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Examensarbete	  Master	  i	  kördirigering	  2011	  
	  

Psykologiska	  aspekter	  av	  att	  vara	  dirigent	  
	  

 

”Utveckling är kul men också en otroligt jobbig och smärtsam process………” 

 

……sa en vän till mig när jag skulle börja min utbildning till dirigent, och visst fick hon rätt. 

Att bli dirigent innebär en lång resa inom sig själv där man hela tiden måste utmana sina 

skelett i garderoben och gå förbi sin värsta musikaliska skräck för att komma fram som en ny 

människa vid resans slut. Men vem säger när resan är slut? Tar den slut? Eller hittar vi bara 

nya resmål? 

 

”Per aspera ad astra” 
”genom svårigheterna till stjärnorna” 

 

När jag skulle välja ämne för min examensuppsats fick jag ganska snabbt panik. Hur skulle 

jag välja, vad hade jag av intresse att skriva? Skulle jag skriva om en kompositör, eller ett 

stycke? Tonsättarna kan ju skriva om sin process när de skriver sitt examensopus, men vad 

skulle jag skriva om, hur jag studerade in Friede auf Erden? Sedan slog det mig att det finns 

en annan process som jag kunde skriva om: processen att bli en ledare, att lära sig hantera den 

psykiska pressen som det innebär att vara dirigent och att utforska om det egentligen bara är 

vi själva som skapar denna press. När man talar om de psykologiska aspekterna av att vara 

dirigent finns det givetvis många perspektiv att närma sig detta ämne ifrån. Det 

professionella, amatörperspektivet, inifrån dirigenten och ut, utanför dirigenten och in m fl 

och jag kommer nog att snudda vid ett flertal av dem. 

 

Om man frågar någon, som inte är dirigent, vad det innebär att vara dirigent och vad man 

måste kunna, kan man få ganska varierade svar beroende på om man frågar någon som har 

musik som sitt yrke eller vem som helst på stan. Det finns nog ändå en självklar gemensam 

nämnare i alla svar, man ska stå framför en kör eller orkester och vifta med armarna. Givetvis 

finns det även olika uppfattning om hur komplicerat och utmanade detta är. De flesta blir 

förvånade när man berättar att utbildningen i sin helhet är minst fem år lång. Vad gör ni då, 



under så lång tid? Undrar många. Vi lär oss repertoar, vi lär oss en del repetitionsteknik, lite 

musikteori ingår också, men framför allt lär vi oss hur vi ska dirigera för att kunna leda våra 

sångare och få dem att framföra musiken som vi vill. Men detta är bara koreografi, som en 

dans, något som många människor kan lära sig med rätt träning. Jag har sett 4-åringar dirigera 

svåra symfonier på Youtube, med fantastisk gestik, värdig den bäste av dirigenter.  

Detta är enligt min åsikt den lättaste delen av att vara dirigent.  

 

Men vad är det som gör en bra dirigent? Finns det något man inte kan lära sig, bara utveckla 

om det redan finns? Ja.  

Vi behöver naturligtvis en stor portion musikalitet och en vilja att förmedla något och uttrycka 

oss, vi behöver också ett stort mått av en ganska svårdefinierbar intuition. Det finns någon 

form av aura som omger en bra dirigent, som får andra människor att lägga märke till denna 

person vare sig denne säger eller gör något speciellt eller inte. Någon typ av medfödd 

ledarinstinkt som andra människor intuitivt känner igen. En bra dirigent tillför musiken det 

lilla extra som är så svårt att sätta fingret på och som gör framförandet unikt och magnifikt.  

Det här är den svåra delen av dirigentskapet, att försöka förstå vad tonsättaren vill säga. Att 

göra sig en bild som man sedan förmedlar, att utveckla, att prata om det som inte står i 

noterna. Framför allt att tillföra energi och att inte ge sig förrän man når målet. Att våga gå i 

motvind lika obehindrat som i medvind. Vad är den verkliga utmaningen i att stå framför en 

grupp som består av högkvalificerade musiker som skulle klara det mesta alldeles utmärkt 

utan en dirigent framför sig? Vad är vår verkliga uppgift? Utmaningen ligger i att inte bli 

livrädd och att inse att ingen annan kan leverera just min tolkning av musiken.  

