet är något som påverkar en musiker genom hela livet, och den kan pendla upp och ner i 
olika situationer. Det kan till och med vara så att det präglar hela ens yrke. Jag tror inte det finns 
något som är en så stor del av att vara musiker, men som ändå får så lite uppmärksamhet i en 
musikers utbildning.

När jag tänker tillbaka på min första terminsuppspelning på musikhögskolan i Piteå så ser jag 
framför mig en mycket nervös musiker. Jag skulle spela Chopins tredje ballad, vilket är ett 
utmanande stycke för mig än idag. Jag var då nyutexaminerad från gymnasiet och nybliven 
musikhögskolestudent, vilket försvårade framförandet. Detta i förhållande till ett sviktande 
självförtroende, byggt på osäkerhet i brist på erfarenhet, lade förutsättningarna för konserten. 
Dessutom ville jag göra ett gott första intryck.

Jag kommer ihåg hur läskigt det kändes innan konserten. Det kändes som om hela livet stod på spel 
och som om min definitiva framtid skulle avgöras där och då. Den välbekanta svettiga känslan på 
tangenterna, darrningarna, den höga pulsen, prestationsångesten, allt det där gjorde vad som borde 
vara det roligaste i livet till en mardröm. 

Men nervositet kan också ge energi. Den kan hjälpa en att skapa närvaro i musiken och den kan 
tillfälligt skärpa nivån, men det är en fin gräns mellan den positiva och den negativa energin 
nervositeten kan ge. I detta uppträdande upplevde jag båda dessa energier. Det kändes som om den 
första halvan av stycket fick mer liv och att jag njöt av att spela det. Men någonstans på vägen kom 
något emellan och jag drabbades av en total blackout. Jag hade kommit till en passage som under 
övningen inte hade varit särskilt problematisk. Det var inte ett ställe jag hade spelat fel på tidigare 
och inget jag hade lagt ned någon extra möda på. Men i den stunden så bara försvann passagen ur 
mitt system och jag visste inte vad jag skulle spela eller hur jag skulle komma vidare. Detta var 
såklart fruktansvärt stressande och jag skämdes enormt mycket. Efter ungefär tre ytterligare 
omstarter tog jag mig till slut vidare, men jag kommer inte ihåg något efter det. 

Även om misstag alltid kan ske på scen, både  nu och då, så minns jag den konserten som en 
milstolpe i min medvetenhet om vad nervositet kan innebära. 

Eftersom jag under min utbildning har upplevt att coachning inom stresshantering är sparsmakad - 
om man inte söker upp information själv - tycker jag att det finns ett behov av att skriva om ämnet. 
Jag hoppas att jag med detta arbete kommer kunna ge andra musiker något att relatera till och att 
mitt arbete kan uppmuntra till vidare diskussioner. Ämnet tål att diskuteras mycket och ingående.

För mig personligen har nervositeten förstört många framföranden och gjort att själva uppträdandet 
har blivit ett lidande. Även om jag tycker det känns mer hanterligt nu än för bara två år sedan, så 
tror jag det är något jag kommer att få kämpa med resten av livet. Därför har jag i detta arbete valt 
att fokusera på hur jag som musiker kan minska nervositet under framförandet, och lära mig mer 
om olika synsätt och metoder från andra aktiva musiker.
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2. Syfte 
Jag vill lära mig att hantera min nervositet på ett bättre sätt för att få så bra förutsättningar som 
möjligt i konsertmiljö. Genom att studera metoder för minskad nervositet vill jag öka förståelsen för
vad som gör oss musiker nervösa och hur vi kan arbeta för att utvecklas både speltekniskt och 
mentalt. I mitt arbete har jag undersökt olika sätt att arbeta tekniskt och mentalt för att undvika de 
negativa effekterna av nervositet vid konsert, audition och tävling. 
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3. Metod och material
Här presenterar jag de metoder jag har använt i arbetet och vilket material jag har utgått ifrån. 
Genom dessa metoder försöker jag ta fram en klar och tydlig väg för mig som musiker – och även 
för dig som läser -  med riktlinjer för vilka steg man kan ta för att minska nervositet och öka sin 
självkänsla och sitt självförtroende inför ett framträdande.

3.1 Litteratur om övning 

När jag har letat litteratur att använda i detta arbete, har jag fokuserat på författare som skriver om 
effektiv övning. Jag valde denna begränsning efter att jag kom i kontakt med Richard Provost's The 
Art and Technique of Practising (1992), och begreppet att nervositet kan förebyggas redan i 
övningsrummet. Då hittade jag även The Art and Technique of Performance (1992) av samma 
författare. Den boken handlar om hela processen med att framträda inför publik med ingående 
detaljer om hur man på ett optimalt sätt kan förbereda sig inför konsert. 

Jag har läst The Musician's Way (2009) av Gerald Klickstein. Denna bok behandlar nästan allt som 
handlar om musikers välbefinnande, precis som undertiteln beskriver; a guide to practice, 
performance and wellness,och var därmed en användbar bok för mig. 

Jag har också läst boken On Competitions: Dealing with Performance Stress (2003) som är skriven 
av en klassisk gitarrist som heter Denis Azabagic. Den var särskilt användbar inför den tävling som 
jag medverkade i under arbetes gång (se Tävlingen: Kaunas Sonorum, s. 9). Den hade många bra 
tips på övningstekniker som jag kan ta med mig utanför tävlingssammanhang också. 

En av artiklarna jag har läst är Conquering Performance Anxiety from Inside Out av Helen 
Spielman, en flöjtist och ”performance anxiety coach”, publicerad i Pan: The Journal of the British 
Flute Society, juni 2009. Den behandlar särskilt begreppet perfektion och hur man ska frigöra sig 
från det. En annan artikel från vilken jag hämtat inspiration till effektiv övning är The Art of 
Practicing av Scott McBride Smith, publicerad i pianotidskriften Clavier Companion july/august 
2017. 

3.2 Intervjuer 

Utöver citat och erfarenheter från musiker som även har skrivit tidigare nämnda böcker så 
eftersökte jag även intervjuer från musiker som jag dagligen träffar för att diskutera ämnet. Då tog 
jag även upp idéer som jag har stött på under detta arbete för att höra deras åsikt. Jag ville ha en 
diskussion i förhoppningen om att kunna utbyta en del erfarenheter. Det blev också intressant att 
höra om likheter och skillnader i hur vi upplever nervositet. 

Jag valde att intervjua några elever ur pianoklassen. Dessa är Quang-Nam Huynh som går i årskurs 
1, och de två andra i årskurs två: David Ericsson och Svante Sjöholm. Jag valde även att intervjua 
Cecilia Edman Bergman som studerar klassisk gitarr i årskurs 2. 
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3.3 Verk

Jag arbetade främst med två pianostycken; Sergei Prokofievs pianosonat nr. 4 i c-moll, opus 29 
(sats nummer två) och W.A Mozarts pianosonat i D-dur KV576 (sats nummer ett). Dessa två 
stycken är av olika i karaktär, även om man i viss grad också kan hitta likheter mellan dem. Mozart 
är ju klassisk och Prokofiev brukar klassas som neoklassisk. Men medan Mozart är lätt och 
sprudlande i ett högt tempo har Prokofiev en mörk karaktär i ett långsamt tempo. 

För Mozart-sonaten använde jag mig av noter från Henle Verlag. Jag har lyssnat på många 
inspelningar men de som jag influerats mest av är Mitsuko Uchida, Hans Leygraf och Maria João 
Pires. 

Noterna jag använde till Prokofiev-sonaten kommer från Boosey and Hawkes och de inspelningar 
jag lyssnat mest på är gjorda av Sviatoslav Richter och Nikolai Lugansky.

3.4 Konserter och inspelningar

Ovannämnda stycken har jag spelat in vid tre olika tillfällen, ett när jag spelar ensam (och då 
påverkas mindre av nervositet), ett vid konserttillfälle 1; och ett vid konserttillfälle 2. Mellan 
konserterna har jag jobbat med att förbättra mitt utgångsläge, och jobbat på att försöka minska 
nervositeten samt dess effekter på mitt framförande genom att använda mig av olika 
övningsmetoder.

Mellan dessa konserter medverkade jag även i den klassiska musik-tävlingen Kaunas Sonorum som 
hölls i Litauen i november 2017. 

