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Sammanfattning 

Detta är en skriftlig undersökning och reflektion inom konstnärligt självständigt arbete på 

kandidatnivå. Syftet med undersökningen är att diskutera kring tekniskt invanda mönster, om 

det är möjligt att förändra dessa och i så fall hur dessa vanor kan förebyggas och åtgärdas. 

Som hjälpmedel för undersökningen används Sergej Prokofjevs andra violinkonsert i g-moll, i 

vilken det finns många tekniska svårigheter som hör ihop med de aspekter som behandlas. För 

att undersöka detta används olika metoder såsom förändringar i vardagen, olika övningssätt 

och mental träning. Det genomförs även en intervju med Cecilia Zilliacus, professor i violin 

vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Undersökningen av dessa metoder antecknas 

regelbundet och deras effektivitet relaterande ämnet diskuteras. I resultatet av undersökningen 

jämförs olika metoder med varandra och det diskuteras vad som är det mest effektiva sättet att 

hantera tekniska vanor. Undersökningens slutsatser visar att det går att analysera och förändra 

de egna vanorna med hjälp av olika metoder som förändrar den egna övningen. Detta kan vara 

användbart för musiker på alla nivåer som vill hitta strategier för att bli av med sina mönster 

eller fungera som inspiration för att hitta nya övningsmetoder.  

 

Nyckelord: violin, Sergej Prokofjev, vanan, vanor, övning, övningsmönster, effektivitet  

Summary 

This is a written investigation and reflection within artistically independent work at graduate 

level. The purpose of this study is to discuss technical habits and patterns, if it is possible, and 

in that case how these habits can be prevented and remedied. Sergei Prokofiev's second violin 

concerto in G minor is used as an aid to the investigation, in which there are several technical 

difficulties associated with the aspects being discussed. To investigate this, different methods 

are tested, such as changes in everyday life, different practice methods and mental training. It 

also contains an interview with Cecilia Zilliacus, professor of violin at the Royal College of 

Music in Stockholm. The development of these methods is regularly written down and their 

effectiveness related to the topic is discussed. In the summary of the survey, the different 

methods are compared with each other and it is discussed what is the most effective way to 

manage technical habits. The investigation shows that it is possible to analyze and change 

ones pattern with different methods that change the practice sessions. The study's conclusions 

can be useful for musicians of all levels who want to find strategies for getting rid of their 

patterns or serve as an inspiration for finding new practice methods. 

Keywords: violin, Sergej Prokofjev, habit, habits, practice, practice patterns, effectivity 
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1 Inledning 

Människans vardag består av 40 % vanor (Duhigg, 2014, s.13). Det betyder att vi nästan 

hälften av våra timmar kliver in i gamla mönster och därmed inte aktivt väljer hur vår vardag 

ser ut. Med denna insikt är det också logiskt att dra slutsatsen att nästan hälften av de timmar 

en musiker spenderar i övningsrummet går på automatik. Många instrumentalister kämpar 

med att vissa tekniska bitar inte fungerar, hur mycket de än försöker motverka detta. Vissa 

andra besväras av att aldrig komma ur sina tankemönster eller problem med fokus, struktur 

eller koncentration. Alla har någon gång haft problem med att kroppen reagerar på ett sätt 

som ligger långt efter den mentala insikten. Det kan vara allt från att en kroppsdel spänner sig 

på ett ogynnsamt sätt till att alltid spela helt fel ton på samma ställe om och om igen. Med 

detta arbete ska jag ta reda på om, och i så fall hur det går att förebygga, förändra och kanske 

omvända detta fenomen. Med hjälp av Prokofjevs andra violinkonsert och dess tekniska 

utmaningar kommer jag att belysa ämnet med olika ingångar- ett verk fyllt av fällor som kan 

få mig att kapitulera för vanans makt.  

1.1 Bakgrund  

I denna bakgrund kommer vanors fysiologiska förklaring behandlas. Dessutom kommer 

Sergej Prokofjevs andra violinkonsert att beskrivas med både historisk bakgrund och dess 

tekniska svårigheter och hinder som är relevanta för ämnet.  

1.1.1 Hur fungerar hjärnan kring vanor? 

I boken Vanans makt (2014) av Charles Duhigg beskrivs en hel process av experiment som 

ska bevisa teorin om en kedja som utlöses av hjärnan. Denna teori beskriver funktionen av en 

vana som en trestegsmodell som beskrivs som signal, beteende och belöning. Omfattande 

forskning på möss har gjort det tydligt att hjärnan fungerar på ett enkelt sätt och det väldigt 

snabbt efter en repeterad händelse. Det tar alltså bara några gånger för hjärnan att skapa 

synapser som sedan aldrig kommer att försvinna, även om man senare försöker skapa nya 

vanor. Den gamla inlärda vanan kommer alltså alltid sitta kvar, även om man har valt att 

ersätta den med en ny. Detta sker genom att den del som kallas för de basala ganglierna (ibid 

s. 25-27) sätter igång en process som gör att en kedjehändelse utlöses när hjärnan fått en 

signal, trots att resten av hjärnan har gått i viloläge.  

Trestegskedjan fungerar på det sättet att hjärnan tar emot en signal, som kan vara allt från en 

upplevelse eller en känsla som leder till ett visst beteende. Det skulle kunna vara att reagera 

på den känslan man får eller välja nästa steg utefter förutsättningarna som ges. Sedan följer 

belöningen, som alltså är resultatet av beteendet. Hjärnan kommer framöver koppla längtan 
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efter belöningen med beteende och plötsligt har en vana skapats. Ett exempel är att man 

känner en hungerskänsla (signal), väljer att äta en kaka (beteende) och sedan känner en 

belöning i form av att ha stillat hungern. Varje gång man kommer känna denna typ av 

hungerskänsla igen kommer kroppen automatiskt dras till kakan för att komma till samma 

belöningskänsla som tidigare upplevdes (ibid s. 41-66). 

