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1 Inledning 

 

Mitt självständiga arbete handlar om hur jag använt mig av mental träning för att förbättra min 

konstnärliga uttrycksförmåga i stressande situationer. Jag ägnade tre månader åt att förbereda mig 

inför min examenskonsert. Jag använde mig framför allt av övningar ur boken Performance 

Success – Perform your best under pressure (Greene, 2002) och all information från Greene är 

hämtat ur denna bok. Författaren, Don Greene är från början idrottspsykolog som sedan han 

började arbeta med musiker, jobbat med musiker ur The Metropolitan Opera Orchestra och The 

New York Philharmonic. Han undervisar även i mental träning vid The Juilliard School. Målet 

med mitt arbete har varit att medvetandegöra de processer som tidigare gjort att jag 

underpresterat i stressande situationer, såsom vid solistuppträdanden och provspelningar. Genom 

att identifiera problemen har jag velat förbättra mitt sätt att förbereda mig och förbättra min 

förmåga att vara fokuserad under press. Dessa konkreta mål har jag satt för att lättare välja ut 

övningar i boken. Men det övergripande målet har hela tiden varit att utveckla och förbättra min 

konstnärliga uttrycksförmåga. 

 

De processer som gjort att jag underpresterat har för mig varit svåra att på egen hand identifiera. I 

The Inner Game of Music (Green & Gallwey, 1987) fann jag en bra beskrivning; 

 

Inhibiting attitudes and tendencies - such as anxiety, fear of failure and self-doubt – make us feel 

stressful, and our muscles respond by tightening up. They also distract and scatter our attention and 

make us lose interest in what we are doing. (Green & Gallwey, 1987, s.23) 

 

När jag skriver nervositet, förmåga att hantera stress, och ”stressande situationer” är det detta 

tillstånd jag syftar på. Hur man upplever detta tillstånd är individuellt, men här åsyftas alltid min 

upplevelse och mina begränsningar. 

 

Jag har under hela min studietid brottats med frågan, ”Hur gör man för att prestera optimalt?” Jag 

upplevde under mina första fyra år, som trumpetstuderande på Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm (KMH) att jag hade kontroll över min nervositet. Jag läste The inner game of music av 

Barry Green och W. Timothy Gallwey (1987) och tog intryck framförallt av tanken om att ”låta 
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kroppen sköta sig själv”. Sedan läste jag Effortless Mastery av Kenny Werner (1996) och provade 

att lyssna på avslappningsskivan som kom med boken inför bland annat en provspelning till 

Musikhögskolan i Malmö och tyckte att det gav bra resultat. 

 

Men ett år senare hände något med min förmåga att hantera nervositeten. Jag skulle provspela till 

masterprogrammet i klassisk musik, orkester vid KMH och var väldigt stressad inför att bedömas 

av lärarna jag haft under min tid på skolan. Även om själva provet gick ganska bra och jag blev 

antagen så påbörjade jag där en nedåtgående spiral som ledde till att flera efterkommande 

provspelningar under året som följde gick väldigt dåligt. Vad som framförallt förvirrade mig var 

att inte kunna berätta för mina lärare hur jag spelat, för jag kunde i efterhand inte komma ihåg hur 

det lät. Jag kunde peka ut var jag spelat fel, men hade ingen direkt uppfattning om rytm, 

intonation eller musikalisk frasering.  

 

Under denna period drabbades jag av en överansträngning och kom då i kontakt med 

valthornisten Erja Joukamo-Ampuja via Sibeliusakademins hemsida om spelövning. Hon hjälpte 

mig mycket och jag kunde under våren börja öva mer kontinuerligt igen. När det gått lite mer än 

ett år sedan min nervositet förvärrats och jag jobbat i fyra månader med Erjas upplägg så var det 

dags för vikarieprovspelning till Kungliga Filharmonikerna. Jag kände stor press på mig att göra 

bra ifrån mig efter ett helt år av besvikelser. Min lärare föreslog att jag skulle prova 

betablockerare och jag tog hans råd. Äntligen vände det! Jag blev godkänd vikarie till 

Filharmonin, men framförallt, jag hade kontroll! Jag kunde stå på scenen i Grünewaldsalen på 

konserthuset och spela första satsen i Haydns trumpetkonsert och samtidigt höra pianot, röra 

mina fingrar, forma klangen och höra hur allt detta klingade i salen. Jag var beredd att äta 

betablockerare för resten av mitt liv, vilken känsla! 

 

Fortfarande tycker jag att betablockerare är toppen, men när hösten kom så kände jag att det var 

dags att verkligen ta tag i mitt problem och framförallt så hade jag insett, efter allt jobb med min 

överansträngning att det bara var jag som kunde göra jobbet. Jag hade under sommaren varit på 

BIBA, en sommarkurs för brassmusiker och en av lärarna där hade tipsat om Don Greenes 

böcker. Jag beställde två, Audition Success och Performance Success. Först läste jag Audition 

Success. I den boken har han transkriberat sessioner som han haft med en sångerska samt en 



5 

hornist. Boken var väldigt inspirerande och gav en tydlig bild av hur progressionen kan se ut när 

man jobbar med mental träning. Den andra boken, Performance Success är mer som en 

arbetsbok. Det börjar med att man ska svara på 100 frågor, antingen i boken, eller som jag gjorde, 

på hans hemsida. Sedan tilldelas man poäng inom sju olika områden utifrån hur man besvarat 

frågorna. Dessa sju områden kallas för ”The Seven Essential Skills for Optimal Performance” 

och är Greenes sätt att dela in ämnet mental träning i olika färdigheter.  De färdigheter du 

behärskar sämst är de du ska rikta in ditt arbete på. 

 

Jag började arbeta med övningar ur boken under hösten och fick chansen att prova på att använda 

mina nya kunskaper i olika sammanhang och det blev långsamt bättre. Tyvärr var hösten så 

fullspäckad med jobb, praktik och övning att jag drabbades av ännu en överansträngning, denna 

gång värre än sist, och jag blev sjukskriven i tre månader. Hela februari var jag spelledig och 

sedan tog det två månader av långsam upptrappning innan jag kände mig redo för att jobba eller 

provspela. Under tiden jag var sjukskriven blev jag gravid och helt plötsligt blev det än mer 

viktigt att prestera bra utan betablockerare eftersom det inte rekommenderas att man tar dem 

under graviditet. Så i juni gjorde jag alltså min första provspelning på över ett år utan 

betablockerare och trots att jag försökt förbereda mig mentalt så räckte det inte. Från den 

provspelningen var det tre månader kvar till min examenskonsert och jag bestämde mig för att ge 

metoden beskriven i Performance Success ett ordentligt försök. Jag upplevde boken som väldigt 

komplett. I den presenteras en metod för att arbeta med mental träning som är väldigt handfast till 

skillnad från de andra två böckerna jag läst, Effortless Mastery och The Inner Game of Music, 

som snarare bygger på att man ska ändra sitt förhållningssätt till att spela musik. Jag tror att de 

flesta metoder kan fungera, men att de fungerar olika bra för olika personer. Själv har jag alltid 

gillat konkreta uppgifter och tyckte därför att tydligheten i Performance Success var tilltalande. 
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2 Musiken 