• Jag spelade upp Mozart- och Prokofiev-styckena vid första konserttillfället i Hortlax kyrka den 
11/11 2017. Efter det började jag arbeta med nya övningsmetoder. 

• Andra konserttillfället för Mozart-stycket skedde den 23/11 2017 under övningskonserten inför 
tävlingen i Musikhögskolans aula.

• Andra konserttillfället för Prokofiev-stycket skedde den 8/12 2017, också i Musikhögskolans 
aula.
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4. Genomförande

I detta kapitel redovisar jag mitt arbete i en löpande text. Delar av texten är hämtad ur den loggbok 
som jag har fört under övning. Först redovisar jag vilka övningsmetoder jag använt mig av inför 
varje konsert, därefter kommer en redovisning för varje konsert eller inspelning. Jag har även skrivit
reflektioner kring det material och de metoder som jag har använt för att förbättra min övning och 
förebygga nervositet. Jag berättar om min syn på hur dessa metoder förändrade slutresultatet.

4.1 Första konserten och inspelning 

I denna del utförde jag två moment:

• En inspelning i aulan utan publik där jag spelar upp Mozart- och Prokofiev-styckena. 

• En konsert där jag spelar upp samma verk

4.1.1 Övningsmetoder 

I detta första stadium av mitt arbete har jag inte arbetat med någon ny övningsmetod, eller något 
som är främmande för mig. Tanken var att jag skulle öva på samma sätt som jag normalt brukar 
göra, för att få en bild av hur resultatet på en konsert vanligtvis blir för mig. Detta kapitel ska alltså 
redogöra för mina vanliga rutiner och övning, så att de kan jämföras med de nya övningsmetoderna 
jag senare använde mig av. 

Såhär övade jag Prokofiev:

• Det mest utmanande stället för mig var trioluppgången som kommer två gånger. Partiet gjorde 
mig alltid osäker och fick mig att avbryta musiken. För att komma över det övade jag långsammare 
och med fastare anslag, för att sedan komma in i tempo direkt efter dessa takter var över. Jag var 
också noga med att använda rätt fingersättning varje gång. Jag bröt också ned grupperna till två och 
två och övade dessa snabbt, en i taget. 
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Ovan: ”Triolstället” i Prokofiev, sats 2.

• Den lugna mellandelen tyckte jag var svårast att memorera. Drillarna i vänster hand fungerade 
inte helt som de skulle och gjorde mig förvirrad. Eftersom temat kommer tillbaka två gånger i olika 
variationer gjorde det mig extra förvirrad över vilka förändringar som skedde. Jag övade detta 
genom att spela mindre sektioner utantill.  För att reda ut drillarna övade jag dem rytmiserade som 
sextondelar tills det kändes bekvämt, och sedan försökte jag att gradvis spela dem lite snabbare och 
friare. 

Vänsterhands-drill i Prokofiev, sats 2.

• Ur loggboken 6/11 2017: Idag spelade jag Prokofiev för första gången på piano-gemensam 
(undervisning i masterclass-form med hela klassen), och detta kändes bra och jag spelade knappt 
några fel. Det var endast drillarna i vänster hand som inte fungerade som jag önskat, samt 
trioluppgången. Det är precis de ställena som jag visste var svårast i stycket. Musikaliskt kände jag 
mig inspirerad av flygeln, vilken klingade väldigt fint. Eftersom jag tycker om denna musik känns 
den inspirerande att spela. På den gemensamma lektionen fick jag bekräftat vilka ställen som 
troligtvis kommer att göra mig nervös på en kommande konsert. 

Såhär har jag övat Mozart:

• Detta stycke har under övningen känts något instabil i tempo och frasering. Höger- och vänster 
hand blir inte riktigt koordinerade. Jag har antagligen övat stycket för snabbt för många gånger och 
tappat tekniken på vägen. Därför började jag öva den andante igen (originaltempot betecknas 
allegro). Jag övade starkt och varje ton med ett fast, kontrollerat anslag. 

Mozart KV 576, efter att huvudtemat har presenterats och börjar här varieras. Här började 
händerna bli okoordinerade och det blev svårt att spela i en nervös situation. 

• Jag jobbade på att forma melodin i ett långsamt tempo. Det kändes som att ta några steg 
tillbaka. Jag hade nu spelat den på gemensam lektion några gånger med varierande resultat. Jag 
började tycka att stycket blev svårare och att jag spelade den sämre för varje vecka. Den kändes 
bättre i början av terminen. Sådana situationer kan lätt göra mig passiv och oinspirerad och det blir 
svårt att komma vidare i övningen. Jag tänkte att det var bäst att låta stycket vila en stund.

• För att inte bara öva svåra passager i långsamt tempo har jag också övat korta fraser i ett snabbt 
tempo, för att sedan stanna upp och tänka över hur frasen går vidare, och sedan fortsatt i samma 
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snabba tempo. Jag har alltså delat upp en lång sträcka av sextondelar till t.ex. fyra och fyra, istället 
för att spela alla toner snabbt direkt. 

I slutändan övade jag båda styckena på ett likartat sätt och med ungefär samma arbetsmetoder.

4.1.2 Inspelning utan publik  

Jag planerade in denna inspelning dagen innan den första konserten för att få en inspelning som på 
ett ärligt sätt visar hur jag spelar dessa stycken när jag är för mig själv utan publik och utan press. 
Jag bokade aulan och satte upp en diktafon (Zoom H5) för ljudinspelning och min mobilkamera för 
bildupptagning.

Jag kände mig först helt lugn men drabbades under själva inspelningen av en oväntad 
prestationsångest och spelade fel på sektioner som tidigare har fungerat, precis så som kan hända 
under konsert. Jag hade inte räknat med att en inspelningssituation skulle göra mig nervös, och det 
gjorde mig förvånad att en zoom och min egen mobilkamera hade den inverkan på mitt utförande. I 
efterhand har jag förstått att det som kanske egentligen gjorde mig nervös var vetskapen om att 
andra skulle lyssna på klippet senare och att det skulle användas i denna uppsats. 

Jag trodde att det inte skulle påverka mig alls, men det faktum att det gjorde det säger också att det 
kan vara en bra metod att öva uppspel på. Om man inte har en försökspublik att tillgå kan kanske en
kamera duga? Särskilt om man ämnar att spela upp klippet för någon efteråt.

Resultatet blev att jag gjorde några småfel i alla inspelningar, på olika ställen i respektive tagning. 
Jag funderade på om jag skulle klippa i inspelningen, men kom fram till att jag vill ha en 
sanningsenlig bild av hur jag spelar stycket dagen innan konsert. Visst kan jag få till det felfritt när 
jag är ensam i övningsrummet, men vad spelar det för roll om jag inte kan leverera framför en 
kamera?  Därför klipper jag inte i inspelningen av Prokofiev sats 2. 

När det gäller Mozart-stycket gjorde jag en klippning i en paus mellan två delar. Detta för att jag 
hade begränsat med tid och att ett tillfälligt fel uppstod i en övergång. Men i det klingande i filmen 
är inget klippt. 

Eftersom tanken med denna inspelning var att visa hur mitt uppträdande utan nervositet låter, 
misslyckades jag till en viss del med detta moment. Men jag tycker trots det att inspelningarna ger 
en hyfsat bra bild av vilken nivå jag befann mig på just då i mina stycken. 

Här spelar jag Prokofiev, sonat 4, sats 2 i Aulan utan publik

Här spelar jag Mozart KV576, sats 1 i Aulan utan publik

4.1.3 Konsert 1

Jag kände mig bättre än förväntat innan konserten, men någon timme innan det var dags slog dock 
nervositeten till. Jag hade inte provat flygeln innan konserten, så mina första toner på instrumentet 
skedde i skarpt läge. Det är en stressfaktor och något som lätt kan undvikas inför nästa konsert. 

Jag började med att spela Prokofiev, och därefter Mozart. När jag satt vid flygeln och spelade mitt 
första stycke kände jag mig till en början säker, men allt eftersom styckets svårighetsgrad ökade 
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blev jag mer osäker. Det som vid övningen hade känts glasklart började jag nu fundera över, och jag
tänkte i stunden över vart fingrarna egentligen skulle. 

