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Sammanfattning 

Hur går det att spela på en modern flygel, vars tangenter med tiden blivit bredare 
och tyngre, om man inte har Rachmaninovs, Liszts eller ens Chopins spännvidd? 
Den här uppsatsen avhandlar ämnet ”Små händer i pianospel”. Syftet med 
följande uppsats är att undersöka vad den med ringa spännvidd kan göra för att 
optimalt kunna använda de verktyg    ̶  fingrar, händer och hela kroppen   ̶   som 
hon eller han är född med.  
 
Vid början av detta arbete, fanns det överraskande lite lösningsinriktat material 
tillgängligt för pianister med små händer. Det har därför känts viktigt att 
grundläggande diskutera och framhäva ämnets olika sidor rörande såväl historia, 
problematik som möjliga lösningar.  
 
Små händer och korta fingrar ställer stora krav på en pianist inom flera olika 
delområden. Att övervinna de utmaningar som pianister med små händer 
konfronterar handlar inte enbart om arbetet vid pianot utan även det arbete som 
utförs med den egna kroppen. Efter att fysiologiska hörnstenar står på en fast 
grund, rör det sig företrädesvis om sakkunskap. I vilket fall behöver en ringa 
spännvidd inte kännas som en stor begränsning när det gäller valet av repertoar; 
pianorepertoaren är väldigt bred. Därtill finns det speltekniska ”strategier” som 
den med små händer kan utnyttja för att kompensera sin korta spännvidd. Om en 
pianist, trots stora ackord och långa avstånd på tangenterna, på olika sätt lär sig 
bevara handens neutrala position, erbjuder denne sin kropp och hela systemet en 
nyckel till hälsosamt och kraftigt pianospel. 
 
 

 
Nyckelord: pianist, små händer, spelteknik, handmått, strategier    
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1. Inledning 

Det finns troligen inte någon pianist som inte har sett YouTube  ̵
humorvideon Rachmaninov had big hands (Igudesman & Joo 2006). I 
videon spelar en asiatisk pianist Rachmaninovs Preludium i ciss-moll med 
hjälp av olika plattor. Hjälpmedel använder pianisten eftersom han    ̶  i 
motsats till Rachmaninov   ̶   har små händer och därför inte kan nå alla 
ackord i stycket. 
 
Vitsen har sina rötter i verkligheten: enligt olika webkällor (Macdonald 
2016, se bild nr. 1; Bos 2013 m.m.) kunde Rachmaninov nå upp till en hel 
tredecima, alltså en oktav plus en sext på pianotangenterna! Detsamma 
gäller Liszt, vars smalare, men smidiga händer sträckte sig lika mycket på 
klaviaturen (Macdonald 2016, Walker 2011). En något rimligare spännvidd 
hade dock Chopin, som trots sina påtagligt smala men oerhört smidiga 
händer och långa fingrar lätt kunde greppa en decima på tangenterna 
(Hinson 2005). Givetvis hörs och känns handmått i musiken av de nämnda 
pianokompositörerna.  
 
 

 
    (Bild 1: Macdonald 2016) 
 
Men när allt kommer omkring spelar det inte så stor roll om exempelvis den 
stora romantikern Brahms hade stora händer eller om han bara älskade rika 
harmonier. I vilket fall, bröt han ofta sina ackord och skrev tjock 
pianotextur. För pianisten handlar det därför inte bara huruvida ett visst 
intervall går att greppa, utan även hur mycket man kan fylla det intervallet 
med andra toner. Baserat på den allmänt populära pianorepertoaren finns det 
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uttalanden som säger att man borde nå minst en decima på tangenterna, för 
att kunna lyckas i pianospel (Booker & Boyle 2011). 
Jag är själv en pianist med en mindre spännvidd. Jag brukar kalla mina 
händer små, fast mina handflator är egentligen inte särskilt små i sig. För 
min del handlar det mer om fingrarna, som inte är särskilt långa, eller 
möjligen även den relativt höga simhuden mellan dem. Då jag sträcker 
fingrarna till sitt yttersta och sätter handen utanför tangentkanterna kan jag 
spela en nona. Med handen normalt ovanpå klaviaturen blir utsträckningen 
bara en oktav, om jag inte vill ha med några ytterligare dissonanstoner. Det 
går dock inte att förneka; jag är inte helt främmande för att känna att mina 
händer är otillräckliga, när det gäller räckvidden på tangenterna. Storleken 
på min hand har inneburit vissa utmaningar.  
 
Särskild problemlösning har det krävts med fyrklanger. Även om jag får ner 
de rätta tangenterna, kan greppet bli spänt. Detta försvårar naturligtvis 
spelningen av ackordskedjor med breda grepp, i synnerhet i ett snabbt 
tempo. Vid det typiska behovet av att få ut den högsta tonen med smalt 
lillfinger samt att forma en varm, generös forte-klang är det troligen inte 
svårt att gissa att jag då och då har tillbringat spännande stunder i 
övningsrummet. Ytterligare relevanta frågor gällande spännvidd kan 
förekomma med oktaver och arpeggion, samt med legato-spel och 
fingersättningar. De här poängerna tar även Deahl och Wristen (2003) fram 
i sin artikel Strategies for Small ̵ Handed Pianists.  
 
Med tanke på repertoar är det huvudsakligen musik komponerad från och 
med 1800-talet som mest innebär utmaningar för pianister med små händer 
(Kamolsi 2002). Identifierar en pianist sina händer som små, kämpar denne 
enligt Deahl och Wristen (diskuterad av Andersen 2017) vanligen med ork, 
kraft och/ eller att nå distanser samt sträcka ut händerna över ackord på 
tangenterna. 
 
Älskar man musik av Rachmaninov och Brahms eller vill spela verk skrivna 
närmare vår tid kan det ibland vara svårt att hitta ett sätt att öva och spela 
som man helt och hållet är nöjd med. Deahl och Wristen (2003) talar om 
”special-behov” för pianister med små händer. Enligt författarna blir dessa 
behov ofta inte förstådda, utan snarare ignorerade och undervärderade av 
lärare som personligen aldrig har behövt lösa problem rörande handmått i 
pianospel (Deahl & Wristen 2003). Därmed är det rena lotterivinsten att 
hitta en vägledare med verklig förståelse för de behov som en pianist med 
små händer har. 
 
På diverse webforum (pianoworld.com, pianostreet.com bl.a.) finner man 
pianister som söker tips för speltekniska frågor rörande ringa spännvidd. 
Upprepade gånger blir de med ett mindre räckhåll än decima rådda att hellre 
koncentrera sig på musik av Bach och Mozart. Även själv accepterade jag 
tidigt att en stor del av pianolitteraturen kanske inte var för mig. Alla 
pianister har ju stycken som passar dem som handen i handsken men även 
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verk som möjligen inte sitter särskilt bra. Jag har, till exempel, alltid 
undvikit Brahms musik. 
 
Dock finns det mindre klaviaturer som kan monteras istället för den vanliga 
klaviaturen. Den största tillverkaren är troligen den amerikanska Steinbuhler 
and Company som producerar både 7/8 (modell: DS5.5) och en aning större, 
15/16 (DS6.0) -klaviaturer. Enligt Steinbuhler (2015) motsvarar en oktav på 
deras mindre DS5.5-modell en septima på det vanliga tangentbordet. På 
internet finns det flera studier (Boyles 2009, Booker & Boyle 2011, Boyle 
2013, Boyles & Booker 2015) till förmån av mindre klaviaturer. De flesta 
studier har dock publicerats av samma aktörer och känns därmed en aning 
som marknadsföring.  
 
Å andra sidan kan det ge skäl till viss betänksamhet, att alla pianister    ̶  
oberoende av deras ålder, kön samt byggnad av hand och kropp   ̶   spelar på 
en klaviatur som har standardiserats att passa ihop med händerna av 1800-
talets manliga virtuoser (Se: 2.2. Ständigt växande pianot). Samtidigt börjar 
man sina studier på exempelvis fiol, cello och klarinett, för att nämna några, 
med avsevärt mindre instrument. Därtill väljer spelarna av dessa instrument 
förstås, efter att ha blivit fullvuxna, sitt mer slutliga verktyg enligt sina egna 
mått. Stefan Bojsten (2017), pianist och professor vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm, anser detta som extrem diskriminering av 
pianister. Han menar, att egentligen har all musik från och med Chopin och 
Liszt skapats för män. (Bojsten 2017.) 
 
För en pianist tar det i alla fall tid att vänja sig vid ett mindre tangentbord, 
även om det eventuellt är mer lämpligt för spelarens händer. Därför är det 
inte till någon nytta att ha en mindre klaviatur hemma hos sig, i fall man 
ändå inte kan spela upp och konsertera på ett tangentbord av samma mått. 
Under sina professionella pianostudier är man dessutom oftast beroende av 
högskolans övningsflyglar. Då är man dagligen upprepade gånger tvungen 
att byta övningslokal, det vill säga att öva i flera olika rum på flera olika 
instrument. För att få allt att fungera, måste systemet vara välutvecklat. 
Pianisten skulle kunna bära sin egen ”klaviaturskassett” med sig och 
instrumenten vara utrustade för klaviatursbytet. På webbsidan av 
”smallpianokeyboards” kommer det fram, att smalare tangentbord för det 
mesta finns tillgängligt i USA men endast på några universitet 
(smallpianokeyboards.com). Den som redan studerar pianospel på en 
professionell nivå, kan naturligtvis inte bara rulla tummar och vänta på att 
mindre klaviaturer blir vanligare. 
 
Återstår då bara att glömma de romantiska och efterkommande 
pianostyckena och istället koncentrera sig på musik från barocken och 
klassicismen? Behöver små händer vara en stor begränsning när det gäller 
valet av pianorepertoar? Finns det andra lösningar än en mindre klaviatur 
och är det nu verkligen så att man borde nå en decima på tangenterna för att 
ha framgång i pianospel? Hur går det då till exempel för underbarn och 
andra virtuoser med små händer att konsertera på pianotangenterna av den 
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vanliga storleken? Är det möjligt för en pianist med små händer att bredda 
sina fysiska gränser och sin kapacitet vid klaviaturen av den vanliga 
storleken? Vad krävs för det? 
 
Jag blev intresserad av de ovanstående frågorna under mina masterstudier 
på pianospel efter att ha börjat arbeta med den kända cykeln av Brahms, 6 
Klavierstücke op. 118. Särskilt med det snabba, tjocka och tunga tredje 
stycket, Ballade i g-moll, stod jag inom kort inför problem, som är typiska 
för pianister med små händer: 1) mitt lillfinger orkade inte få ut den högsta 
tonen 2) Jag lyckades inte höja dynamiken till fortissimo eller mer i 
kulminationer 3) det gick att höra att min ork hela tiden var på gränsen att ta 
slut. Jag diskuterade inverkan av mitt handmått med min lärare, Bojsten, 
som nog kände igen problematiken. Hans svar var något jag ville lägga på 
minnet: fast än Balladen kanske inte var just mitt perfekta stycke, skulle jag 
ändå kunna lära mig spela det bra. 
 
Med Bojstens svar som min ledstjärna började jag söka efter information om 
ämnet Pianist med små händer. Jag blev förvånad över hur lite 
lösningsinriktat material som fanns tillgängligt. Å ena sidan föreföll sig 
ämnet vara tabu; något som, genom att bara ha avslöjats, skulle bevisa att 
problemet låg mellan pianistens öron. Å andra sidan fick vissa röster på 
Internet ämnet att verka som ett oöverstigligt problem, vars enda lösning var 
ett mindre tangentbord.  
 
Nu, i slutet av december 2017 och bara några dagar innan jag ska lämna mitt 
färdiga arbete, har jag fått fram att Deahl och Wristen (2017; diskuterad av 
Andersen 2017) nyligen har publicerat en omfattande, lösningsinriktad bok 
Adaptive Strategies for Small-Handed Pianists. Enligt Andersen (2017) är 
boken den första i sitt slag som ”sammanför biomekaniken, ergonomin, 
fysiken, anatomin, medicinen och pianopedagogiken för att fokusera på 
ämnet” [om små händer i pianospel]. Tyvärr har jag inte hunnit få boken i 
mina händer för detta arbete.  
 
Utan nämnda boken, har jag i alla fall gått genom min egen, 
lösningsinriktade process, med denna uppsats som en av dess frukter. 
Många anmärkningar som presenterats här är dock inte unika i sig, utan 
baseras på speltekniska principer och grund. Principernas vikt betonas ändå 
när det gäller en pianist med små händer. Jag har under processen kunnat 
jämföra mina egna iakttagelser med de upptäckter som finns i det 
lösningsinriktade material jag har fått tillgång till. Gällande specifikt 
pianister med små händer har jag använt Tretip Kamolsiris 
doktorsavhandling Even a Small Star Shines in the Darkness: Overcoming 
Challenges Faced by Pianists with Small Hands (2002) samt Lora Deahls 
och Brenda Wristens artikel Strategies for Small-Handed Pianists (2003). 
 
Med detta examensarbete har jag strävat efter att ta reda på vad jag kan göra 
för att bättre använda de verktyg   ̶   fingrarna, händerna och hela kroppen   ̶   
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som jag är född med. Och detta vid den vanliga klaviaturen, vilken för 
närvarande är allmänt tillgänglig.  

2. Bakgrund 

I detta kapitel utreds först begreppen romantiken och romantikens musik. 
Således eftersom epokens ideal inte bara har påverkat artisten i sig utan 
även pianots fysiska utveckling. Från och med 1800 ̵ talet började pianot 
gradvis bli större och större, vilket naturligtvis har betydelse för alla 
pianister, men särskilt för den med små händer. Därtill betraktar kapitlet 
handmått på ett allmänt plan samt strävar i synnerhet efter att exakt 
definiera det helt relativa begreppet små händer. I slutet av kapitlet 
diskuteras vikten av handstorlek i pianospel och handsträckningsövningar 
granskas. 

2.1. Romantiken – en musikalisk epok   
Romantikens period kan anses som ”ett långt århundrade” vilket har sin 
början i franska revolutionen år 1789 och fortsätter ända fram till första 
världskriget år 1914 ̶ 1918 (Murtomäki 2005). Romantiken som musikstil är 
inte enkel att definiera och enligt musikvetaren Veijo Murtomäki har 
epoken egentligen inte någon klar identitet. Men funderar man över 
romantiken kommer man strax att tänka på subjektivitet och uttrycket av 
känslor. Dessa två nämner även Murtomäki då han pratar om kännetecken 
av romantiken. Därtill tar han fram tendensen att betvivla allt och strävan 
efter allt obeskrivligt. (Murtomäki 2005.) 
 
Under romantikens tid blev konsertinstitutionen det viktigaste musikforumet 
(Murtomäki 2005). I stället för verket var det nu artisten som stod i centrum. 
Man beundrade artisten som ett geni och en gåva av gudarna, vilket lade bra 
grund till virtuoskult börjat av Paganini. Ur epokens pianister framförde till 
exempel Liszt mycket sina egna bravurstycken, virtuosvariationer och 
etyder. Det passade bra för publiken, som väntade på att artisten skulle 
erbjuda extrovert briljans samt ha karisma och underhållningsförmåga. 
(Murtomäki 2005.) 
 
Andan av romantiken fick alltså artister att bryta tidigare gränser. Såsom 
Murtomäki (2005) räknar upp, betydde detta i musik bland annat mer 
kromatik, mer invecklade tonartskombinationer, men även större och mer 
avancerade ackord. Vidare var det inte bara ackord som blev bredare, utan 
melodiska passager började även skrivas med större hopp, vilket Kamolsiri 
(2002) framhäver. Av en pianist krävdes strävan efter rikare harmonier 
alltså mer extensiva tänjningar mellan fingrarna    ̶  likväl vid spelandet av 
passager som vid det av ackord. Därtill är det viktigt att komma ihåg att 
pianomusik komponerad under 1800-talet blev mycket påverkad av 
interaktion mellan tonsättande och pianoarkitektur (Murtomäki 2005). 
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2.2. Ständigt växande pianot 
Över tid har tangenternas storlek ökat; mellan åren 1784 och 1876 var 
pianotangenter märkbart smalare och kortare än vad de är nuförtiden (Sakai 
2008). Som Allsop och Ackland (2010) berättar spelades de första pianona i 
privatsalonger till en publik bestående av bara några aristokrater. Enligt 
Deahl och Wristen (2003) var det just i takt med den nya 
konsertinstitutionen samt strävan efter kraft, volym och vidare dynamiskt 
ljudområde, som pianot gradvis började bli större och större. Instrumenten 
fick stödramar av gjutjärn och därför mäktigare ljud, vilket på samma gång 
förorsakade märkbart ökad strängtension (Murtomäki 2005). 
 
Deahl och Wristen (2003) specificerar förändringarna i pianots funktion 
med siffror. I min mening belyser de här siffrorna ganska bra, vad 
utvecklingen har betytt för en pianist, särskilt för en med små händer. På 
1800-talet varierade pianots strängspänning i medelregister typiskt från 12 
till 15 gram. Pressdjupet av en tangent var 6 millimeter, vilket förutsatte 
tyngden av 23 gram för att få ner hela tangenten. Men redan innan slutet av 
1800-talet hade strängspänningen ökat upp till 80 gram. Då blev pressdjupet 
9 mm och tyngden, som förutsattes pressa ner tangenten, 45 gram. Dagens 
Steinway-flygel har ännu tyngre funktioner med en strängtension av 90 
gram, pressdjupet av 10,5 millimeter och 50 till 60 gram av den förutsatta 
tyngden för att få tangenten ner i botten. (Deahl & Wristen 2003.)  
 
Därtill har Naotaka Sakai (2008) dokumenterat förändringar av 
oktavspannet på tangentinstrument, allt från och med år 1559 till och med 
idag. I hans studie kommer det fram, att spannet mellan oktavens yttersta 
kanter har varierat mellan 180 mm och 188 mm. Den nuvarande storleken 
av 188 mm blev befäst omkring år 1880. (Sakai 2008.) 
 
På YouTube finns det en video (TheVirtuosoPianist 2007), där pianisten 
Jean ̵ Yves Thibaudet spelar Chopins stycken vid Chopins egen flygel. 
Thibaudet berättar att det i början var en stor utmaning för honom att spela 
på det här instrumentet från år 1848. Eftersom dess tangenter är smalare och 
kortare än vad de är i ett modernt instrument, behövde Thibaudet lära sin 
hand det nya avståndet mellan tangenterna. Ett oktavsprång, till exempel, 
blev enligt honom ungefär en tangent för vid med det avståndet som han 
hade blivit van vid, när han spelade på ett modernt piano. 
(TheVirtuosoPianist 2007.) 
 