 

För att klara av det behövs ett ganska stort mått av självförtroende men också ödmjukhet. 

Amatörer och Professionella 
	  
När man skriver om dirigering, och framför allt kördirigering, måste man komma ihåg att det 

finns två olika sfärer att ta hänsyn till, amatörsfären och proffssfären. De olika områdena 

ställer olika krav psykologiskt på dirigenten, helt enkelt för att förutsättningarna och 

förväntningarna är olika. I den mån dirigenten blir bedömd är det förmodligen så att 

bedömningsgrunden är mer av det musikaliska slaget inom proffssfären. Dirigenten förväntas, 

förutom att han/hon är trevlig och inspirerar sina sångare, leverera ett högt musikaliskt 
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resultat, medan det i amatörsfären handlar mer om grupp-psykologi. Dirigenten förväntas, 

förutom att han/hon levererar ett högt musikaliskt resultat, även se till så att gruppen mår bra, 

utvecklas och går från repetitionen nöjda och tillfreds (inte nödvändigtvis samma sak som 

glada). Samma ingredienser finns alltså i båda sfärerna men infallsvinkeln är annorlunda.  En 

kördirigent måste kunna hantera båda sfärerna och deras förväntningar, då det finns ytterst få 

kördirigenter som kan livnära sig på att bara dirigera i den professionella sfären. 

Den psykiska pressen 
	  
Ett gott självförtroende är något som underlättar yrket som dirigent. Risken att bli knäckt 

under sitt yrkesliv ökar betydligt om självförtroendet sviktar.  

 

Ofta är vi dirigenter väldigt snabba att ta till oss kritik, men inte lika snabba att ta till oss 

beröm. Varför? Är det kanske så att vi förväntar oss kritik eftersom vår yrkesroll hela tiden 

innebär att vi ska kritisera andra. Eller är vi så vana att kämpa mot vinden så vi fortsätter 

kämpa även när vinden har vänt? Komplimanger kan man nog som dirigent få ganska ofta, 

men kanske inte så ofta från sångarhåll. Det finns givetvis rimliga förklaringar till det. Vi 

träffas varje vecka och kämpar med och mot varandra för att nå ett gemensamt musikaliskt 

mål och det är väl generellt så att det är svårt att se värdet i det man har närmast sig. Hur ofta 

berömmer vi våra familjemedlemmar? Vi tar dem ofta för givna, och detsamma gäller nog 

mellan dirigenter och sångare, man saknar inte kon förrän båset är tomt. Som sångare vet jag 

att det inte är så ofta man går fram och berömmer sin dirigent, jag har sjungit hela mitt liv och 

kan nog räkna gångerna på två händer. Men just därför bör vi lyssna och ta till oss deras 

beröm extra noga, istället för att vifta bort det, för när det kommer, kommer det från hjärtat. 

 

Dirigentrollen i sig är väldigt ambivalent. När vi arbetar musikaliskt med vår ensemble måste 

vi se oss själva som suveräna i ordets verkliga mening, vi kan inte ha fel, för ensemblevärlden 

är nog en av de få kvarvarande verkliga diktaturerna. En ensemble kan inte fungera utan en 

ledare, man kan försöka praktisera demokrati till en viss gräns, men i slutändan måste någon 

bestämma, det säger sig självt. Hur skulle det låta med tjugo olika, individuella tolkningar av 

samma stycke, framfört samtidigt? Skulle vi ha fel så har vi rätt även när vi har fel, eftersom 

vi är den musikaliska ledaren. Det är lätt att en sådan position stiger en person åt huvudet och 

man blir arrogant eller hänsynslös. Det är även lätt att missta ett sådant beteende för 



självsäkerhet eller gott självförtroende. Men dirigentrollen innehåller samtidigt ett stort mått 

av lyhördhet och ödmjukhet. Att jobba med andra människor och ha förmågan att leda dem 

kräver ett mycket större mått av självförtroende, för det innebär även att kunna erkänna att 

man kanske har gjort fel på ett personligt plan även om man har rätt musikaliskt. Jobbar man 

med musik jobbar man väldigt nära den mänskliga själen och det är lätt att omedvetet såra 

andra i vår iver att förbättra det vi hör. 