Sextondelspartiet i Prokofiev, sats 2, sid. 79

Detta resulterade i några felspelningar i sextondelspartiet. (mellan 2.40-2.52 i videon). Jag tog mig 
utan större svårigheter vidare, mycket tack vare att jag har bra koll på vart jag är på väg i stycket, 
och jag tror att mina tidigare erfarenheter har gjort det lättare för mig att snabbt kunna gå vidare. 
Jag började inte om på något ställe utan satsade på att hoppa över de toner jag inte kunde komma 
ihåg. Det var ändå en besvikelse att förlora så många toner när jag tyckte mig ha bra koll på vad 
som skulle hända i stycket. 

Trioluppgången som jag visste var ett problemställe gick inte felfritt, utan ungefär som jag hade 
förväntat mig, med några misstag. Jag tror att jag helt enkelt behöver mer tid för att få fingrarna att 
problemfritt kunna spela just den passagen. 

Jag spelade stycket en aning snabbare i tempo än vad jag hade övat, men såpass marginellt att det 
inte blev helt okontrollerat. Troligtvis därför att pulsen är högre vid ett framträdande, vilket gör det 
svårare att få en uppfattning om tempo. Jag gjorde ändå misstaget att bara börja spela utan att höra 
tempot inom mig först. Jag insåg att det är något jag bör tänka på vid nästa inspelning. 

Mozart tyckte jag kändes helt okej. Inte felfritt, men ganska bra. Jag spelade i ett ganska lugnt 
tempo vilket jag tror var bra med tanke på nervositeten. Hela expositionsdelen gick bra och det var 
först i genomföringen som jag fick problem. Ett riktigt klassiskt exempel på min nervositet visar sig
i inspelningen (mellan 2.15-2.22 i videon), där det tekniskt enklaste stället i hela stycket gjorde att 
jag spelade fel. Konstigt nog klarade jag av de flesta snabba löpningarna, men när tempot blev 
lugnare och hjärnan fick mer tid att tänka efter, då var det som att jag började tvivla. 

Här spelar jag Prokofiev i Hortlax kyrka

Här spelar jag Mozart i Hortlax kyrka

4.1.4 Reflektioner

När jag lyssnar på klippen i efterhand är det intressant att nämna att felspelningarna inte verkar lika 
allvarliga som när jag spelade, men de påverkar ändå den stora helheten och jag skulle gladeligen 
slippa dessa. 

Jag hade spelat stycket på en konsert tidigare under året, den 26/10 2017, vid en av kammarkörens 
konserter i aulan. Den gången upplevde jag något liknande som konserten då jag spelade Chopin-
balladen (se bakgrund). Det är väldigt synd att jag inte spelade in den konserten, då hade jag haft 
många olika fel att analysera. Det som hände då var följande:
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Jag blev chockad av publikantalet. Allt hade pekat på att det skulle bli en liten konsert eftersom den 
var nästan oannonserad. Det dök ändå upp så många att aulan blev helt fullsatt. Jag var inte beredd 
på detta och pulsen gick upp i raketfart. 

Det var mitt första framträdande för terminen och det var ungefär två månader sedan jag hade haft 
min senaste konsert. Detta tyder på att uppträdande är en färskvara man hela tiden måste hålla igång
och jobba på. Jag tror det gjorde mig nervös att det var så pass länge sedan jag hade spelat upp för 
en större publik. 

Jag hamnade i en negativ spiral av tankar, både före och under uppträdandet. Jag började ifrågasätta
min kompetens när jag satt och väntade på att få spela. Den känslan var sedan svår att skaka av sig 
när det väl var dags att spela. När det sedan gick dåligt att spela så brottades jag med samma 
negativa tankar under själva framförandet. Det var så illa att jag övervägde att bara sluta och gå 
därifrån. Lyckligtvis hade jag styrka nog att inte göra det och kunde fortsätta till slutet. Min puls var
skyhög. Det var något jag inte upplevt på länge. Händerna var dyblöta av svett och jag kunde 
knappt andas normalt. 

Detta var inte fallet i Hortlax, men även där virvlade några negativa tankar i huvudet. Under den 
första katastrofkonserten tror jag, i efterhand, att jag kände att jag tagit vatten över huvudet och att 
det var därför jag blev så nervös.

Jag känner mig överlag nöjd med framförandet i Hortlax, men det finns såklart rum för 
förbättringar. Dessa gäller främst:

• Minnet: Fokusera övningen på att göra mig säkrare i memorerandet av olika partier, speciellt i 
Prokofiev. 

• Självförtroendet: Hur kan jag öva för att bli mer självsäker i mitt spelande? Vad kan jag göra nu 
för att förbättra förutsättningarna inför nästa konsert?

4.2. Pianotävling

Under höstterminens början bestämde vi oss i pianoklassen för att tillsammans åka på en 
pianotävling i Litauen. Tävlingen Kaunas Sonorum hölls i slutet av november 2017 i staden 
Kaunas. Eftersom tävlande i musik är en stor prövning i förberedelse och nervositetshantering 
tänkte jag skriva om mina upplevelser. Repertoarlistan skulle bestå av en klassisk sonat, ett stycke 
från den tävlandes hemland samt ett helt valfritt stycke. Då passade det för min del bra med 
Mozartsonaten. Jag valde också Chopin-balladen (opus 47, nr 3 i Ab-dur) och första satsen ur 
Wilhelm Stenhammars Sensommarnätter (opus 33, i c-moll).

4.2.1 Övningsmetoder

Att öva efter schema

Det var inför konsert nr 1 i Hortlax som jag kom i kontakt med boken The Musicians Way (G. 
Klickstein, 2009), i vilken författaren går igenom hur man som musiker kan schemalägga sin 
övning. Detta är en jordnära och lättanalyserad metod som jag valde att lägga fokus på. Jag 
schemalade min övningstid genom att skriva ned vilka delar av styckena som jag ska öva på och 
tiden för dessa. På så sätt stoppade jag mig själv från slumpmässig övning där jag får minskat fokus 

9



på det jag behöver göra och riskerar att öva för länge. Efter tävlingen redovisar jag även hur detta 
påverkade mitt framträdande. En schemaläggning kunde se ut så här:

11.00-11.25 Öva Prokofiev, kolla extra på sida 4 med problemtakterna. Öva långsamt

11.30-11.45 Mozart, genomföringen; öva starkt

11.45-12.00 Prokofiev, memorera slutet

Där har jag en timmes övningstid men med en liten paus. Denna metod är intensiv och man orkar 
inte göra den hur många gånger som helst, men i alla fall en del av övningstiden varje dag kan vara 
schemalagd. 

Identifiera osäkerheter

Genom att medvetandegöra vad det är som gör en osäker, så blir det lättare att åtgärda problemen. 
Jag har en tendens att öva för långa sektioner och då hinner inte hjärnan reflektera över vad som 
händer och jag riskerar att glömma bort vad som gick dåligt. För att försöka åtgärda detta bröt jag 
ned problemställena i Prokofiev och övade mer på detaljnivå. Andra systemet på s. 84 (se bild) fick 
en ny fingersättning för att få högerhandens melodi att bli mer säker. Jag försökte att eliminera 
osäkerheter. Vad är det som gör mig osäker?

Prokofiev, sats 2, s. 84. Ett ställe där händerna spelar långt ifrån varandra och man måste göra sig
helt säker i muskelminnet för att inte behöva kolla med ögonen i kors. 

Trioluppgången gör mig fortfarande osäker. Men varför? Den innehåller stora grepp som jag måste 
bryta i högerhanden, kommer jag att träffa rätt? Det är tjocka ackord, kommer jag att träffa rätt? 
Höger och vänster hand rör sig i motsatt riktning vilket gör det omöjligt att ha blicken på båda 
händer. Jag måste med muskelminne lita på att jag hittar tangenterna. I detta kommer 
osäkerhetsfrågan åter igen; kommer jag att träffa rätt? Det kommer jag att göra, om jag låter mig 
själv öva effektivt och detaljerat.

Det var speciellt ett ställe i Prokofiev där vänsterhanden spelar oktaver med snabba förslag, något 
jag hade problem med i min övning. Jag verkade aldrig kunna slå an tangenterna med tillräcklig 
studs för att få två toner att klinga. Jag satte upp min mobilkamera för att se hur min arm och hand 
såg ut när jag spelade dessa oktaver. Utifrån att ha sett detta inspelat provade jag att ändra min 
armrörelse för att undersöka om det gjorde partiet lättare att spela. 