Enligt Boyles och Booker (2015) standardiserades pianotangenter att passa 
ihop med händerna av 1800-talets manliga virtuoser. Booker and Boyle 
(2011) berättar att pianoproducenter även hade sina egna house-pianister, 
som turnerade med producenternas instrument för att marknadsföra dem. 
Turnéerna var naturligtvis organiserade av pianoproducenterna, som 
likaledes konstruerade och drev konserthus. Bland dessa huspianister fanns 
till exempel Franz Liszt, Anton Rubinstein och Ignaz Paderewski. Som 



 
 

7 

tidigare nämnts i Inledningen hade till exempel Liszt spännvidden av en 
tredecima på tangenterna (Macdonald 2016).  
 
Det är beaktansvärt att en ansenlig del av de välkända och mest spelade 
pianostycken är komponerade just mellan åren 1750 och 1850, alltså innan 
pianomekanikens stora utveckling (Booker & Boyle 2011, Sakai 2008, 
Murtomäki 2005). Enligt Sakai är det till exempel många fina stycken av 
Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann och Liszt, som är skapade 
vid mindre tangentbord. Därtill har åtminstone Clamar, Clementi och 
Czerny använt mindre klaviatur för att komponera sina etyder. (Sakai 2008.) 
 
Då en pianist sätts vid den moderna klaviaturen med stycken som är skrivna 
vid mindre tangentbord och av manliga kompositörer är det ingen 
överraskning om notbilden orsakar svårigheter eller utmaningar för den med 
små händer. Rörande detta tar Allsop och Ackland (2010) fram en viktig 
poäng: Trots allt är det otroligt svårt att hitta publikationer om olika 
ergonomiska rörelser som man skulle kunna använda för att tryggt uppföra 
musik komponerad för en helt annorlunda pianomekanik än vad den 
moderna konsertflygeln har. 

2.3. Generellt om handmått 
Kroppens proportioner varierar givetvis mycket bland populationen. Enligt 
Boyles och Booker (2015) blir vetenskapliga undersökningar om 
kroppsmått vanligen kategoriserade på basis av kön och etniskt ursprung. 
Grovt generaliserat har män större kroppsmått än kvinnor och har därmed 
större händer. När det gäller differenser mellan olika etniska grupper tycks 
den generella observationen vara, att personer av kaukasiskt ursprung 
brukar ha större händer än till exempel sina ofta kortare asiatiska kusiner. 
(Boyles & Booker 2015.)  
 
Mer exakta siffror om skillnader i storleken på händer mellan könen 
indikerar Garretts (1971) studie. Den presenterar mätningar av 
människohänder bland USA:s militärtrupp. Enligt studien brukar män ha tio 
till tjugo procent större händer än kvinnor. (Garrett 1971.) Ser man på den 
yttersta utsträckningen från tumme till lillfinger blir skillnaden mellan män 
och kvinnor approximativt en tum, alltså ungefär 2,5 cm (Boyle & Boyle 
2009). På klaviatur betyder detta bredden av en pianotangent. Beaktansvärt 
är dock att mätresultatet av den yttersta utsträckningen inte alls bestämmer 
bekvämt pianospel, vilket även Boyles och Booker (2015) betonar. Enligt 
dem har den här mätmetoden ändå valts för att få ett överensstämmande och 
jämförbart forskningsresultat. 
 
Med anknytning till skillnader mellan könen är det anmärkningsvärt att 
kvinnliga pianister har bättre rörlighet i fingerleder jämfört med de manliga. 
(Wagner 1988; diskuterat av Sakai 2008). Kyllönen (2008) berättar i sin 
uppsats inom idrottsmedicin att utöver leder är kvinnors tänjbarhet bättre än 
männens även i senor, ledband och muskler. Detta beror på högre 
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östrogennivåer hos kvinnor, vilket får vätska att samlas i vävnader och öka 
tänjbarheten. Vidare skriver han, att eftersom kvinnor generellt har mer 
fettvävnad och mindre muskelmassa, alltså mindre vävnadsdensitet än män, 
är de därför mer rörliga. (Kyllönen 2008.)  
 
Med allt fler asiatiska pianotalanger, såsom Lang Lang, Yuja Wang och 
Yundi Li, samt Kina som ”pianots nya stormakt” (Kahila 2015), kan det 
vara intressant att titta närmare på statistik över handmått rörande etniskt 
ursprung. Boyles and Booker (2015) jämförde handstorleken av asiatiska 
pianister med den av kaukasiska pianister. Forskarna fann, att pianister med 
kaukasiskt ursprung har utsträckningen av cirka 0,3 tum (~0,8 cm) större än 
vad asiater har. Å andra sidan kom det fram, att variationsbredden bland 
kaukasiska människor är större än den bland asiater; alltså har de med 
kaukasiskt ursprung enligt studien både den minsta och största 
utsträckningen.  (Boyles and Booker 2015.)  
 
Jämfört med icke-musiker brukar musiker oavsett kön eller etniskt ursprung 
allmänt taget ha bredare spännvidd än de som inte spelar något 
musikinstrument (Wagner 1988; diskuterat av Sakai 2008). Man kan 
spekulera om det delvis beror på förändringar i anatomin till följd av 
spelandet. Dock har jag inte något belägg för detta. Å andra sidan kan större 
händer hjälpa pianisten mer naturligt att ha framgång i spelet. Därför är det 
kanske möjligt, att de med större händer oftare styrs in på att bli musiker. 
Till exempel Lang Lang har utsträckningen av en duodecima (oktav + 
kvint), vilket bara är en helton mindre än vad Rachmaninov hade 
(Macdonald 2016). 

2.4. Små händer 
Fastän det inte är entydigt hur man avgör om en pianists händer är små, 
finns det ett par sätt som detta har blivit definierat i diverse vetenskapliga 
undersökningar. Wristen et al. (2006) anser, att en pianist har små händer 
om hennes eller hans spännvidd från tumme till lillfinger är 8 tum (~20,3 
cm) eller mindre. I så fall kan denne inte nå mer än en oktav bekvämt och en 
nona på kanten av tangentbord.  
 
Samma definition har blivit accepterad av David Steinbuhler 
(steinbuhler.com), uppfinnaren av den mindre klaviaturen. Därtill iakttar 
Steinbuhler relationstalet mellan två olika spännvidder; mellan tumme och 
lillfinger samt mellan pekfinger och lillfinger. Enligt Steinbuhler är en hand 
liten om dess spännvidd av fyra fingrar (från pekfinger till lillfinger) är 
mindre än 75 procent av den av fem fingrar (från tumme till lillfinger).  
 
I många situationer kan den senare definitionen kännas mer sanningsenlig. 
Detta eftersom det i praktiken ofta handlar om hur mycket man kan utfylla 
oktav med andra toner, alltså om det till exempel går att spela fyrklanger 
bekvämt. Därmed, såsom Wristen (intervjuad av Andersen 2017) 
understryker, handlar frågan om små händer mycket mer än bara om en viss 
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spännvidd. I praktiken beror en pianists egen känsla av små händer även på 
spännvidder mellan alla olika fingrar samt på längden av fingrarna. Wristen 
påminner därtill att simhuden mellan fingrarna kan finnas så högt upp att 
den begränsar fingrarnas mobilitet och flexibilitet. (Andersen 2017.) Sakai 
och Shimawaki (2010) föreslår i vilket fall, att en ringa spännvidd snarast 
korrelerar just med korthet av tumme och lillfinger än exempelvis med 
styvhet av fingerlederna. 
 
”Då man spelar pianostycken med en förhållandevis ringa spännvidd, står 
vissa krav på en högre nivå än var de är för en pianist med relativt stora 
händer.” Detta konstaterade pianisten Risto Kyrö under en pianolektion på 
en sommarkurs som jag närvarade vid under augusti 2016. Där satte han ord 
på det som jag flera gånger hade funderat på och erfarit, utan att våga dra 
generella slutsatser av mitt subjektiva antagande. Men ganska självklart är 
det nog, att en pianist med små händer har ett större behov att lära sig 
använda sina händer och hela sin kropp så idealt som möjligt. Hon eller han 
måste ju kunna utnyttja varje millimeter av sin handflata och fingrar samt 
hitta kraft till sitt spel från hela kroppen för att kompensera sitt lilla 
handmått.  
 
En pianist med ringa spännvidd får följaktligen alltid operera mer vid sina 
yttersta fysiska gränser än de med större händer. Detta kan ofta strida mot 
principen om ”den neutrala positionen av handen”, vilket enligt Taubman-
metod (beskriven av Milanovic 2011) är en av grundprinciperna rörande 
hälsosam virtuositet. Den anatomiskt neutrala positionen av handen är något 
som man kan identifiera, när handen hänger i sitt naturligt avslappnade läge 
bredvid torso, då den även är i linje med underarmen. (Milanovic 2011.) Då 
handen tilllåts operera i sin neutrala position borde senor och muskler som 
kontrollerar den fungera med perfekt flexibilitet (Deahl & Wristen 2003).  
 
Det bör även nämnas, att en del av pianorepertoaren kräver tänjningar vilka 
kan vara problematiska även för pianister med stora händer (Ortman 1981). 
Ytterligare förmår pianospel enligt Chungs (1992; diskuterat av Deahl & 
Wristen 2003) studie, att oavsett storleken på handen så rörs handleden ofta 
mer än vad som egentligen ingår i dess aktionsradie.   
 
För pianister med förhållandevis ringa spännvidd väcker ovannämnda 
omständigheter frågor. Det kanske säger sig självt, att exempelvis spelandet 
av stora ackord, oktaver samt arpeggion tvingar en liten hand mer ut ur sin 
neutrala position än vad det gör för en större hand. En mindre hand får 
kompensera sin obetydliga spännvidd med att tänja eller förlänga fingrar 
och handflata mer än handen med större spännvidd (Kamolsiri 2002). En 
pianist med små händer är oftare hänvisad, och tvungen, att offra den 
neutrala positionen av handleden vilket även framkommer i Neuhaus (1999) 
bok Om pianospelets konst.  
 
Vad allt opererande vid de yttersta fysiska gränserna och tillbakaträdandet 
från handens neutrala positioner först och främst förorsakar är spända 
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muskler och nedsatt ork. Neuhaus (1999) bekymrar sig över ackordtekniken 
hos pianister med ringa spännvidd. Han tycker att det just under spelandet 
av stora ackord med små händer är mest problematiskt att uppnå frihet och 
noggrannhet. (Neuhaus1999.) Vid spelning av oktaver och ackord samt vid 
omvandling av handpositioner spelar tummen den viktigaste rollen. Det 
andra nyckelfingret är lillfingret. Eftersom pianister med små händer 
ständigt får ”hyper ̵ utbreda” tummen, blir tenar    ̶  alltså de musklerna som 
rör tummen   ̶   enligt Sakai och Shimawaki (2010) ofta överutnyttjade. 
Samtidigt blir det svaga lillfingret alltid styvare för någon med en ringa 
spännvidd. (Sakai & Shimawaki 2010.) 
 
Mot denna bakgrund väcker sammandraget av Deahl och Wristen (2003) 
kanske inte förundran: mer än hälften av alla skadade musiker spelar något 
tangentinstrument. Därav är största delen kvinnor   ̶   som enligt statistik har 
relativt små händer. I själva verket understryker Sakais (1992; diskuterat av 
Deahl & Wristen 2003) studie att det bland pianister är just de med små 
händer som har en ökad tendens att få belastningsskador. Sambandet mellan 
skador och storleken på händerna har märkts även av pianoprofessorn, 
Stefan Bojsten, i sitt undervisningsarbete (2017).  
 
En av de underliggande faktorerna för detta är troligen just hyper-
utbredningen av tummen, men också exempelvis behovet av att röra 
handleden mer än vad pianister med stora händer är tvungna att göra. Denna 
slutsats konkluderar jag med stöd av Milanovics (2011) artikel. Där kommer 
det nämligen fram att det inte behövs mer än avvikelse på 15 procent från 
handledens neutrala position för att exempelvis risken för 
karpaltunnelsyndrom börjar gå upp. (Milanovic 2011.)  
 
Det är ändå bra att komma ihåg att en ökad risk för belastningsskador inte 
betyder att de är ofrånkomliga. Såsom Milanovic (2011) påpekar, spelar till 
exempel barnvirtuoser en massiv repertoar riktigt fint utan att skada sig. 
Enligt fysioterapeuten, Tiina Lahtinen-Suopanki (2017) beror det alltid på 
pianistens kondition och återhämtning om denne kommer eller inte kommer 
att bli skadad. Lahtinen-Suopanki jämför pianospel med vissa 
idrottsaktiviteter som på samma sätt tvingar lederna i konstiga ställningar 
utan att utövaren blir skadad. Enligt hennes mening är det möjligt att tryggt 
utöva många grenar av denna typ om grunderna både för ens fysiska 
tillstånd och övningsteknik är i balans och kondition. (Lahtinen-Suopanki 
2017.)  
 
Men redan medvetenheten om faktorer, som belastar kroppen under 
pianospelet, hjälper en sannolikt i realiteten att undgå skador. Med 
förståelse blir pianisten mer betänksam över vissa positioner och rörelser, 
vilket är en viktig anledning för mig att lyfta fram riskerna. Vikten av 
kunskapen om ergonomi samt den kring spelteknik understryker också 
Marianne Jacobs (2017), pianist och universitetslektor vid Musikhögskolan i 
Malmö. Jacobs når bara en nona på tangenterna både med höger och vänster 
hand, men har ändå aldrig fått belastningsskador av att öva piano.  
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Enligt Jacobs hänger ingens framgång på storleken eller sträckförmågan av 
handen. Det hon snarare anser som något avgörande är att det ofta inte finns 
tillräcklig kunskap kring just ergonomi och teknik i spelet. Dock erkänner 
Jacobs att man också skall välja sin repertoar klokt. Själv spelar hon inte 
vissa stycken, såsom båda Brahms pianokonserter, Bartóks Sonat eller 
Ravels Le Gibet. Men hon betonar, att detta aldrig har stört henne, för 
pianolitteraturen är väldigt bred. Enligt Jacobs har varje kompositör verk 
som går bra att spelas även av mindre händer. Därmed har hon kunnat spela 
”allt från Scarlatti till nutid”. I hennes repertoar finns till exempel den andra 
pianokonserten av Rachmaninov samt pianokonserterna av Tjajkovskij, 
Schumann och båda dem av Chopin. Bortsett från pianokonserterna har 
Jacobs spelat många andra verk av Brahms. (Jacobs 2017.) 
 
Pianisten Dorothy Taubman (1917   ̶   2013) var grundaren av Taubman ̵ 
metoden, vilken räddat karriären för många skadade artister (Schweitzer 
2013). När det gäller potentialen av en mindre hand låg Taubman (citerat av 
Milanovic 2011) i hög grad i linje med Marianne Jacobs då hon 
konstaterade: ”[s]torleken av handen har inte någonting att göra med kraft, 
omfattande ljud eller förmågan att komma över tangenter för breda hopp. 
Allt handlar om know-how.” Därtill berättas Taubman inte ens ha kommit 
ihåg, att hon någon gång under sin undervisningskarriär skulle ha mött ett 
stycke där man inte kunde eliminera tänjningar. Enligt Milanovic hade 
Taubman till och med manifesterat: ”Det finns bara tre rader i Barbers 
sonata som förorsakar problem, och vilken 8 ̵ åring som helst kan spela dem, 
om han eller hon organiserar dem [tre raderna] för kroppen i stället för mot 
den.” (Milanovic 2011.) 
 
Även Neuhaus (1999) fortsätter på den inslagna vägen. Fastän han anser, att 
små händer aldrig kan känna samma frihet och kraft som stora händer när 
det gäller förmågan att gripa över de största ackorden konstaterar han att 
”man framför allt spelar piano med huvudet och öronen och först därefter 
med händerna”. Därtill håller Neuhaus (1999.) med Malwine Brée (1997; 
citerat av Kamolsiri 2002) som påminner att även ”en ofullkomlig hand” 
kan med intelligent och ståndaktig övning transformeras till ”en sann piano-
hand”. 
 
På tal om handen som bäst skulle passa till att spela piano med finns det 
dock olika synsätt. Kring dem är storleken av handen i alla fall inte den enda 
faktorn som tycks påverka. I sin bok The technique of piano playing (1980) 
kommer József Gát med en definition för bra handsbyggnad rörande 
pianospel. Hans definition består av fyra punkter:  

1. När det gäller behovet av snabbt och säkert fingerarbete, är det en 
fördel om fingrarna från pekfinger till lillfinger är kortare än ens 
handrygg.  

2. Rörande snabbhet av fingrar medverkar även den relativa längden av 
fingrarnas falanger; ju längre den första delen är jämfört med den 
andra och tredje desto enklare och snabbare kan fingrarna röra sig. 
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3. Med balansering av fingrarnas slagkraft hjälper det att fingrarna 
sinsemellan är så mycket av samma längd som möjligt. 

4. Eftersom många framgångsrika pianister   ̶   till exempel Rubinstein, 
Richter, Godowsky, Garreño och d´Albert    ̶  har haft tjocka fingrar, 
tycks tjockleken av fingrar enligt Gáts åsikt vara till en förmån för 
en pianist. Emellertid fortsätter han, att även smala fingrar kan få 
fram bra klang, om proportionen av finger två till fem är fördelaktig 
i förhållande till längden av handryggen. (Gát 1980.) 
 

Josef Hofman (1976) anser däremot att formen av handflatan är viktigare än 
formen eller längden av fingrarna: ju bredare handflatan är desto bättre är 
den att spela piano med. Men det allra viktigaste enligt honom är fingrarnas 
proportion till just bredden av handflatan. (Hofman 1976.) I strid med Gáts 
definition nämner han ingenting om fingrarnas proportion till längden av 
handryggen.  
 
I slutändan finns det troligen för- och nackdelar med nästan alla former och 
storlekar av handen. Om det ofta kan vara utmanande för en mindre hand att 
spela stora grepp snabbt och samtidigt exakt, kan också en stor hand i ett 
annat sammanhang stöta på svårigheter när det gäller exakthet och kontroll. 
Till exempel pianisten Josef Lhévinne (Sachs 1982, citerad av Wikipedia) 
beskrev att Anton Rubinstein hade så stora händer och tjocka, fläskiga 
fingrar, att det var enkelt för honom att spela vad som helst fritt och lätt utan 
spänningar samt få pianot att låta som en stor orkester. Å andra sidan hade 
Rubinstein svårigheter med att inte slå två tangenter på en gång på grund av 
sina tjocka fingertoppar (Sachs 1982, citerad av Wikipedia).  
 
