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Inledning 

Nu är ni allt nyfikna va? På vad det här ska bli? Faktum är att jag själv inte riktigt visste 
vad detta skulle bli. I alla fall inte från första början. När vi hade det första 
informationsmötet om examensarbetet hösten 2008, hade jag faktiskt inte den blekaste 
aning om hur jag skulle gå till väga. 

Vi fick lite olika alternativ på hur vi skulle skildra vår väg till våra examenskonserter. 
Detta kunde göras på lite olika sätt. Man kunde t.ex. skriva en jättelång uppsats om hur 
man valde att lägga upp arbetet. Man kunde också dokumentera arbetet på en blogg. Och 
man kunde också bli forskare. Men så fanns också det alternativ som fångade min 
uppmärksamhet, nämligen en audiovisuell dokumentation.  

Anledningen till att det blev så, är att jag tycker att det är viktigt att både filma och spela 
in sig själv under övningspassen, så där såg jag en möjlighet att utveckla både mitt spel, 
men också att tvinga mig själv till att analysera hur jag löser de problem som ställs i min 
väg. 

 

Detta arbete kommer att handla om två saker. 

1: Hur jag har valt att gestalta mina examensstycken. 

2: Hur jag har valt att hantera stress och nervositet. 

Jag tycker personligen att jag har fått ut väldigt mycket av att jobba med dessa frågor, 
och jag hoppas att ni som läser detta arbetet också kan få det. Att lära sig att hantera 
nerverna i samband med pressade situationer är ju något som alltid är aktuellt, och jag 
hoppas och tror att detta arbetet kan vara ett steg i rätt riktning. 

Men vi kanske ska ta hela min musikaliska bana ända från början, så vi får saker och ting 
i sitt sammanhang. Som ett svar på frågan: ”Varför det blev som det blev”. 

Jag introducerades för musik tidigt i mitt liv, mina föräldrar är musiker, så musik var 
alltid en viktig del i mitt föräldrahem. Jag började min musikaliska karriär med att spela 
piano, men efter ett tag, var det trummor och slagverk som fångade mitt intresse. På den 
tiden gjorde slagverksensemblen Kroumata en hel del konserter, som jag var en flitig gäst 
på, i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Även om jag kanske inte förstod musiken, tyckte jag 
att det var väldigt spännande med alla instrument, och jag kände att det här vill jag syssla 
med. Efter en tid började jag på Adolf Fredriks musikklasser, en skola där körsång var 
det stora ämnet. Jag trivdes bra, även om jag hela tiden hellre ville spela trummor än att 
sjunga kör. 1996 började jag ta trumlektioner, och från den dagen har det bara fortsatt. 
Jag hamnade också i Stockholms kulturskola, där jag var med i olika ensembler, något 
som jag både tyckte var väldigt roligt, men som också utvecklade mig. Under den här 
perioden var det fortfarande trumset som var mitt huvudinstrument, även om jag hade 
spelat lite slagverk i de olika ensemblerna. Men när jag skulle söka till Södra Latins 
gymnasium, sa min lärare till mig att det är lättare att komma in på slagverk, eftersom 
inte så många spelar det. Så från hösten 2000 var klassiskt slagverk mitt 
huvudinstrument.  

Efter gymnasiet fortsatte jag mina studier på Sjöviks folkhögskola i två år innan jag 
började på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Det var först när jag gick mitt tredje år 
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på musikhögskolan, som mina nervositetsproblem började ta form, och när jag fick 
möjligheten att göra det här arbetet, kändes det ganska självklart att hitta sätt att kunna 
lösa de problemen.  

 

Mycket nöje. 

Repertoarval 

När jag först började fundera på vilka stycken jag skulle använda mig av till min 
examenskonsert, var det två faktorer som jag ansåg var viktiga för mig. 

Det ena var att det skulle vara stycken som jag själv ville skulle vara utmanande både 
tekniskt, klangligt, musikaliskt och ensemblemässigt. Det andra var att jag på grund av 
övrig verksamhet på skolan inte ville involvera allt för mycket slagverksinstrument, utan 
ha en ganska kompakt uppställning. Sedan ville jag givetvis att styckena skulle vara det 
man brukar kalla för ”bra musik”. Man måste lite grand spela det man själv tycker är 
roligt, annars blir hela processen väldigt tungrodd.  

Eftersom jag har gjort en videodokumentation på två av styckena, går jag i detta kapitel 
igenom, vart och ett av dem, hur jag upplever dem, vad som är lätt/svårt, olika 
gestaltningsmöjligheter etc. Jag skriver också kommentarer till varje videoklipp, så att det 
enkelt ska gå att förstå. Självklart kommer jag också att kommentera de andra verken. 

 

She, Who sleeps with a small blanket 
Det stora solostycket som jag spelar heter ”She, who sleeps with a small blanket” och är 
skrivet av den sydafrikanske tonsättaren Kevin Volans. Det skrevs till den kvinnliga 
amerikanska slagverkaren Robyn Schulkowksy som framförde det i Salzburg 1985.  

När man lyssnar på stycket, kan man kanske associera till afrikanska trummor och 
rytmer, något som enligt Volans själv inte har varit hans inspirationskälla. Det enda som 
skulle kunna vara afrikanskt enligt honom är titeln, hon som sover själv, d.v.s. utan 
älskare. Han skrev det här stycket som ett virtuost showstycke, men också för att han var 
intresserad av slagverk och ville utveckla sina kompositionsmöjligheter för den 
instrumentgruppen. 

Stycket är komponerat för en liten slagverksuppsättning bestående av fyra bongos, två 
congas och en pedalbastrumma, samt en stillsam slutcoda för marimba.  

Form 
Stycket är indelat i 5 delar.  Den första delen är mycket snabb och explosiv, med många 
snabba triolpassager som spelas i forte. Den andra delen är betydligt svagare, tänkt som 
en kommentar till den första. Triolfigurerna är kvar, fast mer utspridda. Tystnaden mellan 
figurerna och fraseringarna i dessa delar är oerhört viktiga för att skapa spänning i 
musiken.  