 

Till min examenskonsert skulle jag välja repertoar. Jag visste på förhand att jag ville spela 1900-

tals musik, att jag ville spela något stycke av en kvinnlig kompositör och att jag främst ville spela 

musik som inte tillhör standardrepertoaren. Jag valde följande: 

 

Old/New – Mauricio Kagel 

Légende – Georges Enescu 

Konsert för trumpet och orkester – Charles Chaynes 

Two Ballads – Sofia Gubaidulina 

Song Witout Words – Sofia Gubaidulina 

 

De tre första verken har jag spelat vid olika tillfällen tidigare, Légende har jag spelat många 

gånger på konsert, Old/New har jag länge velat få en chans att framföra på konsert och Konsert 

för trumpet och orkester har jag jobbat med innan min senaste överansträngning och det är ett 

väldigt virtuost stycke som tyvärr sällan spelas. De sista två verken var nya för mig. Sofia 

Gubaidulina skrev under 70-talet en hel serie av verk för blåsinstrument. Dessa två, samt en trio 

för tre trumpeter skrev hon under en ettårsperiod. Dessa tre verk passar väldigt bra att spelas 

ihop. På den enda inspelningen som jag hittat, Modern Trumpet (Capriccio, 1992) ligger dessa tre 

verk efter varandra. Trots att de är ganska olika så tycker jag att de låter som ett stycke. Tyvärr 

fanns inte tid att repetera in trion, men jag hoppas att i framtiden kunna framföra dem alla tre, 

som en liten svit. Men även med bara dessa två kunde man få en enhetlig känsla. Two Ballads är i 

två satser, så ihop med Song Without Words blir det nästan som en liten konsert i tre satser. 

 

Dessa verk är musikaliskt av väldigt olika karaktär. Old/New låter nästan improviserat, Légende 

är impressionistiskt, Konsert för trumpet och orkester har en tonalitet som gränsar till tolvton och 

verken av Sofia Gubaidulina är minimalistiska. Genom att välja stycken av väldigt olika karaktär 

så har jag i mitt arbete med att förbättra min konstnärliga uttrycksförmåga och mitt fokus i 

stressande situationer, fått öva med olika typer av material. I Old/New är trumpeten ensam och 

dessutom sordinerad med en koppsordin. Här jobbade jag med att försöka få till en klang som 
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trots att den är dämpad bär ut i hela salen. Inledningen i Légende är väldigt berättande, jag 

föreställer mig att det är en gammal saga som berättats många gånger men som alltid lyckas 

fånga lyssnaren. Här fick jag jobba mycket med tajming. Genom att sjunga stycket för mig själv 

många gånger kunde jag arbeta fram en version som, för mig, kändes organisk. 

 

Konsert för trumpet och orkester är det mest tekniskt utmanande av de verk jag valt. Mycket tid 

gick åt till att öva tekniska detaljer och stycket innehåller många musikaliska utmaningar. Såsom 

alla tekniskt utmanande verk så kräver det att mycket tid läggs på att omvandla de tekniska 

detaljerna till en musikalisk helhet. Första satsen har en scherzandokaraktär och avslutas med en 

kadens som sträcker sig högt upp i registret. Här är utmaningen att trots de tekniskt utmanande 

passagerna ändå behålla en lekfull karaktär, att det helt enkelt inte låter så svårt som det är. Andra 

satsen är en långsam suggestiv melodi. Liksom i Old/New så ligger fokus här på klangfärgen och 

jag har jobbat mycket med att låta trumpetens klang fylla rummet. Satsen är inte tekniskt svår, 

men kräver däremot mycket uthållighet med sina långa fraser som långsamt rör sig uppåt i 

registret. Här gäller det att inte spänna sig eller ta ut för mycket i förskott, då syftar jag på volym 

och intensitet i klangen. Genom att hålla nere dynamiken där musiken tillåter finns orken kvar att 

låta klangen blomma ut i de starkare partierna. Tredje satsen, Allegro Giocoso, innehåller samma 

utmaningar som första satsen, satsen är teknisk svår, men musiken är lekfull och det måste få 

komma fram. Stycket avslutas med ännu en kadens, men som till skillnad från den i första satsen 

också är lekfull. Här är utmaningen också uthållighet. När tredje satsen kommer i 

konsertprogrammet är det svårt att inte distraheras av att orken håller på att ta slut och då är det 

viktigt att ha spelat igenom repertoaren innan, så att man vågar lite på att orken kommer att 

finnas hela stycket igenom. 

 

Two Ballads, som är för två trumpeter och piano arbetade jag inte med under mitt arbete med 

mental träning. Stycket kräver att man har konstant fokus på rytmen för att inte komma bort sig 

vilket gör att det, i alla fall för mig, är omöjligt att tänka på något annat. Song Without Words, 

som är för en trumpet och piano arbetade jag däremot med. Pianot spelar väldigt få ackord och 

det finns ingen chans att ”gömma sig” bakom pianot, utan trumpeten spelar en långsam melodi 

och pianot fyller bara ut vissa av tonerna med ackord. Även om stycket inte spelas med sordin, så 

är utmaningen här ganska lik den i Old/New då tonmaterialet i Song Without Words är ganska 
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litet och melodin går, i små variationer, om och om igen. Jag valde då att arbeta med klangfärgen 

och väldigt tydliga nyansskillnader för att få en känsla av början, höjdpunkt och slut. 

 

 

3 Om arbetet med mental träning 

 

I ”The Seven Essential Skills for Optimal Performance” delar Greene (2002) upp de mentala 

färdigheterna i Determination, Poise, Mental Outlook, Emotional Approach, Attention, 

Concentration och Resilience. Poise, balans, är förmågan att kontrollera sin energinivå i kroppen, 

lite förenklat är en hög energi det vi skulle kalla för nervös och en låg energi är att vara 

avslappnad. Mental Outlook, mental inställning, handlar om självförtroende, hur man talar till sig 

själv samt hur man tror att man kommer prestera i framtiden. Emotional Approach, emotionellt 

förhållningssätt, handlar om förmågan att satsa utan rädsla, det kan vara rädsla att förlora men 

även rädsla för att vinna. Attention, uppmärksamhet, förmågan att fokusera på rätt sak, att behålla 

fokus trots distraktioner och att kunna vara så pass fokuserad att man uppnår en ”mental tystnad”. 