I fall man nu råkar ha små händer finns det åtminstone några vinster man 
kanske kan glädja sig över jämfört med stora händerna. Pianisten och 
pedagogen, Jaakko Untamala (2017), tar fram skickligheten och 
smidigheten av fingrarna. Smidigheten i kromatik och små rörelser är något, 
vilket också Bojsten (2017) har noterat. Enligt honom passar små händer 
ofta bättre till att exempelvis spela Liszts passager, såsom i den första 
Mephisto-valsen. Därtill påminner Bojsten att man med små händer 
kommer bättre mellan svarta tangenterna. (Bojsten 2017.) Brée (citerat av 
Kamolsiri 2002) tycker att små händer är bättre anpassade att stå ut med 
trötthet än stora händer. Därtill nämner hon pärlande spel som ett speciellt 
trumfkort för små händer. (Kamolsiri 2002.) Neuhaus (1999) i gengäld har 
lagt märke till förmågan hos pianister med en ringa spännvidd att utveckla 
en bättre förståelse för kroppsrörelser och pianots natur jämfört med sina 
kollegor med stora händer och breda knogar. Han anser att pianister med 
relativt små händer förtjänar särskild uppskattning på grund av deras 
påhittighet, vilket enligt honom kan även ses som ”andens seger över 
materian”. (Neuhaus 1999) 
 
Ett bra exempel på Neuhaus uttalande är Wael Farouk, som jag tror kan 
inspirera alla pianister med små händer. Journalisten Jodi S. Cohen (2014) 
introducerar Farouk som ”den yngste pianoprofessorn på Roosevelt-
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universitetet” i sin tidningsartikel Pianist isn´t limited by the size of his 
hands. Cohen beskriver att Farouks fingrar är korta, tjocka och krokiga. 
Därtill är pianisten född med ovanligt korta ligament, vilket förorsakar att 
han inte kan pressa handen i en knytnäve, öppna burk heller knäppa sin 
skjorta själv. På tangenterna når Farouk bara en oktav med sin tumme och 
lillfinger. (Cohen 2014.) 
 
Enligt artikeln (Cohen 2014) har Farouk i hela sitt liv fått höra, att hans 
”kondition” skulle begränsa hans pianospel. Ytterligare har många kring 
honom kommenterat, att det inte lönar sig att ens drömma om att spela 
Rachmaninovs pianostycken, vilka sedan länge har varit Farouks största 
kärlek och det som intresserat honom mest. Trots allt tvivel och kanske även 
sannolikhet uppförde han Rachmaninovs tredje Pianokonsert redan som 19-
åring. I detta sammanhang kan det vara nämnvärt, att konserten ibland har 
kallats för det svåraste stycket i hela pianolitteraturen. Men det tar inte slut 
där: år 2014 spelade Farouk hela pianoproduktionen av Rachmaninov i fem 
solokonserter med lysande recensioner. (Cohen 2014.) 

2.5. Handsträckningar 
Kamolsiri (2002) har i sin avhandling intervjuat pianisten Dr Tinka Knopf 
de Esteban. I intervjun föreslår Esteban, att en väl övervakad sträckning kan 
avsevärt öka en pianists handdimension, om den utförs regelbundet mellan 
åldrarna 8 och 18 år. För 20 ̵ åriga eller äldre kan det återigen vara möjligt 
att sträcka fingerspannet ungefär en åttondel av tum (~ 0,3 cm). (Kamolsiri 
2002.) Dock är det värt att notera, att för många pianister kan redan denna 
tillväxt vara avgörande för att etablera ett nödvändigt intervall. 
 
I en annan intervju gjord av Kamolsiri (2002) konstaterar läkaren Jay 
Bradley, att fingerspannet högst kan öppnas till 180 grader. Efter att den 
omfattningen har uppnåtts, är det inte möjligt att nå mer än vad man redan 
når på tangenterna. Då vore det enda sättet att öka spannet antingen att ha 
längre fingrar eller större händer. (Kamolsiri 2002.) 
 
Då jag i slutet av våren 2016 bestämde ämnet för mitt arbete, hade mina 
händer redan expanderat ganska mycket enbart till följt av den vanliga 
pianoövningen; nästan till 180 grader. Om jag i vissa sammanhang under 
övningen upplevde mina händer som för små, kändes det som att jag helt 
enkelt borde ha längre fingrar för att nå mer på tangenterna. Därmed visste 
jag, att det viktigaste för mig var att ta hand om elasticiteten av hela kroppen 
samt särskilt att rikta mitt fokus mot att skaffa mer kraft i min kropp. 
 
Dock var jag även medveten om pianister, som har skadat sina händer i sina 
försök att öka spannet. Om detta påminner också Esteban i Kamolsiris 
(2002) avhandling. Esteban betonar, att sträckningen bör göras ytterst 
försiktigt, annars kan den till och med invalidisera pianisten. Hon berättar 
att hennes lärare, den berömda pianisten Alicia de Larrocha, började sträcka 
sina händer redan i åldern av fem år. Enligt Esteban sträcktes Larrochas 
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tumme så långt att benet blev tunt, vilket orsakade en skada. (Kamolsiri 
2002.)  
 
I sin artikel Strategies For Small-Handed Pianists (2003) råder Deahl och 
Wristen däremot entydigt att undvika avskilda handsträckningar. 
Artikelförfattarna anser, att sträckningsövningar är helt ineffektiva men 
samtidigt väldigt farliga (Deahl & Wristen 2003). 
 
På grund av tidsbrist och de ovannämnda skälen inkluderade jag själv inte 
handsträckningar i mitt regelbundna schema. Det var därför intressant att 
efter min egen övningsprocess för detta arbete höra, att exempelvis pianisten 
Marianne Jacobs (2017) inte heller, trots sina små händer, har gjort några 
handsträckningsövningar. Mitt sätt att jobba med de stora greppen, som 
förekommer i musiken jag förberedde för min examenskonsert, kommer jag 
att presentera tillsammans med mina speltekniska medel (kapitel nr. 7).  
 
Jag ska i alla fall redovisa Estebans handsträckningar (beskrivna av 
Kamolsiri 2002) för att den med intresse kan pröva dem. Enligt Esteban kan 
man öppna handen eller öka dess spännvidd genom att:  
1) mjukt rotera den ena eller den andra armen mellan två närliggande fingrar 
av den andra handen  
2) trycka två motsvarande dvs. samma fingrar av båda händer (till exempel 
det vänstra och det högra pekfingret) mot varandra i motsatt riktning av 
resten av fingrarna, och därefter släppa fingrarna 
3) trycka ett par av vilka två fingrar som helst (i en hand) exempelvis mot 
väggen så, att fingrarna pekar i motsatt riktning.  
 
Under den sistnämnda övningen (nr. 3) ligger nageln av det ena fingret mot 
väggen medan nageln av det andra fingret pekar mot pianisten. I samband 
med de två första övningarna (nr. 1 och 2) understryker Esteban, att 
sträckningarna borde utföras långsamt, på ett löst och avspänt sätt; särskilt 
sträckning nummer 2, som bör göras extremt försiktigt och långsamt. 
Rörande sträckning nummer 2 påminner Esteban också om vikten av att se 
efter, att fingrarna som inte trycks mot varandra får förbli fria och avspända. 
Alla de ovanstående övningarna utförs tills huden mellan fingrarna blir 
varm. (Kamolsiri 2002.) 

3. Syfte 

Jag har i mitt examensarbete velat borra in mig i problem, som en pianist 
med små händer ofta möter. I synnerhet har jag strävat efter att systematiskt 
undersöka och presentera lösningar, som jag själv upplevt har fungerat 
under åren. Dem ska jag belysa med några övningar samt notexempel tagna 
från mitt examenskonsertprogram.  
 
Mitt personliga syfte har varit dubbelt: Jag har velat utveckla mig som 
pianist och ännu mer hitta ett spelsätt, som känns fritt, tryggt och till största 
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delen bekvämt, även med stora ackord och grepp. Jag har också velat bli 
mer medveten om vad jag gör och borde göra, för att hitta den optimala 
speltekniken just för mig. Målet har varit att finna en generös, varm och 
bred klang samt att jag naturligtvis ska kunna vara nöjd med det klingande 
resultatet; att mitt spel motsvarar min tolkning av stycket. Dessutom har jag 
velat forska och hitta pedagogiska strategier för att bättre lösa problem för 
mina pianoelever. Kanske kan jag med mitt arbete även erbjuda något åt 
andra pianister och pedagoger. 
 
Min undersökning har riktats mot min egen övningsprocess. Det innebär att 
det här arbetet grundar sig på personlig reflektion och kan ses som ett 
fallstudie av ett enskilt fall. Eftersom varje liten hand är individuell, och 
dessutom kopplad till en individuell kropp, kan detta arbete inte betraktas 
som något allmängiltigt. Ändå kan min uppsats möjligtvis ge hopp för 
pianister med små händer samt föreslå lösningar, som pianister med en ringa 
spännvidd kan utnyttja. 
 
Jag har med mitt arbete velat hitta svar exempelvis på följande frågor: 
Behöver små händer vara en stor begränsning när det gäller valet av 
pianorepertoar? Finns det fungerande strategier och andra lösningar än en 
mindre klaviatur för den med en ringa spännvidd? Eller är det verkligen så 
att man borde nå en decima på tangenterna för att ha framgång i pianospel? 
Hur går det till exempel för underbarn och andra virtuoser med små händer 
att konsertera underbart på pianotangenter av den vanliga storleken? Är det 
möjligt för en pianist med små händer att bredda sina fysiska gränser och sin 
kapacitet vid klaviaturen av den vanliga storleken? Vad krävs för det? 

4. Metod 

Jag har haft möjlighet att intervjua tre erfarna pianister och pedagoger för 
mitt arbete: Stefan Bojsten, Marianne Jacobs och Jaakko Untamala. Därtill 
har jag kunnat ställa frågor till senior fysioterapeuten, Tiina Lahtinen-
Suopanki. Svaren från de här experterna på sina respektive områden har jag 
använt på samma sätt som allt annat källmaterial för hela uppsatsen.  
 
Stefan Bojsten, pianist och professor vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, intervjuade jag den 18 december 2017 på Kungliga 
Musikhögskolan. Jag har spelat in intervjun och skrivit anteckningar om 
den. Bojsten har undervisat mig i pianospel under hela mina masterstudier 
vid KMH, så detta var dock inte det första tillfället för mig att få diskutera 
frågor rörande teknik och problemlösning i spelet med honom. Bojsten har 
berättat, att även han själv har erfarit sina händer som en aning för små. Han 
når en decima på tangenterna bara, när handen är ytterst utsträckt och inte 
ovanpå tangenterna, utan mer på kanten av dem. Därmed har han troligen en 
något mindre hand än många manliga pianister; i alla fall mindre än 
exempelvis Chopin, Liszt och Rachmaninov. Så han har haft behov av att 
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lösa problem orsakade av handstorleken när det gällde hans egen 
pianoövning. 
 
Marianne Jacobs och Jaakko Untamala, är båda pianister och pensionerade 
högskolelektorer; Jacobs från Musikhögskolan i Malmö och Untamala från 
Sibelius Akademien och Kuopio konservatoriet. Till båda ställde jag frågor 
via e-post i december 2017. Som redan nämnts i bakgrunden, når Jacobs 
bara en nona på tangenterna både med höger och vänster hand. I slutet av 
november 2017 belönades hon med Mai von Rosens Pianopedagogpris 
(Lassbo 2017). Untamala når en decima med bägge händer. Han har 
exempelvis blivit prisad med Pro Musica  ̵ fondens erkännande 
(Taavitsainen 2014). 
 
Tiina Lahtinen-Suopanki är senior fysioterapeut, specialiserad på 
Orthopedic Manual Therapy (OMT). Lahtinen-Suopanki jobbar som 
fysioterapeut på Orton rehabiliteringsklinik i Helsingfors samt är konsult åt 
sina kollegor, läkare och andra institutioner om långvarig värk och olösta 
värkfall. Därtill har hon utbildat fysioterapeuter i OMT i över 30 år. 
Lahtinen-Suopanki har mycket erfarenhet av att jobba med musiker, särskilt 
med violinister och pianister. Hon har även hjälpt musiker med focal 
dystoni att komma tillbaka till spelet. 
 
Vid förverkligandet av detta arbete har jag försökt ta hänsyn till den 
mångskiktade problematiken av små händer i pianospel. Såsom redan 
nämnts i Bakgrund  ̵kapitlet, ställer ju en ringa spännvidd stora krav på 
pianisten inom flera olika delområden. Att övervinna utmaningar, som 
pianister med små händer konfronterar, handlar därför inte enbart om arbetet 
vid pianot utan även arbetet med ens egen kropp och sinne. Därför har mitt 
arbete strävat efter att skapa en så holistisk ”arbetsmetod” som möjligt. 
Dock måste det betonas, att metoden som presenteras i detta arbete har valts 
för att stödja just min väg som en pianist med små händer. För någon annan 
pianist med små händer kan andra metoder visa sig vara mer fungerande.  
 
I min process har styrketräning, yoga och meditation spelat lika stor roll 
som fördjupandet av speltekniska kunskaper. För självreflektion och för att 
övervaka framsteg i min spelövning har jag spelat in mitt spel både i 
övningsrum och konserter. Därtill har jag spelat in några pianolektioner 
under vårterminen 2017, då jag förberedde mig för examenskonserten. 
 

5. Examenskonsert 

Mitt skriftliga mastersarbete ansluter sig till min examenskonsert, som ägde 
rum den 22 maj 2017. Strategier som presenteras i denna uppsats, har jag 
använt under resan mot min examenskonsert. Därför är merparten av 
notexemplen tagna från mitt konsertprogram. Dessutom hänvisas det till 
Chopins Etyde op. 25 nr. 12 i c-moll och ett par fingerövningar. 
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Programmet för min examenskonsert bestod av stycken komponerade 
mellan åren 1893 och 1905. Följaktligen är all musik jag valde till den 
förevarande konserten komponerad efter den stora utvecklingen av pianot, 
det vill säga vid klaviatur av samma mått som idag. Men som redan sagts, är 
det huvudsakligen repertoaren från 1800 ̵  och 1900 ̵ talet, som mest 
framhäver svårigheter med anknytning till storleken på handen (Kamolsiri 
2002). Genom hela mitt konsertprogram finns det utmaningar för små 
händer, och därmed passar de här styckena bra till mitt ämne.  
 
Konsertprogrammet bestod av dessa stycken:  

 
Johannes Brahms: 6 Klavierstücken op. 118 

1) Intermezzo i a-moll 
2) Intermezzo i A-dur 
3) Ballade i g-moll 
4) Intermezzo i f-moll 
5) Intermezzo i F-dur 
6) Intermezzo i ess-moll 

Leoš Janáček: Sonat 1. X 1905 
1) Předtucha 
2) Smrt 

Claude Debussy: Estampes 
1) Pagodes  
2) La soirée dans Grenade  
3) Jardins sous la pluie  

6. Bakgrundsprocess  

Såsom Lahtinen-Suopanki (2017) fastslår, är kroppen ett viktigt instrument 
för pianisten. Egentligen tycker jag att en optimalt fungerande kropp ofta 
har mer betydelse för ”det klingande resultatet” än musikinstrumentet 
spelaren sitter vid. När kroppen har möjlighet att operera fritt och ordentligt, 
kan pianisten skapa fascinerande musik även på andra instrument än 
toppflyglar. Däremot är det ganska självklart att inte ens den finaste 
Steinway-flygeln kan rädda en pianist om dennes kropp är spänd eller 
allmänt dåligt fungerande. 
 
I förberedelse för min examenskonsert har vissa fysiologiska åtgärder – som 
genomförs på avstånd från pianot – varit lika viktiga för mig som den 
praktiska spelövningen och studerandet av musiken. Tiden är naturligtvis 
begränsad och man behöver lägga ner mycket tid på bearbetning av rent 
spel- och musikrelaterade frågor. Därför hade jag inte tid till att 
implementera alla potentiellt användbara fysiologiska åtgärder, såsom 
handsträckningar, i mitt schema. Därmed prioriterade jag dem som just för 
mig, just för det tillfället kändes mest essentiella. 
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De viktigaste fysiologiska ändamålen har för mig varit: 1) att skaffa mer 
muskelkraft, 2) att ta hand om elasticiteten i min kropp som helhet, 3) att 
hitta ett lugnt, mentalt flexibelt och fokuserat tillstånd i övningssituationer. 
När de här tre ändamålen förverkligas, utgör det enligt min mening en 
ganska fast grund för mig att bättre utnyttja min kropps resurser.  

6.1. Funktionell styrketräning 
Pianospel är fysiskt krävande och därför är en tillräcklig styrkenivå en viktig 
förutsättning för vilken pianist som helst. Den med små händer behöver 
ändå ofta jobba något mer för att exempelvis nå avstånd på tangenterna än 
dennes storhändiga kolleger. Lahtinen-Suopanki (2017) påminner, att det 
därmed är fördelaktigt för den med en ringa spännvidd att ägna sig åt 
fysiska åtgärder som ökar faciliteten och prestandan av armarna. Hon 
betonar ändå, att kraften för fritt och lätt musicerande inte bara kommer från 
armarna, utan från hela kroppen. Som en särskild aktör för armarnas 
uthållighet och mobilitet nämner hon stödet av överkroppen och dess 
ställning. (Lahtinen-Suopanki 2017.) 
 
Jag har alltid haft en späd överkropp och, som redan framkommit, en ringa 
spännvidd. När man nu tittar tillbaka, är det ingen överraskning, att jag 
ganska kort efter påbörjandet av mina professionella pianostudier började 
uppleva obehag i kroppen samt fick ont i armarna. Under ledning av en 
fysioterapeut började jag redan då utföra övningar, vilka genom en 
koncentrerad och långsam träning skulle förstärka vissa djupa muskler, till 
exempel dem runt skulderbladen och i halsen. Vid någon punkt tränade jag 
även pilates och vattenlöpning.  
 
Med träning insåg jag snart, att för att kunna spela piano utan värk och 
belastningsskador borde jag beslutsamt arbeta för mitt kroppsliga 
välmående. Runt mig fanns det ändå ganska högljudda varningar för 
styrketräning på grund av min späda och ”därmed känsliga” överkropp. 
Tyvärr fick dessa uppmaningar mig att tro, att en del tyngre och snabbare 
muskelträning inte var något för mig. Betydelsen av styrketräningen och 
”den råa kraften” för min spelteknik på pianot började jag så småningom 
förstå först några år senare. 
 
I september 2015 flyttade jag till Stockholm för att genomföra mina 
masterstudier i pianospel vid Kungliga Musikhögskolan. Ganska nära huset 
jag bodde i fanns det ett utegym. Eftersom jag gillar att jogga och 
utegymmet låg på rimligt avstånd, brukade jag jogga dit på morgnarna. 
Tyngderna på gymmet var ganska tunga, men vanligtvis genomförde jag ett 
par korta pass vid varje redskap inriktat på förstärkning av en viss 
muskelgrupp. Med tiden kunde jag så småningom öka mängden av 
repetitioner i varje träningspass. Vid sidan av utegymmet utövade jag 
Astanga-yoga två till tre gånger i veckan (För mer, se kapitel 6.3.). 
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I början var mitt mål med muskelförstärkning och andra fysiska aktiviteter 
att kunna öva och spela piano utan värk och belastningsskador. Vad jag 
ändå med tiden fick, var mycket mer: Mitt fysiska välbefinnande och min 
energinivå steg naturligtvis, då jag sysslade med sport som höjde pulsen och 
som jag verkligen njöt av. Tack vare den regelbundna träningen med något 
tyngre hantlar och Astanga-yoga lade jag snabbt märke till en bättre 
förmåga att hålla en bra kroppsställning under pianospelandet samt en 
förbättrad känsla i mina händer, armar och hela kroppen än tidigare. Därtill 
var det som om mina fingrar hade börjat fungera snabbare. 
 