Efter detta kommer en övergångsdel uppbyggd av åttondelsfigurer. Denna del har 
instruktionen ”In speech rythm”. Jag har valt att tolka det som att man försöker gestalta 
en konversation mellan trummorna. Sedan följer ett långt triolparti, i snabbt tempo och 
har stark nyans. Det ackompanjeras också av bastrumman.  Nästa del är det mest udda 
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partiet i stycket. Här introduceras en tredje hård xylofonklubba som en extra 
färgläggning. Denna del är uppbyggd mycket kring kvintoler och åttondelar, men flera 
motiv från första delen återkommer. Trumdelen avslutas med ett parallellparti till den 
första svaga delen. Det hela avslutas med en stillsam slutcoda på marimba.  

Det är ett mycket virtuost stycke, men också oerhört intressant att jobba med klangligt, då 
det innehåller långa svaga partier, som kräver att man både kan spela svagt och fort, men 
också att man har ett bra sound i trummorna. Det problemet har jag löst genom att 
stämma instrumenten väldigt noggrant, så att man hör en klar ton i dem, med andra ord, 
se till att skinnet är lika jämt spänt över trummans ram. Jag har också valt att ha en 
ganska låg pitch, rent generellt, eftersom jag gillar det basiga soundet som då blir i de 
djupa trummorna. 

När det gäller klubbval finns det lite olika valmöjligheter. Anvisningarna från tonsättaren 
är relativt fria, han har skrivit medium hard mallets på första delen och medium soft 
mallets för resten av stycket. Jag spelar med två stycken hårt lindade Tom Freer 
pukstockar i första delen, och två stycken lite mjukare av samma märke i den andra.  

Bil 1: DVD, Videoklipp 1  
I detta klipp, som är det första där jag pratar om det här stycket, har jag valt att fokusera 
på introduktionen. Som ni kan se, spelar jag inte med några pukstockar här, utan med två 
trästockar i början. Jag hade i detta stadium inte bestämt mig, huruvida jag skulle följa 
tonsättarens råd, eller bara göra utifrån vad jag själv tyckte lät bra. Jag är långt ifrån klar 
på det här stadiet, men jag är på god väg. Jag nämner också den del av stycket som jag 
har valt att studera in först, d.v.s. det stora triolpartiet i andra delen.  

Bil 2: DVD, Videoklipp 2  
Här håller jag mest på med den lugna delen som följer efter introduktionen. Triolerna är 
kvar fast i pianissimo, något som är svårt att spela och kräver mycket övning. I det här 
stadiet handlar det fortfarande om att försöka att få sakerna på plats. Generellt sett kan 
man säga att jag fraserar så, att frasen alltid leder till nästa etta. Jag har också klippt ner 
noterna, så att jag slipper vända blad. Ungefär tio minuter in i klippet, börjar jag jobba 
med övergången som kallas ”in speech rythm” som består av åttondelsfigurer. Sedan 
spelar jag det stora triolpartiet som följer, dock inte i tempo. Just det partiet tog lång tid 
att lära sig utantill. Jag fortsätter också med del nr tre, där den tredje klubban 
introduceras. När jag filmade det här klippet, hade jag en tunn trästock som extraklubba, 
men sedan bytte jag ut den mot en hård xylofonklubba.  

Bil 3: DVD, Videoklipp 3  
När detta klipp filmades, hade jag precis kommit tillbaka från en resa med 
musikhögskolans brassensemble till USA, och hade av förklarliga skäl, varit tvungen att 
göra ett avbrott i mitt övande. Eftersom jag inte hade rört stycket på en vecka, tänkte jag 
att det kunde vara lite kul att dokumentera det resultat som blev när jag började öva på 
stycket igen. Jag hade lite problem på några ställen, därför spelar jag samma sak flera 
gånger. Jag vill med detta klipp dokumentera en vanlig dag i övningsrummet.  

Bil 4: DVD, Videoklipp 4  
Här börjar jag känna mig klar med stycket, som jag säger i klippet har jag en version som 
jag tycker är bra. Jag pratar en del om formen, hur stycket är uppbyggt. Sedan nämner jag 
också den ändring av klubbor som jag har gjort, jag har alltså tagit bort timbalesstocken 
som hård klubba, och ersatt den med en xylofonklubba. För att stockarna inte ska glida, 
har jag tagit sandpapper och slipat ner dem. När det gäller xylofonklubban har jag istället 
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köpt tennistejp och lindat den med. Sedan följer också några övningstips på de svåra 
passagerna. 

Slutcodan 
När det gäller slutcodan på marimban, arbetade jag med olika klubbor.  

Det står i noterna att man ska ha en stor mjuk klubba i ena handen och en mellanhård 
pukstock i andra handen. Jag prövade detta, men tyckte inte det lät så bra. Istället valde 
jag två stycken mjuka marimbaklubbor, så att tonerna lät likadant.  

Ett val jag gjorde var att lägga notbladet på marimban, istället för på ett notställ, det blir 
lite snyggare rent visuellt. 

 

Tannhäuser 
Det andra stycket som också finns med i min videodokumentation är ett arrangemang för 
vibrafon på ouvertyren till operan Tannhäuser av Rickard Wagner (arr: Roger Svedberg). 

Jag ville gärna ha med ett vibrafonsolo, då jag under min tid på Musikhögskolan inte 
hade spelat särskilt många sådana stycken. Jag tyckte också att Rogers arrangemang av 
operamusik för vibrafon, kändes fräscht och nyskapande, så därför ville jag gärna 
framföra ett av de styckena. 

Form 
Det här stycket är indelat i tre delar. En A-del där temat presenteras, en B-del med 
variationer (1,2,3,4) och en C-del som består av en coda. 

Bil 5: DVD, Videoklipp 1  
Här är stycket ganska nytt för mig. Jag har precis studerat in såpass mycket att jag kan 
spela igenom nästan hela verket. Jag försöker bilda mig ett helhetsintryck. De problem 
som finns här, handlar mycket om att hitta de musikaliska linjerna i stämmorna, att varje 
ton hörs lika mycket.  