I detta tillstånd är man så pass fokuserad att man inte får några ovidkommande tankar alls. 

Concentration, koncentration, med detta menas förmågan att koncentrera sig. Och Resilience, 

motståndskraft, förmågan att kämpa, att vara samlad under stress och att återhämta sig efter 

misstag och motgångar. 

 

Dessa ”Seven Essential Skills” är Greenes egna system att dela in mentala färdigheter. Varje 

färdighet har ett eget kapitel där man kan hitta olika övningar för att förbättra dessa färdigheter. 

Boken innehåller inga källhänvisningar till fakta kring vilka färdigheter som skulle krävas för att 

prestera på en hög nivå och hur Greene tänkt när han skapat detta system, utan det presenteras 

som en självklarhet. Samma system används i en av hans andra böcker, Fight Your Fear and Win 

som vänder sig till alla som vill prestera bra ”när det gäller”. Detta system med ”Seven Essential 

Skills” är alltså inte specifikt för musiker utan applicerbart för stress i alla tänkbara situationer. 
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Meningen är att man ska kunna lägga tid på de områden man fått lägst poäng på. Greene menar 

att man såklart inte ska lita blint på testet, man känner själv bäst till sina tillkortakommanden och 

ska såklart ha det i bakhuvudet när man läser resultaten. Alltså ansvarar man själv för att 

rannsaka sig själv och justera eventuella fel i resultaten. Som jag skrev tidigare så svarar man på 

100 frågor som handlar om hur man presterat på uppspel och provspelningar under de senaste 

månaderna.  

 

Här är mina från testet jag gjorde i december, 2013-12-28. Jag använde mig av det när jag skulle 

påbörja mitt arbete eftersom jag under våren var sjukskriven och inte hade så många färska 

erfarenheter att utgå ifrån. Poängen är från 0–100. 

 

Poise: Performance under pressure, 50. Ability to activate, 70. Ability to deactivate, 25. 

 

Mental outlook: Self Confidence, 30. Self Talk, 20. Expectancy, 30. 

 

Emotional Approach: Ability to Risk, 70. Risking Defeat, 65. Risking Success, 70. 

 

Attenton: Object of Focus, 35. Focus Past Distractions, 70. Mental quiet 35. 

 

Concentration: Intensity of Focus, 45. Presence of Focus, 45. Duration of Focus, 55. 

 

Resilience: Ability to fight, 65. Ease under pressure, 30. Ability to recover, 75. 

 

Sedan fick man även poäng över vilken aktivitetsnivå som var ens optimala, jag beskriver det 

mer ingående senare, men här är inte låga nivåer sämre än höga, utan det handlar om vilken 

energinivå man har i kroppen vid stress. Denna skala är från20–100. 

 

Activation: Optimal Activation, 35. Rehearsal Activation, 40. Performance Activation, 85. 

Audition Activation, 70. 

 

Jag valde utifrån resultaten att rikta in mig på tre områden, Poise, Mental Outlook och Attention. 
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3.1 Poise 

 

Poise är, enligt Greene (2002), förmågan att med hjälp av en metod för avslappning och 

koncentration kunna höja och sänka sin “activation level“. “Activation level” är vad man 

vanligtvis skulle kalla nervositet, men som beskrivs som en nivå av energi i kroppen. Genom att 

beskriva det som en nivå av “activation” så kan man också hitta sin optimala nivå och lära sig att 

ta sig upp/ner till denna med den centreringsmetod som används av Greene. Skalan här är alltså 

20–100, vid 20 sover man, 60 är i mitten av skalan och 100 är ”bouncing of the wall”, extremt 

uppjagad. Detta är inte en exakt skala utan ett hjälpmedel för självvärdering. 

 

Min optimala nivå enligt testet är 35–60 vilket är en ganska låg nivå. Min nivå under repetitioner 

och övning är ca 40, under konserter 85 och under provspelningar 70. Det stämmer ganska bra, 

men som jag skrivit tidigare, är meningen att man själv ska revidera svaren man får vid behov. 

Jag skulle bedöma att det snarare är: 

 

Optimal 40–60 

Repetition 40–70 (beroende på situation) 

Konsert 70 

Provspelning 85–90 

 

Enligt dessa siffror behöver jag lära mig att sänka min ”activation level” vid behov samt att lära 

mig spela optimalt på en högre ”activation level”. Alltså att bredda min optimala nivå. Då skulle 

mina nivåer under repetition, konsert och provspelningar vara närmare varandra. Det skulle göra 

att kroppen slapp den chock som det är att plötsligt spela under helt nya förutsättningar. 

Problemet är alltså inte att man har en väldigt hög eller låg nivå utan snarare att man i pressade 

situationer tvingas att spela på en energinivå som man inte har övat att spela på. 

 

Första veckan övade jag endast centreringsmetoden. Den är vad Greenes (2002) hela arbetssätt 

grundar sig på. Det är en fokuseringsstrategi som hjälper människor att i extrema situationer 

kanalisera sina energier produktivt. Om man övar på det så ska man kunna lära sig att utföra detta 

på kort tid och då kunna höja eller sänka sin “activationlevel” på bara några sekunder.  
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Jag följde Greenes instruktioner; Jag började med att hitta ett tydligt syfte, något specifikt som 

jag skulle göra när jag var klar med centreringen. Centreringen beskrivs som en process man går 

in i och sedan kommer ut ifrån. Och syftet är det man vill åstadkomma efter att man kommer ut 

ur centreringen. Det ska vara något väldigt konkret och jag valde att börja med det enkla “jag ska 

centrera ner”. Och senare har jag fortsatt med syften som till exempel; “spela andra satsen av 

Chaynes trumpetkonsert med fokus på klangen”. Sedan valde jag en punkt lägre än ögonhöjd där 

jag skulle projicera den extra energi som man får i stressiga situationer.  

 

Sedan stängde jag ögonlocken och fokuserade på andningen. Målet är att man senare ska 

fokusera på andningen med halvöppna ögon, t.ex. när man sitter i en orkester eller spelar solo, 

men till en början övas detta med helt stängda ögon. Jag andades sedan in genom näsan och ut 

genom munnen och noterade hur kroppen kändes. I början ägnade jag 5–7 andetag åt detta steg.  

 

Nästa steg är att gå igenom sina nyckelmuskler, alltså de muskler man vanligtvis spänner i 

stressade situationer. I mitt fall nacke, skuldror, bröstet och axlarna. På inandningen noterade jag 

hur en av muskelgrupperna kändes och på utandningen slappade jag av i den valda 

muskelgruppen. 

