
 

Kurs: CA1004 Examensarbete, master, klassisk musik 30 hp, 2017 

Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp 

Institutionen för klassisk musik 

 

Handledare: Ambjörn Hugardt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Frogner-Kockum 

 

Min väg till att uppnå musikaliskt flow 
 

 

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete 
Det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat på inspelning



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................. 3 

Bakgrund .................................................................................................................................. 3 

Kommunikation med publiken genom total närvaro ......................................................... 3 

Musikalisk spiritualitet ....................................................................................................... 4 

En blockerad kropp/spänningar och den mentala aspekten ............................................. 4 

Syfte och förklaringar............................................................................................................... 6 

Metod ...................................................................................................................................... 6 

Kognitiv beteendeterapi..................................................................................................... 6 

Mindfulness ........................................................................................................................ 7 

Viktiga steg i processen för att framföra stycken framgångsrikt ........................................ 7 

Att arbeta med och tolka mina stycken .............................................................................. 8 

Om styckena och deras ursprung ....................................................................................... 8 

Mina utgångspunkter för tolkningen av styckena .............................................................. 9 

Tillvägagångssätt för att närma mig språket och textens djupare innebörd ..................... 9 

Mina tillvägagångssätt för att närma mig musiken .......................................................... 11 

Reflektioner kring framträdandena ....................................................................................... 12 

Exempel 1: Edvard Grieg - Jeg elsker dig (Ich liebe dich) Op.5 No.3 samt Richard Strauss - 
Morgen! Op.27 No.4 ........................................................................................................ 12 

Exempel 2: Edvard Grieg - I Rosentiden (Zur Rosenzeit) Op.48 No.5 ............................... 13 

Exempel 3: Vladimir Vavilov - Ave Maria ......................................................................... 14 

Exempel 4: Gösta Nystroem - Det Enda, Symfonia del Mare, No 3 ................................. 14 

Utdrag ur min loggbok; det praktiska arbetet inför Masterkonserten 7 maj 2016.......... 15 

Hur hittar jag musikaliskt flow vid framförandet? ........................................................... 17 

Diskussion .............................................................................................................................. 19 

Slutsats ................................................................................................................................... 21 

Referenser ............................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 



3 

Inledning 

Redan som barn förstod jag att jag ville bli sångerska. Musiken har alltid funnits 

omkring mig. Det är inte alltid lätt att definiera vad som påverkat mig mest till att 

välja den musikaliska banan, om det är uppväxten, fallenhet, intresse eller kanske 

en kombination av dessa. När jag avslutade mina grundläggande studier vid Adolf-

Fredriks musikskola önskade jag utveckla mig med fortsatta studier. Då gjorde jag 

mitt första självständiga vägval för att få en klassisk skolning inom sång.  

En återkommande nyfikenhet och inspiration under mitt liv med musiken och 

sången har varit att ge mitt musicerande ett unikt och personligt uttryck. Redan 

som liten lyssnade jag mycket på klassisk musik. När jag som lite äldre lyssnade på 

musikgenrer som ”sing and song writing” blev jag oftare berörd sångarens 

framförande kändes äkta och möjligen självupplevt. Ett exempel på ett framförande 

var när jag hörde sångerskan Sinead O’Connors sång ”Nothing compares to you” 

som hon skrev då hon låg i skilsmässa. Hennes djupa känslor inför detta tyckte jag 

mig höra i hennes röst och uttryck. 

Många gånger i min ungdom funderade jag på varför de klassiska sångarna inte 

hade samma fokus på att förmedla känslor. Kanske var det jag som mognadsmässigt 

inte klarade att närma mig deras tolkning? Det fanns självklart undantag, och vid ett 

tillfälle hörde jag sångerskan Anna Moffo som sjöng ”Vocalise” av Rachmaninov. Då 

fick jag en känsla av hennes personliga närvaro i sången. Andra gånger tyckte jag att 

klassisk sång kändes svåråtkomlig. Några gånger lät den för mig som om det fanns 

en avskärmning, en sångarmask mellan utövare och musik. När jag påbörjade min 

utbildning på musikkonservatoriet i Falun förstod jag vilket enormt arbete som 

krävs för att sjunga en aria. All min tid gick därefter åt till att utveckla mig tekniskt. 

Efter studier på Kungliga Musikhögskolan och senare på Operahögskolan i Oslo kom 

mina gamla tankar tillbaka. Hur kopplar jag ihop mitt känsloliv med musiken och får 

ett personligt utryck i mitt konstnärliga framförande. 

Bakgrund 

Kommunikation med publiken genom total närvaro 

Att leta efter de faktorer som gör att man har möjlighet att kommunicera med sin 

totala närvaro är inte ett enkelt tema. Detta har intresserat många alltifrån 

konstnärer och musiker till filosofer. Inom jazz och folkmusik brukar tillståndet jag 

eftersträvar vara en utgångspunkt för fri improvisation. Det kan också beskrivas som 

musikaliskt flow, intuition, närvaro eller själ. Idén om att vara ett med sig själv för 

att finna denna totala närvaro eller trovärdigheten är ingen ny tanke. Filosofen Philo 

(20 f.kr - 45 e Kr) skriver om ett direkt sammanhang mellan konstnären och hans 
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verk: ”Det sviker aldrig: konstverket ger sin skapare till känna, vem gör sig inte 

omedelbart en idé om bildhuggaren och konstnären när han ser på skulpturerna 

och målningarna”.  

För att som sångare finna "musikaliskt flow" och den totala närvaron som filosofen 

Philo nämner, måste man ha kontakt med sitt innersta jag i den konstnärliga 

utformningen för att framträdandet skall bli unikt. Detta tillstånd av närvaro och 

kontakt med sitt innersta jag hos konstnären ser många gånger ut att vara 

omedvetet trots allt det arbete som ligger bakom för att uppnå detta tillstånd. 

Musikalisk spiritualitet 

Konstnärers biografier och självbiografier inte minst i renässansen och romantiken 

har inslag av att göra sina verk till något mystiskt eller av magiskt art. Där ger dom 

ibland en bild av ett gudomligt inspirerande liv och verk.  

I klassiska patografier beskrivs psykiska fenomen hos konstnärer som i sitt mest 

intensiva skapande har varit i trans, nästan i en övergångsfas till psykos eller extas. 

Tillstånd som inom psykiatrin kallas förändrade medvetandetillstånd. Detta tillstånd 

beskrivs av Høyersten (2000) som en förutsättning för skapande. I artikeln "De 

oärliga, de ovetande och de galna konstnärer" psykopatografen och andra vägar till 

konstnärens själ” beskriver Høyersten intuitionen som en viktig del av processen 

mot närvaro. Enligt Svensk Ordbok (1987) kan intuition definieras som förmågan att 

göra en bedömning utan att ha tillgång till alla fakta. Detta ställs ofta i motsats till 

att förstå logiskt och resonera. 

För mig har det inte alltid varit viktigt att sätta ord på min intuition; snarare försöka 

lära känna den för att bereda plats till intuitionen när jag som mest behöver den. 