Ett annat problem, är att få melodin tydlig i B-delen. Ofta kan man lösa det genom att 
spela ut högerhanden lite mer, och låta vänstern få en underordnad och mer 
ackompanjerande roll. Detta använde jag mig av. 

Bil 6: DVD, Videoklipp 2  
I det här klippet har jag, kommit lite längre i min instudering. Jag märkte efter ett tag, att 
jag spelade för sakta, dvs. jag spelade inte det tempo som var angivet i noterna. Därför 
valde jag att ta upp tempot lite, något som jag senare kom att ändra ännu en gång. Ibland 
kan det vara svårt att bestämma sig för vilket tempo man ska välja. Ett långsamt tempo 
ger större lugn, men det finns också en risk att musiken blir stillastående. Ett snabbare 
tempo gör att det är lättare att gestalta den musikaliska riktningen, men å andra sidan kan 
det vara svårare att bibehålla lugnet i stycket. 

Jag beslutade mig för att välja det tempo där jag bäst kunde gestalta den musikaliska 
processen. När det gäller de nedåtgående septolfigurerna, har jag valt att rubatera dem en 
aning, men ändå så att man håller timingen. Det måste kännas som att de leder till nästa 
etta. 
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Bil 7: DVD, Videoklipp 3 
Som jag nämner i klippet är alltså detta den slutgiltiga versionen på Tannhäuser. (Jag 
råkar spela fel ackord i takt 9.) Jag har tagit ner tempot, så att det känns lugnt och 
bekvämt att spela.  

Snow in Kalamazoo 
När jag gick på Sjöviks folkhögskola 2003-2005, introducerades jag för detta 
ensemblestycke som heter Snow in Kalamazoo och som är skrivet av en holländsk 
tonsättare vid namn Koos Terpstra. Detta vackra lilla stycke involverar solomarimba + 
två ackompanjatörer varav den ena spelar congas, och den andra träblock och gong. När 
vi framförde detta stycke för första gången (våren 2004 tror jag att det var) spelade inte 
jag solostämman, men jag kände redan med en gång att jag ville spela den någon gång i 
framtiden. 

Form 
Stycket är skrivet i 7/32 takt, och består av olika 32:dels figurer. Ska man säga någonting 
om formen, kan man säga att det är uppbyggt i en sorts ABC form, med olika motiv som 
introduceras och sedan kommer tillbaka med variation. Det är rent dynamiskt mycket 
lågmält och intimt, nyansen går sällan över mezzoforte.  

När jag spelade marimbastämman upptäckte jag omgående en rad problem. Eftersom 
stycket inte är särskilt tekniskt svårt, låg problemen mycket i att läsa ut den ganska 
komplicerade notbilden som är skriven med 7/32 takt som utgångsläge. Timing-mässigt 
finns det väldigt mycket att reda ut, och en stor del av repetitionsarbetet gick ut på att se 
till att vi kom ut rätt. Man var tvungen att spela varje takt väldigt långsamt och noggrant, 
för att verkligen se till att man inte läste fel.  

Ett klangligt problem var att se till att vi hade någorlunda samma typ av klubbor, för att 
vi skulle få ett homogent sound. Jag hade fyra stycken encore NZ1B på marimban, det 
matchade träblocken mycket bra. När man spelar ensemble är det också mycket viktigt 
att man fraserar likadant, något som vi också jobbade mycket med. Ett stycke med så 
komplicerad rytm som detta verk, kräver av alla ensemblemedlemmar en stor lyhördhet 
mellan alla medspelare. 

Mudra 
Eftersom jag bara hade varit solist med ensemble en gång tidigare i livet, var jag sugen på 
att framföra ett lite större soloverk tillsammans med mina kolleger på slagverkslinjen. 
Valet föll slutligen på Mudra – ett stycke som är skrivet av slagverkaren Bob Becker för 
solotrumma med malletensembleackompanjemang. 

Form 
Detta stycke är indelat i en ABCAD-form. A-delen börjar med en lugn introduktion, där 
marimbastämman som ligger på ett svagt tremolo blandas upp med klockspel, vibrafon, 
songbells och slutligen crotales i ett crescendo. Detta leder sedan in i B-delen, där 
trumman introduceras och man tydligt kan höra den indiska harmoniken i de olika 
malletstämmorna. Efter detta följer en koraldel, C-delen, som går i 7/8 takt där 
vibrafonen spelar en lugn koralmelodi till ackompanjemang av marimba, crotales och 
bastrumma. Sedan kommer A-delen tillbaka fast i en annan tonart, och därefter följer D-
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delen där trumman kommer tillbaka och har en mycket framträdande roll. Övriga 
ensemblen spelar sextondelar. 

Mudra består av musik, som från början var tänkt att tjäna som ackompanjemang till en 
indisk dans som kallas UrbhanaMudra. Bob Becker gjorde om det till ett konsertstycke åt 
sin slagverksensemble Nexus i maj 1990. De instrument som används är marimba, 
vibrafon, songbells, klockspel, preparerad trumma, samt bastrumma.  

Eftersom stycket har en klar indisk karaktär, harmoniken kretsar mycket kring 
intervallen: tonika, liten ters, ren kvart, liten sext och stor septima, låg en stor utmaning i 
att hitta en trumma som hade ett sound, som var snarlikt de traditionella indiska 
tablatrummorna.  Jag lyssnade på flera inspelningar, där solisten spelade på allt från en 
vanlig virveltrumma till timbales. Den trumma som jag till slut använde var en djup 
militärtrumma med kalvskinn.  

I noterna står det att trumman ska vara ”preparerad” dvs. dämpad. Jag löste det genom att 
lägga många små dämpkuddar, s.k. moongel utmed trummans ram för att på så vis få alla 
dubbelslag och accenter, som solostämman i stor utsträckning består av, tydliga. 
Trumman fick då också en klart etnisk karaktär. 

Sedan såg jag till att inte stämma trumman för högt, eftersom jag ville ha en dov och djup 
klang. 

De spelmässiga aspekterna är flera: För det första måste man se till att vara ordentligt 
uppvärmd innan man ska spela för att undvika onödiga spänningar som lätt kan uppstå 
när man är nervös. 