En person som utanför dirigentrollen hela tiden anser sig ha rätt får också utstå hård 

granskning och kritik. Man måste bevisa att man faktiskt vet bäst, att det inte bara är tomt 

prat. Även om det är dirigentrollen som i sig betyder att vi inte kan ha fel, inte vår person, 

följer en del av detta bevisbehov ofelbart och undermedvetet med när sångare bedömer sin 

dirigent. Jag är övertygad om att sångarna har stor respekt och tillgivenhet för sin dirigent 

men de ställer även, med rätta, väldigt höga krav på densamme, ett slags bevis på att det inte 

bara är tomt musikprat. Detta gäller förstås främst i ensembler som arbetar med samma 

dirigent under längre perioder och utvecklar en relation. 

 

De största dirigenterna får en position som nästan kan jämföras med gudars. Inte bara de 

största dirigenterna, utan även en kantor som leder sin kyrkokör eller en körledare som leder 

sin amatörkör, får i många av sina sångares ögon statusen av en övermänniska. En kördirigent 

har ofta sitt eget ”stall” av sångare, lärjungar, och flyttar dirigenten till en ny organisation så 

flyttar sångarna efter. Varför nämner jag gudar i detta sammanhang? Det kan ju verka lite 

förmätet, men det jag menar är att om inte gudarna var bättre än vi människor, hade renare 

själar och kunde prestera över vår egen förmåga, så skulle vi inte dyrka dem, följa dem. På 

samma sätt, men i mindre skala måste dirigenten besitta samma egenskaper, eller åtminstone 

ge sken av att göra det, framför allt musikaliskt. Men dirigenter är ju bara människor, och 

pressen på denna människa blir väldigt stor. En press av att alltid vara hundra procent 

närvarande både fysiskt och psykiskt, att aldrig ha en dålig dag, aldrig tveka, alltid ha svaret 

på alla frågor innan de ställs. Man måste vara en ganska bra skådespelare för att bli dirigent. 

Hur klarar man av detta genom hela sitt yrkesliv? Hur rustar man sig? 

 

En del av dirigentens arbete består i att alltid lyssna kritiskt, att sätta upp mål som vi aldrig 

kommer nå. Om vi inte gjorde det skulle vi inte kunna utveckla vår ensemble, det säger sig 

självt, men hur påverkar det oss att aldrig nå upp till den nivå vi riktar in oss på, för gör vi det 

har vi lagt ribban för lågt. I alla andra arbeten talar man om hur viktigt det är för det psykiska 

välbefinnandet att klara av de mål man har satt upp, att känna att man lyckas. Även här finns 
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alltså en ambivalens, för även om vi inte tycker att vi har nått målet, är det viktigt att våra 

sångare får känna att de faktiskt har gjort ett bra arbete, för att inte tappa lusten att fortsätta 

sin strävan. Kanske måste vi som dirigenter sätta upp två olika slutmål, ett lägre som vi vet att 

vi och ensemblen kommer klara, men även ett högre, långsiktigt, som vi aldrig kommer nå. 

 

Hur lär vi oss hantera den psykiska pressen i ett yrke som ständigt kräver ett visst mått av 

perfektion? Ett yrke där man ständigt är föremål för bedömning på olika plan, på gott och på 

ont. Eller är det så att vi tror att våra musiker tycker eller tänker det ena eller det andra om 

oss? Är det egentligen vi själva som ställer kraven, och skapar pressen vi har på oss själva en 

viss form av paranoia? Ska vi bry oss om vad sångarna eller andra dirigenter tycker om oss, 

eller ska vi helt enkelt stänga öronen för det och köra vårt eget race? 

 

En viktig fråga att ställa sig i detta sammanhang är: vad händer med min dirigering när jag 

blir utsatt för kritik och granskning? Man bör kanske även ställa frågan, vad händer när jag 

tror att jag utsätts för detsamma? Är det någon skillnad?  

En del av mystiken och magin runt dirigenten är att denne verkar osårbar, uppe på sin klippa 

omgiven av en fästning som ingen kan komma innanför. Men givetvis påverkas vi av kritik. 