När jag läser recensioner av olika musikers framträdande stöter jag inte sällan på 

ord som själslig, musikalisk intuition, suveränitet, magi samt musikalisk spiritualitet. 

Att med ord och ton kunna beröra och vara ett med sin intuition är något jag också 

eftersträvar. I den här masteruppsatsen kallar jag det för "musikaliskt flow". 

En blockerad kropp/spänningar och den mentala aspekten 

Rösten kan drabbas av diverse allmänna störningar och kroppsliga spänningar, vilket 

kan inträffa t ex vid sjukdom, brist på sömn och nervositet. Därmed kan rösten låta 

grov, pressad eller klangfattig. En av de största utmaningarna när omständigheter 

gör att man inte får tillgång till sitt optimala instrument och uppnår musikaliskt flow 

är att acceptera detta. Därför har jag varit noga med att den mentala 

inställningen/balansen inte får bidra till att sänka kroppens förmåga ytterligare. 

Att vara klassisk musiker är att likställa med att vara en elitidrottare. Liksom en 

elitidrottare har prestationskrav inför tävlingar har även vi sångare prestationskrav 



5 

och tidspress inför konserter. En nyckelfärdighet för att nå topprestationer inom 

idrott är förmågan att koncentrera sig, att fokusera och vara uppmärksam på det 

som händer "här och nu". Det finns olika begrepp för detta som "koncentration", 

"flow" eller att vara i "zonen". När du är i detta tillstånd fungerar allt perfekt, allting 

händer naturligt av sig självt.  

Mental coaching och/eller att coacha sig själv är viktiga redskap för att finna sina 

bästa lösningar. Parallellt med min master vid Kungliga Musikhögskolan har jag 

därför studerat på Norsk Coaching Akademi i Oslo. Där har jag studerat coachingens 

grunder och fått redskap som varit mycket värdefulla för min analytiska förmåga. 

Den starka kraft som kan skapa hinder för att hitta tillbaka till upplevelsen är viljan. 

Viljan har alltid varit min starka drivkraft men också min värsta fiende. I många 

situationer som auditions och de konserter som jag själv ansett som "min stora 

chans" har jag fått stor prestationsångest. Det har rubbat min psykiska och fysiska 

balans. Jag minns särskilt ett tillfälle då jag blev inbjuden till en solistprovsjungning 

för den norska operan. Mina tankemässiga huvudrubriker blev "Nu gäller det" och 

"Detta är min chans". Med dessa ingångstankar till den sångprestation jag skulle 

göra var det dömt att misslyckas och jag hamnade i ett överprestationsmodus. Hela 

min kropp ställde in sig på högre prestation än vanligt. Jag kan se hur jag står där 

och överarbetar mig in i en ond cirkel där pressen bara ökar och viljan blir starkare, 

kroppen låser sig och med det mitt instrument. Hade jag vid dessa tillfällen varit 

mer mogen och haft tillgång till de mentala verktyg som jag nu håller på att utveckla 

hade denna situation sannolikt aldrig uppstått. Det beror på att jag med den 

mentala träningen, framför allt med hjälp av "acceptens", hade behärskat 

situationen på ett bättre sätt.   

Den frågeställning jag har önskat få svar på i detta examensarbete är hur jag uppnår 

musikaliskt flow. 

 

 

 

 

 

 



6 

Syfte och förklaringar 

Syftet med denna masteruppsats är att analysera hur jag uppnår ”musikaliskt flow” 

och det tillstånd då jag når mitt sanna konstnärskap och uttryck. Jag har analyserat 

fem sånger som jag har framfört vid olika konserter och har undersökt vilka 

framgångsfaktorer och hinder som har funnits vid dessa konserter för att uppnå 

”musikaliskt flow”. Jag vill visa hur jag metodiskt arbetar mig fram till detta tillstånd 

med hjälp av några enkla övningar.  

Metod 

I min loggbok har jag noterat mitt arbete inför konserter och analyserat vilka 

framgångsfaktorer men även hinder som har funnits för att uppnå det tillstånd som 

jag kallar "musikaliskt flow”.  I anteckningarna finns beskrivet vilka av verktygen 

som fungerat eller inte fungerat. 

I arbetet ingår även inspelningar av framföranden som jag ger länkar till. Dessa 

inspelningar och min loggbok har jag använt som analysmaterial. På detta sätt har 

jag systematiskt kunnat lyssna, analysera och försöka beskriva hur jag når fram till 

"musikaliskt flow". Jag har tillämpat några enkla övningar (verktyg) som inspireras 

av mindfulness och kognitiv beteendeterapi. För att undersöka hur de påverkar min 

prestation. Dessa insikter har jag sedan tillämpat under min masterkonsert på 

Kungliga Musikhögskolan den 7 maj 2016. 

Kognitiv beteendeterapi  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi där fokus ligger på 

samspelet mellan individen och omgivningen och där man befinner sig i nuet 

(Beteendeterapeutiska föreningen, 2017). I korthet kan KBT användas till att bygga 

bort en negativ och orealistisk självbild. KBT övningar kan därmed göra att jag kan 

fungera bättre under konserter genom att förändra min uppfattning om mig själv 

och min omgivning.  

I kognitiv beteendeterapi finns en övning som kallas "rekonstruering av negativa 

tankar" vilken jag har inspirerats av i detta masterarbete. Med denna övning har jag 

försökt utveckla ett konkret verktyg så att jag blir bättre förberedd inför 

konserterna. Denna övning går ut på att jag försöker rekonstruera de negativa 

tankar och känslor som jag har haft vid repetitionerna för att bygga bort den oro 

och osäkerhet dessa tankar skulle kunna ge mig vid det senare konserttillfället. 

Därigenom kan jag identifiera de negativa tankar som kan göra mig osäker i 

pressade situationer och utveckla ett verktyg för att hantera dessa känslor.  
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De frågor jag ställer mig när jag har identifierat de tankar som kan göra mig osäker 

gör att jag får en känsla av förståelse och acceptans för de negativa tankar som har 

skapat oron. Detta gör att de negativa tankarna släpper under konserten vilket ger 

mig en känsla av trygghet. Resultatet blir ofta att min stress försvinner och att jag 

istället kan fokusera på text och innehåll i sången. 

Mindfulness  

Mindfulness är en metod till självhjälp som härstammar från buddhismen. Metoden 

gör att jag löser psykiska hinder genom att observera mina känslor på ett neutralt 

sätt, medan de tankar som oroar mig inte får så stor uppmärksamhet och fäste – 

liksom moln glider över himlen. Mindfulness (Kabat-Zin, 2012; Hildebrandt, 2013) 

handlar om att träna sig i att vara sinnesnärvarande. Jag har genom mindfulness 

inspirerats av att systematiskt träna på att vara fokuserad vid mina framträdanden 

och därmed försöka koppla bort saker som sker kring mig i omgivningen under 

själva konserttillfället. Då finner jag trygghet.  Genom att göra mig själv medveten 

om hur jag känner, utan att försöka att ändra mina känslor, kan jag bli duktigare på 

att styra mina reaktioner på allt som sker omkring mig. Dessutom fokuserar jag på 

den situation jag befinner mig i just vid tillfället; i nuet. 

