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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om hur jag utvecklar mitt oboespel och min musikaliska förståelse för två 

stycken: Mozarts oboekonsert (sats 1 och 2) och Strauss oboekonsert (sats 1). Anledningen till att jag 

har valt just dessa stycken är att de vanligtvis är obligatoriska på provspelningar. Eftersom jag gärna 

vill ha ett orkesterjobb måste jag först vinna en provspelning. Syftet är därför att utvecklas både 

tekniskt och musikaliskt för att öka mina chanser att vinna en provspelning. Jag har även valt att spela 

Mozart på min examenskonsert för att sen kunna jämföra provspelningssituationen med konsert-

situationen. 

Metoden jag har valt är att göra inspelningar för att sen lyssna och analysera vad jag kan förbättra. 

Dessutom ska jag åka på provspelningar och utvärdera min insats samt försöka få kritik från juryn. 

Jag har genomfört inspelningar vid fem tillfällen under ett års tid och under samma period varit på fyra 

provspelningar. 

I slutsatsen kom jag fram till att jag i den sista inspelningen spelar mer rytmiskt och har bättre 

intonation. Jag märker också en stor utveckling i linjen i mitt spel och hur jag får fram fraseringarna. 

Utvecklingen har också påverkat spelet i konsertsituationen på ett positivt sätt framförallt när det 

gäller faktorer som tekniska aspekter och automatisering. De här faktorerna har förbättrat helheten och 

mitt spel har blivit mer intressant att lyssna på. 

 

Nyckelord: instudering, oboe, provspelning, konsert, Mozart, Strauss 
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Bakgrund 

Nu har jag gått fem år på musikhögskolan och spelat oboe i 16 år. Ibland undrar jag varför jag håller 

på med det jag gör och varför jag egentligen vill bli musiker. När jag tänker tillbaka på min uppväxt 

inser jag att musiken alltid har varit närvarande. Det började med att vi satt runt pianot hemma och 

mamma sjöng barnvisor med oss, sen började jag spela piano och sjunga i barnkör. Mina två äldre 

systrar spelade också piano och även ett varsitt blåsinstrument, flöjt och trumpet. Detta var något våra 

föräldrar hade planerat. Först skulle vi systrar börja ta pianolektioner för att få en bra grund och sen 

skulle vi börja spela ett valfritt blåsinstrument. Att det var just blåsinstrument var det mamma som 

hade bestämt. Hon har alltid gillat blåsorkester och önskade att hon hade fått lära sig spela ett 

blåsinstrument när hon var liten så hon kunde vara med i en blåsorkester. När jag gick i andra klass 

erbjöd kulturskolan instrumentprovning och det var dags för mig att välja blåsinstrument. Saxofon var 

jag mest intresserad av så det blev mitt förstaval och oboe, som också verkade roligt, blev mitt 

andraval. Oboeläraren (som även undervisade i saxofon) ringde och frågade om jag inte kunde tänka 

mig att börja spela oboe istället för saxofon. Jag gick med på det direkt eftersom jag inte tyckte att det 

spelade så stor roll. Att det då obetydliga beslutet skulle få så stor inverkan på mitt framtida liv kunde 

jag aldrig ha trott! På kulturskolan fanns det blåsorkesterar på olika nivåer så redan från de första 

terminerna var man med i nybörjarorkestern för att sedan avancera till nästa. I sjätte klass började jag i 

Betlehemskyrkans musikkår där de blev väldigt glada över att få en oboist! Detta gjorde att jag kände 

mig både behövd och uppskattad, och jag övade mycket på repertoaren för att göra så bra ifrån mig 

som möjligt. Båda mina föräldrar är numera hängivna amatörmusiker. Pappa spelar bastrombon och  

mamma lärde sig spela klarinett i 40-årsåldern. De började i musikkåren i samband med att mina 

systrar, och senare även jag, började där. Något som jag inte rikigt tänkt på förrän nu är hur nära mitt 

oboespel är sammankopplat med just orkesterspel. 

Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig att spela, oavsett hur det lät tyckte de att det var roligt att jag 

spelade och kom alltid på konserter och andra framträdanden om de hade möjlighet. Egentligen ville 

jag sluta med oboen på mellanstadiet men de övertalade mig att fortsätta lite till. Och det är jag glad 

över för sedan dess har det bara blivit roligare och roligare! Det få känslor som är så häftiga som den 

att sitta mitt i en symfoniorkester och vara en del av dess enorma energi och flöde. Och ju bättre det 

låter om mitt eget och orkesterns spel, desto roligare är det! 

Jag minns när jag var nybörjare på oboe och lyssnade på cd-skivor med oboemusik. Det var nästan 

svårt att förstå att det var samma instument som jag själv spelade för på skivorna lät det så otroligt 

vackert och jag drömde om att spela lika bra själv. Samma sak när jag var på konserter med 

Värmlandsoperan eller såg konserter med symfoniorkestrar på tv och oboisten hade solo. Jag vet inte 

om det är för att jag spelar oboe själv men jag tycker att oboen har en så speciell och vacker klang som 

man blir berörd av. Det är det som har motiverat mig till att fortsätta utvecklas, att jag vill kunna spela 

sådär vackert som professionella oboister gör. Allteftersom har drömmen om att bli professionell 

musiker i en symfoniorkester vuxit sig starkare. Att det är just orkestermusiker jag vill bli beror på att 

det finns så otroligt mycket bra musik för orkester och det finns så många variationsmöjligheter i 

klangfärg, dynamik och karaktär. 

För att uppfylla min dröm om att få jobb i en symfoniorkester måste jag först vinna en provspelning. 

Det är hård konkurrens så för att vinna räcker det inte med att vara en bra oboist, man måste vara väl 

förberedd på styckena och orkesterutdragen, man måste kunna hantera nervositet, man måste ha ett bra 

rör, man måste vara i bra form och kunna prestera som bäst när det gäller och man måste visa upp sina 

kvaliteter på bara några minuter. Dessutom gäller det att sticka ut ur mängden. Nuförtiden är det så 

många duktiga oboister på provspelningar så det räcker inte med att behärska instrumentet. Man måste 

hitta ett eget uttryck som juryn förhoppningsvis gillar. 

Vad är det då som gör ett framförande intressant? Rent teoretiskt beskriver Williamon (2004) vilka 

medel som påverkar expressivitet. Genom variationer i timing, dynamik och artikulation får man fram 

styckets struktur såsom harmonik och taktartens betoningar. Utöver det kan man påverka karaktären 

med mer övergripande faktorer såsom tempo, klang och ljudnivå. När man övar ingjuter man stabilitet 

i hastighet, precision och flöde med mera, men det som gör musiken levande är den slumpmässiga 
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variationen som också gör varje framförande helt unikt. Flera studier har visat att även när 

professionella musiker försöker att spela exakt tempo så spelar de med små ofrivilliga variationer. 

För att kunna spela uttrycksfullt räcker det inte med teoretiska kunskaper. Smilde (2009) hävdar att 

helt nödvändigt för att nå den högsta musikaliska nivån är den tekniska färdigheten. En god teknik är 

avgörande för att bemästra den virtuosa repertoaren, men är minst lika viktig för att skapa en fin klang. 

Att nå en hög nivå av teknisk färdighet tar lång tid och kräver massor av övning på instrumentet.  

Syfte 

Vad jag vill få ut av det här arbetet är att öka mina chanser på provspelningar och jag har valt att 

fokusera på att finslipa provspelningsstyckena. Standard är att Mozarts oboekonsert och Strauss 

oboekonsert är obligatoriska. Jag vill fördjupa mig i dessa stycken och utveckla mitt musicerande. På 

en provspelning kan det vara 30-40 oboister som alla kan spela Mozarts oboekonsert. Då gäller det att 

man lyckas övertyga juryn så de vill höra mer av ens spel. 