Så småningom förbättrades min ork vid pianot mer och mer. Då jag i slutet 
av år 2016 såg tillbaka, förstod jag att ju mer fysisk kraft jag hade fått desto 
bättre och verkligen snabbare fungerade mina fingrar på tangenterna. Min 
ork och förmåga att spela större grepp och avsnitt i fortissimo-nyans hade 
utvecklats, samt kapaciteten att spela olika passager och skalor, även de med 
en längre distans av successiva toner. Så blev jag ännu mer fascinerad av 
kroppsförstärkning och även av styrketräning.  
 
Vid årsskiftet 2016  ̵2017 började jag en aning anpassat följa 
motionsprogrammet Rushfit. Då hade jag fem månader kvar till min 
examenskonsert. Rushfit är ett funktionellt träningsprogram utformat av 
MMA1-fightern Georges St. Pierres tränare, Eric Owens. Båda männen 
tränar själva i programmets olika hemträningsvideor. Orsaken att jag 
började följa Rushfit var att programmet är heltäckande. Därtill finns det 
komforten med både hemträningsmöjlighet och ett färdigt schema. 
 
I Rushfit kan man välja mellan program på tre nivåer: nybörjare, 
mellanliggande och avancerad. Det tar åtta veckor att gå igenom ett helt 
program. Förutom funktionell träning med handvikter finns det vilodagar 
samt ”cardio”-dagar med en joggingtur i schemat. Dessa dagar brukade jag 
ändå antingen öva Astanga-yoga eller bara ta en promenad, för att verkligen 
försäkra kroppens återhämtning efter gårdagens träningspass. Dock blev det 
då och då även ett pass med en längre stretching i schemat. I 
programhandboken finns det därtill en näringsguide, som jag inte hade tid 
och energi att följa. 
 
Fastän jag följde schemat för en nybörjare och utförde träningspass med 
mindre vikter än de trimmade idrottsmännen på videon, var vart och ett av 7 
olika träningspassen verkligen krävande för mig, särskilt i början. Men 
roligt var det ändå att märka, att jag inte fick ont eller blev låst i kroppen på 
grund av träningen. Däremot kändes kroppen snarare fri och stark efter ett 
morgonpass med Rushfit, vilket gav mig bättre ork vid pianot. Avgörande i 
träningens befriande och stödjande verkan var förmodligen, att varje 
halvtimme av funktionell träning är inramad med en uppvärmning av 11 

 
1 Bokstavskombinationen MMA betyder blandade kampsporter. 



 20 

minuter samt en slutstretching av 7 minuter. Hela passet tar ungefär 50 
minuter.  
 
Troligen på grund av programmets intensiva och fysiskt krävande natur, 
började min kropp ganska snabbt förstärkas under vårterminen 2017. Allt 
detta gick att notera i övningsrummet: de tunga delarna i mitt 
konsertprogram fick mig inte längre att tappa orken. Brahms Ballade blev 
snabbare och vänstra handens oktavpassager i Janaceks Sonat började 
fungera. Under den sista gemensamma lektionen innan min examenskonsert 
spelade jag upp hela programmet i salen, där konserten några dagar senare 
ägde rum. Efter lektionen pratade jag med min lärare, Bojsten. Han 
kommenterade, att jag både såg stark ut och hade fått mycket mer kraft i 
mitt spel på ganska kort tid. Den funktionella styrketräningen var därmed 
här för att stanna. 

6.2. Meditation 
Som en pianist med små händer har det känts synnerligen viktigt för mig att 
utveckla och förbättra min kroppsmedvetenhet. Att jorda sig och bli 
förankrad i kroppen är dock nödvändigt för alla pianister. Men ganska 
självklart är, att kroppsmedvetenhet är särskilt viktig för en pianist med små 
händer. Detta på grund av att hon eller han ofta måste vara ytterst 
uppmärksam på vad hen gör vid pianot för att verkligen kunna realisera 
resurserna av sin hand och kropp i sitt spel.  
 
Därtill har jag själv velat hitta en åskådning, som möjliggör att öva utan 
några interna, kritiska kommentarer om tillräckligheten av min ringa 
spännvidd, när jag exempelvis övar på ett stycke med stora grepp. För det 
vet troligen alla musiker av sin egen erfarenhet, att sinnet, kroppen och 
känslorna inte kan skiljas från varandra, vilket även Buswell (2006) tar 
fram. Därmed har musikerns tankar och känslor en direkt inverkan på 
hennes eller hans fysiologi och även på prestationen.  
 
Dock vill jag specificera min tanke om den interna kritikern. Det är bra att 
komma ihåg, att en pianist med små händer nog i vissa situationer behöver 
sina självkritiska tankar om tillräcklighet av sin spännvidd. Ibland är det ju 
nödvändigt att förstå, att ett stycke antingen inte passar för ens händer och 
kropp eller att texten bör bearbetas för att kunna spelas bra utan att man ska 
skada sig. Nyttigt är det ändå att lära sig göra åtskillnad mellan den 
nödvändiga och onödiga självkritiken.  
 
Jag har under mina masterstudier regelbundet utövat mindfulness-baserad 
meditation, som enligt min mening bidrar till att ovannämnda målen 
uppfylls. Ett skäl till detta är troligen, som även Ora (2013) pratar om: 
meditation hjälper sin utövare att lugna sitt konceptuella sinne. Det vill säga, 
att man bättre lär sig observera och iaktta, vad som verkligen händer i nuet, i 
stället för att sinnet ständigt kritiserar eller förvränger verkligheten. (Ora 
2013.) En ganska naturlig konsekvens är, att ens känsla för självförmågan 
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blir starkare. Men samtidigt blir även de kinestetiska sinnena känsligare och 
mer vakna, vilket ju förbättrar ens kroppsmedvetenhet och närvaro i 
kroppen. 
 
Min första kontakt med mindfulness-meditation tog jag under ledningen av 
Heljä Ora på hennes intensivkurs i Esbo redan i januari 2013. Efter kursen 
började jag ändå inte träna meditation regelbundet. Dock är mindfulness inte 
något som bara kan utövas medan man sitter tyst och stilla, utan det går 
naturligtvis bra att sträva efter ”mindfulness” under alla vardagliga sysslor. 
För mig har det ändå känts enklare att börja träna meditation som en separat 
övning och lita på att resultat så småningom kommer att sprida sig ut i mitt 
vardagliga liv. 
 
På sommaren 2015 laddade jag ned på min mobil en meditationsapplikation 
kallad Headspace. Jag blev snabbt förtjust i appen och började använda den 
dagligen även efter tio dagars gratis försöksperiod. Headspace-resan börjar 
med grundläggande meditationsövningar av olika längd. Efter elementa 
väljer man ett eller flera meditationspaket bland olika teman som fokus, 
stress och motivation, för att nu bara nämna ett par. Vid sidan av det kan 
man göra enstaka meditationer. I början av varje meditation pratar 
applikationens grundare, Andy Puddicombe, kort inom ämnet av paketets 
tema. Därtill vägleder han meditationen    ̶  i fall man inte har valt ett paket 
utan ledning. 
 
För mig har Headspace verkligen sänkt tröskeln till att utöva meditation. 
Med hörlurar på har jag kunnat utnyttja mina skolresor och öva meditation 
på tunnelbanan eller tåget. Jag har kunnat landa i min kropp bättre samt 
finna ett lugnare och mer fokuserat tillstånd just innan jag har kommit till 
skolan. Min erfarenhet är, att genom meditation har jag hittat accepterande 
samt bättre närvaro vid pianot. Därför är det lätt för mig att varmt 
rekommendera meditationsövningar särskilt till pianister med små händer, 
men dock till alla musiker oavsett instrument eller storleken på handen. Jag 
tror att meditationen kan hjälpa den med små händer att befria sitt system, 
det vill säga den odelbara enheten av kropp och sinne. Därmed får spelarens 
”kropp-sinne” möjlighet att fungera på bästa   ̶   eller åtminstone bättre    ̶  
sätt, vare sig det gäller övning eller uppvisning. 

6.3. Astanga-yoga 
Eftersom tiden varit begränsad, har det varit skönt att utöva en gren, där 
förverkligandet av alla tre, för mig viktiga fysiologiska mål (se: 6. 
Bakgrundsprocess) kombineras. Grenen är Astanga-yoga, som jag i 
genomsnitt har tränat två eller tre gånger per vecka. Anledningen att jag 
valde den intensiva Astanga-yogan bland alla olika yoga-former var, att 
Astanga  ̶  utöver att vara en form av kroppslig meditation samt att ta hand 
om elasticiteten och sträckningen av kropp   ̶ också bygger upp ens 
kroppsstyrka. Astanga kallas egentligen även för kraft-yoga.  
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Att ta hand om elasticiteten och friheten i kroppen handlar naturligtvis om 
mycket mer än bara muskelsträckningar i exempelvis benen och armarna. 
Dock minskar yoga också spänningar i dem. Men för pianister tror jag, att 
den större nyttan av yoga egentligen kommer från dess befriande inverkan 
på andningsmuskulaturen. Detta eftersom en djup andning mjuknar kroppen 
redan i sig, vilket får den att operera mer dynamiskt vid pianot. Vad som 
enligt Buswell (2006) händer då, är att regleringen av balans mellan syre 
och koldioxid blir automatiserad i kroppen. Detta främjar pianospel, för med 
den ökade fysiska belastningen ökas ju även kroppens behov av att få syre 
för att den skulle kunna operera aerobt (Arjas 2001). Med andra ord kan en 
djup och fri andning minska onödiga muskelspänningar. Enligt Arjas (2001) 
är det ofta just syrebrist, som orsakar utmattning i händerna och armarna.  
 
En pianist med små händer belastar sig oftast mer fysiskt jämfört med dem 
med större händer. Och som redan nämnts är det ju inte alls ovanligt för den 
med en ringa spännvidd att kämpa med ork vid pianot. Därmed tänker jag 
att vikten av en djup andning kan betonas när det gäller en pianist med små 
händer. Åtminstone hjälper andningen enligt min erfarenhet mycket med 
ork.  
 
För mig har Astanga-yoga underlättat förankringen i min kropp genom 
långsamma, koncentrerade rörelser och positioner, vilka med en djup 
andning sträcker samt öppnar hela enheten av kropp och sinne. Efter att 
mina kinestetiska sinnen blivit känsligare med yoga, har det vid pianot varit 
mer naturligt att på något sätt bli ”till ett” med mitt instrument    ̶  så mycket 
som det med musik och grepp av olika slag är möjligt. I alla fall har jag då 
kanske inte så mycket stått i vägen för musiken och klangen med min kropp. 

7. Speltekniska medel 

Det här kapitlet betraktar närmare de frågor, som ofta kan uppstå i 
övningssituationer för en pianist med små händer. Därigenom strävar 
kapitlet efter att presentera speltekniska övningar och medel, vilka jag själv 
har upplevt som ett användbart stöd i min egen övning. Dessa tankegångar 
och övningsstrategier samt enkla övningar har hjälpt mig att bättre utnyttja 
mina små händer och min späda överkropp vid pianot. 
 
Att kategorisera de speltekniska medlen är inte helt enkelt. På många sätt är 
de ju sammankopplade och har aktiv inverkan på varandra. För klarhetens 
skull diskuteras i alla fall först olika övningar. Därefter betraktas medel, 
vilka en pianist med små händer kan använda för att bevara hörnstenen av 
all hälsosam spelteknik, den neutrala handpositionen. I slutet av kapitlet har 
jag samlat andra kompensationsåtgärder för den med en ringa spännvidd. 
Speltekniska medlen presenteras genom exempel från min egen övning. De 
flesta av dessa anmärkningar är dock inte unika i sig, utan baseras på 
speltekniska principer. Men jag anser att principernas vikt betonas när det 
gäller en pianist med små händer. 
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7.1. Övningar  
I skuggan av oändliga konstnärliga ambitioner blir det ofta svårt att 
verkligen förändra och utveckla rent speltekniska saker enbart genom 
verken man övar på. Därför tänker jag, att det vid sidan av musik kan vara 
bra att bearbeta de områdena man vill utveckla med några avskilda 
övningar. Men även om pianostycken då och då tar pianisten, särskilt den 
med små händer, till sina yttersta fysiska och speltekniska gränser, behöver 
fingerövningar enligt min mening inte bli någon extremsport. Själv har jag i 
min egen övning märkt, att det ofta är just de enkla och till och med 
skenbart lätta övningarna som mest har hjälpt mig att utveckla min 
spelteknik och mina fysiska gränser.  
 
Tummen tycks vara ett problemfinger för ganska många pianister. Detta 
trots att den är stark på grund av sitt läge i utkanten av handen samt har sin 
egen sträcksena och därmed lätt kan operera självständigt, vilket även Deahl 
och Wristen (2003) i sin artikel tar fram. Men min erfarenhet är, att tummen 
tenderar att förbli aktiv även när den inte spelar och därmed förhindra 
opererandet av de andra fingrarna.  
 
Såsom det är med ganska många potentiella problem för pianister, är de med 
små händerna mer benägna att bli påverkade även av detta. När händerna 
ständigt är tvungna att hyper-breda sig ut, lär tummarna sig överjobba och 
med tiden blir deras muskler allt mer och mer spända. Därför anar jag, att en 
pianist med små händer kanske oftare får jobba med avslappningen av sina 
tummar än en pianist med en större spännvidd.  
 
Jag, med mina små händer och hyperaktiva tummar, har inte varit något 
undantag i detta avseende. Att lära min tumme slappna av har möjligtvis 
varit det största eller åtminstone långvarigaste speltekniska projektet under 
mina masterstudier på KMH. Det vet man ju, att det alltid tar mer tid och 
energi att avvänja sig från någon dålig vana än att lära sig något helt nytt.  
 
Man kan naturligtvis bearbeta sin tumme och all fingerautonomi genom 
väldigt många olika övningar. För mig har det varit viktigt att då och då till 
och med separera det fysiska utförandet från det klingande resultatet, det vill 
säga att glömma bort hur det låter och helt och hållet koncentrera mig på att 
titta på min hand eller i spegeln som står bredvid flygeln. Samtidigt ska man 
naturligtvis särskilt observera hur spelet känns i handen och kroppen. Jag 
har erfarit att denna typ av ”separat” arbete verkligen har underlättat 
beaktandet av tummens aktivitet i de musikverken jag har övat på.  
 
Mest har jag använt Hanons fingerövning nummer 7 (Notexempel nr. 1) för 
att jobba med tummen. Den övningen rekommenderade mig min lärare, 
Stefan Bojsten, redan i början av mina masterstudier. Hanons nr. 7 blev 
snabbt min dagliga rutin, som jag brukade börja övningsdagen med.  
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Notexempel nr. 1: 

 
 
Meningen för mig har inte varit att spela övningen särskilt snabbt, snarare 
tvärtom, även om jag nog med tiden har blivit mer än bekant med den. 
Därmed har övningen fungerat nästan som meditation på tangenterna    ̶  
något som jag inte bara använder för att påminna tummarna om återkomsten 
till det neutrala, passiva läget efter spelet. Denna övning har ytterligare 
erbjudit mig ett medel, som om och om igen har hjälpt mig att förankra mig 
i mina fingertoppar och min kropp. Därigenom har det blivit lättare att 
anpassa mig till det instrument och dess individuella egenskaper, som jag 
för stunden övar på.  
 
Jag har brukat ta övningen bara en hand åt gången. Därmed har jag särskilt i 
början av processen ibland kunnat sätta fingrarna från den lediga handen på 
tummuskeln för att utforska och försäkra att muskeln verkligen är 
avslappnad då det är dags för den att vara passiv.  
 
Parallellt med att börja med Hanon-övningen ville jag koncentrera mig på 
tummens funktion i all min pianoövning. Under den tiden övade jag alla 
musikstycken mest i ett långsamt tempo och tummen som min största 
koncentrationspunkt. I snabba tempon brukade jag däremot ofta stanna för 
en kort stund strax efter tummens speltur för att låta den hitta och återgå till 
sitt viloläge.  
 
Efteråt är jag glad över detta långsamma arbete. Då tummen så småningom 
allt snabbare lärde sig att lugna ner, löstes många andra speltekniska 
problem av sig själv. För mig har avslappningen av tummarna exempelvis 
spelat en stor roll för en ökad känsla av fingerkraft samt överhuvudtaget 
bättre ork vid pianot. 
 
Fingerkraft är dock ett något motstridigt ämne. Tanken på blivande 
stålfingrar, som skulle komma till räddning och lösa alla problem rörande 
pianistens ork, låter naturligtvis attraktiv. När pianistens ork tar slut kan den 
första tanken vara att man borde få mer kraft i sina fingrar.  
 
Men när allt kommer omkring, styr man ju varje rörelse med sin hjärna, 
vilket också Bojsten (2017) betonar. Han fastslår, att man därför egentligen 
inte behöver så mycket styrka i sina fingrar. Enligt honom handlar allt 
snarare om kontroll; att man har en vision och goda vanor för hur man 
använder sina fingrar (Bojsten 2017). Till slut är det hjärnan, som avgör om 
fingrarna till exempel kan fungera självständigt. Och förmågan att fungera 
självständigt har en stor inverkan på upplevelsen av fingerkraft, vilket 
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Milanovic (2011) understryker. Därmed kan det vara missvisande att ens 
prata om fingerkraft. 
 
Vad som begränsar opererandet och känslan av kraft i vissa fingrar är deras 
annorlunda kopplingar till varandra, vilket Deahl och Wristen (2003) ganska 
klart preciserar. Närmare bestämt är det särskilt anatomin av sträcksenor, 
det vill säga senorna som lyfter fingrarna, som står i vägen för autonomin 
angående vissa fingrar. Pekfingret fungerar helt med sin egen sentråd i 
handflatan, så vid sidan av tummen är det lätt för pekfingret att röra sig 
självständigt. Även långfingret och lillfingret har en likadan egen tråd, men 
båda är därtill kopplade till ringfingret med en liten gren. Långfingret 
fungerar dock ändå ganska självständigt redan av naturen. Men särskilt för 
ringfingret är autonomin svår, för det är ju kopplat till två andra fingrar på 
båda sidor. (Deahl & Wristen 2003.) 
 
Redan för flera år sedan fick jag en enkel övning för bearbetningen av 
fingerautonomin från min dåvarande lärare, Jaakko Untamala. Övningen har 
han själv hittat på. Fast än jag de senaste åren mest har använt övningen för 
att exempelvis aktivera fingrarna just innan jag ska gå upp på 
konsertscenen, vill jag presentera den här. Vid en viss punkt, efter att jag 
fått övningen, brukade jag ändå träna den ganska mycket och anser, att den 
verkligen är nyttig om man vill utveckla fingrarnas självständighet. Därtill 
går övningen bra att göra var som helst när som helst, även om man inte har 
tillgång till en klaviatur. 
 