Kritik är något vi måste hantera, det är en del av vårt yrke, men beroende på varifrån kritiken 

kommer påverkar det oss olika. En dålig recension kan svida, och kritik från dem vi arbetar 

med svider nog ännu mer, de ska ju vara våra ”medbrottslingar”. Hur reagerar man då på 

kritik? Ja vi är alla olika, men många har nog gemensamt att kritik gör oss blockerade och 

diminuerade, både som dirigenter och personer. Som musiker jobbar man nära själen, och när 

man ger en bit av sin själ och öppnar upp sina känslor är det extra känsligt att ta emot kritik, 

det sårar, eftersom det känns som en kritik av personen, inte resultatet av ett arbete. Detta 

leder naturligtvis till att man inte utför sin uppgift på bästa sätt. Men kritik kan ju även, rätt 

framförd i rätt sammanhang, vara konstruktiv och hjälpa oss utvecklas. Vad gäller skillnaden 

mellan verklig och inbillad kritik skulle jag vilja påstå att det är lättare att hantera den 

verkliga kritiken, än det missnöje vi inbillar oss vänds mot oss. När missnöje uttalas och blir 

kritik kan vi bemöta den, sortera den och bearbeta den. Vi kan även göra en bedömning av var 

vi har den som kritiserat oss, är det här en vän eller fiende? Det ger en känsla av trygghet. 

Inbillat missnöje går ju tvärt om inte att bemöta, och lämnar oss i en position där vi inte riktigt 

vet var vi ska placera en annan person, viket i sin tur gör oss osäkra. Fast kanske ska man 

vända på det och säga att en person som vi inte vet var vi har, inbillar vi oss missnöje ifrån. 

Det är ett uttryck av osäkerhet. 



 

Vad är den stora rädslan för många dirigenter? Ja, kanske för alla som innehar någon form av 

chefsposition. Att misslyckas. 

Men vad är att misslyckas och vad är ett misslyckande? Jag tror nämligen att det är två skilda 

saker. Att misslyckas handlar för mig om att svika mig själv i ett större perspektiv, i det långa 

loppet. Att inte vara ärlig mot min musikalitet och min inre vilja att utrycka och tolka 

musiken. Att sträva efter andras godkännande och försöka tillfredsställa någon annans bild av 

hur något ska låta, istället för att lita på min egen begåvning och uppfattning om musiken. Ett 

misslyckande är tvärtom något kortsiktigt. Det kan handla om ett projekt, en konsert som inte 

blev som man hade tänkt sig, en tolkning som inte blev bra. Ett misslyckande kan vara en 

fråga om att inte leverera det som förväntas av mig utifrån de givna ramarna inom ett projekt. 

Då blir kanske konsekvensen att jag inte blir bjuden att komma tillbaka och dirigera. Det 

känns jobbigt när det händer, men vi kan inte vara omtyckta av och passa alla. Det är något 

som händer och som vi lägger bakom oss. När vi misslyckas och sviker oss själva kan det 

resultera i att vi helt och hållet slutar med vårt yrke eller att musicera över huvud taget.  

Konstigt nog är det misslyckandena vi är mest rädda för, inte att misslyckas. 

Chefsskapet och ensamheten 
 

Att vara dirigent är jämförbart med att vara chef, det finns många likheter. Vi ska leda andra 

människor i en bestämd riktning, vi ska få dem att samarbeta mot samma mål, helst under 

någon form av harmoni, ett lustbetonat slit. Vi ska ha det övergripande perspektivet, ögonen 

på målet. Vi är även ytterst ansvariga för allt som händer och produceras. 

De flesta chefer går igenom ett antal olika kurser i chefskap för att lära sig just detta, för det 

går ju att lära sig, men för dirigenter är detta en synnerligen liten del av utbildningen. Om det 

ens förekommer. Vi skulle nog ha nytta av en eller annan kurs i grupp-psykologi. Jobbar vi 

inom den professionella sfären handlar kanske psykologin mest om att inspirera och leda till 

ett resultat, vilket inte är en ringa uppgift, men man kommer till en fast ensemble som 

organiseras och administreras av någon annan. Vi kan lägga fullt fokus på vår musikaliska 

uppgift. Men om vi arbetar med vår egen ensemble, betald eller inte, inkluderar våra 

arbetsuppgifter ett stort mått administration och även ansvaret för ensemblens 

sammansättning. Återigen skulle vi kanske ha nytta av en chefsutbildning, för hur gör man 

när man avskedar någon? Finns det ett bra sätt att säga till någon att de inte längre håller 