 

För att förändra denna kedja, kommer man aldrig kunna förändra signal eller belöning, vilket 

man kanske kan tro skulle vara nyckeln i det. Det man måste förändra är själva beteendet, 

vilket kan ta längre tid än väntat, beroende på hur stark vanan har blivit. Genom att byta ut 

den där kakan mot ett äpple många gånger om kommer man slutligen känna samma 

belöningskänsla fast man bytte ut beteendet mot något man tycker är bättre. Detta låter inte så 

komplicerat men har en hållhake. Enligt Duhigg måste man ta reda på varför man känner 

signalen till att börja med genom att experimentera (2014, s.242-249). Vill jag ha den där 

kakan för att jag faktiskt är hungrig? Eller är det för att jag är småsugen eller kanske att jag 

vill ha en paus från det jag håller på med? Eller för att den där kakan innebär att jag får ett 

socialt utbyte under fikastunden? Att ta reda på sin signal kallas för habit reversal (ibid s.79). 

För att göra det är en viktig del att dokumentera när exakt och i vilket sammanhang man 

känner signalen. Efter ett tag kommer ett mönster uppenbara sig och då går det att förändra 

beteendet utefter detta så att det i längden faktiskt kommer vara möjligt att ändra vad 

belöningskänslan uppenbarar sig efter (ibid s.69). 

Allt det fysiska hänger naturligtvis ihop med det psykiska som i så många andra fall. Därför 

är det viktigt att även mentalt testa metoder för att hjälpa kroppen att hitta det man försöker få 

den att förstå. I boken Vanans makt nämns olika sätt att hantera vanan att se på sig själv och 

sin prestation eller utveckling (ibid s.105-110). Den framgångsrike simmaren Michel Phelps 

och hans träning anges som exempel. Det diskuteras hur viktigt det är att visualisera 

situationer där man behöver prestera och där man måste låta vanans makt ta över. All den 

träning/övning man lagt ner på något ska bara kunna fungera och gå på autopilot, hur än 

omständigheterna visar sig vara i en specifik situation. I texten beskrivs hur Phelps varje kväll 

innan läggdags visualiserar sig i en utsatt situation där allting går perfekt. Med övningens 

utveckling lägger han till olika scenarion som skulle kunna gå fel eller skilja sig från det han 

är van vid. Genom att mentalt föreställa sig och träna sig i alla möjliga tänkbara situationer 

menar författaren att Phelps är helt förberedd på allt som skulle kunna hända och låter sina väl 

inövade vanor ta över och göra honom till en av världens mest framgångsrika simmare. 

En annan mental träning beskriver Pema Chödrön i sin bok Bryt vanans makt (2016). I boken 

beskrivs på olika sätt metoder för att närma sig ett sätt att finnas i nuet och hur gamla 

tankemönster kan brytas med hjälp av det. I texten tas upp olika mindfullness-strategier upp 

och det läggs framför allt fokus på korta meditationspass i vardagen. Enligt Chödrön kan små 

pauser fyllda med andning och lugn få det mänskliga psyket att hitta tillbaka till en positiv 

grundinställning som främjar inlärning och öppenhet mot nya vägar.  
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Duhigg beskriver hur den amerikanske filosofen och psykologen William James skrev i sin 

dagbok om ett experiment han utförde i sitt egna liv som ledde till den upptäckten att insikten 

om de egna vanorna är vad man själv väljer att de är. Detta innebär att vanan skapas helt av 

hur vi själva väljer att se på livet, vår omgivning och oss själva (Duhigg, 2014, s. 239).  

 

Vid en lektion och muntlig kommunikation med Prof. Stephanie Baer (New York University) 

delade hon med sig av sin teori om att hjärnan fungerar så att den går att stimulera till en 

ständig inlärningsprocess. När man försöker få hjärnan att bygga nya vägar för att lära sig 

något nytt eller förändra ett invant mönster, kan man genom att förändra vissa små detaljer i 

resten av livet ställa in hjärnan på rätt mottaglighet. Genom att alltså stimulera inlärningsdelen 

av hjärnan konstant, ska det gå lättare att lära sig något nytt eller förändra något som redan är 

inbyggt (Baer, 2019). 

1.1.2 Sergej Prokofjev  

Den ryskfödde Sergej Prokofjev levde mellan åren 1891 och 1953. Han levde och verkade 

som dirigent, pianist och kompositör samtidigt som andra ryska giganter inom komposition, 

exempelvis Stravinskij, Sjostakovitj och Glazunov. Hans liv som konstnär i Ryssland var som 

så många andras invecklat, präglat av revolution, två världskrig, exil och samtidigt stor 

uppskattning från olika håll (www.newworldencyclopedia.org/entry/Sergei_Prokofiev). 

 

Redan år 1904 började han studera vid konservatoriet i St. Petersburg där han förvånade med 

sina innovativa idéer. Efter sina studier fick han tillåtelse att utöva sin konst i andra delar av 

världen och reste till bl.a. Paris och Amerika. 1935 var året han bestämde sig för att flytta hem 

till Ryssland igen och det var också då han fullbordade sin andra violinkonsert.  

Han dog den 5 mars 1953 av en hjärnblödning, på samma dag som Josef Stalin, vilket gjorde 

att hans död därmed fick förhållandevis lite uppmärksamhet (www.kennedy-

center.org/artist/composition/3176 ; 

www.newworldencyclopedia.org/entry/Sergei_Prokofiev).  

1.1.3 Sergej Prokofjevs andra violinkonsert  

Prokofjevs musik ansågs innovativ och nyskapande under hans verksamma år. Hans udda 

harmonik och tonspråk var olik det som man hade upplevt förut och passade samtidigt 

ofelbart in i den trenden som skapades av andra ryska avantgardister som Stravinskij och 

Sjostakovitj, där helt nya klanger utforskades. Prokofjevs andra violinkonsert betraktas 

däremot mer konservativ i harmoniken än vissa andra av hans verk, inklusive den första 

violinkonserten. Den skrevs runt den tiden då han funderade på att flytta tillbaka till sitt 

hemland. Den präglas av många olika karaktärer och motiv som återkommer i både 

solostämma och orkester. Konserten består av tre satser (Allegro moderato- Andante assai- 

Allegro, ben marcato) och tillsammans är de ungefär en halvtimme långa.  

Konserten är skriven för violinisten Robert Soetens som tidigare hade arbetat ihop med 

Prokofjev på hans sonat för två violiner tillsammans med Samuel Dushkin.   

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sergei_Prokofiev
http://www.kennedy-center.org/artist/composition/3176
http://www.kennedy-center.org/artist/composition/3176
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Kompositören har själv beskrivit konserten med att den visar på vilket sorts liv han levde när 

han skrev den, nämligen ett liv på resande fot. Huvudtemat i första satsen är skrivet i Paris, 

andra satsens huvudtema i Voronezj, orkestreringen i Baku och premiären gavs i Madrid 

(www.kennedy-center.org/artist/composition/3176).  