 

Sedan övergick jag till själva centreringen. Jag fokuserade på kroppens center. Det är en punkt 

strax nedanför naveln i mitten av magen där tyngdpunkten är. Tanken med detta är att släppa all 

tankeverksamhet och oro som ofta stör koncentrationen och istället fokusera på en specifik punkt 

i kroppen. När jag hittat punkten stannade jag till en början där i 3–7 andetag men sedan ska man 

träna att kunna hålla sitt fokus på den punkten i ännu fler andetag.  

 

När jag hittat mitt center så övergick jag till att flera gånger upprepa min “process cue”. Det är 

enlig Greene (2002) en konkret uppmaning som syftar till hur du ska göra och inte vad du ska 

uppnå. En bra “process cue” skulle kunna vara “stöd med luften” eller “flöde”. Men det kan vara 

olika beroende på vilket stycke du spelar. Till andra satsen av Konsert för trumpet och orkester 

har jag t.ex. använt mig av “stöd med luften” men i tredje satsen så skulle det p.g.a. musikens 

karaktär inte fungera lika bra. Där har jag istället använt “aktivitet med luften”. Eftersom andra 



12 

satsen är en långsam melodi som börjar svagt så vill jag där använda en långsammare luftström 

och successivt öka hastigheten på den när melodin rör sig uppåt i registret. Den tredje satsen 

innehåller flera snabba passager med plötsliga dynamiska förändringar som man direkt måste 

kunna blåsa med en väldigt snabb luftström. Som blåsare så har mina “process cues” ofta handlat 

om luftbehandling, för om den är bra så faller det mesta andra på plats. Men självklart kan man 

ha en “cue” som syftar till att stötta och fokusera på musikaliska aspekter. I början av Légende 

har jag till exempel använt mig av “sömlöst” för att få till en jämn och mjuk frasering. 

Huvudsaken är att ens “process cue” syftar till hur man ska uppnå något och inte vad man ska 

uppnå. 

 

Det sista jag gjorde var att låta energin ackumuleras i mitt center och låta den stiga upp genom 

kroppen, flöda upp och sedan öppna ögonen och låta energin projiceras på en punkt i 

konsertsalen som jag valde innan jag stängde ögonen. Sedan kände jag kopplingen mellan det 

kroppsliga centrat och fokuseringspunkten framför mig. Sedan spelade jag. 

 

Det här kan verka väldigt omständligt till en början, men nu när jag övat på det så går det 

snabbare för varje dag att hitta tillbaka till känslan av att vara centrerad. Till en början gjorde jag 

denna övning många gånger om dagen, 3–10 rekommenderas av Greene. Jag har försökt göra det 

i samband med uppvärmning och övningspass så att jag får chans att testa det när jag faktiskt 

håller i mitt instrument och ska spela, men jag har också gjort övningen hemma liggandes på 

golvet för att bara öva känslan utan den distraktion som instrumentet och musiken jag ska spela 

kan innebära. 

 

3.2 Mental outlook 

 

Vad man tänker spelar stor roll för hur man presterar. Denna färdighet handlar om 

självförtroende, hur man talar till sig själv, särskilt under press, samt hur man tror att framtida 

speltillfällen kommer att gå (Greene, 2002). Testet som jag gjorde gav dessa resultat på en skala 

från 0–100 
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Självförtroende 30 

Self Talk (vad man säger till sig själv) 20 

Expectancy (hur du tror att det ska gå) 30 

 

Hur man talar till sig själv och hur man upplever sina speltillfällen påverkar ens självförtroende. 

Självförtroendet är aldrig statiskt, antingen ackumulerar du självförtroende, så att det förbättras, 

eller så nedvärderar du dig själv och självförtroendet blir successivt sämre. Man kan, som tur är, 

påverka detta själv och jag har valt att jobba med två verktyg som Greene (2002) beskriver, som 

syftar till att aktivt välja att bygga på sitt självförtroende istället för att låta det brytas ner. Self 

Talk, vad man säger till sig själv, samt Mental Rehearsal, mental träning. 

 

3.2.1 Self Talk 

 

Greenes (2002) övning ”Self Talk” börjar med att man spelar igenom en utvald repertoar. Jag har 

valt Old/New, Légend samt tredje satsen i Konsert för trumpet och orkester. De täcker ganska bra 

de utmaningar som min examenskonsert kommer att innebära. Jag har aldrig förut spelat ett 

oackompanjeratstycke på konsert och Old/New är just ett sådant. Légende är en sonat som jag 

spelat många gånger och känner mig trygg med. Konsert för trumpet och orkester kommer att 

ligga sist av de “större” verken på konserten och när jag kommer till tredje satsen kommer jag att 

vara trött i läpparna och det kommer att vara en mental utmaning att behålla fokus på musiken. 

 

Jag gjorde centreringsövningen och spelade sedan igenom repertoaren. Efter genomspelningen 

skrev jag ner alla tankar som kom till mig under tiden jag spelade och jag försökte också att 

notera var i stycket jag tänkte dem då tankarna i princip alltid är direkt kopplade till vad jag ska 

spela/spelar/just har spelat. Listan blev lång. Sedan fick jag ägna tid åt att omvandla dessa oftast 

negativa tankar till positiva tankar, konstruktiva uppmaningar och övningsmål. Här kommer 

några exempel från varje stycke. Old/New, Légende och slutligen från Konsert för trumpet och 

orkester, sats 3. 
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– Tonen kom inte - Öva starten med poh-attacker (d.v.s. attacker utan aktiv tungstöt) 

– Dålig intonation - Sjung stycket, överför sedan till munstycket och vidare till trumpeten. 

– Konstigt tempo, är det för långsamt? - Lyssna på stycket, bestäm exakt hur du vill spela 

det, sjung igenom stycket så som du vill ha det. 

– Ful klang i diminuendot - Öva diminuendo (i “The Buzzing Book”), skriv in var du ska 

andas i noterna. Skriv in “håll ut tonen” över diminuendot i stycket.  

 

– Tonen svarar inte, är den centrerad nu? Jag minns inte hur pianot spelar här. - Sjung 

stycket och överför via munstycke till trumpeten. Lyssna på inspelningar och följ med i 

pianostämman. 

– Hur förhåller jag mig till tempot här egentligen? - Lyssna på inspelningar och följ med i 

pianostämman. Sjung stycket och bestäm hur du vill spela det.  

– Är det snabbt nog? Ska jag öva in en andning här eller inte? Hur ofta måste jag andas sen 

när magen växer och när jag blir nervös? - Lyssna på olika inspelningar, kolla av med 

metronomen vad det är för tempo. Bestäm vilket tempo du vill ha och notera metronomtal 

i noterna. Notera i noterna var du ska andas, ändra sedan om det behövs.  

– Kommer tonen nu? - Skriv in “varm luft” eller “blås igenom”. Öva stället svagare än du 

planerar att spela på konsert.  