Under denna övning är handen vänd uppåt, men hålls i samma 
kupolformade läge, som man strävar efter att ha under pianospel. Meningen 
är att lyfta ett finger åt gången uppåt mot den imaginära, likaväl upp-och-
nedvända klaviaturen. Det är nödvändigt att göra övningen i ett långsamt 
tempo som tillåter en att kontrollera att det alltid verkligen bara är ett finger 
som rör sig åt gången. Särskilt i början kan man märka, att det blir svårare 
med vissa fingrar, i fall man är högst pedantisk med resultatet. Detta beror 
just på fingrarnas ”ojämna design” som beskrivs ovan; på att alla fingrar 
inte är lika förmögna att fungera självständigt.  
 
Å andra sidan, fast spelet mycket handlar om hjärnarbete    ̶  hjärnas signaler 
och dess vana att leda mindre samt större rörelser   ̶   kan man dock inte 
spela direkt från hjärnan till fingertopparna. För det första går impulserna 
från hjärnan till fingrarna genom halsen, armhålorna och armarna. Därmed 
måste den vägen vara öppen för att meddelandeflödet inte ska störas. Detta 
pratar också Bojsten (2017) om när han påminner, att ifall man är spänd i 
händerna och armarna, kan fingrarna inte svara på hjärnans signaler.  
 
Därtill är det viktigt, att fingrarna orkar bära hela ”den fria, kontrollerade 
tyngden av armen”, såsom Untamala (2017) uttrycker sig. Annars utnyttjas 
inte möjligheten att vila på botten av tangenterna och nedgången i ens ork 
kompenseras lätt med att pressa tangenterna mer (Untamala 2017). En 
speltekniskt grundläggande princip och nyckelfaktor är ju ryggraden av 
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knogar, som stödjer det fingret eller de fingrar som spelar. Då 
fingerfalangerna därtill stabiliseras av alla fingerleder, ser pianistens hand i 
bästa fall ut som en, dock hela tiden dynamisk och deformerbar, kupol. 
Knogarnas stöd diskuterar också Deahl och Wristen (2003) när de påminner, 
att det just är knogestöd, som gör det möjligt att överföra tyngden av 
underarmen direkt till tangenterna.  
 
Stora grepp eller hopp tvingar naturligtvis handen hos den med en ringa 
spännvidd att stundom avstå från den möjligtvis ideala, kupolformade 
handställningen. Därför tror jag att det blir ännu viktigare för en pianist med 
små händer att utveckla knogarnas bärförmåga. På så vis orkar knogarna 
stödja fingrarna bättre även under mer exceptionella handpositioner.  
 
På samma sätt som fingerautonomin går knogstöd bra att utveckla nästan 
var som helst: på bordet, skolbänken eller även låret, vilket Untamala (2017) 
tar fram. Viktigt enligt min mening är, att man inte glömmer bort tummen 
och dess knoge, som inte står i samma linje med de andra knogarna. För 
även om tummen är stark i sig, brukar knogen göra sitt jobb ganska dåligt 
ibland. Detta märker jag ofta hos mina elever, vilkas tumknoge ofta reagerar 
på spelet med att ”sjunka inåt”. I mitt eget spel har det varit till stor hjälp att 
jag medvetet, så mycket som möjligt, har börjat använda tummen på samma 
sätt ”uppifrån” som de andra fingrarna. Då blir det inga energiförluster när 
handen inte faller ned exempelvis vid spelningen av skalor. Så kan en 
passage utföras mer som en enhetlig linje och utgöra ”en riktning” från 
punkt A till punkt B.  
 
Vid sidan av tummen är det andra problemfingret för pianister med små 
händer givetvis lillfingret, vilket redan nämnts i Bakgrund-kapitlet. 
Tillsammans med överaktivitet av tummusklerna blir det svaga lillfingret ju 
alltid styvare hos den med en ringa spännvidd på grund av den ständiga 
hyper-utbredningen (Sakai & Shimawaki 2010). En stor anledning till att det 
blir så är det vanliga behovet av att få ut högsta tonen med lillfingret. 
 
Jag vill ta fram en etyd, som jag anser fungera bra för synoptisk bearbetning 
av utmaningar, vilka är typiska för pianister med små händer. Åtminstone 
för mig erbjöd Chopins Etyd i c moll, Op. 25 nr. 12 en trygg möjlighet att 
utan rädsla för några belastningsskador utveckla kunskaper, som är särskilt 
relevanta för den med en ringa spännvidd. Det vill säga att jag med denna 
etyd parallellt kunde bearbeta tummarnas och lillfingrarnas autonomi, 
spelapparaternas böjlighet, händernas blixtsnabba återkomst till en neutral 
position samt en ekonomisk användning av min kraft.  
 
Den bekanta c-molletyden, som också kallas ”The Ocean”, består av upp- 
och nedåtriktade arpeggion, vilka moduleras hela tiden. Arpeggiona spelas 
samtidigt i båda händerna och handen byter läge efter var tredje ton. 
(Notexempel nr. 2) Detta betyder, att avståndet av en oktav och toner mellan 
den alltid tas utan att byta handläge. Den nya oktaven och det nya läget av 
handen börjar med att repetera den sista tonen i det föregående läget, så att 
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fingret byts från 5 till 1 eller tvärtom, beroende på handen och riktningen av 
passagen.  
 
Notexempel nr. 2 
 

 
 
Som uppförandeanvisning står det Allegro molto con fuoco. Förutom att 
tempot är väldigt snabbt, är grunddynamiken forte redan i början av det 
passionerade stycket. Dynamiken vidareutvecklas genom långa crescendon 
till forte fortissimo och även till en så stark nyans som möjligt. 
 
Utmaningen för små händer är de hela tiden varierande oktavlägena med 
sina mellanliggande toner. Handen kan ju inte operera med att bibehålla ett 
helt oktavläge på en gång. Däremot måste pianisten befrämja den neutrala 
positionen av handen genom att hela tiden smidigt återställa handen till sin 
bekväma, mindre ställning och låta armen transportera handen till sitt nästa 
läge på tangenterna. Samtidigt ska man slappna av i tummen och i 
lillfingret; problemfingrarna hos den med en ringa spännvidd. Därtill måste 
man hitta ett bra stöd och stabilitet i lillfingret på grund av ständiga 
accenterna vid varje högre och nedre ände av arpeggiopassagerna.  
 
Jag har övat etyden långsamt med strävan att hitta ett mjukt ”flow”, där 
handen hela tiden smidigt öppnas och minskas och tummen lär sig slappna 
av. Dessutom har jag naturligtvis övat i korta men snabba bitar. Den snabba 
övningen har jag genomfört exempelvis med att antingen alltid stanna på det 
fingret som är påföljande efter tummen eller lillfingret, eller med att snabbt 
ta en oktav med sina mellanliggande toner på en gång. Det viktigaste på de 
här mellanstationerna har varit att ta hand om återkomsten till det neutrala, 
avslappnade läget av handen. 
 
Chopins Etyd i c-moll, Op. 25 nr. 12 är verkligen en övning i uthållighet och 
reglering av kraft. I fall man inte helt kan förlita sig på att utnyttja tyngden 
av armarna samt genom hela stycket blixtsnabbt slappna av i tummen och 
lillfingret, blir musklerna spända och trötta, och då orkar man inte spela 
stycket fram till slutet. Därtill erbjuder etyden möjligheten att bearbeta 
stabiliseringen och förstärkningen av lillfingrets stöd. 
 
Avslutningsvis några ord även om skadlig fingerförstärkning, vilket jag har 
personlig erfarenhet av. Detta var innan mina masterstudier när jag 
förberedde mig för min kandidatexamenskonsert samt antagningsprovet till 
mastersutbildningen. Jag kämpade med ork i spelet på grund av stora ackord 
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och behov av att spela starkt. Min dåvarande lärare ansåg att utmattningen 
under speltekniskt svåra stycken och passager berodde på den bristfälliga 
kraften i fingrarna. Jag blev uppmanad av läraren att börja med Liszts 
fingerövningar för att orka spela etyderna och andra speltekniskt krävande 
stycken briljant.  
 
I Liszts övningar repeterar spelaren alltid en viss ton med ett visst finger i 
varierande rytmer samtidigt som de andra fingrarna håller ett ackord-grepp 
på botten av tangenterna. Detta innebär naturligtvis en risk att bli ganska 
extremt för handen, ifall man hela tiden inte är högst vaken för att lyssna på 
sin kropp samt särskilt för att låta kroppen och de kroppsliga känslorna vara 
det som helt och hållet bestämmer övningens gång. Jag övade med 
metronom, dock i varierande tempon. Och tittar jag nu tillbaka till den tiden, 
hade jag tendens att spela ”förbi” min kropp; bara det önskade resultatet 
stod i fokus. Jag fortsatte med dessa övningar i något tag fast än jag redan 
börjat få ont i armarna.  
 
Enligt förståelse jag nuförtiden har berodde de speltekniska problemen 
självklart både på den otillräckliga styrkenivån i exempelvis arm- och 
ryggmusklerna samt naturligtvis de bristfälliga kunskaperna i spelteknik. 
Min kropp kompenserade bristen på styrka i vissa stödande muskler med att 
låsa sig. Samtidigt blev nerverna pressade när stödmusklerna inte hade kraft 
att göra sitt arbete. Därtill hade jag inte någon bra vana för att hela tiden 
blixtsnabbt återkomma till en neutral handposition och att spela så böjligt 
som möjligt. Mina händer opererade onödigt mycket i ett utbrett läge. Allt 
detta fick fingrarna att krampa och tog mina krafter.  
 
Då jag efteråt diskuterade Liszt-övningarna med fysioterapeuten Tiina-
Lahtinen Suopanki (2017), kommenterade hon att det är just denna typ av 
fingerövningar, som brukar orsaka ”musikers kramp”, focal dystoni. Enligt 
henne är det ofta just försök att avsiktligt stärka de små muskler och senor 
som styr fingrarna, som orsakar belastningsskador (Lahtinen-Suopanki 
2017). I samma riktning pekar också Deahl och Wristen (2003): författarna 
nämner, att ett skäl till att ”styrketräning” inriktad på fingrarna kan vara 
farligt är, att fingrarna inte är identiska i sin fysiologi. Jag avstod lyckligtvis 
från Liszts övningar innan jag fick mer seriösa problem.  

7.2. Åtgärder för en neutral handposition 
Problem som orsakas av behovet att sträcka fingrarna till stora grepp eller 
successiva toner som ligger långt ifrån varandra på tangenterna är inte 
begränsade till spända muskler i exempelvis armarna. När man är tvungen 
att överskrida sin bekväma, neutrala handposition försämras ju även 
mobiliteten av fingrarna. Vid sidan av muskelspänningar påverkar detta 
pianistens ork och kraft negativt. Fingrarnas mobilitet tar också Deahl och 
Wristen (2003) fram i sin artikel. Författarna påminner, att sträckning av 
handen dessutom kan belasta senorna. (Deahl & Wristen 2003.) Därför har 
det i min egen övning känts ytterst viktigt att hitta på metoder eller spelsätt, 
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som utgår från att behålla de neutral position av min hand så mycket som 
möjligt.  
 
Man kan bidra till fingerautonomin och fingrarnas mobilitet med att välja en 
sådan fingersättning, som så långt det är möjligt låter handen operera i sitt 
neutrala läge. Ofta betyder detta dock mer under- eller övertaganden av 
tumme när man delar upp passager i mindre bitar. Att eliminera onödiga 
sträckningar med egna, individuella fingersättningar är i alla fall ett viktigt 
medel i verktygslådan för en pianist med små händer. Åtminstone brukar jag 
själv förhålla mig en aning kritisk mot alla färdiga fingersiffror som finns i 
noterna. Sällan har det ju varit någon med samma handmått som har skrivit 
siffrorna. Dessutom, vid sidan av skillnaderna i storlek, är varje hand 
individuell i sin form, såsom Deahl och Wristen (2003) påpekar. 
 
Ibland kan vissa truismer vara så etablerade, att man kanske inte ens 
kommer att tänka på möjligheten att ifrågasätta de oskrivna reglerna. När 
det gäller fingersättningar hade jag till exempel tidigt ”lärt mig” att man inte 
borde använda tummen på svarta tangenter. Men sedermera insåg jag, att en 
otraditionell användning av den starka tummen kan hjälpa pianisten att inte 
bara bibehålla handens neutrala position utan även att få mer kraft i sitt spel 
och bättre förverkliga musikens behov. På detta stadium av det här arbetet 
säger det kanske redan sig självt, att all ”extra boost” man kan hitta, 
vanligen är till stor nytta för en pianist med små händer. 
 
I mina konsertstycken utnyttjade jag tummens kraft såväl på vita som på 
svarta tangenter exempelvis i Debussys Jardins sous la pluie. Här 
presenterar jag en passage, som i princip inte är för stor i sin sättning för 
små händer, men som ändå blev krävande på det sättet, att jag kände behov 
av extra drivmedel. I vänstra handens uppåtgående passage (Notexempel nr. 
3) fick jag fram accenterna genom att spela de fyra successiva tonerna   ̶   e, 
giss, a och b    ̶  alla successivt med tummen. Då kunde jag en ton åt gången 
fritt kasta den starka tummen på tangenten utan att jag behövde pressa med 
fingrarna eller anstränga min kropp på något sätt. Därmed slog jag fram 
accenterna med en avslappnad hand, vilket gav gratis kraft och verkligen 
hjälpte mig att lyfta upp dynamiken. Denna avvikelse från en vanligare 
fingersättning kanske inte är något väldigt revolutionerande. Ändå anar jag 
att det inte heller är något, som man i första hand skulle tänka på som en 
effektiv kraftkälla.  
 
Notexempel nr. 3 
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Fingersättningar pekar också Deahl och Wristen (2003) ut i sin artikel om 
strategier för pianister med små händer. Enligt författarna är det särskilt 
musik komponerad från och med 1850-talet, där de traditionella 
fingersättningarna för skalor och arpeggion då och då inte fungerar för en 
pianist med en ringa spännvidd. Därtill påminner författarna om en poäng 
som jag också vill understryka: även om något inte ser ut som en sträckning, 
kan greppet verkligen kännas som en. (Deahl och Wristen 2003.) 
 
I genomföringen av Janaceks Sonat spelar båda händerna omväxlande ett 
kort, transponerande motiv av fyra sextondelsnoter. Kompositören har 
betecknat att ta fram den första och tredje tonen även som åttondelsnoter. 
(En kort del av genomföringen; notexempel nr. 4) I notutgåvan som jag 
spelade efter (red. Radoslav Kvapil), anges det att vänstra handen ska spela 
de nedåtgående tonerna i motivet med fingrarna 3, 4 och 5. Med tanke på 
legato eller huvudsakligen på att frasera åttondelsnoterna ihop till ”en 
nigning” för att forma en auditiv båge, verkar användningen av fingrarna 3, 
4 och 5 självklar och logisk. Synbart finns det ju inte någon sträckning eller 
andra svårigheter för en pianist med små händer i motivet.  
 
Notexempel nr. 4 
 

 
 
Hoppet av en kvart som de två sista tonerna utgör tvingade mitt lillfinger 
ändå att sträcka så mycket, att det förhindrade spelet av hela motivet. I 
stället för att tydligt kunna framhäva vänstra och högra handens nerrasande, 
omväxlande polyrytmik, krampade mina fingrar i försöket att få ut 
åttondelsnoterna i ett snabbt tempo. Detta påverkade naturligtvis fingrarnas 
kraft och egentligen all min ork negativt. Därför valde jag att strunta i 
fingerlegatot och spela båda åttondelsnoterna med långfingret. Då min hand 
fick bibehålla sin neutrala position, hade fingrarna möjlighet att fungera fritt 
och jag kunde forma den auditiva ”legato”-bågen jag ville få ut. Genom att 
undvika de onödiga kramperna, bevarade jag därtill fingrarnas kapacitet att 
svara på musikens behov även i fortsättningen av stycket.  
 
Så överhuvudtaget, när det gäller legato-spel, är den auditiva effekten ju det 
som betyder något    ̶  snarare än om det finns en fysisk koppling mellan 
fingrarna på tangenterna. Som i det ovan beskrivna fallet, har det klingande 
resultatet i mitt eget spel ofta blivit bättre genom att strunta i fingerlegatot 
som tvingar handen att sträcka sig. Då har jag hellre velat satsa på att forma 
musiken noggrant. I de flesta fall kan man även få mycket hjälp från 
pedalen. Den strategiska användningen av pedalen i syftet att forma legatot 
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är också något som Deahl och Wristen (2003) tipsar för en pianist med små 
händer.  
 
Särskilt i spelet av successiva oktaver och andra stora grepp lönar det sig 
inte att slaviskt försöka förverkliga fingerlegatot. Med vissa undantag har 
jag oftast valt att spela oktav-passager och andra kedjor av stora grepp 
enbart med tummen och lillfingret. Då får handen och armen bibehålla sin 
fria elasticitet och därmed bättre förutsättningar att genomföra de 
speltekniskt ansträngande och allmänt krävande passagerna. Samma 
anvisning för en fast fingersättning i oktavspelet hittar jag även såväl i 
artikel av Deahl och Wristen (2003) som i avhandlingen av Kamolsiri 
(2002).  
 
I mitt konsertprogram fanns det bara ett par passager med successiva 
oktaver, båda i första satsen av Janaceks Sonat 1. X. 1905. Genom båda 
passagerna använde jag enbart fingrarna 1 och 5.  
 
I den första passagen finns oktaverna i vänstra handen först i tre grupper av 
sex sextondelsnoter och därefter i grupper av fyra sextondelar. (Notexempel 
nr. 5, från och med takt 3) De fyra första oktaverna i varje grupp ligger nära 
varandra och är därmed lättare även för en liten hand att spela utan att bli 
trött. Från och med gruppens fjärde oktav blir det ändå två nedåtriktade 
hopp med intervallen av en ters och en kvart. Därefter kommer dessutom 
den största utmaningen: hoppet av en oktav uppåt till handens nästa läge i 
början av den påföljande sextondelsgruppen.  
 
Notexempel nr. 5 

 
 
Såsom Gieseking och Leimer (1972) preciserar, kan oktaverna spelas blott 
med fingrarna, eller på det sättet, att rörelsen antingen tas från handleden, 
armbågen eller även från axlarna. Vid sidan av fingersättningen 1 ̵ 5 spelar 
en böjlig handled samt handen som snabbt kan minskas och därefter breddas 
tillbaka till oktavgreppet en nyckelroll för mig i denna passage. Med tanke 
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på handens neutrala position är denna alternering mellan kontraktion och 
expansion avgörande för en pianist med små händer. För även när man 
spelar med fingrarna 1 och 5 kräver oktavgreppet åtminstone i mitt fall en 
sträckning ut ur handens neutrala läge.  
 