1.1.4 Tekniska svårigheter i violinkonserten 
 

Olika delar i denna konserts första sats för med sig vissa svårigheter för mig som dessutom 

har att göra med mina inlärda vanor. Även om all teknik så klart hänger ihop och de ställen 

som tas upp innehåller flera tekniskt svåra aspekter, finns det tydliga svårigheter som kan 

konkretiseras. Alla ställen som tas upp här är exempel och kan appliceras på parallellställen 

genom första satsen.   

o Huvudtemat är utmanande med sina känsliga stråkvändningar. Vändningen måste vara 

mjuk och knappt hörbar, hophängande i spetsen och tät i froschen. Det innebär att det 

behövs ett aktivt lillfinger i höger hand, vilket är en vana jag behöver tillämpa mina 

stråkvändningar. 

 

 

o Denna bit har svårigheter som handlar om fokus och precision innan tonerna klingar. 

Stråkvinkel och kontakt måste vara på plats och perfekt förberedda. Stråken får inte 

kastas på strängen, vilket är en gammal vana jag anammat.  

                                              
 

o Vid detta tempobyte börjar en rad av snabba sextondelar där min automatiska reaktion 

är att spänna min hand och min handled bakåt mot snäckan. Målet är att slappna av 

och bilda en stabil och rak linje i vänster handled 

                                  .  
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o Det snabba partiet bryts nu av med långa, romantiska linjer där det är av stor vikt att 

hitta en jämn stråkhastighet och använda sig av hela stråken, vilket jag sällan gör och 

behöver automatisera.  

                       

 

o Här ligger svårigheten i att alltid börja på rätt sätt med stråken och med rätt mängd 

tagel för att kunna göra tydliga skillnader i dynamiken. Att få koll på hur mycket tagel 

jag använder skulle vara ett stort steg mot fler nyanser och klangfärger för mig.  

                              
 

o Detta ställe är tekniskt och musikaliskt extremt utmanande på alla sätt men också ett 

utmärkt ställe att automatisera hur mycket tryck/tyngd jag lägger i min vänstra hands 

fingrar och vilken vinkel jag sätter ner dem med, alltså hur platta fingrar jag har på 

strängen.  

         

 

o Dessa rullstråk kräver av mig att lägga ner en gammal vana av att gå ur strängen under 

stråkets gång. Här behöver jag stanna i strängarna för att inte ramla ur helt.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  
 

Syftet med detta arbete är att utifrån instudering av första satsen i Sergej Prokofjevs andra 

violinkonsert undersöka på vilket sätt speltekniska och mentala vanor uppstår och förankras 

hos en musiker. Syftet är också att undersöka om och i så fall på vilket sätt de går att 

förebygga eller eliminera efter att redan ha varit ett invant mönster hos musikern. Detta kan 

leda till insikter kring metoder som går att använda för att en individ kan effektivisera sin 

övning och strategiskt förändra vissa bristfälliga sidor i det egna musicerandet. Genom att 

förstå hur det har gått så långt att vissa tekniska eller mentala strukturer definierar vårt 

konstnärliga utövande skulle vi kunna ta tillbaka makten över våra egna mönster.  

2.2 Frågeställningar 

De kommande tre frågeställningarna läggs fram för att förtydliga syftet och vilka punkter det 

kommer ligga mest fokus på i denna undersökning. 

1. Hur fungerar vanor?  

2. På vilket sätt kan vanor förebyggas eller åtgärdas? 

3. Vilka tekniska svårigheter relaterade till mina vanor innehåller S. Prokofjevs andra 

violinkonsert?  

3 Metod 

Under instuderingsperioden av första satsen ur Prokofjevs andra violinkonsert har jag 

sammanställt olika dokumentationer av mina egna tekniska vanor som behöver åtgärdas och 

hur jag med hjälp av olika metoder försökt bryta mönstren i mitt liv och min övning. Jag har 

sammanställt egna tankar kring mina tankegångar under undersökningens lopp och kopplat 

samman dem med metoder jag har valt att testa. Ytterligare ett steg i processen var en intervju 

med Cecilia Zilliacus, vilkens metoder jag valt att testa och även där anteckna i dagboksform.  

3.1 Experiment i vardagen  

Med utgångspunkt från Prof. Stephanie Baers teori (se bakgrund) valde jag att testa att 

förändra mina vanor i livet som att knyta den andra skon först, ta en annan väg till 

skolan/jobbet, hacka löken annorlunda än jag brukar, ta ojämna trappsteg, sova med huvudet 
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vid fotändan, göra saker med vänster (jag är högerhänt) och borsta tänderna med olika händer 

och i olika mönster för att ställa in hjärnan på en konstant mottaglighet för inlärning och 

förändring.  

Ytterligare en metod att undersöka är den som föreslås av Duhigg i Vanans makt. På mitt 

instrument går den att applicera på följande sätt: Jag spänner min vänstra handled bakåt och 

vill ändra på det. Det är en väldigt ingrodd vana som har varit svår att göra något åt. Varför 

känner jag signalen att göra det? När gör jag faktiskt det? Vad känner jag för belöning av att 

göra det? Nästa steg är att försöka hitta samma belöning av att göra ett annat beteende, i detta 

fall en annan rörelse som ändå ger samma tillfredsställelse. För det behövs olika medel av 

dokumentation såsom anteckningar, ljudinspelningar och filmer. 

3.2 Förändringar i övningsrummet 

Jag har på olika sätt experimenterat med att förändra tillvägagångssätt i övningsrummet. 

Genom att tala med andra musiker, lärare och tänka ut själv vilka sätt jag tror skulle kunna 

fungera, har jag valt ut olika håll att rikta min övningsrutin med. Varje period blev tilldelad ett 

specifikt fokus att kretsa kring.  