 

– Jag gjorde ingen accent, fan, nu låter det inte lekfullt, bara tutigt. - Sjung det, du vet hur 

du vill ha det egentligen. Överför till trumpeten.  

– Missade som vanligt, varför är det svårt? - Sjung intervallerna, överför till trumpeten. Öva 

den takten långsamt.  

– Varför spelar jag enkeltunga? Kommer det funka? Nej… - Bestäm vilket tempo du vill 

spela i och bestäm sedan om du ska spela enkel eller dubbeltunga. Öva det sedan så. 

 

 

När jag var klar med detta fortsatte jag med att, som Greene (2002) förordar, koka ner detta till 

ett antal övningsmål. Många av de negativa tankar jag hade var likartade och kunde därför kokas 

ner till några få punkter, ca fem för varje stycke. Efter att jag gjort detta jobbade jag i en vecka 
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med de specifika övningsmålen. Jag följde även instruktionen att spela igenom repertoaren, men 

då ett stycke i taget och stannade till vid de ställen då jag tänkt negativa tankar och sa istället de 

nya positiva tankarna högt för mig själv.  

 

På söndagen, efter en vecka med denna övning, spelade jag på nytt igenom samtliga stycken. Jag 

upplevde mycket mindre störande tankar, jag skulle uppskatta att de negativa och störande 

tankarna minskat med i alla fall 60 procent. Och vid de tillfällen då dessa tankar ändå kom så 

kunde jag mycket snabbare släppa dem och återfå fokus. Jag upplever att själva dokumenteringen 

av tankarna, att skriva ner dem och sedan kunna se dem nedskrivna på papper gav mig distans till 

dem. Det har i sin tur gjort att mycket av oron försvunnit och även de negativa tankarna. Att 

skriva ner alla negativa tankar och göra om dem till konkreta mål har också gjort att det jag 

tidigare upplevt som olösliga problem nu har en väldigt konkret lösning. Självklart har jag inte på 

en vecka kunnat lösa alla dessa, men jag oroar mig inte lika mycket för dem eftersom jag vet vad 

jag ska göra för att åtgärda problemen. Denna övning upplevde jag som mycket användbar och 

jag kommer fortsätta använda mig av den just för att den får alla mina splittrade och negativa 

tankar nedkokade till ett antal konkreta och hanterbara övningsmål. 

 

3.2.2 Mental Rehearsal 

 

Mental träning syftar till att skapa inre bilder som kroppen tolkar som verkliga. Man kan alltså 

genom att föreställa sig att man gör något, i detta fall spelar examenskonsert, öka sitt 

självförtroende i detta. Vi har alla i våra medvetanden lagrat mängder med mentala bilder och där 

finns inte bara positiva upplevelser lagrade utan även många skräckupplevelser. Denna mentala 

träning syftar till att stänga av de negativa mentala bilderna genom att ersätta dem med positiva 

mentala bilder. Om man ständigt spelar upp negativa bilder för sig själv så tenderar det att 

påverka den mentala självbilden. Om man ständigt ser sig själv spela fel på ett visst ställe så är 

risken stor att man sedan gör det. Man kan välja att se positiva bilder och inre filmer av sig själv 

och istället åstadkomma motsatt effekt. Chansen ökar alltså att man spelar rätt om man 

kontinuerligt ser sig själv göra det. 

 



16 

Övningen, som Greene (2002) förordar, börjar med att man först går igenom 

centreringsövningen. Sedan hittar man en visuell punkt att fokusera sin centrering på i det rum 

där man vill börja se sin inre film. Jag började i trapphuset bakom stora salen på KMH. Det är där 

jag antar att jag kommer stå innan konserten börjar. Sedan spelar man helt enkelt upp ett scenario 

såsom man vill att det ska utspelas. Jag börjar med att föreställa mig hur det ser ut runt omkring 

mig. Sedan känner jag trumpeten i händerna, jag rättar till sordinen som jag kommer ha i inför 

första stycket. Sedan går jag helt enkelt in i stora salen och börjar spela. När jag spelat starten på 

första stycket, Old/New så stannar jag. Sedan återupptar jag övningen därifrån nästa gång och 

fortsätter då fram till mitten på andra stycket, Légende. Sista omgången börjar då där och 

fortsätter tills jag spelat klart det tredje stycket, tredje satsen i Konsert för trumpet och orkester, 

tar emot applåder och går ut. 

 

När jag började arbetet med mental träning gjorde jag övningen flera gånger om dagen, men 

självklart för att det skulle ge effekt på konsertdagen så fortsatte jag att göra övningen 

kontinuerligt fram till konserten, om än inte lika ofta. Jag varierade övningen så att jag vid olika 

tillfällen spelat igenom all repertoar jag skulle spela på konserten. Men övningen var också ett 

viktigt verktyg för att öva på att tala inför publik. Jag vet att när jag ska spela solostycken eller 

kammarmusik på konsert så är oftast presentationen av stycket det jag är mest nervös inför. Spela 

trumpet inför publik gör jag ganska ofta, men att tala inför publik gör jag mycket mer sällan så 

det var viktigt för mig att jag fick med även den delen av konserten i min mentala träning. 

 

Jag märkte att ju fler gånger jag gjort övningen desto tydligare blev “filmen” jag spelade upp, det 

var som om bildens skärpa ökade. Jag kunde se rummet tydligare och hade lättare att föreställa 

mig hur kroppen kändes när jag stod på scenen. Jag kunde som i slow-motion gå igenom 

sordinbyten och bladvändningar för att öva in själva rörelsen. Ofta är det sådana småsaker som 

kan ställa till det rent mentalt för mig i uppspelningssituationer. Alla de tekniskt utmanande 

passagerna och fraseringen har jag övat innan, men jag har såklart inte övat på att flytta notstället 

över golvet, att se upp mot publiken och buga efter att ha spelat klart ett stycke, osv. Och när jag 

sedan ska genomföra dessa moment på scen framför folk så blir jag väldigt osäker och känner 

mig klumpig.  
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3.3 Attention 

 

Kapitlet Attention handlar om uppmärksamhet, och det finns tre parametrar som Greene (2002) 

arbetar med, här är mina poäng från 1–100. 

 

Object of Focus  (vad man fokuserar på) 35 

Focusing Past Distractions (förmågan att bortse från distraktioner) 70 

Mental Quiet (mental tystnad) 35 

 

Spelet påverkas självklart av att man kan välja vad som ska fokuseras på under en konsert eller 

annat uppspelningstillfälle. Object of Focus är förmågan att vara fokuserad på vad man ska göra 

istället för att fokusera på vad andra eventuellt ska tycka och tänka om det man gör. Focusing 

Past Distractions är att kunna bortse från distraktioner. Detta är väldigt viktigt då en 

uppspelningssituation i sig själv innebär att vad som helt kan hända. Ditt instrument kan plötsligt 

kärva, någon kanske går ut ur rummet under ditt solo eller en mobiltelefon kanske börjar ringa. 