Sedan måste man ha bra teknik på trumma, eftersom man spelar i snabbt tempo hela 
tiden, med undantag för ett koralparti i mitten av stycket.  

Ett bra sätt att känna sig bekväm, och att få musiken att flyta, kan vara att öva på föremål 
som det inte finns någon studs i, t. ex kuddar. Övar man så, kommer det att kännas 
mycket lättare när man sedan ska spela på trumman.  

Nyckeln till framgång 

Detta kapitel handlar om de sätt som jag anser är bra att praktisera när det gäller att 
hantera stress  och nervositet i samband med en konsert/provspelning etc.  

Dessa övningar och tips är resultat av egen erfarenhet, men även också av sådant som jag 
har fått mig tilldelat av både lärare och musikerkollegor. Eftersom jag inte är något 
musikaliskt underbarn, som har haft väldigt mycket gratis från första början, har jag varit 
tvungen att själv jobba mycket med att lösa de problem som har kommit i min väg. I den 
här delen kommer jag att redovisa mitt sätt att tänka, vad gäller övning och mental 
avslappning. 

 

För det första måste det sägas att oavsett hur många avslappningsövningar man gör och 
böcker om självkänsla och självförtroende som man läser, förutsätter det att man övar 
kontinuerligt och är så väl förberedd som det bara går, rent spelmässigt på de saker man 
ska utföra. Om man vet att man kan spela hur bra som helst i övningsrummet, är 
förutsättningarna de bästa för att kunna spela hur bra som helst på en konsert.  

Kort sagt: Självförtroende ger en bra prestation, men en bra prestation ger också ett bra 
självförtroende. 
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Hur övar man effektivt? 
För att man ska kunna få ett starkt självförtroende, behöver man som jag tidigare 
påpekade vara väl förberedd.  Det är grunden till allting. Det blir man genom att öva 
noggrant och effektivt.  

De övningstips som jag här kommer att räkna upp utgår givetvis från trummor och 
slagverk, några är rena virveltrumsövningar, men är också universella och går att 
översätta till de flesta instrument. 

Då kan man fråga sig vad jag grundar dessa övningar på? Svaret är en kombination av 
flera olika faktorer: För det första har jag själv använt mig flitigt av dessa övningar. Jag 
vet att de fungerar, och jag använder dem dagligen i mitt övande, just därför att de har 
hjälpt mig att utveckla mig som musiker. Några har jag kommit på själv, andra har jag 
fått mig tilldelade av olika lärare. Jag kan med lätthet relatera dessa övningar till de 
problem som finns i mina examensstycken (ett exempel på detta är övningar nr 7, 8 och 
9) men även till slagverksspel i största allmänhet.  

Mer om detta senare. 

 

1: Få det att låta som det står i noterna utan att se notbilden. Ett bra sätt att lära sig ett 
stycke snabbt utantill, är att inte ha notstället rakt framför instrumentet. På så sätt tvingas 
man memorera stycket genom att spela varje fras flera gånger.  

Denna övning tillämpade jag bl.a. i Tannhäuser och Snow in Kalamazoo, och jag 
upplevde att jag lärde mig stycket snabbare, både vad gäller form och notbild.  

När jag hade lärt mig stycket utantill snabbt, kunde jag mycket lättare lyssna på mitt eget 
spel, och därtill snabbare arbeta med en musikalisk gestaltning av verket.  

 

2: Spela fraser från vänster, öva på att få dem lika bra från vänsterhanden som från 
högerhanden. Isolera problemen, spela inte stycket rakt igenom hela tiden. Öva långsamt! 

Att öva på detta sätt är ett grundläggande förhållningssätt, som jag använder dagligdags i 
min övning. 

Ett exempel på detta är när jag för några år sedan övade in Gordon Stouts Two mexican 
dances för marimba.  Eftersom stycket börjar med en vänsterhandsfigur som upprepas i 
stort sett genom hela stycket, märkte jag en klar förbättring när jag använde mig av 
övning nr 2. När högerhanden sedan kommer in en bit in i stycket, är det viktigt att man 
kan frasera lika bra från höger som från vänster, och där kommer denna övning väl till 
pass. 

 

3: Försök också att anpassa spelet utifrån var på trumman stockarna befinner sig. Spela 
inte fortissimo ute vid kanten t.ex. 

Denna övning är i sin kontext oerhört generell och grundläggande. Vi talar alltså här om 
ett slags förhållningssätt till instrumentet (virveltrumman i det här fallet) som gäller i de 
flesta fall. 

Var man spelar på trumman är något man får lära sig relativt tidigt i sin utbildning 
(kulturskola, gymnasium etc). Låt oss fördjupa detta resonemang.  

Efter att ha spelat en hel del virveltrumma under mina yrkesverksamma år, har jag märkt 
att mycket handlar om vad man har för skinn på instrumentet. Använder man kalvskinn, 
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får det ofta till följd att man måste spela mycket svagt en bit in på skinnet för att man ska 
få en bra klang. Är det vanliga plastskinn vi talar om, måste man spela längre ut. Det som 
är viktigt är att man lyssnar hur det låter. 

Det finns kanske inte riktigt något ”rätt eller fel”, men jag är av den uppfattningen att 
man alltid måste höra sejarmattan när man spelar. 

Generellt sett, kan man ändå säga att när man spelar i nyanserna mezzoforte och uppåt, 
spelar man i mitten på trumman. 

 

4: Slut ögonen när du övar, på så sätt tvingas du lyssna till hur det låter. Många spänner 
käkarna omedvetet när de övar, jag själv t.ex. Jag har märkt att man blir mer avslappnad 
om man övar med öppen mun. (Stäng dörren så ingen ser dig bara....) 

Här har vi något mycket intressant. Jag har använt denna övning tämligen regelbundet 
och märkt ett positivt resultat. Det måste kanske sägas att det är lättast att applicera detta 
övningssätt på pukor och virveltrumma, eftersom man inte behöver titta på instrumentet 
för att träffa rätt toner. 