 

1. Öva utan fast ram 

Med en maxgräns på 5 timmar och inga andra tidsmässiga krav  

2. Byta plats på övningspassen 

Det annars invanda mönstret där varje pass ligger i en bestämd ordning, görs om till 

att alltid komma på olika ställen 

3. Belöningar 

Verbala eller fysiska belöningar i form av uppmuntrande ord eller mat, utveckla idéer 

från boken Vanans makt 

4. Ändrade övningsintervall 

Övningspassen får olika längd och inte alltid samma längd  

5. Basics 

Teknisk grundkurs, ett steg tillbaka för att skapa en bra grund  

6. Lappar, notiser, påminnelser 

Postitlappar och notiser på mobilen, på speglar, kylskåp, min egen kropp eller i 

noterna 

7. Filma, spela in, spegla 

Fokus på att se tekniken utifrån genom film, ljudinspelning eller att titta i spegeln 

8. Mindfulness, pauser 
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Meditera, ta korta pauser, metoder från Bryt vanans makt  

9. Effektivisera, begränsa tid, öva utan instrument 

Begränsa övningstid, ta vara på tiden och öva på andra sätt där instrumentet inte hålls i 

händerna, såsom lyssning, instudering, läsning, osv. 

10. Fokus på högerhand 

Övning med koncentration på höger hands teknik 

11. Fokus på vänsterhand 

Övning med koncentration på vänster hands teknik 

3.3 Mental träning 

Michael Phelps väg till framgång (se bakgrund) är självklart något som fick mig att vilja testa 

att regelbundet visualisera olika situationer och saker jag skulle kunna råka ut för som skulle 

kunna försätta mig i en ovan situation. Jag gjorde detta genom att planera in olika tillfällen där 

jag var tvungen att ta mig tid för det. Vid läggdags valde jag att under en tidsbegränsad period 

på två veckor tänka kring mina prestationer och utsatta situationer.  

En annan variant på detta var att inför varje konsert, provspelning eller uppspel intala mig 

själv mentalt och ljudligt att jag kan lita på mig själv och det jag så noggrant övat in.  

 

Detta går att koppla ihop med William James teori (se bakgrund) om att man blir van vid 

olika sätt att se världen och sig själv. En rätt svårdefinierad metod jag då testade var att ändra 

min vana kring hur jag ser på mig själv, mitt musicerande och framför allt sättet jag väljer att 

se mina problem på. För att uppnå det försökte jag vänja mig vid tanken att jag är tillräckligt 

bra och att de vanor jag anser som tyngande och försämrande kanske inte ens behöver finnas 

om jag ändrar sättet att betrakta dem. Likadant fungerar det med stress. Stress eller 

prestationsångest i sig är inte dåliga. De kan till och med vara ett hälsosamt tecken, eftersom 

det vore konstigt att inte känna av dessa. Det är vad vi gör med dessa känslor som kan 

frambringa negativitet och destruktiv stress.  

3.4 Dagboksanteckningar 

Att mäta en utveckling eller process och att ens vara medveten om att den händer är något 

som jag från början har insett skulle kunna vara ett hinder i denna undersökning. Som i många 

andra situationer är det svårt att se det som man själv är så involverad i dagligen. Det kan 

kännas helt omöjligt att faktiskt sätta fingret på vad det är som sker med det egna 

musicerandet eller på vilket sätt det förändras. För att ge bäst förutsättningar till att kunna se 

en förändring, valde jag att väldigt koncist sammanfatta mina veckor och de olika 

experimenten som jag koncentrerat mig på i den utvalda veckan. För att hålla det enkelt och 

tidmässigt genomförbart hölls dokumentationen väldigt kort med hjälp av en plus- och 
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minuslista, där det fanns i genomsnitt tre punkter i varje spalt. Denna metod ska få mig att se 

svart på vitt vad det var som fungerade mer eller mindre bra men framför allt var det ett 

effektivt sätt att under hela arbetet hålla fast tankarna på målet och faktiskt genomföra alla 

bitar.  

3.5 Cecilia Zilliacus om invanda mönster  

Som min lärare på musikhögskolan har Prof. Cecilia Zilliacus många gånger beskrivit 

övningsmetoder eller tips för att underlätta med instuderingen eller effektiviteten. Genom 

denna intervju får hon möjlighet att sammanfatta dessa mer djupgående. Som hjälpmedel 

valde jag att ställa dessa frågor till henne: 

 

1. Hur upptäcker man en dålig vana hos sig själv?  

 

2. Hur förbygger man dåliga vanor?  

 

3. Vad använder du för metoder när du vill bli av med en teknisk vana?  

4. Vad använder du för metoder när du vill bli av med en mental vana?  

 

4 Analys  

För att undersöka mina egna vanor och hur jag kan förändra dem har jag använt olika 

tillvägagångssätt. Jag ska ta upp och reflektera över de olika metoderna jag har använt och 

huruvida de har fungerat eller inte. Har de fört med sig någon som helst förändring och hur 

mycket i så fall? Vad har anledningarna varit för det? Vad har varit svårt med att genomföra 

de olika metoderna? 

4.1 Metoder  

4.1.1 Experiment i vardagen 

Att knyta sina skor på fel sätt, borsta tänderna med vänster hand och hacka paprikan diagonalt 

var ett roligt experiment från början. Efter ett tag dog dock entusiasmen ut och jag kände att 

jag inte kunde släppa tankarna på alla mina vanor eller att det slutade med att jag glömde bort 

metoden helt. Detta blev till slut en begränsning istället för att öppna nya vägar. Min vilja att 

förändras blev desperat och jag började ifrågasätta allt jag gjorde. Detta kan låta extremt och 

det beror säkert på att jag behöver lära mig att inte ta allt på allt för stort allvar. Ett balanserat 
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användande av denna metod hade säkerligen gett mer resultat. Hur som helst började jag 

tänka mer kring mina sätt att se på mig själv. Jag insåg att denna metod inte bara behöver 

syfta på praktiska detaljer i vardagen utan också på hur jag ser på mig själv och vad jag 

säger/intalar mig själv. Jag kom till insikten att jag nog många gånger intalar mig själv fel 

saker om min prestation. Det var också något som kom på tal med mina medstudenter och 

min lärare på våra gemensamma lektioner. Jag fick höra att jag tänker för negativt kring min 

prestation. Det påstods att mina vanor inte försvinner på grund av att jag försöker för mycket, 

att jag sätter en spärr i mig själv istället för att bara låta förändringar komma till mig. Detta 

kan låta diffust men fick mig att inse att jag i framtiden behöver ändra mina mentala bitar i 

vardagen mer än de praktiska.  