	   8	  

tillräckligt hög nivå? Och är inte detta ett ännu mer känsligt ämne när vi pratar om musik, där 

utövaren hela tiden förväntas ge en bit av sin själ? Både sångare och dirigent. Kommer den 

personen att hata oss? Vad betyder det? Uppförstorar vi känsloyttringarna från våra sångare? I 

så fall, varför? Personen i fråga kanske kommer att hata oss, eller inte. Det handlar nog om att 

vara ärlig och kunna precisera varför någon inte längre platsar i ensemblen, ofta har denna 

person redan känt på sig vad som inte stämmer och blir bara irriterad av någon luddig 

inlindning av det verkliga skälet till att man inte får vara med längre. Och ja, vi förstorar nog 

känsloyttringarna från våra sångare, därför att vi är ensamma på en piedestal och inte har 

någon referensram att relatera till, ingenting som kan ge oss en bild av om reaktionerna är 

något vi ska ignorera eller bry oss om. Vi har inget bollplank. Återigen tar vi det personligt, 

när det egentligen kanske bara handlar om att ”lätta på trycket”. 

 

Ensamhet……  

Dirigenter är ensamvargar, inte alltid av val men av tvång. Många av oss är nog sociala när vi 

kliver av pulten, men vår yrkesroll innebär och kräver en viss isolering. Jag uppskattar att 

max 25 procent av vår arbetstid består av dirigering, övrig tid är förberedelse och 

administration. Det betyder att vi spenderar runt 75 procent av vår arbetstid ensamma. Men 

även den tid dirigenten spenderar med sin kör är han/hon till största delen ensamma. Rummet 

är fullt av människor som tittar åt ett håll, men dirigenten tittar åt motsatt håll. Sångarna 

lyssnar på en person, dirigenten lyssnar på många. Dom är en grupp, ett kollektiv, dirigenter 

är individer i sammanhanget.  

Mycket av det vi dirigenter gör under vår förberedelsetid gör vi bara för oss själva. Vi tar 

fram fakta om kompositörer, försöker utröna vad som är essensen i kompositionen, vad 

tonsättaren vill uttrycka, men det berättar vi inte för kören. Inte heller berättar vi vilka känslor 

musiken väcker i oss. Det skulle ta allt för mycket repetitionstid i anspråk, och hur vi utnyttjar 

tiden är ett av dirigentens viktigaste redskap. Det är inte heller säkert att kören sjunger bättre 

bara för att de har all bakgrundsfakta, de är mer intresserade av termer som legato, piano, 

espressivo mm och att vi berättar vad vi vill att de ska göra, inte vad de ska känna.  Å andra 

sidan hur många musiker talar om de känslor musiken väcker? Om vi var talare som tyckte 

om att uttrycka oss i ord skulle vi inte behöva uttrycka oss genom musiken. Men ensamheten 

som dirigent ligger i att vara ensam i sin ledarroll, och i allt ledarskap finns en ensamhet. Man 

hamnar utanför kollektivet, precis som en förälder inte kan vara kompis med sina barn, en 

lärare helt jämställd med eleven, det måste finnas en viss distans. Men i de flesta andra yrken 

bildar ledare ett eget kollektiv, med egna träffar och möten. Det gör inte dirigenter, därför att 



en ensemble bara har en ledare, och det finns ett kompetitivt inslag i relationen mellan olika 

ensembler. Det finns även många oskrivna regler mellan dirigenter, t ex att man bör undvika 

att engagera sångare från en annan dirigents ”sångarstall”, det vore lite som att stjäla. Men 

kanske är denna attityd på väg att förändras. De dirigenter som utbildas idag ser i större 

utsträckning sina kollegor som bundsförvanter istället för konkurrenter. Arbetstiderna är 

något som ytterligare bidrar till ensamhet, när andra går hem eller till sina fritidsaktiviteter går 

dirigenten till jobbet. När dirigenten har tid att träffa andra arbetar de.  

 

En sångare reser sällan ensam till en okänd kör för att arbeta, men en dirigent reser ofta ensam 

för att jobba med okända människor, och blir vi inte inviterade att komma tillbaka till en kör 

eller orkester undrar vi genast vad som var dåligt. Får vi inte en tjänst vi har sökt tänker vi 

ofta att vi inte är bra, när sanningen kanske är att vi är väldigt bra men någon annan var bättre. 