Min plan är att finslipa styckena och förbättra allt som går: 

- fingerteknik (inga feltoner eller otydliga växlingar mellan tonerna) 

- intonation 

- ansatser, tonslut, klang 

- fraseringar 

- dynamik 

- kontraster i musiken t. ex. huvudtema – sidotema 

 

Med dessa medel vill jag visa att jag har en tydlig idé om hur jag vill spela stycket och få det 

intressant. Med ett ord vill jag bli mer uttrycksfull i mitt spel. 

Det jag lär mig under det här arbetet har jag stor nytta av även utanför provspelningarna. På en konsert 

är det minst lika viktigt att fånga lyssnarens intresse genom att spela uttrycksfullt och vara väl 

förberedd. Däremot är det helt olika förutsättningar att spela på konsert och på provspelning. På min 

examenskonsert ska jag spela Mozarts oboekonsert och sedan kan jag jämföra konsertsituationen med 

provspelningssituationen. 

I det här arbetet kommer jag inte att nå ett slut, det finns ingen punkt där jag har uppnått ett mål. Det är 

en livslång process att utveckla sin musikalitet och förbättra ovan nämnda detaljer. 

Metod 

Jag ska med jämna mellanrum, ett par gånger per termin, göra en inspelning av provspelningsstyckena 

för att sedan lyssna och få en bild av hur en jury skulle ha uppfattat mitt spel. Provspelningar sker 

alltid bakom en skärm för att garantera att juryn inte gör omdömet efter vem man är: ålder, kön, 

etnicitet osv. Eftersom juryn bara har ljudet att gå efter väljer jag bort videoinspelning. Jag ska också 

åka på provspelningar och utvärdera hur det gått, och försöka få feedback från juryn. 

Inspelningsprocessen har jag delat in i fem steg: 

1. Jag spelar in mig själv när jag spelar Mozart sats 1 och 2 och Strauss sats 1, rakt igenom.  

2. Jag skriver ner en reflektion över hur jag upplevde det, vad gick bra och vad kan jag förbättra. 

3. Efter några timmar lyssnar jag på inspelningen. Jag vill inte lyssna direkt efteråt eftersom jag 

vill glömma bort hur det kändes när jag spelade och på så sätt få en mer objektiv bild av 

framförandet. 

4. Jag skriver ner hur jag tycker att det lät, vad som var bra och dåligt och vad jag ska förbättra 

till nästa inspelning.  

5. Jag jämför steg 2 och steg 4, de båda omdömena. Detta för att jag vet att det oftast inte låter 

som det känns. Ibland tycker man något känns dåligt men det låter helt okej, eller tvärtom. 
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En bonus med den här metoden är att jag får en vana i att spela igenom styckena och dessutom håller 

igång styckena så att jag alltid är beredd för provspelning.  

De utgåvor av noterna till Mozart och Strauss är de jag har hemma sen tidigare. Jag följer dock inte 

utgåvan på Mozart strikt eftersom det finns detaljer som anses felaktiga (bl a förtecken och toner), jag 

har också ändrat artikulationen på flera ställen. Det finns många utgåvor av Mozart som skiljer sig åt i 

de här detaljerna. Detta beror på att originalnoterna har försvunnit och att det bara finns kopior som 

inte anses tillförlitliga. Det har gett ovanligt mycket utrymme för tolkningar. 

Genomförande 

Jag har gjort inspelningar och provspelningar om vartannat och de har varit del i en och samma 

process. Här har jag dock valt att dela upp dem för att få tydlighet och beskriver först inspelningarna i 

kronologisk ordning och sedan provspelningarna i kronologisk ordning. 

Inspelning nr 1 (mars 2012) 

Första satsen i Mozart känns stabil men lite stel och jag får inte ut det jag vill, vibratot sitter hårt inne 

och dynamiken blir nog ganska jämntjock. Mycket kan bero på att röret jag spelar på är lite för tungt. 

Nästa gång får jag välja rör med omsorg så det verkligen är behagligt att spela. Nu ville jag bara 

komma fram till pauserna. 

När jag sedan lyssnar på inspelningen märker jag framförallt en del rytmiska problem som jag inte 

tänkte på när jag spelade. I inledningen håller man höga C i fyra takter men jag höll det mycket 

kortare.  

I avsnittet som börjar vid takt 50 tog jag för lång tid på mig i pauserna. 

 

Sidotemat låter lite sisådär. Jag sänker tempot och gör åttondelspauserna i takt 84-85 nästan dubbelt så 

långa vilket gör att det låter konstigt. 

 

Andra satsen känns också stel men det är ändå lite bättre flyt än i första satsen. När jag sedan lyssnar 

tycker jag att det låter lite trevande och det är nästan precis samma dynamik rakt igenom. Några av 

drillarna låter inte helt jämna och intonationen var inte helt bra heller. En annan intressant sak jag 

märker är att många höga toner låter jättefina och har vibrato, något som måste ha gått automatiskt. 

Däremot hörs knappt något vibrato när jag vill ha det för uttryckets skull.  

I inspelningen på Strauss hade jag bytt till ett mer lättspelat rör vilket gör att jag kan spela mer 

avslappnat och känner att jag får fram fraseringarna. Sen mot slutet av det första avsnittet blir jag trött 

och det går ut över klang, ansatser och frasering. 

När jag sedan lyssnar på min inspelning tycker jag att det låter som jag förväntat mig med undantag av 

en detalj: andningarna. Några andningar var perfekta i det musikaliska flödet, men de flesta störde 
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flödet. De tar alltså för lång tid eller så lyckas jag inte hålla i linjen. Framför allt måste jag komma 

igång direkt efter en andning. När man spelar oboe behövs mycket luft för att få ett högt lufttryck, 

däremot är det inte mycket luft som går igenom oboen på grund av den smala öppningen. Därför får 

oboister överskottsluft som måste ut innan man kan andas in ny luft. En andning innebär alltså att man 

både andas ut och in och tar därför lite längre tid.  

Sammanfattning efter första inspelningen är att jag ska öva mer på drillar och med hjälp av metronom 

få bort det orytmiska i Mozart och öva på andningarna i Strauss. 

 

Inspelning nr 2 (april 2012) 

På den här inspelningen går Mozart mycket bättre. Jag har haft lektion på första satsen och känner att 

jag rättat till en del saker. Ett exempel är sidotemats början där det alltid känts lite orytmiskt och 

onaturligt. Nu vet jag att det beror på att det tredje slaget i takten är ”dolt”. Det är alltså en punkterad 

fjärdedel som ligger över tredje slaget men man måste ändå verkligen känna det slaget eftersom det är 

så viktigt och formar hela takten. Annars är det lätt hänt att de två sextondelarna blir lite slöa. 

 

En annan detalj är i andra partiet av expositionen, som börjar i takt 50.  

 

Förut tänkte jag på fyra slag i takten men om jag istället känner på två så blir det bättre flyt och inte så 

stolpigt. Innan blev drillen det viktigaste i första takten men eftersom den faktiskt ligger på andra 

slaget i takten ska den vara obetonad. De tre fjärdedelarna i andra takten leder fram till C# i nästa takt 

vilket är lättare att göra tydligt om man inte känner alla slag i takten. Här är ljudexempel från första 

och andra inspelningen.  

- Inspelning nr 1 (spår 1) 

- Inspelning nr 2 (spår 2) 

När jag lyssnar på första satsen tycker jag att det låter mycket bättre än förra inspelningen men hör att 

det fortfarande är lite orytmiskt på vissa ställen. 

När jag lyssnar på andra satsen märker jag att jag borde öva med metronom, det känns som jag tar mig 

för stora friheter när jag spelar själv, istället för att skapa en helhet. Det är pauserna som jag gör lite 

för långa ibland. Intonationen är mycket bättre, speciellt i början men på sina ställen är det ändå lite 

svajigt.  