 

4.1.2 Förändringar i övningsrummet  

 

1. Öva utan fast ram 

Denna metod fick mig att reflektera mycket kring min egen utveckling och stress. Ett 

tydligt mönster uppstod när jag insåg att några timmar mer eller mindre inte verkade 

göra någon som helst skillnad i min prestation. Det kunde snarare vara så att jag trots 

mindre övning fick beröm för min utveckling av lärare eller kollegor. I längden gör det 

så klart skillnad hur mycket man övar men detta fick mig att fundera kring effektivitet 

och att livet är flexibelt. Så varför inte låta min övning vara flexibel?  

2. Byta plats på övningspassen 

Detta var något som jag inte själv märkte skillnad av. Metoden handlar mer om att låta 

hjärna upptäcka nya vägar och ha den inställd på inlärningsläge konstant. Kanske 

gjorde det omärkbara att jag som den vanemänniskan jag är, många gånger hade svårt 

för att följa de noggrant uttänkta scheman jag hade skapat. Det var enklare att börja 

med det passet som jag alltid börjar med, skönare att avsluta med något som jag visste 

skulle göra mig tillfreds. Här hade jag alltså svårt att bryta vanecirkeln. Samtidigt som 

jag såg det som ett nederlag kunde det bära med sig fördelar som lugn, kontroll och 

trygghet för mig. Jag vill egentligen utmana mig och mina strukturer men om de 

mönstren som jag är så bekväm med får mig att må bra kanske det inte är värt att 

tvinga sig till något annat. En stor del i övningsrummet är till slut ändå fokus och 

stabilitet.  

3. Belöningar 

Metoden att ge sig själv belöningar när man gör något på rätt sätt blev mer invecklad 

än jag trodde. Charles Duhiggs teori bär med sig att man måste kunna hitta en signal 

och ett beteende för att kunna ändra på resultatet. Det svåra med fysiska vanor är att de 

bara händer utan att jag tänker. Att bli medveten i precis rätt stund om vad som händer 

var utmanande. Det är inget val att jag spänner mig på fel sätt, vilket gör att det inte 



 11 

alltid är resultatet av en signal. Hursomhelst försökte jag hitta belöningar i form av 

Power poses eller berömmande känslor mot mig själv när jag visste att jag hade gjort 

något bra. Att ge mig belöningar i form av mat var redan från början en dålig ide, av 

den logiska anledningen att jag inte kan stå och småäta i övningsrummet.  Däremot 

försökte jag belöna mig själv genom restaurangbesök, fler lediga stunder eller 

spabesök när jag hade utmanat mig på något sätt med musiken. Detta kunde vara 

terminsprov, uppspel eller de provspelningar jag utsatte mig för under hösten. Av att 

göra så kände jag mig mer positivt inställd till utmaningar och nervositet och har 

faktiskt känt mer stolthet uppskattning över mig själv. 

4. Ändrade övningsintervall 

Här fick jag ett liknande resultat som när jag bytte plats på övningspassen. Teorin var 

rimlig på papper men i praktiken svårare att utföra, just för att jag själv inte märkte 

någon skillnad. Hursomhelst är detta något som fick resten av min kropp att må bättre 

när det gäller spänningar. Att ha olika långa pass innebar olika långa belastningar för 

min rygg eller mina händer.  

5. Basics 

Man skulle kunna påstå att teknisk stabilitet som att gå tillbaka och dubbelkolla sin 

teknik alltid är givande. Så var det självfallet också i detta fall. Att ta ett steg tillbaka 

och vara extra noggrann med de tekniska aspekterna jag har problem med hjälpte mig. 

Däremot tog det för mycket tid. Den veckan jag valde att skänka till detta fick mig att 

inte komma så långt jag behövde inom resten av mitt arbete. En lösning på detta var 

att påbörja dagen med ett uppvärmningspass där jag gav ett utrymme för den tekniken 

jag behöver ta ett steg tillbaka med. Jag började med detta i början av undersökningen 

och har inte lagt av med den en enda dag. Kontinuiteten i ett sådant inslag i min rutin 

fick mig att både hinna med allt jag ska och samtidigt lägga lite extra krut där jag 

behöver.  

6. Lappar, notiser, påminnelser 

Under ett övningspass är det lätt att komma in i det jag håller på med så mycket att det 

är svårt att komma ihåg alla de tekniska aspekterna jag försöker förbättra. Därför satte 

jag fast lappar med påminnelser på speglar, bord och notställ för att plötsligt påminnas 

om det när blicken glider förbi dem. Detta fungerade medelmåttigt. I början av ett pass 

kunde jag överraskas av exempelvis lappen som satt på spegeln men efter ett tag blev 

även den en vana och jag förbisåg den. Något som fungerade bättre var att ställa en 

timer på mobilen som påminde mig. Det var inget jag blev van vid på samma sätt. 

Nackdelen med den var att den kunde stoppa mitt fokus och att jag var tvungen att 

bryta fysiskt för att stänga av den.   

7. Filma, spela in, spegla 

För att göra mig av med vanan att spänna min handled bakåt försökte jag applicera 

Duhiggs vanekedja. Jag försökte under min övning vara medveten om när exakt jag 

kommer på mig själv med att göra denna rörelse och vad jag känner för 
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belöningskänsla efter att ha gjort den. Jag filmade mig själv för att se när jag gör det 

utan att vara medveten om det. Efter ett tag hittade jag mönstret att det hängde ihop 

med svåra ställen och att det kändes lättare för min hand och speciellt mitt lillfinger att 

nå alla grepp. Det jag försökte byta ut var att inte böja det bakåt för att känna samma 

belöning. Jag började tänka efter varje gång jag visste att jag skulle komma till ett 

svårt ställe och göra precis tvärtemot det jag brukar göra med handleden. Efter ett tag 

började jag få samma belöning, nämligen att det var mer bekvämt att spela på det 

sättet. Med hjälp av att filma mig eller spela in ljud själv kunde jag komma på alla 

dessa mönster kring flera tekniska fel som jag inte kunde hitta utan inspelningen. 

Spegeln har alltid varit ett viktigt verktyg för mig och därför märkte jag ingen skillnad 

gällande att titta mer i spegeln. Ibland upplevde jag till och med att det var givande att 

inte titta i spegeln, utan bara försöka känna vad som var rätt.  