Genom metoden får jag en utgångspunkt där jag kan bemästra mina känslor i 

situationer som kan vara fyllda av tankar men där jag ändå måste behålla mitt 

fokus. Som ett exempel på hur denna metod kan tillämpas vill jag berätta om en 

konsert jag genomförde för en kort tid sedan, då även mina barn och min man satt i 

publiken. Plötsligt började min åtta månaders baby gråta under mitt solo. Jag valde 

då att se det som hände utan att det väckte känslor och valde att inte reflektera 

vidare på vad som skedde. Jag behöll mitt lugn och fokus och kunde ta in händelsen 

utan att utvärdera situationen. 

Viktiga steg i processen för att framföra stycken framgångsrikt 

Stegen i detta arbete har varit en djup process, innan jag slutligen efter mycket 

eftertanke kunde sätta ord på vad det egentligen var jag önskade uppnå. Själva 

idealet "att sjunga med flow" har funnits med mig länge. Först nu genom denna 

analys har jag fått en djupare insikt om vad det faktiskt innebär. Under min 

utbildning har jag mött många skickliga pedagoger och interpreter. Eva Larsson-

Myrsten som varit min sångpedagog på KMH gav mig ett stort intresse och kunskap 

inför musikalisk kommunikation och Olov Olofsson var den som återuppväckte mitt 

intresse för att "ge själ åt" interpretationen. Tillsammans med mina lärare kände jag 

mig trygg och kunde ibland finna vägen till "ett flow".  När jag till sist i 

studieprocessen och med detta masterarbete ska finna idéer och lösningar för "att 

sjunga med flow" har jag valt verktyg som stärker mitt självförtroende och bryter 

negativa tankemönster. Mindfulness och "restrukturering av negativa tankar" (från 



8 

kognitiv beteendeterapi) har jag använt vid övning och repetition, för att uppnå den 

grundtrygghet jag behöver. 

Att arbeta med och tolka mina stycken 

Jag har valt fem sånger för instudering och analys som är beskrivna i fyra exempel. 

Dessa stycken finns även som inspelningar på YouTube och länkarna till dessa har 

jag angett nedan. I detta avsnitt ger jag en kort bakgrund till hur styckena har 

kommit till men även en överblick av hur instuderingen går till. De stycken jag valt 

att jobba med är valda med en grundlig eftertanke. Jag har inte valt de som för mig 

är mest avancerade. Utan de som är nära mig själv rent känslomässigt, eller som jag 

tycker känns nära mig och mina personliga referenser. Jag har studerat in dessa 

under min utbildning och tagit upp dem igen i perioden då jag jobbat med min 

master.  

Om styckena och deras ursprung 

1) Richard Strauss  –  Morgen! Op.27 No.4.   

Richard Strauss (1864-1949) ”Morgen!" ("Tomorrow!") är det sista i ett verk på fyra 

sånger komponerade under 1894. Det tyska kärlekspoemet "Morgen!" utgör texten 

till sången och skrevs av Strauss samtida John Henry Mackay. Strauss mötte Mackay 

i Berlin och tonsatte ”Morgen!” den 21 May 1894. ”Morgen!” var en bröllopsgåva 

till Strauss fru Pauline. "Morgen!" är ett av Strauss mest kända verk.  

2) Edvard Grieg (1843-1907)– Jeg elsker dig Op. 5 No 3  

Grieg tonsatte dikten Jeg elsker Dig! (med originaltitel "Min Tankes Tanke" i 

Samlede Digte - Epigrammatiske Digte XII) under sin tid i Köpenhamn 1864. Dikten 

skrevs mycket tidigare, 1833, som en obesvarad kärlekshyllning från den danske 

sagokonungen Hans Christian Andersen (1805-1875) till näktergalen Jenny Lind.  

3). Edvard Grieg – I Rosentiden (Zur Rosenzeit) Op.48 No.5  

I Rosentiden publicerades postumt med fem andra sånger i hans Opus 48 och blev 

den femte sången i denna inofficiella cykel. Texten till “Zur Rosenzeit” är 

ursprungligen en dikt av Johann Wolfgang von Goethe som Grieg tonsatte. Goethes 

dikt “Wehmut” från Erwin und Elmire återkommer delvis i Griegs “Zur Rosenzeit” 

(alla verserna i den ursprungliga dikten finns dock inte med i sången). 

4) Vladimir Vavilov (1925-1973)– Ave Maria  

Vladimir Vavilov var en relativt okänd rysk musiker och gitarrist. Han spelade in Ave 

Maria 1970 och sade själv att Ave Maria var skriven av en anonym sångförfattare. 

Kopplingen till att sången egentligen skulle varit skriven av den tidiga 

barockkompositören Giulio Caccini gjordes efter Vavilov’s död av organisten Mark 

Shakhin som gav det ”nyupptäckta partituret” till andra musiker.  
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5) Gösta Nystroem – Det Enda, Symfonia del Mare, No 3. 
Bland Nystroems främsta verk räknas hans romanser. Av dessa räknas Sinfonia 

espressiva (1935–37) och Sinfonia del mare (1947–48) som de främsta. Sinfonia del 

Mare, Havssymfonin, är skriven i en enda lång sats med havsinspirerade 

stämningar. Den är Nystroems allra populäraste verk. Mitt i symfonin finns ett parti 

där en sopran sjunger dikten "Det enda" av Ebba Lindqvist som kommer ur 

diktsamlingen ”Vid Havet”, utgiven i samlingen Labyrint 1919.  

Mina utgångspunkter för tolkningen av styckena 

När kommer jag så nära musiken och tolkningen att den framstår som sann eller 

äkta? Med närhet menar jag något som jag ser som självupplevt. "Musikaliskt flow" 

är för mig ett naturligt förlopp, en länk mellan musik och text samt utövarens egen 

känslopalett. När jag känner "ett flow" fungerar min sångteknik utan hinder och jag 

ställer mig fri för min intuition. Min tolkning blir en spegling i mig själv av det jag 

tror är tonsättarens vilja. Mitt uttryck kommer då som en naturlig ingrediens i 

tolkningssituationen, därmed hoppas jag att jag undviker tillgjorda uttryck och 

manér. För mig är det viktigt att känna mig själv som en utgångspunkt i min 

rolltolkning.  

Innan man når musikaliskt flow och därigenom får färga sången i uttryck både 

vokalt och med text, måste eventuella barriärer (psykiska) vara lösta eller vara 

accepterade på ett djupare plan (Se: Kbt-rekonstruering).  En grundläggande 

instudering och en god teknik är en förutsättning inför arbetet.  

Under min studietid på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på 

Operahögskolan i Oslo har jag kommit i kontakt med många olika musikaliska 

material från olika musikepoker och kulturer med sina respektive stilar. Ibland får 

jag snabbt en relation till musiken jag studerar in medan det andra gånger kräver 

mycket tid, arbete och eftertanke för att komma i närheten av en förståelse. 