Efter förra inspelningen av Strauss ville jag förbättra andningarna. De blev en aning bättre den här 

inspelningen men är fortfarande inte helt bra. Den första tonen efter andningen blir lite klämd eftersom 

jag inte ställer om från inandning till att blåsa. I skalavsnittet känns det som att jag har lite bättre flyt 

men fortfarande är skalorna inte perfekta. Jag har försökt öva det partiet långsamt med mycket stöd 

och luft för att det ska sätta sig, men det måste jag öva mer på. 

Strauss låter som det kändes i princip. Skalpartiet låter dock bättre än det kändes, det börjar verkligen 

formas nu. Det enda som ska till är att jag sätter alla skalor. I första avsnittet var det på några ställen 

lite för strikta sextondelar vilket gjorde att jag tappade riktingen lite grann. Jag tror att jag ska känna 

på två i takten på de ställena för att få dem lite smidigare. 
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Inspelning nr 3 (september 2012) 

På grund av tidsbrist spelar jag bara Mozart den här gången. Jag är i ett stort rum med bra akustik och 

känner att jag kan spela ut och upplever det som att jag har stabil och bra, djup klang. Däremot känner 

jag mig oflexibel, det är svårt att göra diminuendo och att spela svagt. Det gör att jag inte får fram 

fraseringarna som jag vill. Dessutom känns det lite slarvigt och okoncentrerat. Mot slutet av första 

satsen känns det som att jag hittar fokuset och i kadensen spelar jag ut ordentligt. Där någonstans 

slutar jag tänka på inspelningen och hur det kommer att låta, istället är jag inne i musiken. Undrar om 

det hörs?  

Efter att ha lyssnat tycker jag ungefär samma som jag upplevde när jag spelade. Första satsen låter lite 

slarvig och lite tung, men det berodde på röret, anstatserna är liksom lite tröga. Annars märker jag nu 

när jag lyssnar att jag har fin klang på höjden men jag saknar lite variation i vibratot t ex om en 

halvnot leder till nästa not så ska vibratot öka i intensitet och det gör det inte direkt. I återtagningens 

sidotema är det sextondelar som liksom stegras och där måste jag göra ett större crescendo, jag 

menade det men det hörs nästan inte alls. Jag måste framförallt ta tag i första tonen i varje grupp, alltså 

på första och tredje slaget i takten. 

 

- Ljudexempel (spår 4) 

När jag spelade kände jag att jag inte lyckades spela ut förrän i kadensen och det hörs också. Kadensen 

låter bra, friare. 

Andra satsen går bättre än första, dynamiken är på plats, jag tycker att jag spelar jättesvagt och i alla 

fall ganska starkt. Det blir inga större misstag och jag får ut fraseringarna som jag vill. Ansatserna är 

mjuka och kontrollerade, intonationen är bra och jag känner mig extra nöjd med drillarna som känns 

lugna och musikaliska. Det som inte känns bra är andra taktens sextondelar, de blir lite konstiga och 

orytmiska som att jag inte vet hur jag vill göra dem. Det beror på att jag fr o m idag ville försöka 

betona förhållningen = F# (som leder till G). 

 

En annan sak jag märker är att jag inte blir särskilt trött när jag spelat igenom Mozart. Trots att jag har 

ett lite för trögt rör. De andra inspelningarna har varit mer påfrestande just med orken. 

När jag lyssnar på andra satsen var det lite svajigt intonationsmässigt i de första takterna men det 

stabiliseras sen. Klangen är väldigt fin och fraseringen kommer fram tydligt. En sak som jag hör nu är 

att när jag andas mitt i frasen lyckas jag inte hålla i linjen. Jag smyger in efter andningen för att den 

inte ska höras men då hörs den ännu mer eftersom den bryter frasen. Jag börjar alltså tonen efter 

andningen svagare än tonen innan andningen och det låter lite konstigt. Här är två exempel på 

andningar som bryter linjen: 

- Ljudexempel (spår 11) 

- Ljudexempel (spår 12) 

 

Inspelning nr 4 (oktober 2012) 

Den här gången är jag lite småförkyld och känner mig inte helt förberedd på styckena. De senaste 

veckorna har jag övat mycket på annat. Men jag väljer att spela in ändå eftersom jag måste kunna 

spela även om jag inte känner mig 100%. Tänk om det var provspelning, då hade jag ju varit tvungen 
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att spela. Dessutom är det en ny provspelning i Norrköping om knappt tre veckor så jag vill spela in nu 

för att ha lite tid att göra justeringar. 

I Mozart går första satsen bra, det känns som att den börjar sitta nu och jag vet hur jag vill ha den. 

Tidigare inspelningar har jag försökt spela rätt och göra mjuka ansatser och tonavslut. Efter att ha fått 

feedback på provspelningar verkar det som att juryn inte bryr sig så mycket om det. Det är viktigare 

att spela ut och ta plats, ta för sig. Därför försöker jag i den här inspelningen koncentrera mig på det. 

Vibratot är inte så fritt som jag vill och i några ställen missar jag lite i riktningen men jag känner mig 

spontan. 

När jag lyssnar på inspelningen låter det stabilt och är bra flöde och energi. Det låter också spontant, 

vissa toner spelade jag ut lite mer. Till exempel spelade jag i någon takt med en massa sextondelar 

någon eller några toner lite längre för att få fram en frasering. Det tycker jag låter bra. De flesta 

avfraseringarna och tonsluten låter riktigt bra, trots att jag ju inte fokuserade på det. Däremot låter det 

lite hafsigt, jag funderar nu på om jag skulle sänka tempot en aning, om det kan hjälpa. Vissa drillar 

låter lite klumpiga också, jag får öva mer på dem. Kadensen började lite stressat men blev bra sen. Jag 

måste våga ta det lugnt redan från början. 

Andra satsen börjar falskt men går sen väldigt bra. Flera gånger tänker jag på vilken vacker musik det 

är och njuter av den. Några småmissar här och där men det går ju aldrig att spela perfekt. Jag gav inte 

riktigt allt i crecsendona så det kan bli bättre. 

När jag lyssnar på andra satsen låter det lite bättre än jag trodde, ibland riktigt bra. Här var dock flera 

av tonsluten lite avhuggna. Jag märker att det inte längre låter orytmiskt, som på de tidigare 

inspelningarna utan fraserna hänger ihop och bildar en helhet. Om man jämför den här inspelningen 

med en tidigare hörs skillnaden.  

- Inspelning nr 2 (spår 13) 

- Inspelning nr 4 (spår 14) 

En sak som jag tycker låter lite fult är drillen i slutet på expositionen och återtagningen, en drill över 

hela takten i crecsendo upp till forte. 

 

De låter lite aggressiva, kanske jag drillade för snabbt, eller så måste jag öppna upp så klangen blir 

mjukare. Bara för att det är starkt behöver det inte låta forcerat.  

I Strauss känns första delen av inledningen bra, jag spelar ut och försöker ”sjunga”, sen börjar jag bli 

trött och då koncentrerar jag mig på att spela rätt toner och hålla andningarna. Helst skulle jag vilja 

lägga allt fokus på klang, vibrato och frasering men när man får syrebrist räcker inte koncentrationen 

till allt. Dynamiken känns bra, jag orkar spela ut i mezzoforte- och forte-ställena i slutet av 

inledningen. Skalorna är rätt så bra men jag vill få fram alla tonerna i skalorna tydligt, det lyckas jag 

inte riktigt med. I återtagningen känner jag mig mer avslappnad och flexibel. Jag känner större närvaro 

och spontanitet. Sista delen känns lite stel, som om jag bara spelar noterna utan större engagemang 

vilket beror på att orken tryter. Andningarna känns bra, på flera ställen andas jag inte ut, bara in, vilket 

ger snabbare andning och stör därmed inte flödet. Jag har gått över från att känna på fyra i takten till 

att känna på två. Det blir mer flexibelt och lättare att hitta riktningen. 