Detta är ett exempel på hur man kan göra sig medveten om sina problemställen.

Lära känna sina fysiska nervositets-symptom

Jag läste i The Art of Performance (R. Provost, 1992) och utgick från några punkter han tar upp i sin
bok. Ett tips var att helt enkelt ta några djupa andetag innan man spelar, och att le samtidigt som 
man tänker på hur bra man kan spela. Detta ska vara avslappnande för ansiktsmusklerna som ofta är
spända när man t.ex. rynkar pannan när man är nervös eller tvivlar på sig själv. Så jag gjorde detta 
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innan jag spelade trioluppgången, och det kändes bra. Jag kan tänka mig att detta är en bra grej att 
göra innan ett konsertframträdande. 

Det jag gillar med Provosts bok är att han listar upp psykiska såväl som fysiska effekter av 
nervositet. Det var skönt att kunna läsa om handsvettningar, hög puls, kalla händer och självtvivel. 
På något sätt känns det befriande att få bekräftat från en professionell musiker att detta är verkliga 
problem, och inte bara något som jag själv upplever. De fysiska problemen som stör mig mest är 
hög puls, grunda andetag, samt svettiga och kalla händer. Dessa är ganska lätta att återskapa själv i 
övningsrummet, utan att först framkalla nervositet. 

Hur man kan arbeta med detta beskrivs i boken The Business (1992) som är skriven av fem olika 
professionella trombonister. 

Every player, even the most illustrious, gets nervous before a performance – a player with no nerves 
is not worth hearing. (Pigneguy, 1992, s. 51)

Sedan beskriver han hur en kollega brukar springa upp och ner för en trappa för att sedan direkt 
sätta sig med instrumentet och börja spela. På så sätt har man återskapat känslan av andfåddhet och 
darriga händer. Detta leder till nästa punkt.

Öva efter fysisk utmattning

Jag provade att hoppa runt i rummet och göra gymnastikövningar som gjorde mig andfådd, varm, 
och svettig om händerna. Sedan försökte jag att spela samma passage med trioluppgångarna under 
dessa förutsättningar. Jag tyckte inte att det egentligen gjorde så jättestor skillnad. Det var en aning 
svårare men om bara koncentrationen fanns där så gick det bra att spela ändå. Det ledde mig till att 
tänka att den mentala biten kanske är av större betydelse. 

Något som jag inte lyckades framkalla själv var känslan av darriga och okontrollerbara händer. 
Detta är nog den absolut värsta fysiska effekten av nervositet. Känslan kan liknas vid muskler som 
domnat. Jag vet inte hur jag självmant ska kunna framkalla detta tillstånd, eller om det ens går, utan 
att spela inför en publik.

Azabagic: Mentala övningar och positivt tänkande

Inför tävlingen valde jag främst att inspireras av boken On Competitions – Dealing with 
Performance Stress (D. Azabagic, 2003), för nya ingångsvägar till min egen övningsteknik. I boken
går Azabagic igenom olika punkter såsom konceptet kring att tävla, val av repertoar, olika sätt att 
förbereda sig mentalt; och mentalitet på konsertdagen. Jag ska nu redogöra för hur jag inspirerades 
av några specifika delar ur boken.

Tävlingar är inte livsavgörande

The bottom line is that competitions help in establishing one´s name. Once again I have to say they 
definitely are not the only way to make a performing career. There are other ways as well, and one 
should not be discouraged at all if he or she does not have a success at a competition and is led to 
believe that he (she) is not cut out for this profession. (Azabagic, 2003, s.4)

Tankesättet kring detta citat, som Azabagic senare även utvecklar till hur en pianist som misslyckas 
på tävlingar mycket väl kan lyckas väldigt bra i vanliga konsertsammanhang, var för mig 
inspirerande. Azabagic beskriver hur jag som musiker, under tävling, endast kan göra mitt jobb, det 
vill säga det jag kom för att göra. Ingen mirakelkur kan plötsligt ge mig två års extra insikter och 
jag ska inte bära dessa förväntningar på mig själv när jag går in på scenen. Jag kan bara göra det 
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som jag har förberett, och göra det så bra som jag förmår. Om det inte går bra betyder det inte att 
jag är en dålig pianist, därför att tävlingar är också något man måste öva på och knappast något som
är särskilt naturligt för någon.

 

Musikalitet går hand i hand med kunskap

Ett av kapitlen som handlar om tävlingsförberedelser har Azabagic döpt till Musicality, och detta är 
ju verkligen något man vill visa upp i en tävling; musikalitet. Men för att verkligen bli musikaliskt 
mogen så behöver man också ha en stor förståelse för vad man spelar och varför, enligt författaren. 
Detta låter rimligt för mig som läser, att man bör skaffa sig en så stor förståelse för musiken som 
möjligt och reda ut osäkerheter för att verkligen kunna ha friheten att musicera. 

Musical or artistic talent is of course essential för music, but remains only talent if our brain is not 
engaged in a partnership with it. The combination of these two elements is a truly remarkable union. 
(2003, s. 10)

Detta är vad jag delvis redan börjat jobba på, men det är fint att få en bekräftelse på att det är 
viktigt. Jag tycker mig ha bra teoretisk koll, det vill säga på tonarter och formdelar, men jag behöver
fortsatt jobba på att bryta ner musiken i mindre delar. Att öva på att börja från obekväma ställen och
att spela få takter i taget. Detta är något som min pianolärare Helge Kjekshus har sagt många 
gånger. Trots det så tycker jag att det är bra att höra det från andra håll. En annan teknik kan vara att
spela en passage mycket långsamt så att man tvingar hjärnan att tänka, istället för att lita på 
muskelminnet. I och med att man spelar ovanligt långsamt, blir man desorienterad då musklerna är 
vana vid att jobba snabbare.

 

Strunta i allt som inte har med musiken och spelandet att göra

Sedan kommer några praktiska tips gällande själva tävlingsdagen. Det bästa tipset i boken om detta,
var att det enda man egentligen kan göra är att åka till tävlingen och spela sina stycken. Alltså att 
göra sitt jobb. Det är lätt att man börjar fundera på alla omständigheter runt omkring. Att man oroar 
sig inför vem som sitter i juryn, om det är bra eller dåligt att spela tidigt på dagen, oroa sig över om 
alla andra spelar bättre och så vidare. Detta är saker man absolut inte kan påverka. Det står inte i 
min makt att bestämma vem som spelar först eller om juryn är trötta när de lyssnar på mig. Inte 
heller vilken typ av flygel vi får spela på eller om det kommer finnas övningstid till vårat 
förfogande.

4.2.2 Övningskonsert inför tävlingen

En mycket bra strategi för att öva på att hantera sin nervositet är att spela upp så många gånger som 
möjligt. Som Azabagic skriver i Dealing with Performance Stress (2003), att spela upp för sina 
vänner och bekanta är den bästa metoden för att komma över sin nervositet. 

The only way to learn how to deal with this situation is to put ourselves in it as much as we can. So, 
before any important performance event whether it be a competition, exam or concert, it is very 
useful to do try-outs.(s. 13)

För att förbereda oss för den kommande pianotävlingen bestämde vi oss i pianoklassen, med 
uppmuntran av Helge, att ge några förberedande lunchkonserter. Jag och Hanna Nygren valde att ha
en lunchkonsert tillsammans. Denna blir också det andra tillfället jag framför Mozart-stycket. Det 
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var spännande att se om någon förbättring skett sedan sist. 

Det kändes ganska nervöst precis innan konserten skulle börja, trots att jag hade känt mig lugn 
tidigare på dagen. Kanske för att vi skulle presentera en tävlingsrepertoar som inte fick låta dåligt. 
Jag försökte föreställa mig att det satt en jury i publiken.