Tillvägagångssätt för att närma mig språket och textens djupare innebörd 

Då sångerna är skrivna på ett språk jag behärskar är det lättare att närma sig 

innehållet. Jag får snabbt en förståelse för vad sången handlar om och kan anknyta 

texten till mina egna känslomässiga referenser. När sången är skriven på ett för mig 

främmande språk kan det behövas längre tid att studera in texten än det tar att 

studera in musiken. Några gånger då jag sjungit på språk som ungerska eller ryska 

måste jag ta kontakt med en person som kan språket väl. Jag använder då diktafon 

och spelar in när personen läser texten på det främmande språket och sedan 

översätter jag det till svenska eller norska. Detta innebär mycket arbete innan jag 

kan börja leva mig in i materialet och anknyta till mina egna känslomässiga 

referenser. 
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När jag inte haft möjlighet och tid att finna en person som behärskar språket som 

sången ska framföras på, har jag fått lyssna till inspelningar som någon annan 

sångerska framfört. Detta innebär att jag kommer längre från text och musik. Mitt 

språkliga handikapp lägger sig som en vägg mellan mig och musiken och skapar en 

osäkerhet som inverkar menligt på framförandet. Jag kan då inte längre stå upp för 

mitt material på samma sätt som om det vore mitt modersmål eller då jag funnit 

någon som behärskar språket. Mitt självförtroende och därmed kommunikationen 

med åhörarna försämras i dessa fall. 

Detsamma gäller om det litterära språket är avlägset vårt moderna sätt att uttrycka 

oss på eller om språket har en säregen stil som är svår att tolka. Då måste vägen gå 

genom någon som kan beskriva och tolka detta stycke. Några gånger då jag sjungit 

musik skriven efter Shakespeares texter har jag behövt lång tid för att analysera 

dessa. Särskilt när de inte haft en svensk översättning. Originalspråket kräver 

förkunskaper i gammal ordförståelse och även i betydelsen av dåtidens diktspråk 

med dess olika uttryck och andemeningar för ett och samma ord fast i olika 

kontexter. Intressant är också att läsa och utforska versformen och jämföra den 

med tonsättarens tolkning. Att läsa texten gång på gång är det viktigaste innan jag 

lägger till musiken. Det ger en djupare förståelse och insikt. Patsy Rodenburg skriver 

i sin bok Speaking Shakespeare (2004): “To understand any play text fully you have 

to speak it. To release its full power you have to commit through the body, breath 

and word. You can’t act Shakespeare until you can speak him.” 

Mycket av den musik jag instuderar är på latin. Olika länder har olika traditioner i 

uttalet. Jag försöker välja det italienska uttalet med sina öppna vokaler och tonande 

konsonanter. Fonetiken kan vara till hjälp och än bättre är det om man kan finna 

någon att fråga hur det ska låta. Även om viljan till rätt uttal alltid finns, gör 

osäkerheten att man blir tveksam och därmed minskar möjligheterna till att nå 

musikaliskt flow. Det gäller inte bara att förstå orden och få känslan för innehållet 

utan också att kunna uttala orden tydligt. 

När jag börjar arbeta med ett nytt stycke är det sällan jag är helt fri från 

förutfattade meningar om stycket. Allt som oftast har man hört stycket framföras, 

ibland rentav så ofta att jag nästan inte får plats själv. Det gäller inte minst de 

felläsningar och den dåliga förståelse av materialet som inte sällan presenteras som 

”tradition” och vilket är särskilt vanligt inom opera. 

En hörnsten i min syn på interpretation fick jag när jag läste om den franska 

kompositören Maurice Ravel. Han hade fastnat för Jules Renards texter Histoires 

naturelles, enkla små djurberättelser som lästes av barn i franska skolor. Ravel ville 

tonsätta fem av berättelserna och frågade Jules om tillstånd att använda dessa 

texter. Jules svarade att det gick bra, men frågade samtidigt om Ravel trodde att 
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han skulle kunna lägga till text. Innehållet stod ju redan fullt tydligt. Ravel svarade 

”Jag ska inte lägga till något, utan jag vill undersöka hur berättelsernas innehåll vill 

låta sig uttryckas i klingande form.” Ur boken Ravel: Man and Musicians (Orenstein, 

1975). 

I stället för att skriva melodier till textens stavelser ställer sig Ravel jämsides med 

texten och studerar källan, dvs. det tillstånd och den energi som alstrat orden. 

Interpreten kan inta samma hållning. I skådespelarutbildning använder man sig av 

något som kallas djupläsning. Man läser om och om igen, mycket längre än man 

behöver för att förstå vad det handlar om. Till slut börjar texten leva sitt eget liv och 

talar till interpreten. Så är det också med musiken, alldeles särskilt när den är 

kopplad till en dikt. 

Man måste förstå att texten inte är absolut utan istället en symbol eller gestaltning 

av ett underliggande sammanhang som vill komma till uttryck. Det förhåller sig 

likadant med noterna. De gör sitt bästa för att gestalta den underliggande musiken. 

Som jag ser det, handlar det alltså inte om att försöka tolka noterna, utan att 

försöka lära sig förstå vad noterna redan tolkar. Om man lyckas med detta får man 

närkontakt med musiken och får reda på hur den vill låta sig spelas och sjungas. 

Därigenom undviker man också att ställa sin egen vilja i vägen för musiken. Den 

andlighet som strömmar till en filtreras genom den personlighet man är och 

resulterar i en unik gestaltning. I själva verket skulle man inte lyckas upprepa exakt 

vad man själv nyss gjort, hur man än försökte. Redan i reprisen inträffar 

ofrånkomliga avvikelser. 

Den här inställningen är väsensskild från den ytliga jakten på originalitet som är så 

populär bland artister som inte har tid eller förmåga att lära sig läxan. Jag har själv 

fått uppleva tillfredsställelsen i att bli ”uppringd” av tonsättare som visar mig hur 

musiken ska flöda. På så sätt behöver jag inte bekymra mig om att försöka göra mig 

märkvärdig genom en egensinnig tolkning. Men helt bekymmersfritt är det inte, 

eftersom det kräver en intensiv koncentrationsförmåga och ett visst mått av 

andlighet. 

Mina tillvägagångssätt för att närma mig musiken 

Jag upplever att det är viktigt att känna närhet till det jag skall sjunga. Målet är att 

arbeta med ett känt material som om det var något nytt som aldrig varit 

presenterat och framfört. Jag vill helst vara vän i fantasin med en kompositör så att 

jag inte får en alltför stor respekt och vördnad som skapar ett avstånd mellan mig 

och musiken. I boken ”Spegling: vana, minne och analogiskt tänkande" förklarar 

Sven Åberg att det är eftersträvansvärt i interpretation att tolkningen får sin 

tyngdpunkt i det personligt starkt särpräglade och intresset till interpreten och hans 

subjektiva reaktion inför konstverket”. Vi förväntar att den återskapande fantasin 
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ska innebära bl.a. ett personligt meddelande från interpreten (Åberg, 2010). 

Konstnärens personlighet och känslor är viktiga resurser för olika former av 

skapande (Nachmanovitch, 1990). 