När jag lyssnar på Strauss tycker jag inte att det låter så bra som det kändes när jag spelade. Det var 

inget fel på klangen men på många ställen blev det lite avhuggna tonavslut och en del andningar tar för 

stor plats. Dessutom ändras tempot hela tiden så jag inser att jag måste öva med metronom ibland. 

Återtagningen låter mycket friare än expositionen, precis som det kändes. Så nu måste jag bara få till 

samma flexibilitet redan från början. Sista tredjedelen av inledningen, som börjar efter tre höga Bb, 

låter väldigt ointressant. 
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- Ljudexempel (spår 15) 

Där måste jag få till en bra frasering och skapa mening med tonerna. Skalorna i skalpartiet tycker jag 

låter helt okej, förutom feltonerna. Dynamiken hörs inte så tydligt som jag mindes men det har ändå 

blivit bättre. Det är framförallt de starka höga tonerna som jag måste förstärka. 

 

Inspelning nr 5 (februari 2013) 

Inför den här inspelningen har jag ändrat några detaljer i första satsen i Mozart. I inledningen har jag 

ändrat lite i dynamiken. I de fyra takterna med höga C har jag fram till nu börjat i forte, gjort 

diminuendo i första takten ner till piano i andra takten, crescendo i fjärde takten upp till forte i nästa 

takt. Nu börjar jag lite svagare och gör ett crescendo på skalan upp till höga C, sen går jag snabbt ner i 

piano och gör ett långt crescendo fram till sextondelsrörelsen. Det passar bättre ihop med 

ackompanjemanget och låter lite mer självklart på det sättet, det hörs vart tonen är på väg istället för 

att tonen känns jättelång. 

 

- Nya varianten (spår 5) 

- Gamla varianten (spår 6) 

En annan väldigt liten detalj men med stor betydelse för helheten är att jag tidigare gjort sista tonen i 

varje legatobåge för lång. Det har gjort att det låter lite tungt och att jag  på vissa ställen snubblar på 

tonerna. När jag sedan kom på vad felet var och istället gjorde sista tonen i bågen kort blev de genast 

stor skillnad, det lät lätt och elegant och tydligt. I föjlande takter har jag haft problem och lagt ner 

mycket övning utan att nå resultat.  

 

 

- Nya varianten (spår 7) 

- Gamla varianten (spår 8) 
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Dessutom blev det en helt annan karaktär när jag gjorde F# i andra takten kort. Det låter mycket mer 

elegant. 

 

De här ändringarna tillämpar jag i inspelningen och känner att de ger resultat. Jag tror aldrig jag har 

snubblat så lite i första satsen och det känns kontrollerat. 

När jag lyssnar tycker jag att det låter stabilt och klangen är bra. De låga sextondelarna i början låter 

stela och hårda vilket jag tror beror på att jag har spelat dem för snabbt förut i min iver att frasera. Nu 

håller jag tillbaka tempot men då försvinner fraseringen. Jag måste kunna frasera och hålla tempot 

samtidigt. Åttondelarna i sidotemat låter lite slöa och behöver lite mer studs. Jag vet att jag tänkte mest 

på intonationen när jag spelade just där men jag får inte glömma karaktären. 

 

- Ljudexempel (spår 21) 

I andra satsen känns intonationen och klangen bra. Mot slutet av satsen blev jag väldigt trött i läpparna 

vilket går ut över kvaliteten.  

När jag lyssnar tycker jag att inledningen låter väldigt bra, det bästa jag presterat hittills på 

inspelningarna. Klangen är fin och intonationen var inget problem alls. Takten med sextondelsdrillar 

låter lite otydlig vilket beror på att jag inte hade bestämt mig för hur jag skulle drilla. 

  

Alltid tidigare har jag gjort en pralldrill innan slaget, men nyligen tänkte jag att jag skulle ändra till att 

göra drillarna på slaget. Jag har lyssnat på flera inspelningar av framstående oboister ( bl a François 

Leleux och Hansjörg Schellenberger) och hört att de spelar drillarna så. Det gör att de låter mer som 

drillar och blir mjukare samtidigt som linjen blir tydligare. Nu på inspelningen gjorde jag något 

mellanting mellan de två sätten att drilla och det var nog det sämsta alternativet. En del fraser orkar jag 

inte hålla och det är synd eftersom det förstör linjen om jag inte kan spela ut. Om jag börjar frasen på 

ett visst sätt måste jag slutföra den på ett visst sätt, det hänger ju ihop. Men i det här fallet handlar det 

bara om att jag var för trött i läpparna och inte orkade hålla emot luftströmmen. 

I inspelningen på Strauss känns det både bra och dåligt. Jag har bra flöde i partiet med skalorna. 

Andningarna är lite smidigare tack vare att jag ändrat lite i tekniken. Förut pressade jag ihop lungorna 

till följd av ett hårt stödtryck. Nu tänker jag att jag fyller ut bröstkorgen medan jag blåser ut, det ger en 

friare känsla och inte så krampaktiga andningar. Dessutom ger det bättre luftflöde och klang tack vare 

kroppens resonans. Med tanke på feedbacken jag fick efter den senaste provspelningen vill jag försöka 

hitta “Strausskänslan”. Det är ju väldigt vacker och lyrisk musik men det kan vara svårt att få fram 

eftersom man koncentrerar sig på att överhuvudtaget orka. Därför hade jag bestämt innan vad jag 

skulle koncentrera mig på, nämligen att tänka på de längre tonerna och låta dem leda framåt för att på 

så sätt få långa linjer och och ett lyriskt spel. Tyvärr räckte inte min koncentration till att tänka på det 
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medan jag spelade så det var bara vid några enstaka tillfällen jag kom ihåg det. Men det här kan jag ju 

jobba mer på och kanske lyckas bättre framöver.  

När jag sen lyssnar på Strauss märker jag en tydlig skillnad i klang jämfört med tidigare inspelningar. 

Sedan några veckor tillbaka har jag ändrat lite i skrapningen på mina rör vilket har gjort att klangen nu 

är mycket fylligare och stabilare. Även när jag blir trött så har jag fortfarande bra klang, så med de här 

rören hörs det inte lika tydligt att jag blir trött.  

Det är bra flöde och riktning, och jag spelar ut på de starka ställena, men det saknas ändå lite kraft i 

framförallt de sista takterna i första avsnittet. Fyra takter före siffra 5 kommer höga C# som är en svag 

ton på oboen men här ska den helst vara allra starkast. Det vet jag faktiskt inte hur jag ska få till. 

 

- Ljudexempel (spår 16) 

 

Provspelningar 

Norrköping (24 april 2012) 

Det här är min första provspelning så självklart känns det väldigt spännande. Det är mycket trevligare 

än jag hade förväntat mig. Stämningen är positiv och avslappnad, inte alls hispig eller nervös och helt 

utan psykningar. Det känns mer som ett tillfälle att umgås med likasinnade. När jag värmer upp känner 

jag mig förväntansfull och glad över att äntligen vara med i provspelningsvärlden. Lite nervös och 

spänd också såklart men precis lagom. Det är kul att spela! Att höra flera andra oboister värma upp 

och öva på Mozart trodde jag skulle vara jobbigt men det är det inte alls, jag bryr mig knappt. Jag 

lyssnar inte direkt efter hur de spelar eller om det låter bra eller dåligt utan tänker bara att det låter 

ungefär som när jag spelar, varken bättre eller sämre. Jag får spela som nr 18 men behöver inte vänta 

särskilt länge, ungefär en och en halv timme.  

I första omgången är det Mozart, expositionen i första satsen (en och en halv sida). 