Samtidigt är det nog armbågen, som i mitt spel leder rörelsen. Vid sidan av 
armbågen får man därtill ganska mycket mjuk och flexibel kraft från 
överryggen. Viktigt för mig för att kunna utnyttja den naturliga 
kraftkapaciteten av min kropp är ändå, att skulderbladen är stödda av 
musklerna runt dem. Det vill säga, att överryggen tydligt orkar hålla upp 
armarna under spelet. 
 
Mig hjälpte det att jag föreställde att klaviaturen är en trampolin-liknande 
flexibel yta, där min hand får studsa genom att alltid förflytta sig från botten 
av den föregående tangenten till de nästa tangentbottnarna. Jag hade några 
”stödoktaver” dit jag slungade min hand med mer tyngd från armen, alltid 
med en nästan lös handled. Det var den fjärde oktaven i varje 
sextondelsgrupp som för mig blev en stödoktav av denna typ. Jag brukade 
spela den och de påföljande fyra oktaverna med en studs så att jag med den 
impulsen kunde komma ända fram till början av den nästa 
sextondelsgruppen och fortsätta flytande utan att bli trött.  
  
Dessa stora hopp av en oktav med oktavintervallsgreppet parallellt i handen 
övade jag genom att först etablera den näst sista oktaven av föregående 
gruppen samt den första oktaven i den påföljande enheten. Efter detta var 
det enklare att lätt och snabbt svänga via den nedanstående oktaven uppåt 
till det första greppet av den påföljande gruppen. Dock letade jag efter lätta 
och rätta rörelser samt ett mjukt spelsätt genom att öva passagen antingen 
enbart med tummen eller lillfingret.  
 
Den andra oktav-passagen i Janaceks Sonat förekommer något senare, i 
satsens genomföring. Eftersom denna korta uppgång (Notexempel nr. 6) 
består av små, sprint-liknande fragment, hade jag möjlighet att tydligare 
samla handen under pauserna, samtidigt som jag flyttade den till sitt nästa 
läge på tangenterna. Vid närmare granskning märks det ändå, att min hand 
dras samman en nästan osynlig aning även under varje enhet av fyra 
sextondelsnoter. Detta händer när handen flyttar sig en ters uppåt efter den 
har slungat ned gruppens första oktav. Men därefter fortsätter handen 
egentligen med densamma, ganska fixerade oktavformen tills den återigen 
har spelat den första oktaven i nästa grupp av fyra sextondelsnoter.  
 
I den här passagen förverkligas varje enhet av fyra successiva oktaver som 
en elliptisk rörelse, där en böjlig handled igen spelar en nyckelroll. Det vill 
säga att handleden tar handens oktavform till nästa läge genom att först 
sjunka ned och därefter rotera från vänster till höger och tillbaka till vänster 
som en nedifrån-uppåt-riktad, elliptisk svängning. Allt händer dock med 
hjälp av hela armen och rotationen från armbågen.   
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Notexempel nr. 6

 
 
Till passager av hela oktaver samt stora ackord har jag därtill fått hjälp av 
att använda ett stödfinger. Stödfingret diskuterar även Deahl och Wristen 
(2003) i sin artikel. Man kan alltså välja en ton, det vill säga ett finger, som 
ska ges mest tyngd. Fingret som spelar stödtonen hålls också längst på 
botten. De andra fingrarna kan man släppa tidigare, strax efter anslaget. 
Deahl och Wristen (2003) fastslår, att en sådan prioritering av en ton i ett 
stort grepp kan hjälpa en pianist med små händer att undvika 
belastningsskador. Nödvändigt är dock, att befriade toner verkligen betyder 
befriade fingrar; att handen på riktigt återställs till en neutral, avslappnad 
position. (Deahl & Wristen 2003.) 
 
Stödfingret i oktavspelet är tummen, som leder navigeringen på klaviaturen. 
I handens oktav-form kan lillfingret redan sitt avstånd från tummen efter 
flera års pianoövning. Därför, om tummen smidigt kan navigera till rätta 
platserna på tangenterna, följer lillfingret med av sig självt, även i ett snabbt 
tempo. För att hitta fria och ekonomiska rörelser, övade jag oktaver också i 
det ovannämnda avsnittet av Janaceks Sonat bara med tummen    ̶  och 
ibland dock även bara med lillfingret för omväxlings skull. 
 
När det finns en septima-ton i ett oktavgrepp, eller möjligtvis en oktav i ett 
nona-grepp, är det oftast onödigt att försöka sträcka till sekund-intervallet 
med pekfingret och tummen. Ofta kan man ju spela intilliggande toner 
parallellt med tummen och på det sättet ge handen möjlighet till en mer 
bekväm position. Därtill kan man genom användningen av ett stödfinger och 
pedal ge sin hand små vilostunder, då det blir möjligt att snabbt släppa vissa 
toner. 
 
I Debussys Pagodes finns det flera oktavgrepp med septima i olika ställen 
av stycket. Ofta valde jag att spela sekund-intervallet i endera änden av 
greppet just med tummen. Ett exempel på denna typ av ställe förekommer 
strax innan återvändningen till inledningens tema. Då repeterar högra 
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handen ett kort ostinato-motiv (fiss², giss², fiss²) som börjar med ett oktav-
septima-grepp (fiss¹, giss¹ och giss²) (Notexempel nr. 7). Vid sidan av att 
utnyttja tummens kapacitet att spela två toner samtidigt gav långa pedaler 
mig möjlighet att släppa sekund-intervallet blixtsnabbt efter spelet och 
därmed bibehålla handens och armens elasticitet och känslan av bekvämhet.  
 
Notexempel nr. 7 

 
 
 
Det är dock inte alltid möjligt att spela två närliggande toner i ett stort grepp 
med tummen, även om greppet är dåligt satt i handen. Ett fall av denna typ 
uppstår när det exempelvis finns en oktav med en stor septima, där den ena 
tangenten av intervallet stor sekund är svart och den andra vit, det vill säga 
att det finns en vit tangent mellan tonerna som spelas (Notexempel nr. 8). 
Då måste man spela sekund-intervallet med pekfingret och tummen.  
 
Notexempel nr. 8 

 
 
Med detta grepp i Pagodes kom pedalen återigen till räddning. Då finns 
temat i vänstra handen. Meloditonen ciss¹ med lägre ciss och b i greppet 
spelas två gånger successivt. Eftersom greppet faktiskt känns illa i min 
hand, blev det svårt för mig att forma frasen på bästa sätt även om jag nätt 
och jämnt kunde få alla toner på botten. Då bestämde jag mig att spela 
septima-intervallet, det vill säga tonen b, bara när den förekommer för första 
gången. Pedalen kan man i alla fall ha kvar tills det sista slaget i takten, så 
septiman finns likväl med i klangen. Därmed anser jag, att utelämningen av 
septiman ur repetitionen inte var något dramatiskt. Egentligen tror jag, att 
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den enda förändringen lyssnaren i det klingande resultatet kunde upptäcka, 
var en förbättrad frasering. 
 
Av den största betydelsen för mig har stödfinger-strategin möjligtvis varit 
när jag övat passager med stora ackord. Hjälpen av stödfingret använde jag 
exempelvis ganska mycket genom hela Debussys La soirée dans Grenade, 
vilket består nästan enbart av kedjor av stora ackord. I slutdelen finns det ett 
par avsnitt, där tempot blir två gånger snabbare. Höger hand spelar då 
brutna och hela fyrklanger med en pärlande pianissimo-nyans. (Notexempel 
nr. 9, från och med Léger et lointain) 
 
Notexempel nr. 9 

 
 
Den viktigaste tonen i alla de här breda greppen är den lägsta, som spelas 
med högra tummen. Tummens roll är viktig på grund av, att det fingret hela 
tiden repeterar tonen, som ett ögonblick tidigare har spelats med vänstra 
handen; repetitionen måste ju tas tydligt fram. Parallellt med detta formar 
oktav-intervallet, med lillfingret som dess andra hörnsten, ett ganska 
självklart och viktigt ramverk för varje stort grepp i det förevarande 
avsnittet. Emellertid kan man dock inte strunta i harmonier, vilka formas av 
de mellanliggande fingrarna, pek- och långfingret. Allt som allt blir det 
därmed en kombination av utmaningar för en liten hand, särskilt om man 
noggrant vill följa uppförandeanvisningen léger et lointain (lätt och 
avlägset).  
 
På grund av avsnittets flera nivåer som presenterats ovan, övade jag stället 
med att delvis variera stödfingret. I början tog jag med bara oktav-
intervallet, spelade alltså enbart med tummen och lillfingret i olika tempon. 
Viktigt är, att man sjunker ned med en böjlig hand och handled samt bara 
”kastar” lillfingret upp med en liten rotation. Det vill säga, att man inte 
försöker bibehålla hela avståndet av en oktav i handen. På det sättet kan 
man bevara handens neutrala position trots det stora greppet.    
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För mig var den viktigaste stödpunkten slutligen pekfingret, som i de flesta 
av avsnittets ackord spelar tersen och därmed bekräftar harmonin. Oktav-
intervallet, som redan konstaterats, kommer ju mer av sig själv. Därtill är 
oktav-intervallet, när det spelas med tummen och lillfingret, inte den mest 
krävande sträckningen för en liten hand. Åtminstone för mig känns en sext 
med pekfingret och lillfingret mer illa.  
 
När jag använde pekfingret som stödpunkt, övade jag först bara med ters-
intervallet, det vill säga med tummen och pekfingret. Efter det tog jag med 
hela treklangen. Nästa steg därefter var oktav-greppet med stödtonen ters 
(tummen, pekfingret och lillfingret). Till sist övade jag hela harmonin. 
Kvinten (spelas med långfingret) gick egentligen ganska lätt att få med ifall 
jag bara tydligt spelade tersen (pekfingret) på botten. Hela tiden övade jag i 
varierande tempon och ofta händer tillsammans för att få slaget från vänstra 
handens stämma samt för att träna repetitionen. 
 
Det är inte alltid en fingersättning som passar för en liten hand ger bäst 
förutsättningar för pianisten att frasera och forma musiken. Då handlar det 
om kompromisser; om att välja det minst dåliga alternativet. Till exempel i 
Brahms op. 118, i mellandelen av Intermezzo nr. 5, fanns det några ställen 
av denna typ. Avsnittet är ljust och skenbart enkelt. Men stycket är ytterst 
känsligt. Med polyfonin samt behovet av att forma långa, vackra och mjuka 
legato-linjer i en sättning som inte är så bekväm för mina händer blev denna 
mellandel oväntat ett av de svåraste ställen för mig i hela Brahms op. 118.  
 
Redan i den tredje takten finns det en uppgång i melodin där sopran-
stämman spelar tonerna a, b, a och fiss successivt (Notexempel nr. 10). 
Samtidigt följer högra handens nedre stämma vänstra handens barcarolle-
liknande rytm, dock i en alla breve -taktart, med tonerna d¹ och d² i höger. I 
min Henle Urtext-utgåva hänvisas den andra a-tonen att spelas med 
pekfingret. Detta vore ju idealt för en vacker frasering om ring- och 
lillfingret bekvämt nådde till tersen (d + fiss) efter att ha spelat tonen a med 
pekfingret. Och om tersen spelad med 4 och 5 inte kändes obehaglig i ens 
hand. I mitt fall blev det ändå svårt att säkert nå till tersgreppet och därmed 
sluta frasen mjukt med denna fingersättning. Här påverkade dock även 
början av den påföljande takten: efter tersen måste handen blixtsnabbt men 
ändå mjukt hoppa en och en halv oktav nedåt till den obekväma helheten av 
arpeggio-tonerna b och e kombinerade med drillen på giss och a.  
 
Notexempel nr. 10 
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Jag valde att spela den senare a-tonen med tummen fast än det fingret samt 
bytet av handposition inte är ideala i mitten av den mjuka frasen, särskilt 
just innan det andra, större positionsbytet. Nu kunde jag ändå spela den 
efterkommande tersen med fingrarna 3 och 5 och därför hela tiden bibehålla 
min neutrala handposition. Dock krävdes det extra övning för att kunna 
forma långa och mjuka linjer trots positionsbyten samt användning av den 
ofta hårda tummen i mitten av frasen. Med tanke på framförandet kändes det 
ändå tryggare och säkrare för mig att låta handen operera i sin bekväma 
handposition. 
 
En annan typ av situation som ger huvudbry för en pianist med små händer 
uppstår, när det inte är lämpligt eller ens möjligt att dela passager i mindre 
enheter med fingersättningar som bevarar den neutrala handpositionen. Då 
måste man ta andra verktyg i bruk.  
 
Debussys Pagodes slutas med en variation av teman som förekommit redan 
i början av stycket. Temana formas av vänster hand samtidigt som höger 
spelar en snabb passage under två och en halv sida. (Början av passagen; 
notexempel nr. 11) Utmanande i passagen är, att den speltekniskt bäst 
fungerande fingersättningen egentligen är att använda successiva fingrar (5, 
4, 3, 2, 1 och tillbaka), även om detta hela tiden betyder långa avstånd på 
tangenterna mellan vissa fingrar.  
 
Notexempel nr. 11 

 
 
Då mellanfingrarna är tvungna att sträcka sig, blir de typiska 
problemfingrarna för en person med små händer    ̶  det vill säga lillfingret 
och tummen   ̶   automatiskt mer spända än vad de annars skulle bli. Extra 
utmaning ger grunddynamiken, pianissimo, som dessutom från och med 
början av sista sidan så småningom bör sänkas. Trots mjuk nyans, ska 
passagen ändå spelas pärlande. 
 
I min strävan att hitta en smidig och lätt rörelse, hände det ofta att jag inte 
spelade alla toner tydligt på botten. Jag tappade kontakten med tangenterna 
och därmed blev det klingande resultatet naturligtvis inte alls det som jag 
letade efter. Däremot blev armen bara spänd.  
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Det andra scenariot var, att jag förvisso använde tyngden av armen och 
strävade efter att spela tydligt men inte utnyttjade armen som ”en förare” av 
fingrarna. Det vill säga att i stället för att låta armen ta fingrarna till sitt 
nästa läge på tangenterna och därmed erbjuda handen möjlighet att samla 
sig ihop mellan varje successiv ton, sträckte jag mellan successiva fingrar 
för att nå de nästa tangenterna. Mitt försök att spela tydligt på botten hade 
därmed även blivit en onödig strävan efter en fysisk koppling mellan varje 
finger. På grund av de långa distanserna mellan tangenterna fick även detta 
handen och armen att bli spända samt fingrarna att krampa och tappa sin 
kraft.  
 
Det är dock nödvändigt för alla pianister, att under- och överarmen hela 
tiden tar del i handens horisontella rörelser. Såsom Neuhaus (1999) fastslår, 
är detta en av nycklarna till elasticitet i pianospel. Men för en pianist med 
små händer är de horisontella armrörelserna enligt min mening nästan en 
livsnerv vid pianot. Detta beror på att små händer, i jämförelsen med stora, 
naturligtvis är tvungna att röra sig mer på tangenterna för att nå intervall. 
Behovet till ”extra-armrörelse” hos pianister med små händer diskuterar 
även Kamolsiri (2002). Hennes påstående överensstämmer med min 
upplevelse när hon konstaterar, att intervall känns mindre, om överarmen 
hänger lös och tas med handen varhelst fingrarna rör sig på tangenterna 
(Kamolsiri 2002).  
 
Därmed, som en antidot mot de ovannämnda problematiska effekterna, 
började jag öva passagen långsamt med att ge en avslappnad men intensiv 
och ganska stark ”kick” för varje finger. På det sättet kunde jag försäkra att 
varje finger lär sig spela tydligt på botten. Viktigt i min övning var, att 
handen och armen blixtsnabbt slappnar av efter kicken. Därtill, framför allt, 
ville jag att övandet hela tiden utgår från en neutral handposition trots långa 
distanser mellan successiva fingrar. Detta betydde, att jag på sätt och vis 
behövde byta läget av handen på varje ton och låta armen ta handen till sitt 
nästa läge. Efter ett tag upprepade jag samma arbete i ett lite snabbare 
tempo. 
 
Nästa steg var att öva i det slutliga tempot men på det sättet, att jag stannade 
på vissa fingrar för att ånyo ta hand om avkopplingen av de föregående 
fingrarna, det vill säga fingrarna som just hade spelat. För att lära mig befria 
lillfingret under den nedåtgående passagen, var mina viktiga vilostationer 
långfingret och efter det pekfingret. Vid återkomsten uppåt ökade jag antalet 
toner en åt gången för att försäkra friheten av tummen.  
 
Intressant med den här passagen var, att de toner som vanligen tenderade att 
komma ut otydligt, var de tonerna som ligger närmast varandra och därmed 
inte tvingar fingrarna att sträcka så mycket. Med andra ord blev de tre första 
tonerna i passagen ofta suddiga. Orsaken var troligen, att min hand på sätt 
och vis redan var på väg till pekfingret, alltså förberedde sig för det längre 
hoppet mellan lång- och pekfingret.  
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Mig hjälpte det, att jag koncentrerade mig på ringfingret; på att spela det 
fingret tydligt på botten. Därtill utnyttjade jag rotation av handleden samt 
hela armen med varje kvintol, särskilt den första. Passagen började fungera 
bra. Men i min övning behövde jag ganska ofta komma tillbaka till den 
långsamma ”kicken” för att åter försäkra bottenkänslan med de tre första 
tonerna samt den blixtsnabba avslappningen av lillfingret och tummen efter 
att de spelat. 
 
Till slut några ord om vad som oftast är det sista alternativet: transkribering. 
För en pianist med små händer kan transkribering stundom vara ett 
nödvändigt medel. Hjälper åtgärden en att bibehålla handens neutrala 
position, kan den skapa goda förutsättningar för förverkligandet av 
musikens karaktär. När pianisten undviker att sträcka till tonerna som ligger 
fjärran på klaviaturen, får handen mer frihet och kapacitet att till exempel 
spela med klangen som motsvarar ens musikaliska ideal. 
 
Själv har jag utan att ens lägga större märke till det bedömt transkribering 
nästan som fusk fram tills ganska nyligen. Detta är troligtvis ett arv från 
några puritanska kollegor med större händer än mina. Särskilt på ett tidigare 
stadium i mina studier blev jag lätt påverkad av dem, som jag ansåg vara 
erfarna och mer kunniga än jag. Nuförtiden är jag av uppfattningen, att 
transkribering är en helt berättigad teknik i många fall. Stöd för denna tanke 
har jag även fått från min litteratur, för både Kamolsiri (2002) och Deahl 
och Wristen (2003) förespråkar transkribering.  
 