Vi bestämde oss för att spela vartannat stycke så att den ena av oss inte skulle behöva sitta och bli 
kall i fingrarna. Jag valde att inleda konserten med Stenhammar (Sensommarnätter, sats 1). Det är 
ett lugnt och melodiöst stycke som ligger inom min komfortzon. Genom att inleda konserten med 
detta verk gav det mig en chans att värma upp och få nerverna under kontroll. Det slog mig första 
gången jag spelade upp Mozart hur viktigt det är att tänka igenom sin repertoarordning. Det kan 
vara helt avgörande för hur konserten ska gå. Jag var väldigt säker den här gången på att jag inte 
ville börja med Mozart, som är mycket mer avskalad och virtuos, och där det inte finns några stora 
klanger eller tjocka ackord att gömma sig bakom. 

Efter stycket av Stenhammar och ett av Hannas stycken var det sedan dags för mig att spela Mozart.
Det var ställen i den som kändes både bättre och sämre jämfört med första uppspelet i Hortlax. Jag 
spelade i ungefär samma, lite lugnare tempo som jag hade gjort sist. Detta gjorde mig mer 
självsäker på att jag skulle träffa alla toner och att kunna forma melodierna som jag ville. Eftersom 
jag nu läst mycket om nervositet kände jag mig mer förberedd mentalt, jag kunde tänka klart och 
det gjorde mig lugn. Men trots det var det en stor publik jämfört med den första konserten, och de 
darriga händerna kom som ett brev på posten. Jag tyckte inte att jag hade förbättrat min kontroll 
över darriga fingrar nämnvärt sedan sist. 

Jag avslutade konserten med den tredje Chopin-balladen, det stycket som för mig tidigare var mest 
förknippat med misslyckande (se bakgrund), men som den här gången gick riktigt bra vilket kändes 
som en värdig revansch. 

Här spelar jag Mozart KV576, sats 1, Aulan, November

4.2.3 Tävlingen: Kaunas Sonorum

Vi flög till Kaunas som är Litauens näst största stad två dagar innan tävlingen. Det var spännande 
att komma till ett nytt land och en ny stad som man aldrig sett förut. Att kunna kommunicera på 
engelska var inte en självklarhet, men vi klarade oss bra ändå. Det kändes tryggt att åka i en grupp 
och vi hade väldigt roligt, vilket kändes något avdramatiserande inför själva tävlingen. Det man kan
glömma bort när man tänker på tävlingar, eller att hålla en konsert på främmande ort, är att 
logistiken påverkar kroppen och psyket. Genom att åka till tävlingsorten i god tid gav det mig tid att
hinna smälta de nya intrycken och låta hela kroppen komma in i stämning. 

Kvällen innan tävlingsdagen kändes allt bra, trots vad som komma skulle. Jag repeterade i mitt 
huvud hur bra allt skulle gå och jag kände mig trygg med mina stycken. Jag hade vissa svårigheter 
att somna i tid.

Följande morgon såg vi till att i god tid komma till skolan där tävlingen ägde rum för att få en chans
att värma upp. Detta medförde tyvärr att jag blev trött, men just då var det inte något jag kunde göra
något åt. Jag försökte att slå bort alla tankar som inte hade med mitt pianospel att göra. Väl på plats 
fick vi ett schema över ordningen och ett övningsrum där vi fick öva 45 minuter per person. Vi fick 
också 10 minuter var att prova flygeln vi senare skulle tävla på. 

Vi kom dit vid 9-tiden på morgonen och jag fick min tävlingstid cirka klockan 15. Det betydde 
alltså att det blev väldigt mycket dötid på plats och gott om tid att bli nervös. Dock så rann tiden 
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iväg relativt snabbt då vi alla väntade tillsammans.

Innan det var min tur såg jag till att vara på plats 10 minuter i förväg, där jag kunde sätta mig i lugn 
och ro utan att prata med någon eller utsättas för några yttre influenser. Det kändes som jag hade 
läget under kontroll. Jag kunde fokusera på att andas djupt och visualisera hur jag skulle gå ut och 
spela musik som jag själv tycker om. Att flytta fokuset från att det var en tävling, till att det var 
själva musiken i sig som spelade roll kändes lugnande. Jag hade massor av papperstussar med mig 
som jag kramade om med händerna för att suga upp all handsvett innan jag gick ut. 

När jag väl var på scenen kändes allt förvånansvärt lugnt och jag spelade mina stycken och allt flöt 
på. Eller det var snarare ett spänt lugn, för jag var egentligen väldigt nervös. Men det kändes som 
jag hade tagit kontroll över nerverna. 

Juryn satt långt upp i publiken så att man inte kunde se dem, vilket var skönt. Hela publiken satt 
faktiskt ganska långt i från scenen. Det kanske också bidrog till att uppspelet blev mindre läskigt. 

Det blev några mindre felspelningar i Chopin-balladen där det var många snabba löpningar, men jag
höll huvudet kallt och bara fortsatte. Allt kändes bra förutom att pianopallen var för låg och att den 
inte gick att justera. Men jag fortsatte tänka bort allt sådant som jag inte kunde påverka. När jag var 
klar kändes det som en stor lättnad. Jag kände mig väldigt nöjd och såg fram emot att äta och vila. 

4.2.4 Reflektion

Azabagic

Det som jag tror bidrog mest till min framgångsrika förberedelse inför tävlingen var idéer från 
Dealing with Performance Stress (D. Azabagic, 2003), som handlar om just tävlingar och hur man 
på ett optimalt sätt förbereder sig. Denna text fann jag otroligt hjälpsam och jag är glad att jag läste 
den innan vi åkte iväg på tävlingen. Den är särskilt bra eftersom att författaren går igenom steg för 
steg de olika delarna i förberedelsen, som teknik, musikalitet, memorerandet och scennärvaron. Det 
viktigaste jag tog med mig från den texten var vikten av att visualisera alla bitar av musiken i 
huvudet när jag inte spelar, och att låta hjärnan få tid att förstå allt i musiken. Om tekniken sitter 
och hjärnan är medveten om vad som händer, minimerar det risken att få blackouts under ett 
framträdande. Det lägger också grunden till att kunna forma musiken musikaliskt på det sätt man 
vill.  

Även idén om att släppa allt annat än musiken från tankarna kändes lugnande när jag var på plats. 
Jag hade ett genomgående tema i mina tankar under hela tävlingen om att jag inte kunde påverka 
något annat än mitt eget spel. Att skala av alla andra orosmoment tyckte jag var väldigt skönt. Om 
jag inte hade läst om detta innan, hade jag nog lätt börjat tänka i dessa banor och oroat mig över 
onödiga saker. Istället fokuserade jag hela tävlingsdagen på att bara tänka på musiken jag skulle 
framföra, se till att hålla mig uppvärmd i tid och att äta ordentligt. Det är det enda man kan göra 
enligt författaren, och jag håller med. Detta tror jag hjälpte mig mycket. 

Övningskonsert

Att spela en övningskonsert innan tävlingen tror jag också var en bra strategi. Jag tror det hade 
känts mycket läskigare om jag inte hade spelat upp konsertprogrammet, i den ordningen jag ville ha
den, innan tävlingen. 

Azabagic om att spela upp för bekanta innan en tävling:

So, take it this way: If the try-out goes well, feel good about it and think you can do the same thing 
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when the time comes to perform again. On the other hand, if the try-out goes poorly, feel good again!
You had a chance to run the program and see where your trouble spots are, you get the chance to fix 
them, and that is what the try-outs are for- to make mistakes; better to make mistakes during the try-
out then during the real performance right? It is always better to have a positive but critical attitude, 
rather than a negative one full of doubts. (2003,  s. 13)

Detta tankesätt har hjälpt mig innan tävlingen. Inte bara under de tillfällen som jag har spelat upp 
för folk som jag känner, men även då jag har haft övningskonsert. Istället för att direkt tänka 
negativa tankar efter en konsert, försöker jag se positivt på saken: nu vet jag exakt vad jag behöver 
öva på. 

Att öva efter schema 

Jag tycker att denna metod hade en positiv verkan på effektiviseringen av övningen när man sätter 
sig själv under tidspress. Detta är enkelt att göra och det krävs inte så mycket förberedelse. Dock 
som jag skrev tidigare, är metoden intensiv och det är lätt att bli trött efteråt. Jag tror tricket är att 
inte vara alltför optimistisk när man lägger schemat så att det blir för långa pass med för få pauser 
och för otydliga uppgifter. Det är bättre att sätta ribban lite lägre, för metoden verkade ändå att ge 
en god effekt. Det känns aldrig bra att inte kunna nå upp till de tidsmål man satt för dagen, och det 
kan leda till negativa tankar. 