Första drillen och skalan upp går bra, den långa tonen är väl det enda jag känner att jag kan göra 

bättre. Jag tror jag är lite för ivrig och gör diminuendo ca en takt och började sen direkt med 

crescendot som då blev tre takter långt och därför lite diffust. Egentligen brukar jag ju göra en takt 

diminuendo, två takter piano och en takt crescendo för att verkligen få fart inför fortsättningen. 

 

Antagligen beror det på att pianisten har ett lite lägre tempo än vad jag vill ha och jag har lite svårt att 

anpassa mig och känner mig därför lite hetsig i mitt spel. Jag är heller inte beredd på akustiken som är 

väldigt torr och det är svårt att nå ut med klangen så när jag menar forte känns det som om jag spelar 

mezzopiano. 



13 

Vad jag ska öva på nu är att spela i lite olika tempi. För att kunna anpassa mig lättare ifall pianisten nu 

tar ett annat tempo. Då kommer jag bli mer flexibel också. Jag ska också öva på långa C och verkligen 

hålla det i tempo. Jag brukar öva utan att riktigt räkna slagen, istället koncentrerar jag mig på att göra 

så mycket som möjligt av diminuendot och crescendot och försöker få tonen levande. Inte så konstigt 

att jag inte fick till den på provspelningen. 

Jag får sen bekräftat från juryn att de saknade ett större dynamiskt omfång och framförallt mer power 

på höjden. Jag tycker det är jättebra att få reda på vad juryn tyckte, de hade till exempel inga 

synpunkter på intonation eller klang. Då vet jag att det inte är vad jag behöver fokusera på i nuläget, 

även om det såklart alltid går att förbättra. Men i första hand ska jag öva upp dynamiken i höga 

registret. 

 

Malmö (14 juni 2012) 

Till den här provspelningen kommer det väldigt många oboister, över 60 stycken, varav endast ett fåtal 

är svenskar, de flesta är från Spanien och Tyskland. Jag vet på förhand att mina chanser är ytterst små 

att ens gå vidare till andra omgången. Trots det stora antalet sökande får jag ett bra uppvärmningsrum 

och behöver inte vänta särskilt länge på mitt prov. Dessutom fick alla spela igenom med pianist innan 

så jag känner mig väl förberedd när jag står på scenen och ska spela. I första omgången är det Mozart 

sats 1 (expositionen) och ett orkesterutdrag: Sjostakovitj symfoni nr 1. Efter några takter i Mozart gör 

jag ett misstag, mitt i långa höga C råkar jag plötsligt komma åt en klaff med ena handen så att tonen 

försvinner och jag snabbt får stöta om den. Då känner jag att provspelningen är över men tänker också 

att nu gäller det att spela ännu bättre och övertygat så jag ignorerar misstaget och kör på. Jag försöker 

verkligen spela ut, både dynamiskt och fraseringsmässigt och känner själv att jag lyckas ganska väl. 

Till min stora förvåning får jag även spela orkesterutdraget, ett långsamt, svagt oboesolo med stora 

intervall i legato. Jag spelar det utan några misstag men känner mig skakig och trött efter Mozart och 

får inte till rätt karaktär. Det är svårt att växla från snabbt och studsigt i Mozart till långa linjer och 

intensiva legaton. Som helhet är jag väldigt nöjd med min provspelning. Det var inte alla som fick 

spela orkesterutraget så eftersom jag fick göra det så måste juryn ha gillat mitt spel, för missen jag 

gjorde kändes allvarlig. 

 

Gävle (1 oktober 2012) 

Jag får värma upp i ett litet omklädningsrum med plåtskåp efter väggarna. Akustiken kan vara den 

värsta jag någon gång spelat i för det låter väldigt starkt och ekar. Det känns inte alls bra när jag 

spelar, klangen är “grumlig” och det går inte att spela svagt eller göra diminuendo. Efter 

lottdragningen får jag ett riktigt rum och har ca 45 min på mig att hitta rätt känsla. Jag skrapar ner 

röret lite och filar spetsen tunnare med sandpapper och det gör susen. Jag får en helt annan känsla och 

kontroll. Sista 10-15 min innan själva provet ägnar jag åt att bara slappna av.  

I första omgången är det Mozart, lite kortare än vanligt, bara första sidan. Det är också två 

orkesterutdrag: Ravel: Tombeau de Couperin, sats 1, och Tchaikovskij: Symfoni nr 4, sats 2. Under 

provspelningen känner jag mig lugn och har självförtroende och tänker att nu ska jag spela ut och om 

någon ton blir fel spelar det ingen roll. Resultat: inte en enda felton! Mozart går riktigt bra, jag känner 

mig fri och spelar ut, intonationen känns jättebra och klangen likaså. Jag får fram dynamiken men 

skulle velat göra större skillnad mellan piano och forte, främst genom att spela pianonyanserna ännu 

svagare, men det får jag öva mer på. Mozart går så bra att jag känner att det inte kunde gått bättre! 

Utdragen går också bra, alla toner kommer i Ravel, fast jag tror att jag spelar för långsamt. I 

Tjajkovskij-utdraget försöker jag verkligen få melodin att låta intressant och försöker frasera så 

mycket jag vågar, kanske skulle det vara mer dynamikskillnader men den ska ju samtidigt var enkel. 

Jag tror ändå att jag lyckas få fram höjdpunkterna. Däremot får jag lite andnöd i slutet, det är en lång 

fras och jag behöver ibland ta en extra andning men nu vill jag undvika det eftersom juryn då kommer 

höra att jag inte orkar. Jag chansar därför och skippar andningen vilket jag snart ångrar eftersom jag 

inte orkar hålla i klangen så den sista takten låter krystad och speciellt sista tonen blir rätt så ful. Jag 
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går inte vidare till andra omgången, det var bara två i min grupp (18 oboister) som gick vidare så jag 

är supernöjd ändå. Speciellt eftersom dagen började så dåligt och jag kände att jag lyckades spela mitt 

allra bästa ändå. Totalt var det sju av 37 som gick vidare. 

I feedbacken från juryn får jag reda på att jag hade gjort en helt okej provspelning, men det var det 

många som hade gjort. De som gick vidare till andra omgången var de som stack ut, som verkligen tog 

för sig, speciellt i orkesterdragen. Eftersom de sökte en solotjänst ville de höra någon som visade att 

den kunde leda och även förmedla musiken. Det är något jag aldrig tänkt på innan, att man kan 

anpassa sitt spel efter vilken tjänst som avses. I Tjajkovskij hade de velat att jag spelade ut mer och 

vågat göra mer i uttrycket. Det tyckte jag var jättebra att få reda på. Jag tyckte ju själv att jag hade fått 

ut höjdpunkterna och försökt göra det intressant. Då vet jag att jag verkligen inte behöver vara rädd att 

ta ut svängarna.  

 

Norrköping (17 november 2012) 

Den sista finslipningen jag gör inför den här provspelningen är dessa detaljer: 

- Upptakter som är åttondelar studsigare. 

- Första takten, skala upp crecs. sen forte hela första takten av långa C, sen diminuendo. 

- Tänka på ett slag i takten. 

- Öppna upp på höga toner för att få mer klang  

- Vibrato, kort snabbt för att få fram betoningar i t ex sidotemats första ton (fortepianot) 

 
och senare i takt 84-85 på förhållningstonerna. 

 

Syftet är att få till ett mer intressant spel. Jag har funderat mycket på det här att sticka ut. Det är svårt 

att försöka sticka ut när man inte vet hur alla andra spelar eller vad som är bra eller dåligt att sticka ut 

på. Men det gäller nog att försöka spela personligt och variera klangen. 