Men detta är ju resonemang vi för endast med oss själva, därför det finns lite av skam i att inte 

få en tjänst eller bli bjuden tillbaka, därför att vi mäter vårt värde och vår kompetens i titlar 

och utnämningar.  

Vem sätter upp hindren? 
	  

”För en konstnär är hela livet som ett krig, och det första du har att kämpa emot är dig själv 

och dina egna begränsningar.” – Carlos Ruiz Zafón, ur ”Ängelns lek” 

	  

Om nu självförtroende är en viktig del av yrket dirigent, hur gör vi då för att stärka denna 

förmåga istället för att bryta ned den? Det är en väldigt fin balansgång, och en stor uppgift för 

både studenter och lärare på en dirigentutbildning att se till att inte studenten faller i en 

nedåtgående spiral vad gäller självkänslan. Det är naturligtvis inte lätt, när arbetsuppgiften för 

en lärare till största delen består i att korrigera sin elev. Många studenter är dessutom själva 

väldigt målmedvetna och självkritiska. Det är lätt att tappa bort sig själv i 

utbildningslabyrinten. Det är lätt att fokusera på det man inte kan istället för det man har lärt 

sig. Börjar självförtroendet svikta finns en tendens att se sig själv endast genom sina egna 

ögon istället för någon annans. Då ser man inte så duktig och kunnig ut. Men är detta 

verkligen hur sångarna ser oss?  
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Förmodligen inte. Det är vi själva som, genom vår rädsla för misslyckanden och att 

misslyckas, sätter upp hinder för vår framgång, och detta gör oss till sämre ledare och 

dirigenter.  

 

Sällan är någon likgiltig inför en dirigent, eftersom vi oftast är starka personligheter. De flesta 

har en åsikt om oss, och dirigenter är ofta föremål för samtal. Antingen pratas vi om i positiva 

ordalag eller också klagas vi på i det oändliga. Hur klarar vi av det? Bryr vi oss om det? Det 

gör vi naturligtvis, men i skiftande grad. Många dirigenter är dessutom lite självcentrerade 

och gillar att vara i centrum, annars ska man inte ställa sig på pulten. Vi ser förstås helst att 

folk talar om oss med beundran, men tyvärr är min uppfattning att många människor hellre 

risar än rosar. Fast den erfarenheten ger mig ju en förutfattad mening som skapar en onödig 

press i form av en kanske felaktig inställning till sångarnas attityd gentemot sin dirigent. Om 

nu sångarna verkligen har negativa åsikter om oss, ska vi då bry oss om det? Är inte även det 

ett hinder som vi själva sätter upp? Man måste helt enkelt förlikas med att det är så vår 

arbetsmiljö ser ut. 

Att sätta sig på den andra stolen 
 

En av mina styrkor som dirigent är att jag själv har sjungit i kör på professionell nivå. Jag vet 

mycket om vad sångarna förväntar sig och behöver från sin dirigent. Som sångare vet jag 

också vad som sägs om dirigenten i pausen eller utanför repetitionen. Det är inte alltid så lätt 

att vara distanserad när man kommer in i köket i pausen och det plötsligt blir tyst. Hur 

påverkar det mig? Ja, först och främst måste man komma ihåg att det inte bara är negativa 

åsikter som ventileras. Naturligtvis klagas det en hel del på oss dirigenter, men sångare måste 

få släppa ut negativa känslor som kan uppstå under repetitionsarbetet, det är inte alltid vi är 

helt överens. Sångarnas egna musicerande är en förutsättning för att nå ett högt musikaliskt 

resultat, och det kan för sångaren vara oerhört frustrerande att vara tvingas gå emot sin 

musikaliska uppfattning och följa dirigentens om dessa går isär. Men detta är vårt arbetssätt. 

Då är det viktigt att det finns utrymme att ventilera detta kollegor emellan utan att vi 

dirigenter uppfattar det som kritik. Om dirigenten har en roll som inte kan ifrågasättas under 

repetitionerna måste meningsskiljaktigheterna få dryftas i ett annat forum, annars blir de till 

negativa barriärer mellan sångarna och dirigenten. Det är ett nödvändigt inslag för att 

samspelet ska fungera, och oftast handlar det om detaljer, inte om relationen till dirigenten 



som helhet. Detta faktum framträder tydligast i amatörsammanhang, där sångarna kommer 

tillbaka vecka efter vecka och musicerar av fri vilja, för att de tycker om repertoaren och 

dirigenten. 