Metoden kan också vara ett bra sätt att lära känna sig själv och vad man orkar med, eftersom den 
har ett stort fokus på tid. 

Identifiera osäkerheter

Eftersom jag på ett mer medvetet sätt än tidigare analyserade vad det var som gjorde mig osäker i 
respektive stycke fick jag mer tid till att åtgärda olika problem och jag kunde sätta in lämpliga 
övningar i mitt övningsschema. Jag tror att just detta är ett steg som är lätt att hoppa över när man 
inte övar medvetet, och att öva omedvetet är något jag gjort tidigare. Att bara ta några minuter varje
dag för att se vad som besvärar en i spelandet tyckte jag var bra, kanske tråkigt men nyttigt. 
Eftersom det gick såpass bra på både tävling och övningskonsert så antar jag att dessa metoder har 
gett effekt. Om jag jämför med uppträdandet i Hortlax där jag inte förberedde konserten med att 
memorera och öva medvetet, så känns det som en stor skillnad mot hur jag spelade senare på 
terminen. 

4.3 Sista konserten

Den 8 december 2017 hade pianoklassen sitt gemensamma terminsuppspel och jag passade på att 
framföra Prokofiev en andra gång- men denna gång även den första satsen. Det är endast den andra 
satsen jag tänker analysera. Jag är i överlag nöjd med konserten, men missnöjd med några få ställen.
Eftersom jag nu har hunnit öva mer på stycket än vad jag hade gjort vid den första konserten ska jag
i den här reflektionen försöka klargöra vad som var misstag grundade på nervositet och vad som var
tekniska framsteg. 
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4.3.1 Övningsmetoder

Spela optimalt, inte bäst

Ett tankesätt som jag blev bekant med genom Helen Spielmans artikel Conquering Performance 
Anxiety from Inside Out (Pan Magazine, juni 2009) var att sluta tänka att ”jag ska göra mitt bästa”. 
Detta är något som folk säger i all välmening och som musiker själva tänker att de ska göra. Men 
om man tänker efter vad detta egentligen betyder, är det ett ganska orimligt krav att ställa på sig 
själv och som troligtvis skapar mer stress än vad det ger tröst. Att spela ”sitt bästa” är alltså att 
sträva efter perfektion, att vara i ett stadium av total koncentration och inspiration, något som vi alla
vet är mycket svåruppnåeligt. Det är nog ganska få gånger man faktiskt är på sin personliga topp 
och ”spelar sitt bästa”. Istället ska man försöka sträva efter ett ”optimalt framträdande”, vilket 
betyder att man utgår från sin dagsform och känner in vilken nivå man i nuläget befinner sig på. 
Därifrån kan man försöka göra det bästa av situationen och därmed få en chans att känna sig nöjd 
efteråt, även om man vet själv att man skulle kunna ha spelat det bättre en inspirerad dag i 
övningsrummet. 

Man ska inte ta detta resonemang för långt och nöja sig med mediokra framträdanden, men det är 
nog inte detta som är poängen. Eftersom jag redan är självkritisk skulle det för mig vara ett avlägset
steg att känna mig nöjd med något som jag vet var dåligt. 

Myten om peak performance

Ett liknande tankesätt som presenterats av Spielman i föregående stycke, kan man läsa om i The 
Musician's Way (G. Klickstein, 2009). I kapitlet Performing Like a Pro, tar Klickstein upp myten 
om peak performance. Detta betyder att det finns en myt om att en musiker endast kan ge ett bra 
och berörande framträdande om denna är i ett sinnestillstånd av ”flow”. Att man måste vara ”i 
zonen” och förlora sig själv i musiken för att kunna ge publiken äkta musikalisk njutning. Att allt 
ska vara lätt och musiken ska på ett romantiserande sätt ”komma från ovan”. 

Musicians deliver inspired performances when they're in all sorts of inner states. Sometimes 
things flow easily, sometimes they don't, and a perfomer works harder to execute with artistry 
and precision. Being in the zone is pleasant, but it's beside the point. Art is the point, emotion-
laden, penetrating art, irrespective of whether the musician is in the zone.

...but if you can't perform unless you're in a peak state, then you can't function as a professional 
musician (2009, sid. 207)

Dessa citat tar jag med mig, tillsammans med Spielmans, i ett försök att avromantisera en musikers 
behov av inspiration och konstnärlig extas. 

5 x perfekt fras

För att öka säkerheten i både muskelminnet och självförtroendet, och för att effektivisera övningen 
ytterligare har jag tillämpat ”minst fem gånger perfekt”-metoden. Den går ut på att lyfta fram en 
liten sektion ur stycket man övar på, i synnerhet problemställen, och så spelar man sektionen fem 
gånger på rad utan några misstag. Denna metod är välkänd bland musiker men ingenting jag har 
använt mig av tidigare. Det finns en poäng i att repetera endast det som är korrekt, eftersom att 
repetition befäster ett rörelsemönster, och man vill inte befästa något som är inkorrekt. Detta är en 
självklarhet men jag tycker inte det skadar att upprepa det för sig själv under tiden man övar. Det är 
lätt hänt att man i övningsrummet upprepar samma fel om och om igen, och när man sedan spelat 
rätt en gång så går man vidare i stycket. Detta med resultatet att man repeterat felspelningen kanske 
fem gånger och det korrekta endast en gång. Sannolikheten att man då spelar samma fel vid nästa 
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genomspelning är stor.

4.3.2 Konsertdagen

Under terminsuppspelningen i december kände jag mig taggad, både innan och under uppträdandet. 
Jag ville gärna visa att min övning hade gett resultat, eftersom jag kände mig så säker på att den 
hade det. Innan konserten tyckte jag själv att Prokofiev hade börjat låta riktigt bra och det gav mig 
en bra självkänsla som jag kunde ta med mig in på scenen. 

När jag satt och väntade på min tur på att få spela kände jag plötsligt att jag hade väldigt hög puls 
och började få svettiga händer. Då försökte jag att blunda och ta djupa andetag för att flytta fokuset 
från att jag skulle prestera inför en publik, till att försöka höra musiken inom mig istället, precis 
som jag hade gjort under tävlingen. Då tyckte jag mig uppnå ett stadium av fullt fokus.

När det sedan var min tur valde jag att presentera stycket kortfattat innan jag började spela. Det 
hade jag också planerat i förväg så att inga överraskningar skulle ske. 

Jag började med att spela den första satsen av Prokofiev, och det kändes bra. Det kanske hjälpte mig
att komma in i rätt stämning, för jag tyckte sedan att andra satsen gick väldigt bra. Det enda som 
hände var på ett ställe i den lugna mellandelen där jag fick en mindre blackout, men jag lyckades 
ändå fortsätta. Detta skedde i den del som har varit svårast att memorera, så jag känner att jag inte 
ska vara för hård mot mig själv. Precis när jag hade spelat fel och tappat bort mig, gick hjärnan 
igenom en snabb krishantering, där det först kom vågor av panikkänslor som sedan snabbt övergick 
till återupptagning och stabilisering. I alla fall kändes det så. 

Överlag kändes det stabilt och jag kunde fokusera mer på musiken än på att kontrollera darriga 
händer. 

Här spelar jag Prokofiev, sats 2, Aulan, December

4.3.3 Reflektioner

Spela optimalt, inte bäst

Denna metod tycker jag gav mig en chans att känna mig mer nöjd och det var ett tankeverktyg som 
jag tror var nyttigt för min självkänsla. Att ha förståelse för att man inte är på topp varje dag och att 
kunna acceptera det, hade en lugnande effekt på mig. Inte bara på själva konsertdagen, utan också 
de dagar jag bara hade övat. För det är ju så att man övar sämre vissa dagar, och att då tänka att ”jag
gjorde mitt utifrån de förutsättningar jag hade idag”, känns bättre än att börja tänka att man är på 
nedgång och borde hitta på något annat. 

Sedan måste man lära sig skilja på vad som är ett optimalt framträdande och vad som är ett dåligt 
eller slarvigt framträdande. Då får man gå till roten av problemet som uppstod; spelade jag fel på 
grund av spänningar eller var det för att jag inte brytt mig om att memorera stycket på ett djupare 
plan?  Eller har jag struntat i fingersättningarna? Jag tror att man kan känna själv vad svaret är.  