I lottdragningen får jag nummer 19 och har därför gott om tid att förbereda mig. I första omgången är 

det ovanligt mycket att spela, Mozart sats 1 (exposition och kadens) och två orkesterutdrag: Brahms 

symfoni nr 1 och Mendelssohn symf nr 3. Jag känner mig stressad och nervös, magen darrar och jag är 

spänd i fingrarna. Akustiken är jättekonstig men det visste jag från förra gången jag provspelade här så 

jag är inställd på att bara blåsa på och göra så mycket som möjligt av frasering och dynamik utan att 

lyssna så mycket på klangen. Förra gången här i Norrköping spelade pianisten för långsamt så för att 

undvika att samma sak händer nu visar jag pianisten mitt tempo innan. Mozart går bra, alla toner 

kommer, intonationen är bra. Mitt rör är lite för tungt och det är varmt och dålig luft i konsertsalen så 

jag blir väldigt trött efter Mozart. Trots det går båda utdragen bra. I Brahms känner jag att jag 

verkligen spelar ut och i Mendelssohn är det inget bludder alls på de snabba sextondelarna. 

Det har aldrig varit så jobbigt att provspela och jag trodde inte att jag skulle gå vidare så när de skriver 

upp nr 19 på listan över de fem som gått vidare till andra omgången blir jag förvånad och jätteglad. 

Det känns overkligt, jag har ju vant mig vid att inte gå vidare.  

Jag får spela som nummer 3 och har ca en halvtimme på mig att förbereda inför nästa omgång. Där är 

det Strauss sats 1, till och med avsnittet med skalorna. Det är också fyra orkesterutdrag: Brahms: 

Violinkonsert, Mussorgskij: Tavlor på en utställning, Rossini: Silkesstegen och Debussy: La Mer. 

Strauss går bra, det är inga problem att orka och inga feltoner förutom ett pyttelitet fel. Skalorna går 

rätt så bra men inte perfekt. På två ställen råkade jag spela en hög ton falskt, för lågt, men jag vet inte 

varför det blev så.  



15 

Brahms går bra men känns inte helt kontrollerat, jag är mest inställd på att orka. Jag får inte ut vibratot 

som jag vill men legatona tycker jag är helt okej. Mussorgskij däremot, går inte bra alls. Jag lyckas 

inte med accenterna och sextondelarna sjabblar jag på två av gångerna. Silkesstegen går bra och den 

snabba staccatodelen är under kontroll. La Mer kanske inte var helt rytmiskt, jag känner mig lite 

osäker men tycker att jag har bra flöde. Efter den här omgången känner jag att jag inte spelar 

tillräckligt bra för att gå vidare till sista omgången och det tycker inte juryn heller.   

I feedbacken från juryn får jag veta att jag hade bra klang och intonation i Mozart men ”fipplade” lite 

för mycket på de snabba ställena och kunde ha spelat med mer vibrato och mer lyriskt. I Brahms 

symfoni nr 1, var jag lite orytmisk. I Strauss saknade juryn passion, jag skulle ha spelat med mer 

vibrato och känsla för att för att matcha den fina musiken. Brahms violinkonsert spelade jag orytmiskt 

och hade för snabbt tempo, Mussorgsky skulle upp lite i tempo. 

Det är väldigt bra feedback, utförlig och konkret. Det första jag tänker är att jag borde öva 

orkesterutdragen på ett annorlunda sätt. Att jag spelade orytmiskt och hade fel tempo i flera av 

utdragen beror inte på att jag inte har lyssnat på dem. Anledningen tror jag är att jag har övat dem 

väldigt mycket och då glömt bort sammanhangen och därför lagt mig till med vissa saker som inte 

passar. Jag tänker nu att jag ska lyssna på utdragen och ta metronomtalen från någon bra inspelning. 

Sen ska jag öva mycket med metronomen samtidigt som jag försöker göra så mycket av musiken som 

möjligt. 

Andra saker i feedbacken hade lite mer med smaksak att göra, t ex att jag skulle spela med mer 

vibrato. Det är ju olika hur mycket vibrato man föredrar, men det är möjligt att jag med ett generösare 

vibrato skulle få en rikare och mer lyrisk klang.  

Analys 

Efter att ha spelat in Mozart sats 1 och 2 och Strauss sats 1 vid fem olika övningstillfällen kommer jag 

att lyssna igenom styckena. Jag ska lyssna på en sats i taget från varje inspelning från början till slut, 

och sedan gå tillbaka och lyssna på specifika ställen och granska dem noggrannare. Jag kommer att 

jämföra de olika inspelningarna med varandra, och även med de omdömen jag skrivit direkt efter varje 

inspelning. Jag ska lyssna efter frasering, intonation, rytm, dynamik och vilket helhetsintryck jag får. 

Har jag ändrat uppfattning om vad som låter bra och dåligt? 

Jag har varit på fyra provspelningar och kommer att jämföra hur det kändes att spela på dem. Jag 

kommer också titta på min egen utveckling och om jag lyckades förbättra det som jag fick höra i 

feedbacken från föregående provspelning. 

 När jag jämför provspelningssituationen med konsertsituationen tittar jag på förberedelser, praktiska 

förutsättningar och anspänning. Eftersom jag spelar Mozart även på min examenskonsert ska jag 

jämföra hur det är att spela samma stycke i båda situationerna. 

Slutsats 

Efter min första inspelning (i mars 2012) kände jag direkt att det var ett nyttigt sätt att förbereda för en 

provspelning. När jag satte på “rec”  blev jag genast mer medveten om hur mitt spel lät och blev även 

lite försiktigare. Min koncentration stördes av att jag började fundera över vem som ska lyssna på 

inspelningen och att nu när det är en del av examensarbetet gäller det att spela rätt. Därför kändes det 

lite stelt och att jag inte fick ut så mycket som jag ville av vibrato och dynamik. Att framföra något 

och veta att man blir bedömd kan ofta vara hämmande. För mig brukar det inte vara något problem när 

det verkligen gäller, som på en provspelning eller konsert. Däremot när jag låtsas att det är “på 

riktigt”, som under de här inspelningarna eller på lektioner, blir jag lite försiktig och hämmad. 

Eftersom jag vet att jag blir bedömd blir jag objektiv och analyserar mitt spel samtidigt som jag spelar. 

På en konsert har jag lättare för att vara subjektiv och leva mig in i musiken för att förmedla något till 

publiken. En provspelning är egentligen mittemellan, man blir bedömd men samtidigt ska man visa 

upp sig och nå fram till juryn. Efter att ha gjort några inspelningar och provspelningar märker jag att 

jag blir bättre och bättre på att vara subjektiv, att uttrycka musiken. 
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Mozart sats 1 

Mellan första och andra inspelningen är det störst skillnad då jag gick över från att känna på fyra i 

takten till två. Samtidigt började jag också tänka mycket på riktning i fraser och för varje inspelning 

hörs det allt tydligare. I början har fraserna visserligen bra riktning men står lite för sig själva. 

Allteftersom har fraserna kommit att hänga ihop och bildar en helhet. Ju bättre jag kan stycket desto 

mer har jag kunnat koncentrera mig på att få fram fraseringarna. Dels går fingrarna av sig själva och 

jag behöver inte tänka så mycket på vilka toner det är, dels har jag fördjupat min musikaliska tolkning. 

Något som också har blivit bättre men som jag inte har märkt förrän nu i efterhand är att jag för varje 

inspelning ”sjunger ut” mer och lägger på lite mer vibrato på vissa toner för att få dem extra fina. Det 

låter som att jag själv tycker musiken blir vackrare för varje inspelning. Här är tre ljudexempel där 

man hör hur fraseringen blir bättre. 

- Inspelning nr 1 (spår 1) 

- Inspelning nr 2 (spår 2) 

- Inspelning nr 5 (spår 3) 

Det hörs också skillnad i energi. I de första inspelningarna låter det lite passivt och i de senare är jag 

lite mer på hugget. Det stämmer överrens med hur jag resonerade inför den fjärde inspelningen när jag 

skrev att “Tidigare inspelningar har jag försökt spela rätt och göra mjuka ansatser och tonavslut.” Men 

att jag nu förstår att juryn tycker det “är viktigare att spela ut och ta plats, ta för sig.” Nu när jag jämför 

båda sätten att spela kan jag inte annat än hålla med, det låter bättre och intressantare när jag 

koncentrerar mig på att spela ut.   