Reflektioner kring framträdandena 

Exempel 1: Edvard Grieg - Jeg elsker dig (Ich liebe dich) Op.5 No.3 samt Richard 

Strauss - Morgen! Op.27 No.4  

https://www.youtube.com/watch?v=IOlJfKlRvQU&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi

8PceKIrcJ4V6vVf&index=5   

I det här exemplet från en av de romanskonserter jag haft 2016, framträder jag med 

en timmes program med pianist och cellist utan att ha fått möjlighet till mer än en 

timmes repetition tillsammans på konsertdagen. Förarbetet inför konserten har 

däremot varit en lång process. Jag får ofta mycket av min inspiration genom de 

musiker jag musicerar med vid en konsert. Eftersom vi repeterat dessa sånger vid 

olika tillfällen under ett långt tidsperspektiv kände jag mig mycket säker på vilka 

delar av musik och text jag ser som mer krävande.  

Trots att jag gick igenom musiken många gånger innan, fick jag en mycket stark 

känsla av osäkerhet på generalrepetitionen. De barriärer som uppstod för mig vid 

detta tillfälle blev en osäkerhet om mina tankar och mitt förarbete skulle vara i 

samstämmighet med pianistens tolkning och förväntningar. En fråga från pianisten 

om tempot var för snabbt, fick mig att tänka negativt och ifrågasätta om jag 

möjligtvis hänger i melodistämman. Jag hade de senaste dagarna bara övat själv och 

eftersom jag inte hanterar att ackompanjera mig själv, hade jag då kanske skapat fel 

minnesbild rent muskulärt? När jag nu efteråt lyssnat i min "musikaliska logg" kan 

jag höra att mitt övningstempo överensstämmer ganska precist med tempot på 

konsertdagen. Men den hade jag inte möjlighet att gå tillbaka till vid detta tillfälle. 

Eftersom vi inte kunde repetera mer än att sjunga igenom materialet fick vi inte 

chans att ha en dialog kring detta.  

När publiken sedan kom fick jag ca en timme på mig att förbereda mig själv mentalt 

då pianisten behövde vila efter lång resa. Jag kände att stressen kom och att jag 

började spänna mig. En stark känsla av osäkerhet fyllde mig och jag började andas 

högre. Hade pianisten bara frågat om det var för snabbt av ren hövlighet eller hade 

jag inte någon koll? Dessa tankar blev hela tiden större och jag började också 

ifrågasätta min interpretation i de andra romanserna.  

För att motverka stress och negativa tankar använde jag då kognitiv terapi. Inom 

det området finns en övning som kallas "restrukturering av negativa tankar".  Jag 

ställer mig själv frågor. Som t.ex. Behöver jag vara så här osäker när jag kan musiken 

https://www.youtube.com/watch?v=IOlJfKlRvQU&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IOlJfKlRvQU&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=5
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sedan förut? Hur stor sannolikhet är det att pianisten kommenterade tempot för att 

faktiskt antyda att jag hänger musikaliskt? Är det viktigt att analysera detta just nu 

innan konserten eller borde jag just nu lita på min egen kompetens och fokusera på 

att vara i musiken och ge publiken min tolkning av text och känsla? Dessa frågor 

gjorde mig överbevisad om att jag faktiskt inte är full av brister, att mitt fokus är att 

vara i texten och låta konsertsituationen få bringa den ingrediens av lätt osäkerhet 

som det oftast inte går att utesluta men som istället kan vara till inspiration. Detta 

nya fokus gjorde att tankarna släppte och att jag kunde börja andas igen. Konserten 

började kännas tryggare men också mer spännande.  

Resultatet blev att min stress försvann och att mitt fokus på text och innehåll blev 

extra viktigt for mig att tydliggöra. Min egen analys, när jag lyssnar på inspelningen i 

efterhand, är att min inlevelseförmåga blev något övertydlig och hade en viss 

negativ inverkan på min sångteknik. Jag glömmer att fokusera på att grunda mig i 

mitt instrument. Jag tycker mig klara av att vara fokuserad nog i situationen och 

behålla min musikaliska närvaro.  

Exempel 2: Edvard Grieg - I Rosentiden (Zur Rosenzeit) Op.48 No.5  

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3tp93oJ70&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8

PceKIrcJ4V6vVf&index=6   

I denna sång från samma konsert uppkommer ett problem i samband med att jag 

valt att bli tydlig och överfokuserad på min egen inre tolkning av materialet. 

Historien som framgår i texten av Goethe, är mycket stark och ger mig många 

associationer till tankar och upplevelser som präglat mig djupt. Jag tycker att jag kan 

höra mig själv vara lite känslomässigt affekterad. Trots att jag redan innan 

konserten tänkt igenom detta och arbetat med kognitiv beteendeterapi omkring 

detta tema.  

Jag upplever när jag lyssnar på inspelningen att detta kan höras i första frasen av 

sången " mine roser mer ei gløder" då jag attackerar orden "roser" och "gløder" 

Detta gör att tonen får ett onaturligt svall som inte skulle behövas just där. 

Vanligtvis sjunger jag det mer nyanserat och med en bättre förmåga att balansera 

mina egna känslor mot musiken, trots att jag jobbat med att hantera de högst 

privata associationer jag får av texten. På övningsrummet har jag gång på gång 

sjungit igenom detta och tänkt på det sätt jag lärt mig i "acceptens" att låta tankar 

få komma utan att kämpa emot dem, att visa den känslomässiga reaktionen en 

öppenhet och ett välkomnande, den här smärtan tål jag. På de övningsinspelningar 

jag gjort före konserten har jag klarat att låta tankarna få rum och samtidigt 

hanterat att balansera rösten vokalt. Här kan jag se att mina övningar inte haft 

samma goda resultat som i exempel 1 ovan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3tp93oJ70&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3tp93oJ70&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=6
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Kanske lät jag här känslorna ta tag i mig på ett annat sätt än i övningsrummet och 

de fick styra mig så mycket att andningen och det tekniska blev lidande. Varför blev 

det svårare att hantera balansen mellan känslor och instrumentet just under denna 

konsert? Min egen reflektion är att det beror på mitt överfokus att vilja prestera och 

vara i mina känslor och i min egen tolkning.  

Exempel 3: Vladimir Vavilov - Ave Maria  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

TogY4ZCMk&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=7   

Under julkonserterna 2016 fick jag möjlighet att undersöka och analysera mitt 

mentala och fysiska arbete ännu djupare. Här sjunger jag med en stark förkylning 

och blir något nervös i utgångspunkten eftersom det är en välbesökt konsert. Innan 

sången får jag mycket tid att förbereda mig mentalt och har lätt att fokusera. Dels 

har jag sjungit sången många gånger förut och den särskilt lugna stämning som 

infinner sig i kyrkan gör det lättare att fokusera än i andra konsertsammanhang.  

Jag använder mindfulness och meditation (bön) och kommer in i en ödmjuk känsla 

inför framförandet. Det som inte är lika lätt är att sjunga med förkylning vilket 

kunde kännas och höras på de översta tonerna i sången, andningsarbetet blir 

lidande samt fraseringen. Det kändes i min kropp som kämpade hårt för att 

kompensera med muskler omkring stämapparaten. 