 

Mina erfarenheter som sångare gör också att jag kan slå ifrån mig viss kritik på en gång, och 

framförallt kan jag visa för mina sångare att jag vet vad jag pratar om när jag kräver något 

svårt eftersom jag kan göra det själv om jag måste. Det är en styrka hos vilken dirigent som 

helst att själv sjunga eller ha sjungit i en kör. För den som själv har suttit på den andra stolen 

vet vad det handlar om. Vilka andra erfarenheter tar jag med mig när jag går från att vara 

sångare till att vara dirigent? Och hur kan jag utnyttja dem?  

Som sångare har jag väldigt höga förväntningar på min dirigent, givetvis tekniskt och 

musikaliskt, men jag vill även att denne ska tillföra något speciellt, en extra dimension, ett 

större perspektiv på musiken vi arbetar med. Jag vill inte ha en snäll dirigent som månar om 

sångarnas välbefinnande, på bekostnad av det verkligt djupdykande musikaliska arbetet, av 

rädsla att förlora sina sångare om det inte är ”roligt” hela tiden. För det musikaliska arbetet är 

inte alltid bekvämt och roligt. Jag är inte där för att underhållas utan för att göra musik på hög 

nivå. Jag vill ha en bra ledare som tar beslut, kanske ibland obekväma beslut. Någon som har 

en vision och inte släpper den. Det finns något tillfredställande i att jaga efter perfektion och 

hålla på tills man når den. Ungefär som att storstäda, det är inte kul när man håller på men 

man är väldigt nöjd när man är klar. Som dirigent måste jag förutsätta att mina sångare har 

samma inställning till mig och det musikaliska arbetet.  

Det är naturligtvis skrämmande att applicera samma krav på mig själv som dirigent, som jag 

har som sångare på min dirigent. Det är mycket mer bekvämt att vara en mystant framför 

kören, det kräver inte på långa vägar samma förberedelse och energi, men det skulle vara ett 

svek mot min musikalitet. Varför väljer vi då ibland att vara ”kompis” med ensemblen istället 

för en ledare? För att vi helt enkelt känner oss ensamma, eller vi är rädda att inte själva klara 

av att leverera på samma höga nivå som vi kräver att sångarna gör. Men om jag då återigen 

byter stol och sätter mig på sångarens plats, kommer jag finna att som sångare förlåter jag min 

dirigents tillkortakommanden tusen gånger om, ifall denne har strävat efter att fullfölja sina 

musikaliska visioner. Friskt vågat hälften vunnet, sångarna märker om dirigenten har satsat 

allt och lagt ner sin själ i arbetet. Vi vet alla att ingen är ofelbar, eller vet allt, men att följa sin 

vision och komma så nära som möjligt, det är respektingivande.  
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Den inre rustningen 
 

För att inte ta åt oss av det imaginära missnöje vi tror att sångarna riktar mot oss, behöver vi 

en inre rustning i form av ett välmående självförtroende. 

 

Som dirigenter vill vi bli älskade och omtyckta av alla, men det är inte möjligt. Vi måste lära 

oss acceptera att en del kommer tycka att vi är dåliga, en del kommer vara likgiltiga, men med 

största sannolikhet kommer även en del tycka att vi är bra, annars har vi valt fel yrke. När vi 

väl släpper denna illusion, att vi kan behaga alla, kan vi gå in som oss själva och utgå från 

våra egna uppfattningar och åsikter om musiken vi jobbar med. 

 

Den stora frågan vi måste ställa oss för att komma åt rädslan att inte räcka till, att inte bli 

omtyckt, är: för vem vill jag egentligen bevisa vad? De flesta av oss har en fixering vid någon 

oförrätt från det förflutna, klasskamrater som mobbade, lärare som inte trodde på oss eller en 

förälder som tyckte vi gjorde fel karriärval. Oförrätten kan ha varit avsiktlig eller oavsiktlig, 

oavsett vilket så påverkar händelsen oss på två sätt. Å ena sidan är det en oerhört stark 

drivkraft som gör att vi aldrig slutar kämpa, ”de ska få se-effekten”, som på sätt och vis 

faktiskt har hjälpt oss att nå så långt som vi har. Men är det en hälsosam drivkraft? Å andra 

sidan är det också roten till vår rädsla att misslyckas (igen). Men misslyckas i vems ögon? 