Mozart sats 2 

När jag lyssnar på mina inspelningar av andra satsen märker jag att fraseringen förbättras för varje 

inspelning och framför allt linjen i mitt spel. På första inspelningen låter det ganska slätstruket, nästan 

dynamikskillnader och i de längre tonerna förlorar jag riktningen. Det jag märker tydligast nu i 

efterhand är just hur jag tappar linjen i fraserna men det var inget jag tänkte på då när jag lyssande. Nu 

uppfattar jag kadensen som trevande och att jag inte riktigt visste hur jag ville forma den. Det lustiga 

är att jag i min loggbok skrev att “Kadensen tyckte jag lät fin och genomtänkt, tydliga riktningar, 

drillarna lät däremot lite trevande.” När man jämför med de andra inspelningarna har de betydligt 

bättre riktning och form. Dessutom spelar jag ut mer. Jag märker nu att om jag spelar kadensen så 

svagt och försiktigt som jag gjorde första gången så låter det konstigt. I kadensen ska man visa upp sig 

och ta plats, även om det är en långsam och vacker sats. Jag har koncentrerat mig på att spela mjukt 

och med fina kontrollerade diminuendon, men nu hör jag att det inte är det som är det viktiga. Det är 

bättre om jag lyckas spela ut och ta ut fraseringarna, då kommer diminuendona automatiskt. Då får jag 

också rätt attityd, man ska inte smyga i kadensen. När jag läser anteckningarna från loggboken märker 

jag att jag inte har skrivit någonstans att jag tycker att jag tappar linjen i frasen. Jag är lite inne på det 

några gånger när jag uppfattar det som orytmiskt och tonerna inte riktigt bildar en helhet, men nu hör 

jag klart och tydligt att det är rikning som saknas. Trots det märker jag en tydlig utveckling för varje 

gång just i hur jag lyckas hålla i linjen. Istället har jag jobbat mycket med intonationen, drillarna och 

dynamiken. Intonationen är väldigt känslig i början av satsen. Det hörs mycket tydligare när man 

lyssnar än när man spelar, då är man så upptagen av klang och ansatser att man inte har tillräckligt 

med koncentration kvar till att intonera. Jag har känt att några ställen inte är riktigt rena men inte 

förstått varför. När jag lyssnar märker jag direkt att en viss ton är för låg. Inledningen ser ut så här:  
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I varje fras finns det finns det något som som gör intonationen lite knepig: 

 

Tonen F# i andra takten får inte vara för låg eftersom det leder till G.  

 

 

Andra takten här har alltid känts lite svajig intonationsmässigt. Jag har haft svårt att placera den sista 

tonen (A). Det beror på att tonen före varit för låg. G# leder till A och måste därför hållas lite högre.  

 

Här är det ett Bb-durackord i första takten vilket innebär att D (tersen) inte får vara för hög, speciellt 

det höga. På min oboe är höga D lite för högt och Bb lite lågt. Det passar väldigt dåligt i Bb-dur 

eftersom intervallet mellan grundtonen och tersen då blir för stort. Därför måste jag tänka på att 

kompensera. I den sista inspelningen lyckas jag bättre med intonationen på de här ställena. Här är två 

ljudexempel där skillnaden i intonation hörs tydligt: 

- Inspelning nr 5 (spår 9) 

- Inspelning nr 3 (spår 10) 

Det är fortfarande några ställen där jag tappar linjen och det är när jag tar en andning mitt i en fras. Jag 

gör då ett litet diminuendo innan andningen och börjar nästa ton lite svagare än innan. För att lyckas 

hålla linjen över andningen ska jag snarare göra ett crescendo på tonen innan och tonen efter måste 

vara minst lika starka som innan. Ett exempel är det här stället där jag tar en andning efter den 

överbundna tonen (höga C). 

 

Strauss 

När jag lyssnar på mina inspelningar av Strauss och jämför dem hör jag att den största utvecklingen 

har skett i frasering och riktning i linjen. Den första inspelnigen tyckte jag då lät bra och att det var fin 

frasering. Nu hör jag att det är alldeles för dålig riktning i fraserna vilket gör att det låter tråkigt och 

ointressant. Det är speciellt i de längre tonerna (halvnoter, fjärdedelar) som jag tappar riktningen 

istället för att de leder framåt. Jag märker att jag tänkte musiken i tvåtaktersperioder, precis som 

legatobågarna. Det är därför det låter som att jag inte håller i linjen. Den här musiken har väldigt långa 

linjer och det gäller att hålla i dem. 

 



18 

Jämför man med den femte inspelningen hörs det att de längre tonerna leder framåt på ett annat sätt. 

De blir mer levande och hjälper till att hålla i linjen vilket skapar ett lugn.  

- Inspelning nr 1 (spår 17) 

- Inspelning nr 5 (spår 18) 

I avsnittet med skalorna märker jag också en utveckling. När jag nu i efterhand läser vad jag tyckte 

efter varje inspelning märker jag att jag bara har lyssnat efter hur jämna de snabba, fallande skalorna 

är och de blir också jämnare för varje inspelning. Nu hör jag dock att det är skillnad även på hur jag 

spelar noterna runtomkring. I första inspelningen låter det som om jag bara spelar tonerna utan att ha 

klart för mig hur fraserna egentligen går. För varje inspelning blir det lite tydligare och vid den fjärde 

inspelningen hörs det att jag börjar förstå musiken.  

Ett exempel är staccato-åttondelarna. De ska leda fram till nästa takt. Först tycker jag det är svårt att 

höra vad jag egentligen gör för skillnad men när jag lyssnar noga hör jag att jag gör ett litet lyft mellan 

de båda åttondelarna på tredje slaget. Det gör att de tre sista åttondelarna i takten upplevs som en 

upptakt. Det är en väldigt liten detalj som gör väldigt mycket för helheten.  

 

Här är två ljudexempel som visar hur fraseringen har blivit bättre: 

- Inspelning nr 2 (spår 19) 

- Inspelning nr 5 (spår 20) 

Jag blir förvånad över att det är så stor skillnad på inspelningarna. I den fjärde låter mitt spel mycket 

mer intressant. Förutom längre linjer är det också större skillnader i karaktär, dynamik och intensitet. 

Dessutom lyfter jag fram höjdpunkterna. 

 

Provspelningarna 

Jag ser en jämn och uppåtgående utvecklingskurva i mitt provspelande. För varje tillfälle har jag blivit 

bättre och det har även visat sig i feedbacken. Jag tror att jag varje gång kommit närmare den magiska 

gränsen att gå vidare för att vid den fjärde provspelningen lyckas. Att jag gick vidare känns som ett 

kvitto på att jag är på rätt spår, att allt arbete jag lägger ner faktiskt ger resultat. Nu gäller det att 

fortsätta att arbeta hårt för att jag så småningom ska nå mitt mål att vinna en provspelning.  Nu i 

efterhand märker jag att feedbacken har hjälpt mig oerhört mycket. Vid flera tillfällen har ju min egen 

bedömning inte riktigt stämt med juryns åsikter. Jag tänker speciellt på provspelningen i Gävle där jag 

tyckte att jag spelade ut i orkesterutdraget och var rädd att göra för mycket. Då fick jag veta att det 

hade låtit lite platt och tråkigt. Så till nästa provspelning satsade jag verkligen på att spela ut och tror 

att jag lyckades bra eftersom juryn inte kommenterade det. Däremot förstod jag att det inte får gå ut 

över tempo och rytmik.  
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Redan på första provspelningen tyckte jag själv att det fanns massor att förbättra. Hade jag inte bett 

om feedback hade jag säkert övat mycket mer på ansatser och klang för det är något som jag tycker är 

jätteviktigt. Då hade jag kanske fortfarande haft dålig power på höjden. 