Exempel 4: Gösta Nystroem - Det Enda, Symfonia del Mare, No 3 

https://www.youtube.com/watch?v=YA4gry9HIsQ&index=23&list=PLJ5OCHqhC

MzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf  ("Det Enda" ligger först i inspelningen, 0.35-4.10 

min från starten). 

Det fjärde exemplet utgör min Masterkonsert. Tidigare exempel (1-3 ovan) har gett 

mig fördjupade insikter som jag har tillämpat när jag förberett mig för min 

Masterkonsert och framförandet av stycket ”Det Enda”. Detta arbete har jag även 

dokumenterat i min loggbok där jag återger valda delar nedan för att ge en inblick i 

den process som har varit i samband med föreberedelserna. 

Min egen tolkning av sången utifrån texten 

Panik, flykten gör ont. En mardröm att vara tvungen att lämna min älskade/havet. 

Starten där den musikaliska uppbyggningen mot «Så som man flyr från den 

älskade» är en kamp... ton för ton. Jag orkar inte längre att kämpa emot. Måste 

bara lämna min älskade. Ordet älskade får därmed en känslomässig tyngd och 

frasen efteråt «Så har jag flytt från havet» kommer att vara ett konstaterande med 

en upprepning av "så har jag flytt från havet" I en lågmäld eftertanke. 

Konstaterande, lugn. I pianot ligger en enkel upprepning som påminner mig om 

https://www.youtube.com/watch?v=3-TogY4ZCMk&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3-TogY4ZCMk&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YA4gry9HIsQ&index=23&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf
https://www.youtube.com/watch?v=YA4gry9HIsQ&index=23&list=PLJ5OCHqhCMzARSfAGi8PceKIrcJ4V6vVf
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vågsvall. Efter det kommer texten" Men snart kommer tiden, då jag måste dit igen, 

sitta vid havet och veta, Att det är det enda på jorden" Detta ger mig mening i 

tanken av att det är en djup insikt, ett konstaterande: Jag kommer inte kunna lämna 

tanken på att få vara där, kraften av det stora havet är för starkt. Det kommer en 

dag då jag måste dit igen och denna fågelsång, som jag lyssnar till, skulle jag genast 

ge upp för ett stråkdrag av vinden från havet" 

I pianostämman ligger tydliga små muntra antydningar av fågelkvitter innan sången 

bekräftar dess existens. Det är en ljus och lekande musikalisk stämning, men ändå 

går jag in i en känsla av stark längtan till något annat, den starka förståelsen av att 

jag måste tillbaka till havet trots glädjen av att vara i skogen. Vilket också bekräftas i 

slutet av texten. För mig är sången "Det Enda" ett fyrverkeri av känslor. Ett ständigt 

vågspel mellan paradoxala känslor: vill/vill inte, stanna/gå, förödande/fantastiskt. 

För att få fram detta budskap i sång och text måste jag vara helt i musiken och i min 

tolkning. Rent musikaliskt/tekniskt betyder det en paradoxal konst att pendla 

mellan mycket dramatisk start som går över i en lyrisk del. 

Utdrag ur min loggbok; det praktiska arbetet inför Masterkonserten 7 maj 2016 

 

3 mars 2016: Mina tankar inför valet av repertoar. 

Nu är det lite mer än två månader kvar inför Masterkonserten och det är dags att 

fastslå repertoaren till masterkonserten. Egentligen hade jag tänkt göra Sieben 

frühe Lieder av Alban Berg, och ett utdrag ifrån en barockopera på italienska. Jag 

har nu reflekterat och eftersom mitt mål är att uppnå ett så tryggt tillstånd som 

möjligt för att finna mitt konstnärliga rum och uttryck har jag insett att jag måste 

använda en repertoar jag övat så länge att jag uppnått trygghet. De sista två 

månaderna blir då en fördjupning av mitt eget konstnärliga uttryck där jag redan 

behärskar de tekniska svårigheterna. Jag väljer därmed en repertoar som jag under 

en längre tid har arbetat med och som ingår i min ständiga repertoar. Därför tänker 

jag enbart använda de sånger och romanser som är fast förankrade i muskelminnet 

och som sitter så bra att jag kan vakna på natten och deklamera dem. 

7 mars 2016: Nu har jag fått klart för mig vilka sånger som måste vara med i 

masterkonserten. 

Edward Grieg är den kompositör som jag använt flest gånger vid masterklasser och 

konserter. De romanser som jag använt mest frekvent är ”I Rosentiden”, ”En dröm”, 

och ”Jeg elsker deg”. Jag har också haft en lektion med coachen John Liddal under 

veckan. Då gick vi igenom diverse operamaterial som jag jobbat med det sista året. 

En av de arior som kändes väldigt integrerade i tekniken var Quando men Vo av 

Puccini. Den kändes integrerad för att jag klarade att sjunga den på ett mycket mer 
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egalt sätt än många av de andra ariorna vi gick igenom. Dessutom kände jag ett 

bättre klanglikt och bättre fysiskt muskulärt överskott vilket kan bero på att jag 

kommit mycket längre tekniskt nu än när jag sjöng den under min Bachelor 

utbildning. 

15 mars 2016: Hela dagen har jag arbetat med min elev Hege Spurkland. Det visade 

sig ge mig en stor insikt och därmed hjälp av mitt val inför Masterkonserten. 

Den hjälp jag idag kunde ge henne inför hennes val är att hon måste gå igenom 

liknande tankeprocess som jag har gjort under det här Masterarbetet. Alltså att 

välja en repertoar som har bearbetats under lång tid och som hon har ett nära och 

avslappnat förhållande till så att hon får möjlighet att förmedla sångerna med 

musikaliskt flow. 

22 mars 2016: Idag har jag repeterat inför Masterkonserten med min 

interpretationslärare Olof Olofsson.  

Vi har gått igenom de romanser av Grieg som blir aktuella på Masterkonserten. 

Olofs idé om tempo var lägre än det tempo jag sjungit den i tidigare. Nu har den 

mer blivet en mogen skildring av en människa istället för en beskrivning av en 

känsla. Särskilt i slutet blev den nya tolkningen än mera olik ursprunget, när Olof 

påminde mig om att pianot gör upprepningarna av mina toner som ett eko. Jag 

förstår att jag måste använda den här ekosekvensen på ett nytt sätt som gör att jag 

behåller spänningen. 

23 mars 2016: Idag har jag blivit uppringd av en gammal sångkollega som ber mig 

hoppa in i Sabat Mater av Pergolesi.  

Jag har sjungit delar av verket tidigare men måste nu lära mig fyra nya satser till 

fredag och är osäker på om jag kommer att klara av att fokusera och göra ett bra 

konstnärligt arbete med den nya repertoaren. 

25 mars 2016: Idag är det konsert i Torsångs kyrka i Dalarna.  