Här handlar det om att kunna behålla fokus på det man ska göra oavsett vad som sker omkring 

en. Mental quiet handlar om förmågan att uppnå mental tystnad. Att kunna spela igenom ett 

stycke helt utan störande tankar. Att kunna höra, känna och se istället för att tänka, Greene (2002) 

kallar detta för ”right-brain state”, alltså att vara i ”den kreativa” hjärnhalvan istället för i ”den 

analytiska” hjärnhalvan. Jag valde två av Greenes övningar att arbeta med, Constructing your 

boundary (att bygga sin mur) samt Achieving mental quiet (att uppnå mental tystnad). 

 

3.3.1 Constructing your boundary 

 

Greene (2002) beskriver hur man genom att bygga en fiktiv mur omkring sig kan känna sig trygg 

i en utsatt uppspelningssituation. Det är inte alltid man känner att den publik eller jury man spelar 

inför är positivt inställda, eller önskar en väl. Men trots detta ska man som musiker både kunna 

visa upp tekniska färdigheter och samtidigt kunna förmedla sina innersta känslor genom musiken. 

Med en mur omkring sig kan man enligt Greene skydda sig från ovidkommande distraktioner och 

behålla sitt fokus inom sin mur. Han uppmanar musikern att själv prova ut en mur som passar. 
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Jag valde ett guldskimrande kraftfält som jag kan dra upp med en dragkedja. Jag upptäckte efter 

att ha provat lite olika murar att när jag föreställde mig att jag ”drog upp dragkedjan” kunde jag 

lättare ställa in mig på att ”nu gäller det”. Det hjälpte mig att göra skillnad på övningssituationer 

och uppspelningssituationer, likt skillnaden för idrottare mellan träning och tävling.  

 

Jag övade genom att låta en kompis distrahera mig medan jag skulle spela upp mitt stycke. Jag 

centrerade, ”drog upp dragkedjan” och sedan började jag spela. Distraktioner som jag fick prova 

på var, generellt stök med stolar, metronom med annat tempo än det jag spelade i och 

uppspelning av CD med ljudpoesi. Det mesta gick bra, jag kunde till och med märka att 

distraktionerna ökade mitt fokus. Det jag hade svårast för var när jag själv inte spelade och skulle 

försöka behålla fokus på pianostämman som inte fanns där just då. Jag försökte höra den så starkt 

i huvudet som jag bara kunde, men kom ibland av mig. Jag provade även att göra övningen 

ensam med radion på som distraktion, men det var såklart mycket enklare eftersom det var mer 

förutsägbart. 

 

3.3.2 Achieving mental quiet 

 

För att kunna prestera optimalt behöver man kunna ”stänga av” ovidkommande tankar. Övningen 

som Greene (2002) förordar fungerar så att man börjar med att lägga ett enkelt stycke på 

notstället, jag började med Old/New. Sedan sätter man på inspelningsapparaten och försöker att 

spela utan konkreta tankar. Man försöker helt enkelt att spela på autopilot, genom att använda sig 

av sin ”process cue”, muskelminne och sina sinnen, att höra och känna. Genom att upprepa 

övningen och sedan gradvis försöka sig på svårare stycken så lär man sig att, på kommando, nå 

ett tillstånd som gör det möjligt att spela på en optimal nivå i stressiga situationer. 

 

Jag valde att i denna övning jobba med ”cues” som fokuserar på soundet. Jag provade både 

”sound” och ”lyssna efter soundet” och tyckte att ”lyssna efter soundet” var bäst för att det hela 

tiden hjälpte mig att återfå fokus på att lyssna och känna soundet, att använda mina sinnen. Då 

försvann de ovidkommande tankarna och jag spelade bättre. 
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3.4 Advanced Training 

 

Efter att ha ägnat några veckor åt arbetet med de olika färdigheter som jag ansåg mig behöva 

jobba mest med övergick jag till att jobba med Advanced Training (Greene, 2002). Man börjar 

med att spela igenom och spela in sin repertoar. Jag valde att jobba med delar av den musik jag 

skulle spela på examenskonserten; Song Without Words, Légende och Konsert för trumpet och 

orkester. Jag lyssnade igenom och värderade varje stycke på en skala från 1–100, skrev upp 

styrkor och vad jag tyckte borde förbättras, och sedan formulerade jag mål. Jag skrev ner 

utfallsmål, problemets orsak, applicerbar teknik samt processmål. Processmålen var det konkreta 

arbete jag föresatte mig att göra. Jag satte upp ett utfallsmål per stycke. Följande exempel var 

mitt mål med Légende. 

 

Utfallsmål: Bestämd musikalisk tolkning av Légende som jag kan stå för. 

Problemets orsak: Jag har inte bestämt exakt hur jag vill spela. 

Applicerbar teknik: Sjung musiken tills du vet exakt hur du vill ha den. Överför sedan detta till 

trumpeten. Spela sedan in, lyssna igenom och ändra det som inte låter som du vill ha det. 

Processmål: Sjung låten så att du vet hur du vill spela, ägna 10 min 3ggr/veckan åt detta. Spela 

sedan in och lyssna igenom inspelningen en gång i veckan. 

 

Med hjälp av dessa anteckningar kunde jag sedan göra min övningsplanering. Jag planerade en 

vecka i taget och kunde placera ut mina processmål jämnt över veckan. 

 

Jag tycker att det här sättet att arbeta, liksom övningen i ”Self Talk” var väldigt bra för att det 

konkretiserade tekniska och musikaliska problem och hjälper mig att utarbeta en plan för 

förbättring. Genom att tydligt notera utfalls- och processmål så blir det också lättare att sedan 

utvärdera. Uppnådde jag mitt utfallsmål eller behöver jag ändra mitt processmål?  

 

Förutom övningen av mina processmål ägnade jag mig under denna period åt 

simuleringsövningar. Dessa sessioner noterade jag såklart också i min veckoplanering så att de 

blev jämnt fördelade över veckan. Simulationsövningen går ut på att man genom att höja pulsen 

ska kunna försätta kroppen i en situation som liknar en stressad uppspelningssituation så mycket 
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som möjligt. Jag provade lite olika sätt att höja pulsen och för mig var det bästa att springa i 

trappor. Detta i kombination med att jag först föreställde mig olika typer av stressiga situationer 

som jag varit med om gjorde det väldigt svårt att spela optimalt. Alltså just vad övningen går ut 

på. Greene (2002) menar att det inte räcker att bara lära sig att spela musiken i övningsrummet, 

för det är inte samma förutsättningar som när man är i en uppspelningssituation utan att man 

också måste öva sin repertoar under extrema förhållanden. Övningen börjar med att man ställer i 

ordning instrument, noter och inspelningsapparat i rummet. Jag hade ofta instrumentet utanför 

rummet eftersom att jag planerade att bära det med mig in på scenen på min examenskonsert. 