Om jag jämför hur jag upplevde varje provspelning med hur jag kände mig blir det väldigt intressant. 

Första provspelningen tyckte jag mest att det var spännade och hade en bra känsla när jag spelade. 

Andra gången var jag väldigt medveten och fokuserad. Tredje gången kändes det jättebra och jag 

kunde njuta av att spela. Fjärde gången kändes det inte alls bra, jag var stressad och okoncentrerad och 

tyckte att det var riktigt jobbigt att spela. Det har inget samband med hur det gick på provspelningen 

som jag kan se. Därför drar jag slutsatsen att det inte spelar så stor roll hur det känns. Det hörs inte 

genom skärmen om jag njuter eller plågas. Därmed är det heller ingen idé att lägga tid och energi på 

att känna efter hur det egentligen känns. Nästa gång det blir som i Gävle, när jag blev väldigt stressad 

av att inte hitta den rätta känslan när jag värmde upp, så vet jag att det är bättre att bara köra på även 

om det inte känns bra. Det är nämligen inte säkert att det ens hörs någon skillnad. 

 

Konsert – provspelning 

När jag nu har börjat åka runt och provspela har jag tänkt mycket på vad som skiljer en 

provspelningssituation mot en konsertsituation och vilka likheter det finns. Jag har spelat på betydligt 

fler konserter än provspelningar, men då är det främst som orkestermusiker. Däremot har jag inte så 

stor vana av att framträda som solist, vilket mer liknar provspelningssituationen. Något som gäller 

båda situationerna är att man spelar upp för någon vid ett tillfälle när det verkligen gäller och då vill 

man alltid göra sitt bästa. Man blir nervös och måste trots det prestera på topp. Den största skillnaden 

är nog de man spelar för. En konsertpublik har kommit för att få njuta av bra musik och vill få en 

upplevelse. Den kanske hör stycken för första gången och vet inte riktigt vad som väntar. En jury vet 

redan vilken musik den kommer få höra och är bara intresserad av hur man spelar. Den kanske till och 

med har en klar bild av vad den vill höra och lyssnar väldigt kritiskt. I båda situationerna måste man 

dock förmedla musiken till de som lyssnar. Även en jury vill höra att man är musikalisk och visar sin 

egen tolkning. Det hörs på en gång om man bara spelar noterna som står eller om man vill berätta 

något med tonerna.  

När jag övade inför min examenskonsert hade jag stor nytta av att jag lagt ner så mycket arbete på 

Mozart i och med alla inspelningar och analyser av mitt spel. Det gjorde att jag kände mig trygg i 

stycket och i min tolkning. Det jag däremot behövde öva på var att orka spela hela stycket och kunna 

hålla koncentrationen uppe. Stycket är ungefär 20 minuter långt och man måste ha energi kvar när 

man kommer till sista satsen. Jag hade också tid över till att finslipa de detaljer som jag fortfarande 

inte var nöjd med. Ett exempel är de två långa drillarna i andra satsen som jag hela tiden tyckt låter lite 

hårda. Jag upptäckte att i en annan utgåva var förslagen till de långa drillarna annorlunda. Jag har 

tidigare börjat drillen på huvudtonen men ändrade nu till att göra förslag från tonen under huvudtonen 

vilket ger en mjukare ingång i drillen och därför upplevs hela drillen som mjukare.  

När jag framförde Mozart på min examenskonsert kände jag att den satt i ryggraden och jag behövde 

inte koncentrera mig på hur jag spelade. Jag kunde släppa alla analyser och detaljer och bara spela. 

Det jag tänkte på medan jag spelade var att förmedla en positiv känsla, det är glad och lättsam musik 

och jag ville att publiken skulle känna det. 

Nu efter konserten är jag väldigt glad över att det gick så bra och är övertygad om att resultatet inte 

blivit lika bra utan inspelningarna och analyserna som har ingått i det här arbetet. 

Det jag märkte på examenskonserten var att jag hade mer kontroll över de praktiska bitarna än vad jag 

har haft på provspelningarna. På konserten visste jag exakt vad jag skulle spela och när. På en 

provspelning däremot får man reda på exakt vad man ska spela (vilket avsnitt ur satsen och eventuella 

orkesterutdrag) först vid samlingen. Då är det också lottdragning om turordningen. Det blir bråttom för 

den som får spela först medan den som drog nummer 20 har gott om tid. Man måste vara beredd på 

båda. Trots att man nu vet vad man ska spela för juryn är det inte säkert att man får spela allt. Juryn 

kan avbryta om den tycker sig ha hört tillräckligt. När man sedan spelat första omgången får man 

vänta på besked om man gått vidare till nästa omgång, vilket kan ta flera timmar beroende på om man 
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spelar tidigt eller sent. Då plötsligt får man veta om man ska åka hem eller spela igen. Hamnar man 

först i turordningen i nästa omgång har man kanske bara 20 min att ladda på. Jag har märkt att det är 

väldigt påfrestande att vänta och inte veta om man ska spela eller inte. Det är svårt att ställa in sig på 

båda alternativen samtidigt.  

Diskussion 

Under det här arbetet har jag lärt mig en hel del. Jag tror att mitt spel har utvecklats mer än om jag inte 

hade gjort inspelningarna och analyserat dem. Jag tycker att jag har fått en ökad förståelse för musiken 

och förbättrat rytmik och timing. Jag är lite förvånad över att det är så stor skillnad mellan den första 

och den sista inspelningen i och med att jag redan före inspelningarna kunde styckena väl. Den största 

skillnaden är att jag fyllt musiken med innehåll. Min första inspelning låter rätt ointressant medan den 

sista förmedlar något. Det känns som en bra metod att göra inspelningar för de flesta rytmiska 

problemen tänkte jag ju inte på när jag spelade utan de visade sig först när jag lyssnade. Det är också 

svårt att tänka på hur helheten låter samtidigt som man spelar eftersom man är så koncentrerad på 

tonerna i nuet. Helheten är däremot lätt att lyssna på efteråt i lugn och ro. Jag har inte använt mig så 

mycket av att göra inspelningar tidigare, bara någon gång ibland men nu känner jag mig motiverad till 

att fortsättningsvis spela in mig oftare, det kommer jag att ha nytta av. 

Det jag kunde gjort bättre är att följa upp varje inspelning och verkligen öva på de detaljerna som jag 

kommit fram till behöver förbättras. I vissa fall glömde jag bort det och fick då samma resultat vid 

nästa inspelning. Ett exempel är andningarna i Strauss som jag redan vid första inspelningen reagerade 

på att de tog för stor plats. Hade jag övat på det kanske det problemet inte hängt med genom alla 

inspelningar. Ett annat exempel är drillarna i Mozart som jag ville få jämnare och mjukare. Det 

glömde jag bort att öva på och skrev därför efter varje inspelning att de inte var bra. Nu tänker jag att 

jag borde ha läst igenom vad jag skrev efter föregående inspelning innan jag övade inför nästa och 

kanske ha med en lapp till övningsrummet där jag skrivit upp några punkter som jag ska koncentrera 

mig på i övningen. 

Att provspelningarna varit en del i mitt arbete tror jag har hjälpt mig. Jag hade nog åkt på dem ändå 

men jag tror inte att jag hade frågat efter feedback. Av någon anledning tar det emot lite att fråga så 

för mig har det varit det faktum att jag måste för arbetets skull som fått mig att maila och ringa. Nu i 

efterhand är jag väldigt glad över att jag fått feedback eftersom jag har fått ökad förståelse för vad en 

jury söker, även om det såklart kan variera.  
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