Kvartetten som jag ska sjunga tillsammans med har en annan tolkning av verket än 

min egen. Mina tempon är betydligt snabbare än deras. Musikerna var positiva till 

den förändring som jag hade initierat. Dessutom lärde jag mig något som kan vara 

nyttigt inför min Masterkonsert. Det är faktiskt möjligt att förmedla något 

musikaliskt som inte är djupinlärt. För mig var det idag en mental 

inställningsförmåga. Jag klarade att på ett sätt lura mig själv eller kanske fokusera så 

djupt på budskapet i texten och dess förmedling genom musiken, att jag glömde 

bort osäkerheten och klarade därmed att lägga till en slags personlig reflektion som 

gjorde materialet till mitt. Jag inspirerades av tekniker som används inom 

mindfulness vilket innebär att låta alla andra tankar och känslor än tankar om 
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musiken fara förbi utan att reagera på dem. Jag lät tankar och känslor om musiken 

gripa mig och anknyta till mina känslor. Denna nya förståelse vill jag bära med mig 

till Masterkonserten och kanske ska jag prova att ta med något nyinlärt stycke. 

28 mars 2016: På morgonen letade jag efter något nytt jag kunde tillföra 

Masterarbetet. 

Under dagen talade jag med Olof Olofsson om en aria ur hans oratorium som jag för 

första gången sjöng för några veckor sedan. Jag har övat på den en timme och tror 

jag ska framföra den på Masterkonserten. Det kan bli spännande att prova om jag 

kan förmedla den på samma djupa konstnärliga sätt som de andra sångerna jag har 

haft i min repertoar under en längre tid. 

5 maj 2016: Jag gör en sista genomgång av konsertrepertoaren tillsammans med 

Olof Olofsson.  

Jag har övat mycket själv i Norge utan att ha pianostämman. Det känns fantastiskt 

att jag och Olof är så samspelta både i tankar och i tempo. Det känns tryggt inför 

lördagens konsert.  

7 maj 2016: Vaknar idag och känner lite panik. 

Idag är Masterkonserten. Jag tänker på alla lärare jag haft och som kanske kommer 

till Masterkonserten. En viss nervositet sprider sig i kroppen och gör mig stel och 

energilös. Nu gäller det att använda mig av all ny erfarenhet jag har skaffat mig 

under Masterarbetet. Jag använder några andningsövningar och upprepar mentala 

övningar som jag använt mig av tidigare och som är inspirerade av Kbt-

rekonstruktion. Jag inser snart att den viktigaste insikt jag gjort är att ha en 

mästringskänsla över min repertoar och min konsert. Jag intalar mig själv att jag valt 

en repertoar som jag på djupet kan och övat kontinuerligt de senaste månaderna 

med undantag för arian av Olof Olofsson.  

Hur hittar jag musikaliskt flow vid framförandet? 

Om jag nu stod här redo med mitt intakta instrument fritt från blockeringar och 

hinder. Vad letade jag efter? Hur känner man igen det där naturliga, fria och äkta? 

Var sitter min av och på knapp? 

Under lång tid gjorde jag konserter och auditions utan mental och fysisk 

förberedelse eller eftertanke på hur mycket förberedelse en aktiv närvaro 

egentligen kräver. Jag litade på min musik och på att min interpretation skulle vara 

det som tog mig till den känsla av koncentration som momentet krävde. 

Efter en tids studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm fick jag möjligheten att 

även studera på Operahögskolan i Oslo. Där mötte jag till sist en stor insikt i ämnet. 
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Först blev jag mycket frustrerad eftersom tiden på övningsrummet och vid pianot 

var lågt prioriterad. Många timmar av grupplektioner i teaterimprovisationer på 

grundnivå fyllde tiden som jag upplevde att jag egentligen behövde till musikalisk 

instudering. Nu i efterhand är jag tacksam för att inte enbart ha fått interpretera 

och genomföra inspirerande roller och vara delaktig i en operauppsättning. Under 

utbildningen har jag även fått lära känna mig bättre själv och inse vad riktig närvaro 

är, hur kroppen känns och vilken konstnärlig frihet detta tillstånd ger. 

Nachmanovitch (1990) beskriver detta som ”En musiker måste behärska sin 

repertoar tekniskt och samtidigt kunna försvinna i musiken, och inte vara blockerad. 

En kvalificerad musiker bör ha balans mellan två motpoler - fritt flyt och bedömning. 

Vi behöver kunna försvinna in i musiken samtidigt som vi bör kunna behärska en 

konkret teknik.” 

Dock blev verktygen för att uppnå närvaron inte helt tydliga för mig. Men bara 

insikten, känslan och tillståndet och att återupprepa övningarna gav mig den unika 

känslan av insikt och närvaro. Vid den här tidpunkten var övningarna många och 

min ambitionsnivå hög, vilket medförde att den insikt jag fick var något jag annars 

aldrig hade kunnat komma fram till på ett intellektuellt plan. Det har varit värdefullt 

att få möjligheten att känna igen känslan under alla dessa övningar och att kunna 

knyta ihop denna med ett kroppsligt moment eller en tanke. 

David F. Ostwald (2005) skriver: “After any initial bow or curtsey at the piano, make 

the transition from your Public persona to the "I" of your song or lied. As in an 

audition, you should not take longer than fifteen seconds. Create a private space for 

your preparation, ground your breath, review your super-objective and first 

objective and fully immerse yourself in what has just happened. As you inhale and 

look up to begin the song and your internal dialogue, remember to shift your weight 

subtly forward so it feels centered over toes to heighten your presence”. 

I en auditionsituation får det inte ta lång tid att finna den närvaro som jag här kallar 

musikaliskt flow. Dock krävs förberedelse där jag måste hitta den djupa andningen, 

förankra kroppsanknytningen och skaka av mig den stress jag burit på. Den fulla 

känslan av att vara närvarande och påkopplad är inget man bygger upp på den korta 

tiden innan audition. Den prepareras lång tid inför det stora momentet och blir 

sedan bara en kort övning som anknyter till den långa tiden av träning och 

preparering för att vid auditionsituationen uppnå närvaro, avspänning och 

kroppskontakt. 



19 

Diskussion 

Det har varit både fördelar och nackdelar med att använda gammalt och tidigare 

inövat material i detta masterarbete. Dels lite enklare med den helt grundläggande 

musikaliska instuderingen eftersom det arbetet redan var gjort. Samtidigt sitter 

även gamla tankar och tekniska brister fast i instrumentet och blir därmed svårare 

att omprogrammera. Jag har jobbat med att få en mer uppdaterad anknytning till 

musiken, med de nya referenser som livet gett mig. Därmed har jag också fått 

möjlighet att jobba med tankar och mönster systematiskt och kontinuerligt 

samtidigt som jag släppt in den känslomässiga anknytningen när jag tolkat musik 

och text. De inspelningar jag gjort under övningar och sånglektioner har varit ett 

hjälpmedel som gjort det mycket lättare att få en djupare förståelse och komma 

närmare en insikt vid konserttillfället. 

Under arbetets gång har jag fått chansen att möta andras insikter, åsikter och 

tankar samt reflektera över mina egna ritualer och tillvägagångsätt innan och under 

repetitioner och konserter. Jag har spelat in mig själv, lyssnat, gjort om och 

analyserat. Min utbildning och processen har varit mycket viktig som kärna och 

utgångspunkt i arbetet. Frågorna dök upp redan tidigt i min musikaliska utveckling 

och hur jag uppnår musikaliskt flow har fått stå som utgångspunkt i det här 

masterarbetet. 