5 x perfekt fras

Eftersom jag inte gjorde några felspelningar på grund av otillräcklig teknik så kan jag nog 

17

https://www.youtube.com/watch?v=xrmSLIMaH30


konstatera att denna övningsteknik gav resultat. Den är enkel att göra och det krävs inga 
förberedelser. Jag hade särskilt använt den på ”trioluppgången” och den satte jag bra på konserten. 
Det som var jobbigt med denna metod var att man måste börja om från noll vid minsta felspelning, 
och det kan orsaka viss frustration och irritation i övningsrummet. Men poängen med övningen är 
bra, att man absolut inte får öva in några fel. Att ha det tänket med sig i övningen är nyttigt eftersom
det annars är lätt att förbise småfel av ren slarvighet. 

När man gör denna övning tror jag det är viktigt att inte spela snabbare än vad man klarar av för att 
verkligen ha koll på vad alla fingrar gör, och därmed också lyssna på vad man egentligen spelar. 

4.4. Intervjuer

För att få en större förståelse för mitt eget musicerande har jag valt att fråga andra studenter om 
deras syn på det som jag har tagit upp i denna uppsats. Dessa intervjuer gjordes i början av 
december 2017. För en presentation av intervjupersonerna, se Metod och material (s. 3). 

• Hur övar du veckan innan en kommande konsert? Skiljer sig den från tidigare övning?

David: Jag försöker att inte utmana tempot genom att öva väldigt långsamt för att gradvis komma 
upp i önskat tempo.
Quang: Jag kör bara igenom styckena i sin helhet och övar inte så många detaljer. Vid det laget kan 
man stycket redan. 
Cecilia: Jag övar mindre för att inte bli överarbetad och trött på konsertdagen. Då övar jag bara 
svåra ställen som jag är osäker på. 
Svante: Jag övar i långsammare tempo och ser till att bara öva rätt, det vill säga att aldrig spela fel. 
Jag kör många genomdrag av stycket i sin helhet, och om det är flera stycken övar jag på att spela 
dem i konsertordning. 

• Hur brukar du känna dig mentalt under konsertdagen? Hur känns det timmen innan?

C: På morgonen är jag väldigt taggad och allt känns bra, men allt blir värre ju närmare konserten 
man är. Det kan kännas riktigt hemskt innan, men också kul. Jag vet att det kommer bli en rolig 
upplevelse, men jag kan ändå må illa. 
D: Jag vaknar och brukar må konstigt och ha en olustig känsla i kroppen under dagen.
Q: Det beror på hur bra man kan sitt stycke. Om jag känner mig osäker så är jag nervös men om jag 
vet att jag kan stycket känns allt lugnt. 
S: Det går upp och ner, jag pendlar mellan att vara riktigt taggad till att vara livrädd. Jag får 
problem med magen och har svårt att äta, särskilt en till två timmar innan konserten. 

• Har du någon ”ritual” du gör innan konserten?

D: Jag brukar vilja få upp pulsen precis innan konserten så jag brukar hoppa runt och röra på mig 
aktivt innan jag går in på scenen. Detta för att hela kroppen ska komma igång och så att jag inte 
stelnar till. Jag har provat detta ett par gånger nu, men jag vet inte riktigt om det hjälper. 
C: Jag brukar också röra på kroppen, till exempel göra armhävningar eller stå på händer. Det 
distraherar hjärnan från negativa tankar. Efter jag gjort det så går jag igenom för mig själv hur jag 
ska presentera stycket och hur stycket börjar. Och såklart stämmer jag gitarren. 
Q: Jag gör inget särskilt alls.
S: Jag har provat olika grejer men tycker inte att jag hittat något som fungerar bra. Jag försöker 
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hålla igång kroppen bara.

• Om en konsert ”går dåligt”, och inte enligt dina förväntningar, hur känner du dig efteråt?

S: Jag känner mig besviken, men jag har börjat med att försöka att inte döma mig själv för snabbt. 
Det är klart att det känns hemskt just i stunden, men om jag låter det vila några dagar så jag kan se 
tillbaka på konserten med mindre dömande blick. När upprördheten har lagt sig kan man lättare se 
vad som gick fel och försöka lära sig av misstagen istället. Och jag slår bort onda tankar direkt. Sen 
vill jag ha revansch.
Q: Jag kan bli irriterad på folk som efter en dålig konsert säger att man spelade bra, trots att man vet
att båda vet att man kan spela bättre.
D: Jag tänker mest att det är skönt när det är över, och sen får man lära sig av sina misstag.
C: Jag brukar vara nöjd ändå och inte tänka på dåliga saker. Jag vet ju att de flesta gånger är det 
bara en själv som hör misstagen och publiken glömmer snabbt bort om man har spelat fel, om de 
ens märker det. Jag tänker att ”det var bara jag som tyckte det var dåligt”.
 

• Om en konsert ”går bra”, och enligt dina förväntningar, hur känner du dig efteråt?

Q: Känner mig bara glad. Jag älskar att känna stillheten efter att man spelat sin sista ton och innan 
publiken har börjat applådera. Dessa sekunder kan man dra ut på. Då känner man att man har 
”nailed life”.
C: Jag känner mig direkt euforisk och sedan hungrig. (Eftersom det är svårt att äta innan konserten).
S: Jag får mycket energi och blir taggad på att spela ännu mer. Jag tar åt mig så mycket jag kan av 
glädjen som infinner sig.

• Har du någonsin fått hjälp för att hantera nervositet, och hur? 

C: Ja, jag har fått en del tips av mina instrumentlärare, till exempel tips om andningsövningar.
S: Ja, för några år sedan hade jag verkligen problem med nervositet, till den grad att jag inte kunde 
tänka på något annat och mådde dåligt långt innan konsertdagen. Så jag frågade min dåvarande 
pianolärare om tips och fick då en text som handlade om självpeppning. Det stod om hur man kunde
göra andningsövningar, få fokus i kroppen och hur man skulle välkomna oron istället för att försöka
slå bort den. Det hjälpte mig mycket att läsa texten, och kommande konsert blev en mycket bättre 
upplevelse. Jag upplevde nervositeten som mer positiv efter det. 
D: Jag var på en helgkurs i Luleå som handlade om att lära sig att acceptera stress. Där fick vi lära 
oss några meditationsövningar som jag sedan provat att göra.
Q: Nej, jag har bara levt med det.

• Upplever du att nervositet förstör för dig i ditt musicerande?

C: Inte längre, men kanske när jag var yngre. Det försvårar framträdandet absolut, men det kan 
också hjälpa en att komma in i en djupare koncentration. Det som kan förstöra är om man blir för 
darrig och när man måste vänta väldigt länge innan man får gå upp på scenen. 
Q: För mig är det tvärtom, jag brydde mig inte alls om nervositet när jag var yngre. Jag tror inte det 
förstör så mycket för mig idag heller.
D: Det är bara den första minuten av mitt framträdande som jag tycker det förstör. Sen brukar jag 
komma in i lugnet efter att jag har spelat en stund. För mig är nervositet inget stort problem, och jag
tycker hela tiden att det blir bättre med åren.
S: Ja, för mig är det ett problem som kommer och går. Det började nog när jag var ca 13-15 år. Det 
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är något jag behöver jobba på.

• Vilka symptom får du när du är nervös? Exempelvis handsvettningar, black out, 
darrningar. Gör du något aktivt för att motverka dessa?

Q: Mina händer darrar och de blir kalla, men det är främst om jag vet att jag inte kan stycket så bra 
som jag skulle önska. 
D: Jag får minnesluckor, det vill säga blackout, och snabba passager försvinner då man inte har 
100% kontroll över sina fingrar. Jag brukar försöka spela mer ovan ifrån tangenterna, så att jag inte 
sjunker ner för långt i klaviaturet och fastnar. 
S: Jag får kalla och svettiga händer och får låsningar i övre kroppen, som att den stelnar till. Jag har 
några gånger hamnat i ett ”freeze mode”, vilket betyder att jag känner mig likgiltig och väldigt stel i
kroppen och har svårt att tagga till mentalt. Jag tappar koncentrationen och får ibland blackout. För 
att motverka det försöker jag peppa mig själv och hålla igång kroppen för att förhindra stelhet. 
C: Jag visualiserar den första takten i stycket jag ska spela så brukar det lugna symptomen på  
nervositet.