Hursomhelst: När jag har använt mig av denna övning, upplever jag att jag har lyssnat på 
ett annat sätt än innan. Ett exempel på detta är när man övar tremolon på pukor. Jag hade 
tidigare ett lite ”smälligt” sound när jag spelade. Då prövade jag denna övning. Jag satte 
mig vid pukorna och slöt ögonen och slappnade av i armarna. Sedan spelade jag ett 
tremolo i mezzopiano. Fortfarande med slutna ögon. Jag höll på under en lång period och 
prövade olika anslag och dymaniker, tills det började låta bra, d.v.s: jag fick ett djupt 
sound och kunde utnyttja pukans volym när jag spelade. Just momentet med att spela 
med slutna ögon gjorde att jag tvingades lyssna på mig själv, vilket förde med sig att jag 
utvecklades som musiker.  

I övrigt har jag spelat in mig själv regelbundet, och på så vis lagt till ännu en dimension, 
vad gäller lyssnandet. 

 

5: Behåll också känslan i ett diminuendo, tappa inte glöden för att dynamiken minskar. 

Det här är en övning som jag kan relatera till många olika problem. 

Vi kan ta ett ställe ur Tannhäuser som exempel. I takt 14 och 15, har jag valt att göra ett 
crescendo och ett efterföljande diminuendo.                        

Den svårighet som uppkommer är att man kan tappa energi och tempo när det blir 
svagare. Jag har varit med om detta vid ett flertal tillfällen.  

Denna övning handlar snarare om att man ska vara medveten om musiken, än ett 
speltekniskt problem. När jag spelade Tannhäuser försökte jag att behålla energin även i 
de svaga partierna. 

Jag överdrev också nyanserna, för att få en större spänning i stycket. 

 

6: Bryt ner tremolon i halva värden eller mindre, om du har problem med att få ut dem i 
time.  

Öva med metronom, spela in dig själv och sätt sedan metronomen till inspelningen. På så 
sätt får du svart på vitt om du håller timen eller inte.  

Här har vi en typisk provspelningsövning. I sådana situationer är timingen ett mycket 
viktigt moment. Jag har använt denna övningen många gånger, och jag vet att min 
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förmåga att hålla tempot exakt igenom hela utdraget/stycket har förbättrats oerhört 
mycket. Att spela in sig själv, och sedan sätta metronomen till inspelningen, är ett 
stundtals mycket frustrerande sätt att jobba, men det ger också resultat. 

Jag brukar underdela tremolon på virveltrumma i antingen sextondelar, trioler eller 
kvintoler, det är något som har funkat bra för mig. 

 

7: Öva crescendi/diminuendi i både korta och långa notvärden, t.ex. crescendo över halv- 
och helnoter, eller diminuendo över fjärdedels- och åttondelsnoter. 

Den här övningen knyter på många sätt an till föregående övning i fråga om timing och 
underdelning, men jag vill ändå passa på att lyfta fram den, inte minst därför att jag själv 
har övat mycket på detta sätt.  

 

8: Tänk i mindre banor, i långa fraser. Försök att se melodin och de musikaliska linjerna. 
Se framåt, mot första slaget i nästa takt/fras. 

Här har vi en övning anpassad för ”She, who sleeps..” Detta gäller hela stycket, men 
appliceras enklast i de svaga delarna. Eftersom vi här har många snabba trioler i olika 
grupperingar, är just fraseringarna, och de musikaliska linjerna som lätt kan försvinna. 
Därför använde jag mig väldigt mycket av just denna övning för att få musiken att flöda, 
och jag tycker att mitt spel utvecklades av detta. Det gav liv till musiken. 

 

9: Om det krackelerar, tänk efter varför du spelade fel och om det är ett tekniskt problem. 
Rätta i så fall till det, innan du fortsätter med stycket. Om det t.ex. är ett förslag som 
ligger tekniskt dåligt till, öva frasen utan förslag tills det sitter helt korrekt. Sätt sedan in 
förslaget igen men utan att fokusera alltför mycket på den.  

Detta är något som jag har reflekterat mycket över. Varför spelade jag fel där? Varför 
funkade inte den här handsättningen osv... 

Att analysera sitt spel, tror jag är nödvändigt för att man ska kunna utvecklas. Mycket 
handlar om att kunna isolera problemen och sedan jobba med dem. När jag jobbade med 
”She, who sleeps..”  blev dessa frågeställningar mycket aktuella. För att komma tillrätta 
med dem gjorde jag följande: Jag övade styckets inledning väldigt mycket, just därför att 
det var tekniskt svårt att spela.  

Jag övade mycket långsamt för att få in rörelserna i händerna. När det var ordnat tog jag 
upp stycket i tempo. Detta arbetssätt gav ett positivt resultat. 

Vi kan också med lätthet använda denna övning när vi stöter på andra musikaliska 
problem. 

Ett exempel på det är ett virveltrumsolo som heter Snares On. Den innehåller många 
tekniska problem, som t.ex. treslagsruffar och förslag som ligger dumt till. Jag har övat 
detta stycket, och använt mig av momenten i övning nr 9, och jag tycker att jag har 
kunnat se en utveckling där. 

           

10: Många spelar förslag (två-treslagsruffar på trumma) lika starkt som huvudslaget, tänk 
på att förslagen ska vara mycket svagare, annars stör det rytmen. 

Denna övning har mycket gemensamt med nr 9. Den tar upp i stort sett samma 
problematik. 
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Men jag tycker ändå att vi kan låta den tala lite för sig själv. 

Att spela svaga ruffar är något som kan betraktas som svårt. Svårigheten ligger i att få 
alla slagen i ruffen tydliga, det som brukar hända är att de blir för starka och de stör de 
rytmen.  

Jag har använt mig av övning nr 10 när jag har övat orkesterutdrag på virveltrumma, och 
jag skulle säga att hemligheten är återigen att öva långsamt, och att analysera rörelsen i 
händerna.  