Det säger kanske sig självt att man, om bara möjligt, alltid kan fördela toner 
ursprungligen skrivna för en hand mellan båda händerna. Men därtill tycker 
jag, att om ett stycke i övrigt skulle passa en pianist, finns det ingen 
anledning att avstå från det på grund av ett par ackord, stora grepp eller 
något kort avsnitt, som inte är möjligt att spela för den med en ringa 
spännvidd. Så länge som man inte behöver förändra musikens viktiga 
komponenter, går det enligt min mening bra att transkribera utan behov att 
känna dåligt samvete.  
 
Däremot om hela sättningen av ett verk är för stor för en pianists händer, 
anser jag att det inte lönar sig att börja med stycket. Emellertid kan det vara 
nyttigt att öva även ”opassande stycken” långsamt, exempelvis för att 
utveckla handens elasticitet. Men att sikta på att spela ett sådant verk i en 
konsert skulle troligen betyda övergivandet av musikens viktiga 
komponenter och därmed förändring i dess karaktär. 
 
Såsom Deahl och Wristen (2003) nämner, kan man vid sidan av stora hopp 
ibland eliminera breda intervall som oktaver eller även decimor, samt 
sträckning under breda arpeggion, då man fördelar toner mellan händerna. 
Kamolsiri (2002) tipsar därtill, att denna strategi kan hjälpa pianister att 
spela arpeggion så mjukt som möjligt, om det på grund av musikens 
karaktär skulle behövas. Eger (citerad av Kamolsiri 2002) understryker, att 
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en redigering av originaltexten kräver en harmonisk analys. Hon påminner, 
att en obetänksam transkribering kan leda till problem i stämföringen. 
(Kamolsiri 2002.)  
 
I Janaceks Sonat fanns det några ställen, som jag behövde transkribera. Till 
exempel i första satsen, under vänstra handens snabba 
ackompanjemangsmönster (Notexempel nr. 12) blir det i avsnittets tredje 
takt en subdominant med kvint i basen. I vänstra handen finns då ackordet 
med tonerna Ess, F och Cess. Från ackordet hoppar handen omväxlande 
uppåt för att spela tonerna F och det repeterade Esset samt nedåt för att kort 
besöka bastonen, det lägre Esset.  
 
Notexempel nr. 12 

 
 
När handen hoppar nedifrån till ackordet, innebär det inga utmaningar för en 
liten hand. Greppet är ju smalt och sitter bra i handen, då man kan ta det 
med fingrarna 4, 3 och 1. Men när man kommer uppifrån nedåt till samma 
grepp, är man tvungen att byta fingrarna och spela greppet med 5, 4 och 2. 
Fingersättningen 4, 3 och 1 skulle nämligen ha negativ inverkan på 
passagens flyt i det snabba tempot.  
 
Att spela greppet med fingrarna 5, 4, och 2 var ändå illa för min hand och 
fick den oundvikligen att bli spänd. Spänningar är naturligtvis något som 
man inte har råd med i det snabba tempot. I detta avsnitt handlar behovet av 
handens och armens frihet inte bara om att spela den ifrågavarande passagen 
flytande. Att inte bli spänd och använda ens kraft så ekonomiskt som 
möjligt är ju nödvändigt för att man även ska orka spela de oktavpassager, 
som börjar direkt efter detta avsnitt. 
 
Här beslutade jag att utelämna tonen F i det nedåtriktade greppet. Detta 
beslut kan jag motivera med att greppet ändå, under de två takterna det 
förekommer, blir spelat som det bör varannan gång; det vill säga när handen 
hoppar uppåt nedifrån. Jag använde en lång pedal under två takter, som i 
alla fall fångade alla toner i klangen. Så enligt min mening, i fall det ens 
blev någon hörbar förändring, var förändringen så liten, att den i det stora 
hela inte spelade någon roll. För mig var det viktigaste att spela avsnittet 
flytande och kunna träffa de rätta tangenterna efter varje snabbt hopp. Så 
kunde jag forma musik och förverkliga styckets karaktär på mitt bästa sätt.  
 
Vad som också blev till stor hjälp för mig med denna passage, var att jag 
började utnyttja rotationen och svängningen av handleden och även av 
armbågen och hela armen. Med andra ord då jag började vrida handen från 
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ackordet till bastonen, skapade det en illusion av ett mindre avstånd mellan 
tangenterna. Genom att rotera handen, kunde jag undvika att sträcka mig till 
de avlägsna tangenterna och bibehålla handens neutrala position. Därmed 
tappade jag inte armens elasticitet och mjukhet i musklerna, vilket 
underlättade att slå ner de rätta tonerna även i ett snabbt tempo. Utnyttjandet 
av rotation rekommenderar även Kamolsiri (2002) för spelningen av 
arpeggion eller långa hopp med breda intervall. 
 
Ganska snart efter det ovannämnda avsnittet finns det ett intervall av 
duodecima, det vill säga en oktav plus en kvint, i höger hand. Tonerna i 
intervallet är Dess och Ass (Notexempel nr. 13). Vänster hand spelar då en 
oktavpassage. Samtidigt med högra handens Dess och Ass blir det en Fess-
oktav i vänster hand.  
 
Notexempel nr. 13 

 
 
På grund av det långa avståndet mellan tonerna var det naturligtvis inte 
möjligt att transkribera tonen Dess till vänster hand. Hade jag däremot 
spelat detta högra handens enorma intervall brutet, skulle det enligt min 
mening påverkat både passagens flyt och karaktär. Strax efter den 
ifrågavarande sextondelen blir det därtill ett intervall av sext med en accent i 
höger hand, vilket kräver en del fart för att kunna tas fram. Därför beslutade 
jag flytta högra handens Dess-ton en oktav uppåt. Därmed minskade 
intervallet till en kvint. Enligt min mening var denna transkribering inte alls 
något allvarligt med tanke på musikens karaktär och det stora hela. För mig 
erbjöd redigeringen ändå ett medel för ett bättre genomförande.  

7.3. Kompensationsåtgärder 
I mitt fall har särskilt en böjlig handled men egentligen all elasticitet blivit 
en viktig antidot mot problem som uppstår på grund av små händer. Jag tror 
att vikten av handledens och exempelvis handflatans förmåga till elasticitet 
alltid betonas, när det gäller en pianist med små händer. Denne är ju ofta 
tvungen att dela upp passager i mindre enheter, vilket i praktiken betyder 
mer under- och övergånger av tummen. Om pianisten, som jag, dessutom 
inte har långa fingrar, måste handen verkligen hela tiden operera nära 
klaviaturen. Därmed är det viktigt att handflatan och tummuskeln är 
elastiska, när tummen går under handen (eller handen över tummen) till sitt 
nästa läge på tangenterna.  
 
Utan att jag ens hade märkt det själv, hade elasticiteten i min handled 
utvecklats till den grad, att jag i terminsprov i december 2016 fick höra att 
handleden till och med var ”överrörlig”. I provet spelade jag bland annat 
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Debussys La soirée dans la Grenade; ett stycke vars stora ackord 
tillsammans med en rytmisk men mjuk och smidig frasering särskilt i början 
av övningsprocessen kändes krävande för mina små händer.  
 
Jag tycker ändå, att det alltid är bättre att vara för böjlig än att bli stel. Det 
sistnämnda inträffar ju ofta, när en pianist med små händer spelar stora 
ackord, som tvingar dennes händer ut ur en neutral position. Genom att först 
överdriva rörelserna i min strävan att låta armarna ”andas” tillsammans med 
hela kroppen, har jag själv ofta hittat den gyllene, mjuka medelvägen till ett 
dynamiskt och fritt genomförande. 
 
Däremot, på jakt efter en stor, generös klang, har mitt största problem under 
åren nog ofta varit ett ”alltför-försök”. Å ena sidan har jag jämfört min 
klang med pianister, vilkas kroppsbyggnad är av en helt annan typ än min. 
Men å andra sidan hade jag nog, innan jag började mina masterstudier, 
upprepade gånger fått höra, att mitt fortissimo inte var tillräckligt si eller så. 
I mitt försök att få mer volym i spelet, hade klangen en tendens att bli hård 
på ett skarpt sätt. Därför, vid sidan av stora grepp, har enbart synen av 
fortissimo-nyansförtecknet på noterna ofta räckt för att min kropp skulle 
spänna sig…  
 
Såsom redan framkommit i inledningen av detta arbete, mötte jag i Brahms 
Ballade op. 118 utmaningar, som är typiska för pianister med små händer. 
På grund av stora grepp tillsammans med kravet på en generös forte- och 
fortissimo-klang var min ork hela tiden på gränsen att ta slut. Jag lyckades 
inte höja dynamiken upp i kulminationerna. Därtill orkade mitt lillfinger inte 
få ut den högsta tonen. (En kort del av Ballade; notexempel nr. 14) 
 
Notexempel nr. 14 

 
 
Men när allt kommer omkring, handlar frågan om en generös klang i 
grunden dock inte om decibel, utan mer om klangens karaktär samt om en 
bra arkitektur i musikens dynamiska formning. Untamala (2017) 
sammanfattar det sistnämnda fint med att konstatera:  

Det finns inget absolut forte, som alla pianister i sitt 
instrument borde maximera. Det finns bara förmågan att 
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variera klangen så, att fortissimot är tillräckligt på ens 
egen skala till exempel på konserten. (Untamala 2017; 

översatt av författaren.) 

Det största hindret för mig att kunna spela Brahms Ballade bra på min egen 
dynamikskala var, att jag redan i början spelade allt för starkt. Då följde jag 
ett fixerat klangligt ideal, som jag hade byggt upp i mitt huvud, i stället för 
att i verkligheten bygga upp musikens dynamiska formning från och enligt 
min kropp och dess bekväma fluktuationsmarginal i styrka.  
 
Att börja öva Balladen tvärtemot än hur stycket ska framföras, skänkte 
något oväntat en lösning för mig. Med andra ord övade jag stycket 
långsamt, i piano-nyans och med ett så bra fingerlegato som inom gränserna 
för mjukhet och bekvämhet var möjligt för mina händer. Intressant och 
anmärkningsvärt är kanske, att just övningen i legato visade sig vara en 
nyckelfaktor i problemlösningen rörande detta stycke. Ofta är det ju snarast 
avståendet från fingerlegaton, som hjälper en pianist med små händer att 
genomföra och forma musik bra, även när det finns stora grepp. En annan 
betydande poäng är, att det var införandet av just motsatta kvaliteter än vad 
man letar efter för det slutgiltiga genomförandet, som hjälpte mig att bygga 
upp min kapacitet för att spela stycket på det sättet jag slutligen ville.  
 
Naturligtvis var det avgörande att öva Brahms Ballade också med den 
spelteknik jag slutligen skulle spela det med. Det vill säga att jag, i ett 
lagom tempo, övade stycket med ett mjukt staccato, vilket lät mig återställa 
handen till sin neutrala position till och med mellan varje stort grepp. Då 
utnyttjade jag handledens böjlighet och på sätt och vis ”plockade” ackord 
genom studsande samt hela tiden öppnande och minskande rörelser. Genom 
att ge handen små vilostunder kunde jag bibehålla handens och kroppens 
elasticitet och få volym i mitt spel. Detta ”fladdrande” sätt att spela 
oktavskalor samt just kedjor av stora ackord i snabbt tempo, rekommenderar 
även Deahl och Wristen (2003).  
 
Dock är det viktigt att notera risken som det för en pianist med små händer 
medför, när man ”plockar” ackord och spelar med en fladdrande handled. 
Särskilt om pianisten inte har långa fingrar men i princip kopierar den 
visuella bilden för sin spelteknik från dem med större händer eller långa 
fingrar, kan realiserandet bli ogenomförbart. Händer med mer dimension har 
ju råd med synbart större rörelser utan att pianisten tappar kontakten med 
klaviaturen. Därför är det alltid viktigt att utgå från att spela nära 
tangenterna trots all studs och böjning av handled. 
 
En annan poäng som jag vill betona även här är, att fast än jag naturligtvis 
inte skulle ha kunnat lösa problem med Brahms Ballad utan att hitta en 
passande spelteknik och strategier att öva stycket, är detta bara hälften av 
lösningen. Som redan kommits fram i kapitlet 7, Bakgrundprocess, har 
uppbyggandet av min fysiska uthållighet varit av avgörande betydelse för att 
få mer volym i mitt spel. Jag anser, att det särskilt är muskelkraft i till 
exempel armarna och ryggen, som senaste tiden mest har hjälpt mig att 



 44 

kompensera storleken av mina händer och därmed att bättre applicera de 
essentiella speltekniska principerna.  
 
Eftersom en av de mest krävande sakerna i spelet av stora ackord för en 
pianist med små händer, åtminstone för mig, är att få ut den högsta tonen 
med det smala och i mitt fall relativt korta lillfingret, kan man ibland börja 
fästa alltför stor betydelse vid melodin. Men när det gäller en generös klang 
är det bra att påminna sig, att mycket av värme och magnitud kommer från 
baslinjen och hela harmonin. Särskilt i det orkestrala Brahms op. 118 var 
vänstra handens ofta oktaverade baslinjer till stor nytta i uppbyggandet av 
volym.  
 
Att utnyttja stödjande baslinjer är något, vilket också Deahl och Wristen 
(2003) hänvisar en pianist med små händer till. Därtill påminner författarna 
om retardationer, andetag och andra former av vila, vilka troligen är 
bekanta, trötthets-lindrande medel för alla pianister.  
 
Till exempel i mellandelen av Brahms Intermezzo nr. 6, kändes det lämpligt 
och naturligt att utnyttja de ovan nämnda medlen för att utveckla musikens 
dynamiska utformning. Därtill har kompositören även betecknat vissa 
ställen med tenuto-märkningar. Genom att studsa på vänstra handens 
arpeggion och oktaverade baslinjer samt att utnyttja retardationer på väg till 
kulminationen, blev det egentligen ganska lätt för mig att skapa en generös 
klang och bygga upp höjdpunkterna. (En del av Intermezzo nr. 6; 
Notexempel nr. 17) 
 
Notexempel 17 
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Ett mjukt, generöst forte är dock inte den enda formen av en stor klang som 
en pianist bör vara kapabel att få fram. Ibland kräver ju musikens karaktär 
mer av ett skarpare fortissimo. Till exempel i Debussys Pagodes finns det 
ett par avsnitt, där breda ackord blev lämpliga att genomföra med en snabb 
attack. Sålunda eftersom man i dessa ställen letar efter en gong-liknande 
klang. (Notexempel nr. 15, från och med den tredje takten)  
 
På grund av stora ackord och fortissimot var det inte alls självklart för mig 
att träffa de rätta tangenterna. Med en stor sträckning i händerna var det 
därför en lättnad att en snabb attack passade så bra ihop med avsnittets 
karaktär. Därmed kunde jag helt och hållet koncentrera mig på att slå ned 
rätt tangenter.  
 
Notexempel nr. 15 

 
 
 
Eftersom de långa fortissimo-passagerna har en tendens att vara statiska i 
sin musikaliska design, är det strategiskt för en pianist med små händer att 
då och då även minska volym. Då sparar man ju kraft för att ånyo orka bära 
och lyfta upp musiken. Utnyttjandet av de subtila fluktuationerna i musikens 
dynamik under fysiskt ansträngande avsnitt tas fram även av Deahl och 
Wristen (2003).  
 
Vad jag därtill erfarit som avgörande är, att pianisten inte låter musikens 
statiska natur realiseras i sin kropp, utan ser till att ständigt upprätthålla en 
dynamisk fluktuation även i sina rörelser. I andra satsen av Janaceks Sonat 
1. X. 1905 finns det ett långt fortissimo-avsnitt på en och en halv sida. 
Vänstra handen spelar ett ständigt och expansivt tremolo samtidigt som 
högra handen utvecklar motivet med åtminstone för min hand stora och 
breda ackord. Vänstra handen måste orka fortsätta det statiska tremolot med 
grepp, som likaledes blir större och större. Tillsammans ska båda händerna 
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bygga upp dynamiken ända tills satsens kulmination. (En kort del av 
avsnittet; notexempel nr. 16) 
 
Notexempel nr. 16 

 
 
För att orka den här långa och lätt ansträngande vägen, behövde jag i början 
av avsnittet minska volym efter en takt med breda ackord i fortissimo. Detta 
trots att notbilden egentligen inte antyder några förändringar i dynamiken; 
enligt partituret skulle volymen kanske snarast bara växa tills 
kulminationen. Förminskningen kändes ändå lämplig med tanke på 
musikens utformning. Och framför allt möjliggjorde den att jag logiskt 
kunde lyfta upp musiken inom min egen dynamik- och kraftskala.  
 
Uppbyggandet av crescendot hjälpte jag med en lång pedal, som jag inte 
växlade under de tre eller fyra sista raderna. Vid sidan av en förstärkt volym 
och klang gav den långa pedalen en effekt av kaos, vilket faktiskt passade 
bra med musikens karaktär. 
 
Därtill försökte jag komma ihåg att andas tydligt, vilket oväntat inte alltid är 
uppenbart, när det gäller krävande passager i musik. En djup andning hjälpte 
mig att upprätthålla en så mycket som möjligt mjuk och fri kondition av 
musklerna. Därmed kom det sig mer naturligt att bevara en subtil, dynamisk 
rörelse i kroppen hela vägen istället för att bli statisk till följd av vänstra 
handens långa tremolo.  
 
Det finns en spelövningsrelaterad kompensationsåtgärd till, som jag kanske 
inte kan avfärda   ̶   fast än åtgärden i princip inte är något speltekniskt och 
möjligtvis mest kan anses handla om min subjektiva känsla av säkerhet och 
trygghet i spelet. För mig har denna ”åtgärd” ändå erbjudit ett avgörande 
medel för att kunna anpassa mina små händer till musikens krav. Åtgärden 
är valet av ett, just för mig och mina behov passande övningsinstrument. 
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Först ändå ett påpekande i marginalen för att inte bli missförstådd. Varje 
pianist behöver oberoende av handmått skaffa sig beredskap för att anpassa 
sig till varje nytt instrument och dess egenskaper. Dessutom finns det 
samma grundfunktioner i alla flyglar och pianon, så i princip är grunden för 
att använda kroppen under spelet likaledes densamma. Därför borde man i 
de flesta fall kunna utgå från, att om övningen på ett instrument har varit 
fullvärdig, ska tekniskt krävande passager eller stycken fungera bra även på 
andra instrument. Detta naturligtvis under förutsättning, att 
övningsinstrumentet är i en acceptabel kondition. 
 
Baserat på min egen erfarenhet tror jag ändå, att det har en större inverkan 
på en pianist med små händer att plötsligt spela upp på ett instrument, som 
skiljer sig mycket från det man mestadels har övat på. Anledningen är att 
den med en ringa spännvidd så ofta behöver operera vid gränserna för sitt 
fysiologiska omfång. 
 