8. Mindfulness, pauser, avslappning 

Avslappning är något jag tar mig alldeles för lite tid för. Det märktes tydligt i när jag 

tog mig utrymme för detta och alla mina spänningar som i protest blev värre. Min 

överansträngning i tummen som besvärat mig under en lång period hade aldrig varit 

ett så stort problem som då. Det var ett tydligt tecken för mig. Metoden var annars 

svår att märka någon förbättring av, förutom att jag kände mig lugnare och mer 

tillfreds de dagar jag började med en kort andningspaus eller meditation. Att vara med 

i nuet gynnar antagligen övningen men som med allt annat måste även det tränas på 

och jag tror att min väg till ett övningspass där jag är helt och hållet i nuet ligger en 

bra bit bort. Just för mina tekniska vanor gör denna metod alltså inte så stor skillnad. 

Däremot för mina mentala vanor kan det säkert ge mycket i framtiden.  

9. Effektivisera, begränsa tid, öva utan instrument 

Denna metod fick mig att tappa tid och känna mig mindre förberedd. Det kan vara så 

att det inte alls stämde men jag kände mig hur som helst stressad över att inte hinna. 

Samtidigt fick den mig att äntligen hinna med de saker jag aldrig annars tar mig tid 

för, som att läsa böcker eller tidningar om fiolspel eller lyssna på podcasts om 

prestationsångest. Sådant som antagligen ger lika mycket som att stå och öva. Därför 

bestämde jag mig för att i framtiden införa vissa pass där jag lägger fokus på sådant 

som jag inte håller i instrumentet för men anpassa dessa pass utefter den tid jag har 

den specifika veckan för att hitta balans.  

10. Fokus på högerhand 

Detta var den metoden som jag märkte mest förändring av! Jag fokuserade helt och 

hållet i en vecka på bristfälligheterna i höger hand och märkte direkt en enorm 

skillnad. Nackdelen var att jag inte fokuserade på något annat och därför hann mindre.   

11. Fokus på vänsterhand 

Man kan tro att resultatet av denna vecka blev samma som med veckan innan, där 

högerhanden var i fokus. Dock märkte jag mindre skillnad än innan. Detta kan bero på 

olika saker som är instrumenttekniska. En annan tanke är däremot att jag har haft 
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vanor jag har i min vänsterhand längre än de i höger. För några år sedan la jag om 

tekniken i höger helt och hållet, vilket jag aldrig har gjort med vänster. Här skulle man 

alltså kunna se beviset på att det tar längre tid för längre ingrodda vanor.  

 

4.1.3 Mental träning 

Min mentala träning är svårare att beskriva, antagligen har den många gånger hänt när jag 

själv inte ens är medveten om det. Det har varit svårt att följa en struktur kring den, eftersom 

livet är så ombytligt och så även humöret. Det har känts konstigt att under de dagar jag känner 

mig tillfreds med mitt övande och musicerande att motivera mig till att visualisera. De dagar 

jag däremot hade behövt det kan det ibland ha känts för tungt och ledsamt. Att planera in 

visualisering är alltså det som har varit svårast. Jag försökte under en period schemalägga det 

innan läggdags men ofta har det slutat med att jag glidit ifrån med tankarna eller helt enkelt 

somnat. Nästa steg i denna kedja av försök innebar att jag visualiserade framgång och 

tillfredsställelse precis innan viktiga uppspel, provspelningar eller konserter, vilket har gett 

mer märkbart resultat. Att försöka bryta mina mönster i hur jag tänker kring mitt spel precis 

innan jag går på scen har hjälpt mig otroligt mycket. Något som jag också lyckats göra 

kontinuerligt är att lyssna på podcasts om olika relaterande ämnen. Helt plötsligt kunde jag ta 

in det som sas, även om det var något som jag hade vetat om väldigt länge. Ett exempel är att 

nervositet och prestationsångest inte behöver vara något dåligt. Det har jag alltid hört och 

förstått men inte kunnat leva efter. Slutligen gick det in. På något sätt har min mentala träning 

hittat en lucka för att ta sig in i mitt undermedvetna.  

 

4.1.4 Dagboksanteckningar 

Att anteckna allt jag har reflekterat över och varit med om har hjälpt mig inte minst för att 

kunna sammanfatt allting i detta arbete men också för att se mönster och komma närmare mig 

själv. Jag har förstått på ett helt annat sätt hur jag fungerar, vad i livet som påverkar vad och 

vilka sorts metoder det är som funkar för mig och är möjliga att hålla sig till under en längre 

period. 

 

4.1.5 Intervju med Cecilia Zilliacus 

 

1. Hur upptäcker man en dålig vana hos sig själv?  
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För att hitta sina egna felaktiga vanor menar Zilliacus att det märks när man försöker 

undvika något. Det är ett tydligt tecken på att något är fel och borde åtgärdas. För att 

upptäcka det på andra sätt kan man spela in sig själv, filma eller be andra att lyssna 

eller titta efter förbättringsmöjligheter. Dåliga vanor kan också bero på ett tankefel, 

eller ett felaktigt riktat fokus. Det är också viktigt att fråga sig om det tekniska felet är 

en konstant vana eller bara något som händer på ett specifikt ställe.  

 

2. Hur förbygger man dåliga vanor?  

 

Zilliacus menar att man förebygger dåliga vanor genom att hålla på med ”basala 

rutiner”. Hon menar att fiolspelet måste vårdas precis som man borstar tänderna. Detta 

innebär en bra fysisk uppvärmning och skalor. Skalorna ska användas för att skapa rätt 

teknik från början. Det är däremot svårt att upptäcka att man inte applicerar skalornas 

teknik på hela tekniken. Som så mycket annat tar det tid. De saker man vet har man 

kanske inte vetat så länge och det tar längre tid för något att verkligen sätta sig i 

ryggmärgen. Det gäller att ha tålamod och arbeta på bra under tiden. Regelbundna 

rutiner är viktiga men det är också viktigt att rutiner inte bara sker på automatik. Den 

aktiva hjärnaktiviteten måste finnas med. Baksidan med rutiner är att detta aktiva 

tänkandet stängs av. Det är viktigt att motverka det med att hela tiden försöka hitta nya 

sätt att fokusera på och introducera nya övningar i de basala rutinerna.  