Hur man slappnar av 

Jag och många med mig är säkert mycket välbekanta med nervositet som uppkommer i 
samband med konserter, provspelningar, etc. Detta kapitel handlar om vad som rent 
fysiskt händer i kroppen i samband med stress, men också metoder som jag tycker har 
hjälpt mig att komma tillrätta med problemen. Det här är ett oerhört stort område som 
många akademiker och läkare forskar på, och det finns mycket intressant litteratur i 
ämnet. Ett exempel på litteratur som tar upp just denna problematik är boken Rampfeber 
av Åke Lundberg. Den har jag tagit del av, och jag känner igen mycket av det som 
beskrivs. Det är inga problem att förankra de stressymtom som tas upp där, med de 
känslor som jag och många med mig har upplevt i samband med konserter och 
provspelningar.   

 

Den vanligaste orsaken till uppkomsten av stress och nervositet, har att göra med de krav 
som vi ställer på oss själva. Vi vill ju så gärna lyckas, få läraren att tycka att vi är duktiga, 
bli flitigt anlitade som musiker i olika sammanhang etc. Till slut resulterar dessa 
prestationskrav i att vi har svårt att fokusera och spela bra, när det verkligen gäller.  När 
man ska försöka komma tillrätta med stress, dvs lära sig att hantera den, handlar det 
väldigt mycket om att hitta orsaken till den. Man brukar tala om tre orsaker som är 
mycket vanliga: 1. Brist på egenkontroll. 2. Brist på stöd från omgivningen. 3. Brist på 
mening med det vi gör.  

 

Rent biologiskt handlar stress och nervositet om en försvarsreaktion från kroppens sida.  
En vanlig missuppfattning kan vara att rampfeber och stress bara drabbar nervösa 
personer. Så är det inte. I så fall skulle de flesta av oss klassas som nervösa personer. Vi 
har mentalt stabila människor som har oerhörda problem med nerver, men också mentalt 
instabila individer som inte har det. Det finns alltså inget enkelt samband mellan 
personlighet och nervositet. (Rampfeber Åke Lundberg). Alla människor är olika och 
symtomen kan variera från person till person. Det är alltså mycket individuellt, men när 
det gäller mig själv vet jag att jag omedvetet drar upp axlarna och biter ihop käkarna till 
exempel. Andra symtom kan vara att pulsen går upp, man får högre blodtryck och kan få 
svårt att andas. Adrenalinet går ut i blodet eftersom immunförsvaret aktiveras och man 
får spända muskler. För människor som levde för många tusen år sedan var denna 
kraftansträngning en förutsättning för att överleva. Till skillnad från stenåldern är farorna 
av ett annat slag idag, och vi upplever också stressen under längre perioder. En väldigt 
grundläggande del när det gäller stresshantering är att stressen inte orsakas av situationen 
i sig, utan vårt sätt att hantera den.  

Det handlar alltså om attityden till situationen, hur vi tolkar den, som avgör om vi känner 
av stressen eller inte. Då ställs vi inför två alternativ. 1: Förändra situationen. Eller 2: 
Förändra vårt förhållningssätt till den.  
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Det kan låta som en klyscha, men det handlar faktiskt mycket om att hitta sin inre balans. 
Detta kan man göra med hjälp av avslappningsövningar. Kom ihåg att det är bara du som 
kan förändra din situation. Om man alltid gör saker på exakt samma sätt som man gjort 
tidigare, kommer också resultatet att bli detsamma som tidigare. Lösningen ligger i att 
kunna se ett samband mellan det du gör och resultatet därefter, och därmed ta ansvar över 
de åtgärder som krävs för att resultatet ska förbättras. Gör man avslappningsövningar 
regelbundet, ökar medvetenheten ang. kroppens och själens tillstånd, och det blir alltså 
lättare att känna igen stressreaktionerna.  

Några exempel på stressrelaterade tankar: 

 

1: Bekräftelse, att vi ska duga som människor, att vårt mänskliga värde beror på vad 
andra personer har för åsikter om oss. 

2: Prestation, att känna att man hela tiden måste prestera, om vi misslyckas på jobbet, 
misslyckas vi också som människor. Vårt mänskliga värde handlar om vad vi gör, istället 
för vilka vi är. 

3: Perfektionism, allt måste vara perfekt hela tiden, vi ser allt i svart eller vitt, rätt eller 
fel. Vinner jag inte provspelningen, eller jag spelar fel under en konsert, så är jag sämst i 
hela världen. 

4: Att vi betraktar våra negativa känslor som någon sorts ”sanning”. Om det känns dåligt 
när vi spelar så är det också så. 

5: Att vi har svårt att ta till oss beröm av någon som inte är musiker. Berömmet måste 
komma från en viss person för att det ska gälla. 

 

Att det går dåligt att spela under dessa förhållanden är ingen hemlighet. Jag tror att alla 
på ett eller annat sätt känner igen sig i dessa symtom. Det svåra är att bli av med dem. I 
99 % av fallen handlar det i första hand inte om att vederbörande inte kan spela – istället 
handlar det om hur vi tänker och fokuserar. Att händerna skakar och att vi känner av både 
huvudvärk och magknip är ett resultat av vad som händer i våra tankar. Som jag tidigare 
skrev, kan man påverka detta genom avslappningsövningar. Men något som är minst lika 
viktigt är att äta bra och nyttig mat, sova ordentligt, samt att träna regelbundet. Fysisk 
aktivitet är något som får kroppen att må bra. Jag försöker att träna varannan dag, och jag 
märker en mycket stor skillnad. Man mår mycket bättre och orkar mer.  

En annan sak som kan underlätta när man har mycket att göra, är att göra en 
tidsplanering, dvs att strukturera upp alla saker som händer utefter hur viktiga de är. På så 
sätt lär man sig att prioritera och styra upp verksamheten, och detta reducerar stressen 
avsevärt. Skriv gärna upp allt som händer, så minskar stressen att du ska glömma bort 
det. Gör en sak i taget.  

Det är mycket viktigt att du är lika tolerant mot dig själv, som mot personerna i din 
omgivning. 

Jag kommer i nästa kapitel att gå igenom några tips och övningar, som jag tror kan vara 
till stor hjälp i både konsert och provspelningssammanhang. 
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Den mentala förberedelsen 
Som jag tidigare har sagt, ligger nyckeln till framgång väldigt mycket i hur vi fokuserar 
och tänker. 