Sedan går man ut ur rummet och höjer sin ”activationlevel”. Man ställer sig utanför rummet och 

gör sin centreringsövning och sedan går man in i rummet och spelar.  

 

Vad jag kan säga om denna övning är att den rent mentalt är påfrestande, för det låter illa när man 

har andan upp i halsen och man får överskott på luft ganska snabbt vilket gör att man får lägga 

mycket energi på att hela tiden blåsa ut luft i pauserna. Den positiva effekten är att man lär sig att 

inte ge upp utan att fortsätta kämpa sig igenom stycket oavsett hur det låter eller känns. Meningen 

är att man redan när man centrerar utanför rummet ska få ner pulsen och sedan att man ska kunna 

få ner den ytterligare medan man spelar (Greene, 2002). Jag förde loggbok över min övning och 

modifierade den hela tiden utifrån resultaten. Till exempel fick jag vara kreativ när det gällde hur 

jag gjorde för att höja pulsen eftersom min mage vid det här laget var ganska stor och det ibland 

var svårt för mig att få upp pulsen tillräckligt, men jag hittade en trappa som fungerade bra. 

 

Det här sättet att förbereda sig inför en uppspelningssituation, att utsätta kroppen för det fysiska 

obehag som ofta uppstår när man blir nervös, var en ögonöppnare för mig. Jag har tidigare inte 

tänkt tanken att öva på det sättet. Men nu när jag gjort det så känns det självklart. Just känslan av 

att inte mentalt ge upp oavsett hur det låter eller känns har hjälpt mig att förändra min inställning. 

3.5 The Countdown – Get ready for the Big Event 

 

Efter veckor av övning och förberedelse var det nu 21 dagar kvar till min konsert. Nu skulle jag 

börja arbeta med bokens sista del, som är 21 dagar av förberedelser inför en provspelning eller 

konsert. För mig var det de sista förberedelserna inför min examenskonsert. För detta behövde 
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jag en fadder, någon som ordnade med de två övningsprovspelningarna som jag skulle göra under 

perioden. Jag frågade en vän, som ställde upp. Sedan skulle jag följa instruktionerna i boken. 

Varje dag fanns det uppgifter man skulle genomföra, och så skulle man föra loggbok över sitt 

arbete. Förutom att skriva om dagens uppgifter som kunde vara allt från att göra 

simulationsövningar och mental träning till att kolhydratladda inför övningsprovspelningarna och 

konserten skulle man även notera sömn, hur mycket vatten man drack och motion. Greene (2002) 

rekommenderade 20 min daglig promenad om man inte redan tränade. Jag varierade mellan 

promenader, gravidyoga och lite gymträning. Tyvärr så hade jag ganska ont i höfterna på grund 

av foglossning och kunde inte riktigt röra på mig så mycket som jag önskade, men de flesta dagar 

gick det bra. 

 

3.5.1 Mock performance 

 

De sista tre veckornas arbete innehöll två ”mock performances”, övningsuppspel (Greene, 2002). 

Det första var ganska likt övningsprovspelningar jag gjort tidigare. Min fadder och en kompis till 

var på plats och lyssnade och gav kommentarer efteråt. Jag hade bokat Stora Salen där min 

konsert skulle vara och valt ut tre stycken, Old/New, Légende och Konsert för trumpet och 

orkester. Jag försökte simulera konsertsituationen så gott det gick genom att först sitta fem 

minuter bakom scenen innan jag gick på. Jag spelade de första 30 sekunderna av varje stycke, 

och av Konsert för trumpet och orkester spelade jag första 30 sekunderna av varje sats. Min 

fadder såg till att inspelningsapparaten var på under tiden och efteråt fick de båda ge feedback. 

Det var inte så nervöst som jag hade hoppats att det skulle vara. Mycket beroende på att de är 

mina vänner och jag vet att de vill mig väl. Men kanske också till viss del för att jag visste att jag 

inte skulle spela igenom hela repertoaren, så orken var inget orosmoment. 

 

Nästa ”mock performance” kallas i boken ”Adverse mock performance”. Det var en mycket 

speciell upplevelse. Min fadder hade ordnat med förberedelserna och hade fixat hjälp, så det var 

två personer som stod för evenemanget. Jag visste på förhand att det skulle innebära extrema 

omständigheter. Min uppgift var att spela igenom min valda repertoar, Old/New, Légende och 

Konsert för trumpet och orkester, oavsett vad som hände. Jag gjorde samma typ av simulering 
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som inför det förra övningsuppspelet, men jag lyssnade även på lite peppande musik innan som 

jag tänkt lyssna på innan examenskonserten. Jag använde mig även av affirmationer, ”jag är så 

förberedd som jag någonsin varit” och ”allt jag behöver göra är att spela såsom jag övat, inget 

mer”. 

 

När jag väl kom in på scenen hade de riggat upp en dator som spelade upp olika bitar ut 

trumpetkonserter, klipp från radio, allmänt störande ljud, en psalm och allt möjligt annat i en 

salig blandning. Mitt notställ var nedsänkt extremt lågt och skruven var borta så jag kunde inte 

höja det. Jag började spela och under tiden jag spelade och gjorde mina presentationer mellan 

styckena så störde de mig genom att sätta en metronom på ett annat tempo än det jag spelade i, 

kasta papper, äta chips, höja mitt notställ medan jag spelade och mycket annat. Det svåraste var 

när det kom fram en tredje person och de stängde av datorljudet och hon började prata med dem 

om att det skulle vara en annan konsert i salen under och att vi störde. Då var jag nära att bryta, 

innan jag kom på att det såklart var en del av spektaklet. 

 

Jag spelade även in detta med min inspelningsapparat, men det var inte värt att lyssna på i 

efterhand eftersom det lät så mycket i salen generellt. Men jag satte poäng på hur det gått och 

skrev upp styrkor och vad jag hade att förbättra. Om Konsert för trumpet och orkester skrev jag 

såhär: 

 

Rating: 85 

Styrka: Tekniskt funkade det mesta, jag orkade mycket mer än jag trodde att jag skulle. Helheten 

var bra. 

Att förbättra: Hitta rätt stämning i inledningen av varje sats. Förstärka karaktären på vissa ställen, 

särskilt där det ska vara scherzando. 