Mina egna? Sångarna? Eller i ”förtryckarens”? Om jag lyckas i mina egna och sångarnas 

ögon och öron, spelar det då någon roll vad de andra tycker? Nej, för de kommer förmodligen 

aldrig erkänna att de har gjort något fel, om de ens vet om hur hårt vi har tagit deras uttalande 

eller handlande. Och om de nu gjorde det, skulle det förändra något? Är detta sättet att bli av 

med sina hjärnspöken? Att konfrontera sina fobier sägs ju vara boten och en oförrätt kan ju bli 

nästan som en fobi. Själv tror jag snarare att det handlar om att göra upp med själva händelsen 

inför sig själv. Att inte låta det förpesta sinnet mer än det redan har fått göra, annars blir det 

till en spricka i vår inre rustning. 

 

Finns det fler sätt att stärka sitt självförtroende som dirigent? Ja naturligtvis finns det många 

sätt, men ett av de mest effektiva är ju att alltid vara bra förberedd. Att kunna sitt partitur. Att 

planera sina repetitioner och ta reda på så mycket fakta man kan runt de stycken och 

kompositörer man jobbar med. Kunskap är makt. 



Coda: 
 

I böckerna om Harry Potter av J.K. Rowlings figurerar en varelse som kallas för Boggart. Den 

antar formen av betraktarens värsta farhåga och paralyserar på så sätt sin motståndare mentalt. 

Enda sättet att besegra denna varelse är att ta bort det mentala hotet genom att i sina tankar 

göra något komiskt av uppenbarelsen. Den fruktade professorn blir klädd i farmors 

galaklänning och fjäderboa, den gigantiska spindeln får rullskriskor och halkar runt osv. För 

mig är det en perfekt beskrivning av våra hjärnspöken och hur vi ska besegra dem. 

Konfrontera dem och bearbeta dem tills du kan skratta åt dem och lägga dem bakom dig. 

Annars kan man aldrig bli en så bra dirigent som man skulle kunna vara. 

 

Jag tror även att det är viktigt att ta hand om sig själv. För det första är det lätt att slarva med 

de grundläggande behoven (mat sömn och motion) när man har ett arbete som innebär stor 

press och stress. Men när man är som mest stressad är det kanske bättre att lägga ifrån sig 

partituret och ta en promenad, eller gå och lägga sig, för att sedan komma tillbaka med nya 

krafter. För det andra är det viktigt att fylla på sitt energiförråd på det andliga planet, att 

försöka göra saker som tillför energi och glädje. När man i sitt yrke hela tiden måste ge energi 

och inspiration måste man ibland få vara mottagare av detsamma. Att gå på konstutställning, 

bio eller en konsert, läsa en bok, men kanske även göra något man gillar som inte hör ihop 

med kultur. 

 

Det har inte varit så lätt att hitta belägg för de åsikter och tankar jag framför i denna uppsats, 

eftersom det inte är något dirigenter gärna diskuterar, än mindre skriver böcker om. Detta av 

olika skäl. Man förlorar lite av sin auktoritet när man visar en spricka i fasaden. Man förlorar 

även en del av mystiken kring dirigenten och dennes person som är nödvändig. Mina 

referenser har därför till stor del kommit från samtal med många olika dirigenter vid olika 

tillfällen där samtalen inte nödvändigtvis handlat om just detta ämne. 

 

Hela denna text har handlat om självförtroende, om det som påverkar vårt självförtroende och 

om de rädslor som hindrar oss i vår gärning som dirigent. Många är frågeställningarna som 

figurerat och kanske är svaren inte lika många, men vem äger svaren på alla frågor? Vem har 

lösningen på våra knutar? Bara vi själva kan hitta vår väg eftersom våra barriärer är av olika 

slag och skapade av oss själva, och jag är övertygad om att vi för eller senare måste riva 
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barriärerna om vi ska bli färdiga dirigenter. Det är det sista steget i vår utbildning och det 

första ut i ett professionellt yrkesliv. 
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