Konsertflyglar är vanligen större och därmed ofta tyngre i sin funktion än 
instrumenten i övningsrummen. I mitt fall beror erfarenheten dock delvis 
även på det, att särskilt i den nya konsert-Steinwayn brukar de svarta 
tangenterna vara ganska höga och kantiga. Om jag har övat mycket på en 
gammal Steinway-flygel med lägre och smalare svarta tangenter eller på en 
Yamaha-flygel med en lättare funktion, har konsertinstrumentet ibland blivit 
en chock. För fingrarna som inte är vana vid att klättra upp på de högre 
svarta tangenterna eller att operera på en tyngre funktion, kan känslan 
nästan jämföras med att man plötsligt utan någon förberedelse får 10 kg 
extra vikt i sina hantlar på gymmet. Därför, innan jag mer strategiskt 
började välja mitt övningsinstrument, kunde en förändring av denna typ få 
mig att tappa kraft under speltekniskt krävande avsnitt eller stycken, som 
jag redan ansåg mig att behärska. 
 
Därmed har jag velat öva på instrument, som jag känt ger mig likadana 
utmaningar som konsertflyglarna. Mitt idealiska övningsinstrument har 
redan i några år varit en flygel, vars svarta tangenter liknar tangenterna på 
den nya konsert-Steinwayn med avseende på höjden. Därtill har jag sökt 
mig till instrument, vars mekanik är relativt tung men klangen ändå känslig 
och klar, som den av flyglarna i konsertsalen. Dock påverkar även akustiken 
det sistnämnda. Efter att ha övat på ett optimalt instrument, har jag kunnat 
lita på, att det som förverkligas i övningsrummet, förverkligas även i 
konsertsalen.  
 
Utöver det har mitt idealiska övningsinstrument erbjudit mig ett effektivt 
sätt att öka min spännvidd i händerna, eller i alla fall att skapa den känslan 
att jag når tillräckligt. Stora grepp har jag exempelvis övat genom att lägga 
mina fingrar på botten av ackordets toner och låta dem vila där så länge, att 
min hand och mina armar har hunnit hitta ett mer bekvämt läge; att mjukna 
även i sträckningar.  
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I början har jag därför inte följt någon puls eller något tempo alls när jag 
övat ett stycke eller en passage med ackordskedjor av stora grepp. Så 
småningom har jag valt ett långsamt tempo och efter någon tid ökat tempot 
inom gränsen för mjukhet och komfort   ̶̶ ̶  så mycket som mjukheten med 
stora grepp i handen nu har varit möjlig. Även om jag inte har gjort några 
egentliga handsträckningsövningar, har min hand öppnat sig relativt brett, 
nästan tills 180 grader, på grund av blott pianoövning.  
 
Dock har även det här guldmyntet sin andra sida. Detta märkte jag under 
våren 2017 efter att jag i en lite längre period hade övat bara på de 
instrument som kändes fysiskt mest krävande för mig. De tunga 
instrumenten hade nog gett mig beredskap för att spela på de likaledes 
tyngre och större konsertflyglarna. Men först då jag satte mig på en aning 
lättare flygel igen, på en som inte tvingade mig att hela tiden arbeta vid 
mina yttersta fysiska gränser, började jag hitta en mjukare och bättre legato 
samt en ny slags komfort och friare rörelser exempelvis i oktav-spelet. 
Härmed kan man konkludera, att även om det åtminstone för mig är viktigt 
att kunna öva på det ”idealiska” instrumentet som definieras ovan, är det 
naturligtvis bra och viktigt att ha omväxling om bara möjligt, när det gäller 
valet av övningsinstrumentet.  
 

8. Reflektion 

För en pianist med en ringa spännvidd står vissa krav på en högre nivå än 
för någon med relativt stora händer. Därmed anser jag, att förståelsen och en 
djupare kunskap av den optimala speltekniken, ergonomin samt ett känsligt 
kroppssinne är alla av större vikt för en pianist med små händer än för den 
som enklare når ett större spann över tangenterna. Av de små händer liksom 
hela kroppen krävs därtill å ena sidan mer kraft, men å andra sidan även mer 
elasticitet. Att överkomma utmaningar, som en pianist med små händer 
konfronterar, handlar alltså inte enbart om arbetet vid pianot utan även om 
det med ens egen kropp och ens egna sinne.  
 
Denna arbetsprocess har förstärkt mitt antagande, att kroppen är ett viktigare 
instrument för en pianist, än flygeln denne sitter vid. För att kroppen ska 
orka operera optimalt under spelandet krävs att pianisten har skapat sig en 
styrkenivå, som är proportionell mot den fysiska belastningen av pianospel. 
För mig, som är förhållandevis elastisk i kroppen av naturen, har 
styrketräning varit ett avgörande steg på vägen mot att optimalt utnyttja 
kroppens resurser och därmed bli en bättre pianist. Ju mer kraft jag fått till 
exempelvis armarna och ryggen desto lättare har det blivit för mig att 
applicera essentiella speltekniska principer i min spelövning samt att få fram 
en mer generös forte-klang. Vid sidan av träning med hantlar har dock även 
meditation och yoga varit nödvändiga åtgärder för mig som en pianist med 
små händer.  
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Efter att fysiologiska hörnstenar står på en fast grund, rör det sig 
företrädesvis om sakkunskap. Med andra ord står lösningen på många 
problem snarast att finna genom noggrann analys av problemet än genom 
ökad övning. Dock är det tyvärr inte alltid enkelt att hitta en vägledare med 
verklig förståelse för små händers behov. Därtill finns det inte någon enda 
patentlösning för alla pianister med små händer. Varje pianist måste hitta 
strategier och speltekniska genomföranden, som passar bäst just för hennes 
eller hans individuella händer och kropp. 
 
Vissa saker kan ändå betraktas på ett mer allmänt plan. Jag har i min egen 
övning insett, att bevarandet av och återkomsten till handens neutrala 
position är en nyckelkomponent i övningen för en pianist med små händer. 
Då är det viktigaste, att pianisten lär sig alternera mellan kontraktion och 
expansion, det vill säga att blixtsnabbt minska och därefter breda händerna 
tillbaka till stora grepp under spelandet. På det sättet ger man sina händer 
små vilostunder och sparar därmed kraft. Därtill kan en neutral handposition 
främjas exempelvis med hjälp av strategiska fingersättningar samt genom att 
avstå från fingerlegaton men att däremot satsa på en noggrann formulering 
av musiken. Pedalen är då till stor hjälp. 
 
Brister orsakade av en ringa spännvidd kan man i hög grad kompensera med 
elasticitet och böjlighet. Mer kraft får man i sina fingrar och i sitt spel, då 
man utnyttjar tyngden av armen och hela kroppen, samt är medveten om 
vissa speltekniska grunder rörande fingerarbetet. Valet av ett lämpligt 
övningsinstrument kan hjälpa en pianist att analysera övningens gång, hitta 
en passande och genomförbar spelteknik samt lita på sina övningsresultat. 
Därmed kan det bli lättare för någon med små händer att anpassa sig till 
krav från musiken vid en modern konsertflygel. Dock bör man även vara 
påhittig; då och då är det helt okej och tillåtet att transkribera partitur för att 
eliminera onödiga sträckningar.  
 
Resultaten av detta arbete är dock inte unika i sig. För det första baseras 
mina viktiga speltekniska strategier ju på de speltekniska grunderna. Jag 
anser ändå, att grundernas vikt bör betonas när det gäller en pianist med små 
händer. För det andra, när jag har jämfört mina upptäckter med den 
lösningsinriktade litteratur jag har fått i mina händer under olika stadier av 
arbetsprocessen, har jag märkt att både Deahl och Wristens (2003) och 
Kamolsiris (2002) tips för pianister med små händer i många fall liknar 
mina resultat (se kapitlet 7; Speltekniska medel). Jag har även fått mycket 
stöd från litteraturen till min övning och till detta arbete. Likheterna har 
även möjliggjort att betrakta vissa saker på ett mer allmänt plan.  
 
Vad jag dock ställer mig något tveksam till hos författarna Deahl och 
Wristen (2003) och Kamolsiri (2002), är exempelvis deras rekommendation 
att föredra de starka fingrarna framför de svaga. För även om strategin i 
många fall kan hjälpa en pianist att lösa ett speltekniskt problem, känns 
rekommendationen utan några sidoanmärkningar en aning trångsynt. Detta 
baseras på min egen erfarenhet: jag har tidigt i mina pianostudier följt det 
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rådet och därför senare fått möta svårigheter på grund av att lillfingrets stöd 
och kraft inte utvecklats på samma sätt som stödet och kraften av de andra 
fingrarna. Därför tänker jag, att man nästan borde sikta till att använda 
lillfingret så mycket som möjligt. 
 
Personligen har det här arbetet tjänat mig väl. Dock hade jag sedan ganska 
länge använt en stor del av de ”strategier”, som presenteras i denna uppsats, 
utan att jag egentligen förhöll mig till dem som strategier. När jag nu tittar 
tillbaka, ser jag ändå att bakgrundsstuderandet och reflektionen under 
arbetsprocessen har haft ganska stor inverkan på min spelövning. Genom 
intervjuer som jag har utfört och material jag har läst, har jag hittat positiv 
”kamratpåverkan”. Den har fått mig att förstå, att jag inte alls är den enda 
pianisten på professionell nivå, som har upplevt utmaningar på grund av 
storleken av sina händer. Med detta har min acceptans mot min ringa 
spännvidd ökat och pianoövningen samtidigt blivit mer lösningsinriktad.  
 
Jag anser att min spelteknik har utvecklats ganska mycket under 
arbetsprocessen. Min ork har förbättrats och jag har fått mer kraft i mitt spel. 
Det har även blivit lättare för mig att få fram den generösa forte-klang, som 
jag har pratat om och strävat efter. Därtill har mitt fingerarbete i snabba 
passager blivit bättre. Dessutom har detta arbete även ökat min 
självkännedom något och troligen därför på sätt och vis förstärkt min 
identitet som pianist. Därmed har jag blivit modigare med valet av repertoar 
efter arbetsprocessen, vilket är en av dess godaste frukter.  
 
Med en medvetenhet om de förhållanden som ligger som bakgrund till 
ämnet tror jag, att jag efter arbetsprocessen också nu mer insiktsfullt kan 
skilja mellan det, som kan göras något åt, och det, som kanske inte ligger i 
mina händer. Det är ju ganska naturligt, att storleken av en pianists händer i 
viss mån påverkar valet av repertoar. Men såsom Jacobs (2017) påminner, 
är pianorepertoaren så bred, att denna begränsning inte behöver kännas som 
ett stort hinder. Enligt Jacobs har alla kompositörer skrivit verk som kan 
spelas även av små händer.  
 
När det gäller frågan hur en pianist med små händer kan skapa en generös 
klang, har svaret inte varit entydigt eller lätt för mig. Nu i efterhand känns 
sambandet mellan min fysiska uthållighet, volym samt ork i spelet dock inte 
alls överraskande. Det säger ju nästan sig själv, att en varm och stor klang 
inte skapas bara med fingrarna och händerna, utan med stöd från armarna 
samt med den från hela kroppen. Visserligen beror det på kontexten och det 
önskade resultatet, hur stor hävstång man ska använda; om det blir enbart 
fingrarna eller därtill armarna, axlarna och kanske även ryggen samt stödet 
från fötterna. Huvudprincipen är ju i alla fall, att ju större den deltagande 
leden, desto mer massa kommer från kroppen till fingrarna och vidare till 
tangenterna, såsom Berman (2000) sammanfattar.  
 
Med andra ord är det enligt Berman (2000) just mängden av massa, som 
avgör en stor och varm klang. Pianister med en späd kropp och därmed 
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mindre massa hänvisar Berman att öka hastigheten av attacken i sökandet 
efter ett brett fortissimo. Själv spelar han nog med en varm klang. Så detta 
kanske indikerar, att han inte har behövt lösa problem rörande handstorlek i 
sitt eget spel. För om man bara ökar hastigheten, blir klangen ju snarast hård 
och spänd. Därmed förvånar det mig något, att även Kamolsiri (2002) i sin 
lösningsinriktade avhandling för pianister med små händer förespråkar den 
snabba attacken i sökandet efter en generös klang. 
 
När jag diskuterar ämnet med Bojsten (2017) anser han däremot, att det i 
själva verket inte behövs väldigt mycket tyngd för att uppnå en mjuk forte-
klang. Enligt honom är det viktigaste att sjunka in med mjuka armar och 
inte slunga ned tangenterna för snabbt. Vidare understryker Bojsten vikten 
av runda, ellips-liknande rörelser. (Bojsten 2017.) Armrotation tar även 
Deahl och Wristen (2003) fram, och skriver, att pronation och supination av 
armarna är den starkaste motionen i överkroppen. Enligt författarna är 
armrotationen därtill bland de snabbaste rörelserna. (Deahl & Wristen 
2003.)  
 
Mig har armrotationer och tanken på elastiska armar, som ”andas” ända från 
ryggen, varit till hjälp för att bygga upp volym och en bredare klang. 
Återigen måste jag ändå säga, att åtminstone i mitt fall, för att verkligen 
kunna bibehålla mjukhet och mjukt sjunka in på tangentbottnarna även när 
jag spelar stora ackord eller allmänt fysiskt ansträngande passager, krävdes 
det att jag fick mer kraft i armarna samt i övre ryggmuskulaturen.   
 
Det här arbetet har ställt frågan, om det är möjligt att ha framgång i 
pianospel utan att nå en decima på klaviaturen. Samtidigt har arbetet på 
många sätt utgått från antagandet, att man kan lyckas även med en mindre 
utsträckning. Frukterna av min arbetsprocess har bekräftat mitt antagande. 
Jag har själv för min examenskonsert förberett Brahms och andra stycken, 
som är relativt stora i sin sättning, och kunnat vara nöjd med mina 
studieresultat. Dock, när det gäller min examenskonsert, var framförandet 
av Brahms op. 118 något som jag inte är helt nöjd med. Men detta beror på 
att Brahms var det första verket i programmet och nervositeten påverkade en 
del i början av konserten.  
 
Jag har för detta arbete fått intervjua Marianne Jacobs, som når ungefär lika 
mycket som jag på tangenterna. Med sin långa karriär kan Jacobs anses vara 
ett av de levande bevisen på att pratet om decima som ett minimikrav för 
pianists utsträckning kanske till stor del är marknadsföring, skapad av dem 
som förespråkar mindre klaviaturer. Intressant har det även varit att 
upptäcka, att Jacobs inte heller har stretchat sina händer med 
handsträckningsövningar.  
 
Jacobs är naturligtvis inte den enda framgångsrika pianisten med en ringa 
spännvidd. Till exempel Wael Farouk (Se: 2.4. Små händer) samt finska 
pianisten, Marita Viitasalo, har också med sina karriärer bevisat, att 
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framgång i pianospel inte behöver vara beroende av storleken på pianistens 
händer. Viitasalo når enligt Untamala (2017) bara en oktav på tangenterna. 
 
Frågan om barnvirtuoser, däremot, har inte varit särskilt central för detta 
arbete. Dock är barnvirtuoser en bra påminnelse om att det går att spela 
även ett stort program med små händer. Ett skäl till detta är kanske just 
fysisk talang kombinerad med en exceptionell förmåga att imitera, såsom 
Untamala (2017) resonerar. Därtill tror jag, att det även handlar om 
kroppens tidiga möjlighet att hitta ett optimalt sätt att omvandla musikaliska 
idéer till en klingande form   ̶   innan konceptuella sinnet med alla sina 
komplexa instruktioner samt kritik och ifrågasättande har kommit in. Vår 
kropp kan ju ofta mer än den rationella sidan av oss, om vi bara inte står i 
vägen och hindrar kroppens naturliga funktion genom att låsa systemet.  
 
Detta arbete betraktar ändå saker utifrån perspektivet av en pianist, som 
redan har blivit medveten om sin spelteknik och mognat till att ifrågasätta 
saker i sitt spel. Då kan man inte enbart lita på kroppens naturliga förmåga 
att hitta sin bästa väg vid tangentbordet, utan medvetna strategier är troligen 
något, som en pianist med en ringa spännvidd snarast behöver. Faktum är, 
att dennes händer och kroppsbyggnad inte matchar så bra med kraven och 
formerna av en modern flygel.  
 
Barnvirtuoser har i alla fall varit en viktig ledstjärna för mig under 
arbetsprocessen, särskilt i början av den. Som redan nämnts, fanns det inte 
så mycket lösningsinriktat material för pianister med små händer 
tillgängligt. Egentligen var den 5-sidiga artikeln av Deahl och Wristen 
(2003) allt jag fick tag på i början; Kamolsiris (2002) avhandling hittade jag 
först nio månader senare. Samtidigt gick jag ändå igenom ett till synes 
oändligt antal texter av dem, som förespråkar mindre klaviaturer. Och 
naturligtvis räknar dessa aktörer upp alla problem som uppstår för en pianist 
med små händer vid den moderna klaviaturen.  
 
Därtill har väl alla pianister läst igenom pianisten och pianopedagogen, 
Heinrich Neuhaus bok Om pianospelets konst (19991). Under årtionden har 
boken varit en slags bibel för pianister. Neuhaus ser tämligen pessimistiskt 
på framtiden för en pianist med små händer. Praktiskt taget antyder han, att 
det aldrig kommer bli riktigt bra för någon med en ringa spännvidd. Frågan 
om barnvirtuoser blev alltså en av de nödvändiga, motsatta aspekterna jag 
kunde stödja mig till under arbetsprocessen. 
 
När man ser tillbaka, är ämnet pianist med små händer dock ganska 
massivt. För att bara vara en skriftlig del av ett konstnärligt arbete skulle det 
kanske varit bra att skapa en strängare avgränsning i uppsatsen. Av 
ovannämnda anledningar har det ändå varit viktigt för mig att 
grundläggande diskutera ämnets bakgrund samt framhäva dess flera sidor 

 
1 Den första, tyskspråkiga utgåvan har publicerats redan år 1958 (Lempfrid 2000 ̵ 2013). 
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rörande såväl problematik som lösningsmedel. För att dra maximal nytta av 
detta arbete, har det känts nästan som en oundviklig väg att sikta till en så 
holistisk arbetsmetod och uppsats som möjligt    ̶  inom gränserna för den tid 
som nu stod till förfogande.  
 
Aktuella frågor för ytterligare undersökning skulle trots allt röra trygga 
handsträckningsövningar samt mindre klaviaturer. Jag skulle exempelvis 
gärna titta på en video, där man genomför fungerande sträckningsövningar 
på pianotangenterna och berättar mer om dem. Därtill vore det intressant att 
studera det minde tangentbordets inverkan på belastningsskador och 
pianotävlingsresultat specifikt bland högskolestuderande. Det måste 
självfallet noteras, att tävlingar inte är det enda eller troligen ens det bästa 
sätt att bedöma framgång i pianospel. Men intressant vore att i alla fall se 
resultat. Detta skulle naturligtvis kräva, att mindre klaviaturer blev 
allmännare och ett självklart alternativ vid sidan av det vanliga 
tangentbordet såväl på musikhögskolor som i konsertsalar. Dock vore det 
även bra att man redan i början av sina pianostudier, som barn, skulle kunna 
spela på en klaviatur, som bättre passar ihop med storleken av ens händer.   
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