Detta kapitel handlar om den rent praktiska förberedelsen. Vi har även i ämnet Mental 
Träning väldigt mycket litteratur som kan vara användbar vid studier i detta ämne. (Även 
här kan jag rekommendera Rampfeber av Åke Lundberg). 

Dessa mentala övningar som jag radar upp här, är precis som övningarna i kapitlet Hur 
man övar Effektivt, sådant som jag själv har praktiserat och som har hjälpt mig väldigt 
mycket att komma tillrätta med nervositetsproblem.  Några övningar har jag fått av 
kolleger och lärare, andra har jag kommit på själv. Innan jag skulle gå upp och spela min 
examenskonsert körde jag igenom några av dessa avslappningsövningar, och jag tycker 
att de både fick mig att slappna av, men också att fokusera på musiken.  

Det är inga problem att relatera denna mentala övning till min examensprocess. Jag har 
regelbundet använt mig av nedanstående punkter, och jag märker av ett positivt resultat. 
Om jag ska nämna några punkter som har varit mer användbara än andra, måste jag nog 
nämna nr 5 & 6. Just dessa övningar, har jag kanske använt mig av i större utsträckning 
när det gäller just denna process. 

Att tänka positiva tankar, tror jag är nödvändigt för att man ska kunna uppnå ett positivt 
resultat. 

Sedan vill jag också säga att när jag hittade musikaliska hållpunkter i styckena jag 
arbetade med, blev det otroligt mycket lättare att kunna slappna av och koncentrera sig på 
musiken. 

Jag skulle också vilja påstå att om man använder sig av dessa nedanstående övningar, 
kommer man inom en månad att uppleva att man är mer bekväm med att spela upp inför 
folk. Så var det för mig. 

 

1: Gör upp en bra uppvärmningsrutin som du alltid håller dig till. Börja också varje 
övningspass, genom att skaka loss händerna riktigt ordentligt. Släpp sedan ner dem 
utmed sidorna. Då kommer du att känna hur det sticker i fingertopparna. Stretcha sedan 
handlederna ordentligt. ( Böj dem både inåt och utåt, detta kan man också göra mot en 
vägg). Denna rutin är mycket bra, då den motverkar skador, såsom 
carpaltunnelsyndromet, som är en inflammation i handleden. 

2: Fokusera på processen mer än på resultatet. D.v.s. att man lägger fokus på det man kan 
kontrollera, istället för det man inte kan kontrollera. 

3: Försök också att andas rytmiskt. Att när du andas in, så räknar du till fyra och när du 
andas ut, så gör du samma sak. Det är mindre viktigt i vilket tempo du gör det, och hur 
mycket du räknar till, men det är viktigt att du tar hela andetag. 

4: Slappna av! Sätt dig bekvämt i stolen, och tänk dig in i en situation, när du spelade 
väldigt bra. Försök återskapa den känslan, och föreställ dig själv, stående på scenen med 
ett starkt självförtroende. På så vis överför du all stress och negativa känslor till positiv 
energi. 

5: Tänk också positiva tankar. T.ex: Jag är bra på att spela. Jag har övat jättemycket inför 
detta. Jag ska göra mitt bästa. Jag har förberett mig efter bästa förmåga.  

Säger du detta tillräckligt många gånger, kommer du till slut att tro på det, och då är du i 
hamn. 
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6: Fokusera också på saker som händer i musiken. Ett bra sätt kan vara att tänka 
”rytmiskt, flytande, legato, fraserat”, etc. Detta hjälper dig att få ett hum om hur du vill 
att det ska låta. Det hjälper också att tänka mer på musiken istället för på det tekniska, 
och är också mycket användbart när det gäller att memorera musik. 

7: För att träna bort din nervositet är uppspelning nyckeln till framgång. 

Börja först med att spela upp för folk som du inte blir nervös för. Dina kamrater på 
skolan, föräldrar etc. Sedan spelar du upp för folk som du blir lite mer nervös för, andra 
frilanskollegor t.ex.  

 

Slutligen spelar du upp för folk som du blir riktigt nervös för: Dina lärare, folk från 
orkestrarna t.ex. 

På detta vis lär du dig att träna bort din nervositet, eller i alla fall lära dig att hantera den. 
Ta också med de positiva känslorna från varje uppspel in i nästa. Det gör att ditt 
självförtroende växer.  

Resultatet 

Mina känslor inför examenskonserten var i stort sett positiva, jag försökte att använda 
mig av alla de tips och råd som jag har kommit fram till och redovisat i de tidigare 
kapitlen. I videoklippen visar jag mina lösningar på de problem (tekniska och 
musikaliska) som jag har råkat ut för.  

Jag har använt mig av de övningar som står att finna i detta arbete under själva 
inspelningsprocessen, och jag upplever ett positivt resultat. Att filma sig själv när man 
övar är enligt mitt tycke ett mycket bra sätt att utveckla sig själv som musiker. Denna 
samverkan, videodokumentation-övning-mental förberedelse har hjälpt mig oerhört 
mycket, och jag hoppas att detta arbete kan hjälpa fler musiker att komma tillrätta med 
liknande problem. 

 

När det kommer till själva examenskonserten kände jag mig väl förberedd och jag hade 
också bjudit in slagverkarna från bl.a. operan och filharmonin att komma och lyssna på 
mig eftersom jag ville träna på att bli riktigt nervös.  

 

Generellt sätt, tycker jag att det gick bra, jag tog mig igenom med hedern i behåll. 
Soundet och pitchen i trummorna var också bra, förutom att jag hade aningen för mjuka 
klubbor. 

Däremot var det en grundläggande sak, som inte fungerade riktigt bra – nämligen 
handsättningen. 

Som ni kan se på videon har jag valt att spela med dubbelslag, men tyvärr visade det sig 
inte vara den optimala lösningen. Det som händer är att slagen inte blir tillräckligt jämna, 
något som hörs på inspelningen. Att slagen blir ojämna har också att göra med att jag 
hade lite problem med handsvett, vilket resulterade i lite sämre kontroll. Jag lyckades 
också med konststycket att tappa en av 

 stockarna på ett ställe, just på grund av handsvetten. Däremot hade jag slipat ner 
stockarna, samt lindat en av klubborna med tennistejp, något som jag verkligen kan 
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rekommendera. Jag upplevde en stor skillnad eftersom greppet blev mycket bättre. Men 
jag tycker ändå trots dessa missar att slutresultatet blev helt ok. 