 

3. Vad använder du för metoder när du vill bli av med en teknisk vana?  

 

För att bli av med ett teknisk inlärt problem vid ett specifikt ställe menar Zilliacus att 

man behöver utgå från små komponenter. Det går att börja med en enda not och 

försöka lägga på mer och mer efter det. Det går att testa att ta stället ifrån sitt 

sammanhang helt och hållet genom att antingen byta stråk, frasering eller musikalisk 

idé. Hon anser också att man måste ta sig an problemet från ett annat håll än det som 

är fel. Hur ska det låta? Hur ska det kännas? Om man först lyckas besvara dessa frågor 

med att hitta rätt sätt att spela går det att alltid utgå från detta som mall.  

För att åtgärda en vana som är långvarig går det att bestämma sig för att lägga fokus 

enbart på det problemet i en eller flera veckor för att ha möjlighet att fördjupa sig i det.  

 

4. Vad använder du för metoder när du vill bli av med en mental vana?  

 

Detta menar Zilliacus är en väldigt svår bit att arbeta med. Hon påstår dock att samma 

princip som hos en teknisk vana går att applicera här. Att intressera sig så pass mycket 

för något och fokusera enbart på det gör att man är för upptagen för att hinna tänka på 

något annat. Trots att det är väldigt svårt kan man försöka att rikta tankarna åt rätt håll. 

Ibland fungerar det, ibland inte, men detta behöver man ha överseende med. Även det 

här tar tid och det går inte att alltid göra allt perfekt, det finns så mycket att tänka på.  
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5 Slutsatser 

I detta avsnitt ska jag sammanfatta vad mina metoder lett till, hur det påverkat och på vilket 

sätt jag ska fortsätta jobba med detta. För att kunna komma fram till ett resultat framhäver jag 

mina frågeställningar igen: 

1. Hur fungerar vanor?  

2. På vilket sätt kan vanor förebyggas eller åtgärdas? 

3. Vilka tekniska svårigheter relaterade till mina vanor innehåller S. Prokofjevs violinkonsert? 

 

Som det framgår har de olika metoderna lett till olika resultat. Vissa har fört med sig stora 

förändringar, andra knappt märkbara eller inga. Det kan självklart bero på hur mitt liv sett ut i 

övrigt. Vissa övningsveckor har jag haft mycket tid och energi för att fokusera på den 

metoden jag använt just då. Andra veckor har jag haft stress, privata distraktioner eller annat 

som kommit i vägen för att fullkomligt kunna lägga fokus på min dåvarande metod. Detta är 

något jag inte tog med i beräkningen när jag planerade inför undersökningen. Den mänskliga 

faktorn i det hela är något som jag arrogant nog inte hade räknat med men som samtidigt 

gjorde att undersökningen blev den empiriska studien den blev. Mitt resultat är därför korrekt 

även i praktiken och inte bara i teorin. Metoderna är applicerbara på alla normalfungerande 

människor med bra och dåliga dagar, svårare och lättare perioder.  

 

Prokofjevs violinkonsert har varit försökstycket i detta arbete och jag vill påstå att jag kommit 

en lång bit på den. Jag hade säkerligen inte kunnat komma så långt utan detta aktiva letandet 

efter strategier för att ta mig an den. Framför allt tror jag att analyserandet av dess svårigheter 

och hur jag ska lösa problemen fick den att utvecklas så mycket. Möjligtvis fanns kunskapen 

redan där men att jag tog mig tid att analysera och reflektera kring olika tillvägagångssätt var 

den huvudsakliga faktorn i utvecklingen. Även om jag hade hoppats på ännu mer förbättring i 

vissa tekniska aspekter, ledde arbetet fram till att jag har en bättre stråkkontroll, mer kontakt 

med strängen, klarare klang och en mer avslappnad vänster hand och handled.  

Det är svårt att veta vad exakt som egentligen ledde till den förbättring jag såg. Även om jag 

har analyserat de olika tillvägagångssätten, skulle det kunna vara så att en kombination av alla 

dessa metoder tillsammans har lett till ett resultat. Metoderna som jag testat veckovis, 

förändringarna i vardagen och den mentala träningen innehåller väldigt många aspekter med 

mycket innehåll. Det gör det svårt att sätta fingret på exakt vad som lett till vad. Hur som helst 

är det kanske inte nödvändigt att veta det i detta fall, det skulle till och med kunna vara 

omöjligt att ta reda på. Jag kan anta att mitt medvetande kring ämnet, mig själv och min 

övning har lett till mitt resultat. Att jag skapat en uppmärksamhet kring mig själv och även det 

jag inte kan styra över (hur hjärnan fungerar) har fått mig att se nya mönster. Kritiskt 

tänkande till mina egna metoder är antagligen den stora anledningen till en förändring. Med 
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det som utgångspunkt hade det kanske inte spelat någon roll vad mina metoder var. Detta 

knyter an till det som sades under intervjun. Att lyssna mer noggrant och ifrågasätta hela tiden 

om jag uppnådde det jag ville eller inte är det som ledde till förbättring.  

Undersökningen har fått mig att komma till helt nya insikter om mig själv och mitt övande. 

Jag har till exempel insett att jag är otroligt strukturerad och att det ofta är en stor hjälp för 

mig. Jag får saker gjorda, hinner alltid med det jag ska och är förberedd inför de projekt som 

ligger framför mig. Däremot har mina metoder också fått mig att inse att min struktur kan 

vara i vägen för mig. Jag har knappt någon spontanitet i min vardag och därmed min övning. 

Under undersökningens gång har jag tillåtit mig själv att vara mer av det jag behöver vara i 

stunden. Jag har applicerat olika övningsmetoder som i slutändan fått mig att prova nya saker 

och komma till nya insikter.  

Jag kommer fortsätta ta reda på information om inlärning och vanor för att hitta ännu fler sätt 

att förbättra min övning och mitt spel. Även om undersökningen lett fram till en hel del 

resultat, är det en lång bit kvar tills jag faktiskt blivit av med de vanor jag försökt motarbeta i 

denna process. Detta leder mig in på min fundering till tid. Tid är den enda komponenten jag 

inte själv kan förändra. Jag kan visserligen försöka effektivisera den tiden jag har till mitt 

förfogande men saker har tagit mycket längre tid än jag förväntade mig. Mitt förväntade 

resultat var att efter i ett intensivt halvår ha koncentrerat mig på detta, kommit ifrån mina 

dåliga vanor helt och hållet. Nu inser jag att det krävs mer tid för att förändra vissa vanor som 

sitter kvar sedan många år. Som Charles Duhigg beskriver (2013, s. 25-28) finns de vägar 

som kopplats i hjärnan kvar, även om en ny väg skapats. Det är alltså otroligt lätt att falla 

tillbaka. Vissa andra vanor krävs det bara en insikt för. Detta skulle kunna bero på hur starkt 

en vana sitter men jag tror också att det har med emotionell mognad att göra. Ett exempel är 

hur min reaktion till stress och prestation plötsligt förändrades, helt enkelt för att jag var redo 

att emotionellt lämna det mönstret jag hade haft. Ingenting nytt tillkom, de saker som fick mig 

att förändras hade jag hört otaligt många gånger förut. Men plötsligt kunde det sjunka in. Var 

kommer då en sådan emotionell mognad ifrån? Det skulle kunna appliceras på den metoden 

som handlar om att ändra sina vanor i hela vardagen. Att jag försökte ställa in min hjärna på 

ett sätt som skulle ta in all ny information fick mig möjligtvis att vara mer mottaglig också för 

nya emotionella vägar.  