Det har varit intressant och inspirerande att analysera och sätta ord på de 

frågeställningar, känslor och arbetsmoment som ständigt finns med i processen när 

jag arbetar med mina repertoarer. Hur jag uppnår musikaliskt flow i mitt utövande 

som sångerska har blivit mer konkret förankrat i mitt medvetande. Jag har fått en 

ökad förståelse för mig själv som individ när jag helt konkret har fått tid att 

sammanställa mina tankar och erfarenheter och kan jämföra detta med andras 

tankar och beskrivningar av samma tillstånd. 

Det som jag konkret kommit fram till gällande mig själv och min frågeställning är 

hur viktig denna speciella närvaro faktiskt är för att jag ska känna att jag kan ge 

något som sångerska. När det brister i en av de aspekter som jag belyst i denna 

masteruppsats som viktiga för att nå fram till musikaliskt flow kan jag inte få 

kontakt med mina känslor och hitta det konstnärskap som jag alltid eftersträvar att 

uppnå och vill ha med mig i olika konsertsituationer. 

Något jag även tar med mig från denna reflektion som har varit intressant är att det 

inte är en självklarhet att hitta fram till musikaliskt flow. Jag har försökt följa min 

mall av förberedelse men kan ändå mötas av nya situationer där jag ändå måste 

vinkla mitt mentala tillvägagångssätt i konsertsituationen och öppna för detta 

tillstånd på helt nya sätt. Några gånger är det koncentrationen som trots övningar 
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sviker just i konsertsituationen och andra gånger kan jag faktiskt inte förstå varför 

jag inte når fram till musikaliskt flow. 

En annan viktig aspekt jag har fått djupare insikt om är att balansen mellan "att vara 

i känslan" och att ha en teknisk integrering är det allra viktigaste men samtidigt 

också svåraste momentet för mig. Utan att vara djupt förankrad i tekniken kan jag 

inte vara fri nog att våga släppa in mitt känsloliv. Jag har heller inte tillgång till min 

egen innerlighet eftersom min mentala kapacitet behövs till att manövrera mitt 

instrument när repertoarvalet är för avancerat eller instuderingstiden för kort. Det 

som varit en av de största insikterna för mig under mitt arbete är min egen 

inställning till mig själv. Jag har insett att jag lätt blir präglad av negativa tankar. 

Tidigare har jag trott att jag har bra kontroll över mina tankar och bemästrar stress 

bra i konsertsammanhang. Efter det här masterarbetet med tillämpning av övningar 

i kognitiv beteendeterapi förstår jag att negativa tankar är något som faktiskt 

präglat mig som person och sångerska under hela utbildningen. Detta är en mycket 

viktig insikt som jag hoppas kunna arbeta mer med och därigenom komma närmare 

mitt mål.  

Jag har naturligtvis under detta arbete utvecklat min röst men särskilt min förmåga 

att låta känslolivet få ett större spelrum vid användningen av instrumentet (rösten). 

Jag har upptäckt en varmare klang efter att jag påbörjat denna process och också 

vågat tänja på min ”comfort zon”. Därigenom ger mitt känsloliv mer färg åt rösten. 

Jag har alltså varit mer begränsad och avstängd tidigare och min nya förmåga 

genom att tillämpa övningar inspirerande av kognitiv beteendeterapi och 

mindfulness gör det lättare att komma närmare en personlig tolkning. 

Något annat som klarnat för mig är hur stress faktiskt blockerar instrumentet, dvs. 

rösten. Jag har självklart haft insikt tidigare om att stress är negativt, men jag har 

alltid låtit stress vara en naturlig del av mitt konsertliv. Det har funnits en tanke om 

positiv stress. Nu ser jag tydligare att stress och energi inte är samma sak. Mitt mål i 

framtiden kommer att genom rekonstruering av negativa tankar under 

repetitionerna (inspirerad av kognitiv beteendeterapi) finna ro och avspändhet 

samt fylla på med energi genom positiva tankar samt att sedan slappna av och 

fokusera ytterligare i konsertsituationen genom att tillämpa övningar inspirerande 

av mindfulness.   

Tidigare i arbetet har jag beskrivit hur jag arbetar med att identifiera negativa 

tankar, och rekonstruerar dessa för att behärska situationen och bemästra stress 

bättre. Det är ett bra verktyg att ha med sig men fungerar inte alltid vid extrem 

tidspress och oväntade händelser. Jag har också insett att musiken i sig själv några 

gånger kan göra att jag når fram till ett musikaliskt flow utan att egentligen behöva 

andra verktyg till min hjälp. 
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Det finns säkert många andra metoder för att motverka stress utöver de metoder 

jag har tillämpat och utvärderat i detta arbete som t.ex. motion och fysiska övningar 

men det ligger utanför arbetets syfte och avgränsning. Det som även skulle ha varit 

intressant att studera och som hade kunnat ingå i detta arbete vore hur ett par 

erfarna sångerskor arbetar med sig själva under karriären. En jämförelse med mina 

egna erfarenheter hade kunnat ge en ytterligare dimension i arbetet med att 

beskriva metoder som kan vara bra för att nå fram till musikaliskt flow. 

Det är intressant är att inse att jag inte är ensam om att vilja nå fram till musikaliskt 

flow. Det är alltså inget unikt med att eftersträva det jag söker. Det tillstånd jag 

eftersträvar och som jag har valt att kalla musikaliskt flow i detta arbete benämns 

även i andra sammanhang med andra namn som t ex x-faktor, musikalisk närvaro, 

själ, äkthet och sanning. Begreppen finns inom alla musikstilar och konstarter och 

har även varit föremål för en filosofisk diskussion historiskt sett. 

Slutsats 

I denna masteruppsats har jag analyserat hur jag uppnår musikaliskt flow och det 

tillstånd då jag når mitt sanna konstnärskap och uttryck. De framsteg detta tillstånd 

ger mig är speciellt att jag vågar låta känslolivet få ett större spelrum vid 

användningen av instrumentet (rösten) vilket gett mig en varmare klang. Dessa nya 

framsteg har gett önskad effekt pga. att jag vågat tänja på min ”comfort zone” och 

därigenom ger mitt känsloliv mer färg åt rösten vilket har hjälpt mig i min karriär 

som sångerska.  

Samtidigt har det funnits hinder för att uppnå detta tillstånd som t ex stress och 

negativa tankar som jag har kunnat koppla bort genom att inspireras av kognitiv 

beteendeterapi och mindfulness. Det har tidigare under min utveckling och process 

även funnits en tanke om positiv stress. Nu ser jag tydligare att stress och energi 

inte är samma sak. Mitt mål i framtiden är att jag kommer att finna ro och 

avspändhet samt tillföra energi och positiva tankar genom att inspireras av 

rekonstrueringsövningar från kognitiv beteendeterapi och sedan under 

konserttillfället slappna av och fokusera ytterligare genom att tillämpa övningar 

inspirerande av mindfulness. En av de viktigaste insikter jag gjort genom detta 

masterarbete är att ha en mästringskänsla över min repertoar och konsert. 
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