4.4.1 Reflektioner kring intervjuerna

Det jag förvånades mest av, på ett positivt sätt, var deras positiva inställning till ”misslyckanden”, 
och att alla var eniga om att man kan lära sig av sina misstag. I min värld har jag nog tagit 
motgångar mer personligt än vad jag borde, särskilt under mina första två år på 
kandidatutbildningen. Självförtroendet känns fortfarande bräckligt, även om det har stärkts med 
tiden. Det gladde mig att mina vänner och klasskompisar var såpass trygga i sig själva. 

Det var intressant att göra dessa intervjuer och att få diskutera nervositet eftersom vi sällan gör det 
annars. En intressant effekt var att några av dem jag intervjuade blev nervösa under tiden jag ställde
frågorna, som om vi återskapade nervositeten bara genom att prata om den. Att visualisera ett 
konserttillfälle; stycken man ska spela, konsertlokal, instrument, klädsel, hur man ska presentera, 
verkar vara ett ganska effektivt knep för att komma åt känslan av äkta nervositet.

4.5. Auditions/sökningar

Slutligen vill jag ge några tankar kring att göra en audition. Eftersom jag nu studerat hur jag kan 
förbereda mig inför både konserter och tävlingar, vill jag ge en reflektion hur det har påverkat mig 
när jag senare gjort sökningar till masterprogram på olika musikhögskolor. 

Att göra en sökning är en väldigt speciell upplevelse som mer liknar en tävling än en konsert, 
eftersom man spelar inför en jury och konkurrerar med andra instrumentalister. Men det är ändå 
annorlunda och i mitt tycke den mest obehagliga situationen av de tre, kanske eftersom det känns 
som en framtidsavgörande situation. Sedan har man dessutom pressen av att ha köpt dyra flyg- eller
tågbiljetter till skolan man ska söka till. Känner man ingen på orten, eller bara vill sova ostört, 
tillkommer oftast en hotellnatt om man är långt hemifrån. Det är mycket pengar för en student att 
lägga ut och som kanske påverkar hela månadens ekonomi. Det tär på kroppen och psyket att resa. 
Man kommer till en ny stad man inte hittar i och ska ta sig till en plats och en sal man inte känner 
till, på en utsatt tid, gärna tidigt på morgonen. 

Allt detta lägger en stor press på den sökande. Jag kan inte tala för alla såklart, men det är så jag har
upplevt det. Till skillnad från ett konsertsammanhang så är det många andra faktorer som kan störa 
koncentrationen vid auditions.
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När jag åkte till min första mastersökning i år tyckte jag att det inte gick särskilt bra. Jag är 
övertygad om att det var för att det var just den första sökningen jag gjort sedan jag sökte till 
kandidatutbildningen för tre år sedan. Jag kände mig okontrollerbart nervös precis innan det var min
tur. Rummet jag kom till var ganska litet vilket gjorde det än mer nervöst, jämfört med att sitta långt
ifrån juryn. Det kändes ovant att inte få någon som helst respons eftersom juryn inte får 
kommentera efter uppspelningen. Eftersom jag var så nervös kände jag att jag spelade långt under 
min förmåga vilket skapade en ond spiral som gjorde att jag blev ännu mer nervös och spelade ännu
sämre. 

Jag skulle ha kunnat se det som ett misslyckande, men efter att ha gjort hela det här arbetet kände 
jag att jag kunde välja att inte göra det. Att inte se ner på mig själv och istället se det som ett steg på
vägen. 

Misslyckandet gav ett sug efter revansch. På sökning nummer två gick det riktigt bra. Jag kände 
mig nästan lika nervös innan jag fick spela, men jag kände mig nu mycket mera förberedd. På den 
sökningen kändes allt mer anonymt, jag var en sökande i en större mängd, sökningen skedde i en 
stor sal där juryn satt långt bort, och jag kände ingen av dem. Då kändes det mer som det hade gjort 
på tävlingen i Litauen, och det sammanhanget kände jag igen nu. 
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5. Diskussion – konstnärligt resultat

 

Jag vill påstå att jag blivit en mindre nervös pianist tack vare detta arbete. Jag har fått en överblick 
över olika arbetsmetoder och tankesätt som jag kan använda mig av i framtiden, och som jag kan 
fördjupa mig ytterligare i. Nu när jag har fördjupat mig i ämnet så har jag insett att det finns mer 
information och tips i form av litteratur och tidningsartiklar än vad jag från början hade trott. 

Jag är nöjd med de metoder jag valde, eftersom de både har handlat om tekniska- och mentala 
övningar. Frågan om vad som är viktigast i förberedelsen, den tekniska eller den mentala aspekten, 
har kommit upp några gånger under arbetets gång. Lika snabbt som jag tyckt mig komma på svaret 
så har svaret ändrats. I slutändan har teknik och det mentala flutit ihop och jag tror inte på att endast
arbeta med det ena eller det andra. Det är trots allt hela kroppen vi använder när vi spelar, och 
hjärnan är lika mycket en kroppsdel som fingrarna. 

Det var bra att jag under arbetet utsattes för alla de stora typer av prövningar som en studerande 
musiker kan utsättas för;

• Konserter

• Tävling

• Inspelning 

• Auditions

Något som alla dessa verkar ha gemensamt är att man blir bättre ju fler gånger man har utsatts för 
dem. Det handlar inte till största delen om talang eller någon mytomspunnen inspiration. Det största
arbetet ligger i förberedelsen och det är ett gediget arbete som inte gör sig självt. I detta arbete har 
jag inte bara kastat mig ut i nervösa situationer, utan jag har förberett mig. Det är just förberedandet 
jag har fått upp ögonen för, och som jag tror att framtida läsare av mitt arbete kommer att kunna ha 
nytta av.  

Jag kan inte säga att den ena prövningen har varit värre än den andra. Rent instinktivt tänker jag att 
auditions är värst, men å andra sidan är det fler människor som tar del av en konsert, och på så sätt 
spelar kanske en konsert större roll för ens allmänna rykte. Så varför känns det värre att veta att man
ska delta i en tävling jämfört med att spela en konsert? Förberedelserna i övningsrummet ser 
ungefär likadana ut inför varje typ av prövning, så det är inte det tekniska som skiljer sig åt, utan 
snarare det mentala. Att vara medveten om vad det är man ger sig in i tror jag spelar en avgörande 
roll för hur slutresultatet kommer att bli. Kanske känns en audition eller tävling läskigare just för att
det också är mer ovant eller främmande. 

Ett resultat var att jag förbättrade mina framföranden lite vid varje ny inspelning. Eftersom jag 
spelade in samma stycken flera gånger, och använde olika övningsmetoder mellan inspelningarna, 
har jag fått ett tydligt bevis på vad som ger förbättring. Jag har kunnat konstatera att  de flesta 
metoder har varit användbara. Det som däremot är svårare att bevisa är vilken metod som påverkade
vad. Jag har dock i åtanke att styckena känns säkrare ju längre jag arbetat med dem. 

Om jag istället hade valt att studera in nya stycken inför varje inspelning, men i övrigt använt 
samma metoder, hade kanske övningsmetoderna fått en annan verkan. Men det är svårt att hitta 
stycken som har samma svårigheter och musikaliska utmaningar, så att det blir ett rättvist 
jämförande. Om ett stycke hade varit lättare än ett annat hade det inte varit lika nervöst som ett 
annat svårare stycke, och experimentet hade delvis förlorat sin poäng. 

För att fördjupa arbetet hade jag kunnat arbeta ännu längre perioder med varje metod. Jag hade 
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också kunnat göra fler intervjuer och intervjua även professionella musiker. Men mitt arbete slutar 
inte här, utan jag kommer att fortsätta utforska övningsmetoder och förhoppningsvis fortsätta att 
diskutera ämnet med de musiker jag möter i framtiden. 

Jag känner att mitt självförtroende har växt under arbetets gång. Jag tror att ju mer man lär sig om 
sig själv desto tryggare blir man. Och ju mer man lär sig, desto fler frågor kommer kanske att dyka 
upp. Men det är just det som är så roligt och spännande med att utvecklas. 
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