Cecilia Zilliacus lyfter fram vanor med ett delvis självklart och delvis innovativt sätt. Många 

saker hon berättar är inga nyheter men ändå något som jag inte har kopplat ihop med detta 

ämne. Att spela skalor och värma upp på rätt sätt må verka självklart men jag hade aldrig 

tänkt på dem som de ”basala rutinerna” hon väljer att beskriva dem som. Jag har alltid förstått 

att de är avgörande för en god teknik men att använda skalor för att förebygga dåliga vanor 

var en ny insikt. Hon rör också en öm punkt hos mig och antagligen de flesta andra musikerna 

när hon påstår att man undviker ställen som innehåller problem i ett musikstycke. Att höra 

henne tala om detta fick mig att inse att jag till en viss grad gör exakt det. Att ha haft det i 

bakhuvudet när jag övat har sparat mig mycket tid och energi.  
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En metod Zilliacus föreslår är att lägga extra fokus på bara ett problem för att motverka 

långvariga vanor. Detta bekräftar också det jag kom fram till när jag valde att fokusera på 

enbart ett problem.  

 

Att spela in mig själv brukar jag vara bra på, denna metod var alltså ingenting nytt. Däremot 

är jag sämre på att filma mig i övningsrummet. Konserter brukar filmas av mig men i det 

vardagliga livet är det omständigt att göra det. Hur som helst innefattade en av mina metoder 

detta och gav som tidigare beskrivet bra resultat i syftet att upptäcka fel hos sig själv.  

Att spela upp vissa problematiska ställen för studiekamrater har varit en stor tillgång som jag 

lätt glömmer bort att jag har. Alla mina medstudenter sitter på så otroligt mycket kunskap och 

information. Det hjälpte mig otroligt mycket att spela upp för andra och be om respons efter. 

Att spela för olika sorts instrumentalister har dessutom varit givande för att upptäcka aspekter 

som inte är enbart fioltekniska.  

 

Zilliacus sätt att se på fokus är något som inspirerade mig men också var svårt att faktiskt 

utföra. Att fokusera på något eller rikta tankarna så pass mycket åt ett håll som gör att det inte 

går att fokusera på något annat låter som en fantastisk lösning men är svårare än jag trodde. 

Det finns så mycket att tänka på och när man lägger nervositet på det kan det bli ännu svårare 

att rikta tankarna till ett konstruktivt sätt.  

 

Att ta sig an en vana från ett annat håll än från problemets har varit en ögonöppnare. Jag har 

under resten av denna undersökning alltid försökt hitta en lösning på problemet genom att 

sätta mig in i det och försöka förbättra det därifrån. Zilliacus sätt att börja där det låter och 

känns bra och försöka bygga upp till det har gett mig helt nya saker att fundera på och ett 

annat fokus att testa i övningsrummet. Hittills har jag lyckats dåligt med att öva på detta sätt, 

eftersom jag ofta först lägger märke till problemet. Jag tycker sällan att något känns så på pass 

bra att jag vill utgå från det. Det är svårt att lösa ett problemställe med att spela det precis som 

jag vill att det ska vara, då jag inte kan göra det utan att först lösa problemet. Detta är något 

jag får arbeta mer med för att förstå helt och hållet. Möjligtvis handlar det om att applicera 

Zilliacus metod att utgå från en ton i taget. Att börja smått, kanske med en enda ton, och 

expandera utifrån det är kanske lösningen på allt. För det krävs det dock tålamod. Detta får 

mig att komma in på den delen av intervjun som för mig ledde till den viktigaste insikten. Det 

som är väldigt tydligt i samtalet med Zilliacus är nämligen det jag kommit fram till själv med 

mina metoder. Tid och tålamod är avgörande för att en vana ska sätta sig i ryggmärgen, 

syftande på både fysiska och mentala vanor. I väntan på detta måste en musiker se till att hitta 

en bra balans mellan rutiner och automatik och att hela tiden hitta nya vägar och introducera 

andra övningssätt och strategier. Även om man är en person som har dåligt tålamod med den 

egna utvecklingen, går det inte att göra annat än att öva bra, hitta nya vägar och lita på att det 

med tiden kommer ske på automatik. 

Inför framtida arbeten med till exempel inlärning eller övning kommer jag försöka ha en 

större flexibilitet i det jag gör. Jag måste lära mig att ta den mänskliga faktorn i beräkning. 

Livet ser olika ut och att kunna anpassa mitt arbete efter det kan leda till helt nya insikter och 
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förbättringar istället för att alltid tvinga vardagen att följa samma mönster och riktlinjer. En 

kombination är antagligen det bästa för det jag undersökt. Tiden är något som också behöver 

tas med i beräkning till en större utsträckning, både i min egen utveckling men också i hur 

lång tid jag väljer att lägga på varje moment. Så som jag lyckats ta mig en bra bit i 

stresshantering ska jag försöka ta mig till ett bättre tålamod.   

Min slutsats är alltså att det är möjligt att förebygga och vända på dåliga tekniska vanor. 

Lösningen är framför allt tid och tålamod men nästan likaså medvetenhet om var allting 

kommer ifrån och varför kroppen eller psyket inte kan låta bli att ta samma mönster om och 

om igen. Med hjälp av mental träning, olika strukturer, övningsmetoder, utmaningar och lite 

spontanitet kan en musiker förbättras drastiskt. Det gäller att prova sig fram till vilka metoder 

som fungerar bäst för just den egna kroppen och var man befinner sig mentalt.   
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