 

Sedan spelade jag tannhäuserarrangemanget på vibrafon, något som jag tyckte gick 
riktigt bra. På några ställen är pedaliseringen en aning ojämn, vilket resulterar i att 
melodin inte riktigt kommer fram ordentligt. När jag spelade upp stycket för lärarna, hade 
de ganska olika åsikter om hur stycket skulle gestaltas, någon tyckte att jag skulle spela 
svagt, någon annan att jag skulle spela starkt osv. Själv var jag lite ambivalent, jag kände 
att jag inte riktigt visste hur jag skulle gestalta vissa saker (tempo, dynamik etc.) Till slut 
bestämde jag mig bara för att göra så som jag själv tyckte att det skulle vara. Man kan väl 
sammanfattningsvis säga att slutresultatet blev en kombination av allas åsikter. 

 

Nästa stycke att framföras är nog det som jag tyckte gick allra bäst, nämligen Snow in 
kalamazoo. 

Tidigare under terminen reste jag och mina medmusiker tillsammans till Los Angeles 
med musikhögskolans stora brassensemble för att spela konserter och delta i 
masterclasses på UCLA. Då framförde vi denna trio, något som resulterade i att vi kände 
oss säkra på stycket, och hade rutin av att spela upp det inför publik. Känslan när vi 
spelade var positiv, jag upplevde att vi hade kul och att det lät bra. När man lyssnar på 
det här stycket kan man lätt luras att tro att det inte är speciellt svårt att spela, men man 
behöver jobba mycket, rent ensemblemässigt för att man ska få ihop det, och att det ska 
låta bra. 

Slutsatsen som man kan dra av detta är att, precis som jag tidigare har påpekat, man ska 
försöka att spela upp styckena man håller på med, så mycket som möjligt, eftersom man 
då vänjer sig vid att det sitter folk och lyssnar. 

 

Det stycke som jag var minst nöjd med var Mudra. Vi kom tyvärr isär på ett ställe 
ungefär 2,5 min in i stycket. Sådant händer visserligen, men då gäller det att försöka 
kunna reda upp saker och se till att vi kommer ut rätt igen, något som jag ändå tycker att 
vi lyckades med ganska bra. Vi hade repat mycket innan, och på genrepet gick det bra, 
men det kan ju alltid hända grejer när nerverna kickar in, som bekant. Jag försökte att ösa 
på så bra det gick, trumman är ju solostämman, så det gör inget om man spelar ut lite 
extra mycket, tycker jag. Känslan i resten av stycket var bra. 

 

En viktig sak att tänka på när man spelar ensemble, generellt sett, är att man måste ha 
stora öron, man måste alltså lyssna väldigt mycket på sina medmusikanter. Det gäller 
också att kunna ”se runt hörn”, dvs: Att kunna förutse vad som kommer att hända i 
musiken, och anpassa sig efter det. Detta är inte helt lätt. Ofta kan det vara så att 
någonting går snett, och att allt bara faller samman. Sedan gäller det att försöka städa upp 
i röran. Hur löser man då det? Det bästa sättet är just att lyssna och  

försöka visa tydligt var pulsen är, och sedan hoppas på att resten av ensemblen hänger 
med. 

Man bör också försöka att stå uppställda på ett sådant sätt, så att alla ser varandra tydligt, 
så att man kan ha ögonkontakt med alla i ensemblen. 



XVII 

Slutord 

Jag har i detta masterarbete med tillhörande videodokumentation försökt att skildra min 
process, min väg fram till examenskonserten, en väg som har varit både lång och svår, 
men också rolig och utvecklande, med många spännande problem att lösa. Jag tycker 
också att det har varit mycket lärorikt och intressant att i detta arbete skildra mitt sätt att 
angripa de problem och svårigheter som har ställts i min väg. 

Att spela musik är inget som är lätt och går snabbt, utan något som tar tid och som kräver 
mycket disciplin och tålamod.  

Man måste acceptera att musik inte är något som man forcerar fram. Istället gäller det att 
”skynda långsamt”. Med detta menar jag att man övar kontinuerligt, och sakta men säkert 
bygger upp sitt musikaliska hantverk                                            

 

När det gäller stress och nervositet, kan jag inte säga att jag har löst alla de problemen än. 
Jag har fortfarande problem med handsvett och med händer som skakar. Inte minst i 
samband med provspelningar.  För ett antal år sedan hade jag enorma problem med detta. 
Jag upplevde att hur mycket jag än övade spelade det ingen roll, eftersom jag blev så 
nervös att det lät som om jag bara hade övat i ett par dagar, istället för ett par månader.  

Detta var otroligt frustrerande för mig. Trots detta har mitt självförtroende vuxit, och jag 
känner idag en större tillit till mitt kunnande. Det beror till stor del på att jag har 
praktiserat de övningar som finns i detta arbete, men också av feedback som jag fått när 
jag har spelat med professionella orkestrar. Metodiskt har jag fogat det mentala arbetet 
till det musikaliska i förberedelserna av varje stycke till min konsert. Sedan jag började 
praktisera de övningstips och mentala övningar, som jag har redogjort för, kan jag 
personligen se en stor utveckling. Jag har blivit bättre på att spela, och jag känner mig 
inte lika nervös inför konserter på samma sätt som tidigare i mitt liv. Att hitta sätt att 
hantera nervositet är också någonting som inte går över en natt. Enligt mitt tycke är det 
lika viktigt att jobba med den mentala förberedelsen som det är att öva. Därför hoppas jag 
att de tips och råd som jag har gett i det här arbetet kanske kan underlätta för andra 
musiker att komma tillrätta med både övnings- och nervositetsproblem. 

Jag skulle vilja avsluta med att citera professorn i kördirigering vid Köpenhamns 
Musikkonservatorium Dan-Olof Stenlund som sa så vist en gång:  

     

      

Det tar tid att göra musik 
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