 

Efter detta övningsuppspel var det en vecka kvar till konserten. Den sista veckan ägnade jag åt 

repetitioner med pianisten och en nedtrappning av övning med instrumentet. Uppgifterna i boken 

innebar en del mental träning, men mest återhämtning och vila. Jag försökte sova så mycket jag 

bara kunde, gärna 9 timmar/natt och också sova 30 min på dagen, om det inte gick att somna så 

vilade jag bara 
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4 Examenskonserten, hur jag upplevde den 

 

Den största lärdomen jag drar av konserten är att allt som sker under konsertdagen är en kamp, 

och det är helt ok. Under förmiddagen var jag ganska lugn, men när eftermiddagen kom började 

jag bli mer och mer uppstressad, nervös och fylld av energi. De sista två timmarna var jag riktigt 

skakig i hela kroppen. 

 

Jag vaknade 08:00 och tänkte att det var overkligt att det verkligen var dags, konsertdag! Jag åt 

frukost i lugn och ro, samma som jag ätit sista veckan, två smörgåsar med hummus och en kopp 

kaffe. Drack under förmiddagen mycket vatten och ägnade tiden åt lugna aktiviteter. Åt lunch 

11:30, packade sedan ihop allt jag behövde ta med och åkte till skolan så att jag var där 14:00. 

Fick ett mindre sammanbrott över hur skyltningen till konserten skulle göras men efter 15 

minuter panik så lyckades jag släppa det hela genom att bestämma mig för att det hela var 

oviktigt och inget jag skulle fokusera på. Mitt fokus skulle vara konserten och musiken jag skulle 

spela, inget annat. 

 

Jag gjorde min vanliga uppvärmning och sedan tog jag några starter och spelade några 

fingertekniskt svåra ställen i långsamt tempo. Sedan tog jag en 25 minuters promenad så att jag 

fick frisk luft,drack en kopp kaffe och åt en smörgås och en banan. 16:30 fick jag nyckeln till 

Stora Salen och gick dit. Jag började med att stå på scenen och känna hur det skulle vara när 

konserten väl började, nu började jag bli nervös. Jag gick igenom hela Konsert för trumpet och 

orkester i mitt huvud ståendes på scenen. Jag sjöng igenom allt, gjorde alla sordinbyten och 

gjorde all fingersättning på trumpeten. De ställen där jag kände att självförtroendet sjönk sjöng 

jag extra starkt samtidigt som jag föreställde mig det ultimata trumpetljudet. Jag gick igenom 

presentationen av alla stycken högt och tydligt som om det var fullsatt i salen. Sedan gick jag och 

åt sushi samtidigt som jag lyssnade på peppande musik. 

 

18:00 var det dags att byta om nere i logen, min puls var definitivt högre och jag kände mig 

ganska stressad.  Jag bytte om och sminkade mig och fortsatte att lyssna på den peppande 

musiken. Jag satte mig och läste igenom Greenes (2002) råd i boken och några råd jag skrivit ned 
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själv inför konserten. Jag kände att jag hela tiden var tvungen att ”hålla garden uppe” så att jag 

inte lät de nervösa känslorna ta över. Varje liten motgång, det räckte med att det var svårt att få 

på sig strumpbyxorna, kändes nästan oöverstiglig. Jag påminde mig själv om att tänka på Greenes 

ord, ”Get ready for a fight, a knock-down, drag-out fight” (Greene, 2002, s. 142).  

 

Jag centrerade och föreställde mig min mur omkring mig om och om igen. Jag sa mina 

affirmationer högt; ”Det kommer gå bra.”, ”Du är så förberedd som du någonsin har varit.”, 

”Spela bara så som du har övat, det är bra nog.”  

 

18:30 var pianisten på plats och vi tog alla starter. Nu fick jag panik, det kändes inte alls bra att 

spela. Trots att jag centrerade innan var jag väldigt skakig, händerna kändes kraftlösa och pulsen 

var hög. Men jag kom ihåg en av övningarna jag gjort sista veckan, att omtolka händelser som 

normalt får mig ur balans. Alltså bytte jag ut tanken ”Genrepet gick dåligt och jag var jättenervös, 

alltså kommer konserten att gå dåligt.” mot ”Genrepet gick dåligt och jag var jättenervös, alltså 

kommer konserten att gå bra.”. Jag sa det högt till mig själv flera gånger och påminde mig själv 

om att allt var en kamp, hela dagen fram till sista tonen och att jag inte skulle ge upp. Gick ner i 

logen och andades djupt medan jag lyssnade på min peppande musik. Sa några affirmationer, 

stretchade lite, klappade på bebisen i magen och sa högt ”Det kommer att gå bra.”. Gick upp och 

satte mig bakom scenen med instrumentet och sordinen i handen. Läste lite i Performance 

Success, upprepade allt för mig själv, affirmationerna, mina ”cue words” och tog starttonen på 

instrumentet. Gick in och ställde mig bakom scenens bakre skynke med pianisten. Jag centrerade 

och andades djupt tills jag fick klartecken på att det var dags att gå på. 

 

Publiken applåderade, jag log och gick fram till notstället och väntade tills applåderna tystnade. 

Jag kände mig lugn och avslappnad och började spela. Stycket gick jättebra, men några gånger så 

kände jag mig osäker på tempot, var det för långsamt? Höll jag ett stadigt tempo? Men jag 

lyckades behålla fokus genom att lyssna på klangen. Stora applåder och jag började presentera 

det första verk jag spelat och det nästkommande stycket. Första tonen i Légende var skakig, men 

jag lyckades hålla fokus på musiken och inte fastna i tankar om intonation som jag annars ofta 

gör. Jag andades djupt i alla pauserna och kände att jag vågade spela modigt. Efter det höga 

stället som jag var lite nervös för innan blev jag rejält skakig och missade en del tekniska bitar, 
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men lyckades hålla ihop det hela. Slutet på stycket gick bra, jag lyckades hitta tillbaka till mitt 

fokus. 

 

Sedan var det dags för Konsert för trumpet och orkester, det sista tekniskt svåra och fysiskt tunga 

stycket för konserten. Genom hela stycket gick det upp och ner. Osäkerheten kom över mig 

ibland, men jag lyckades styra fokus tillbaka hela tiden. Bäst gick andra satsen där min mentala 

bild av en stilla sjö i en mörkgrön skog hjälpte mig att hålla ovidkommande tankar borta. Jag 

fokuserade på klangfärgen och på min ”process cue”, ”måla med stora penseldrag”. När det var 

dags för sista satsen var jag sliten i läpparna och starten var skakig men jag lyckades styra 

tillbaka mitt fokus genom mitt mantra ”kämpa”. Jag sa det till mig själv minst 10 gånger under 

sista satsen. Jag kände att det var sluttampen, bara jag kom igenom den satsen så skulle det sista 

vara enkelt. 

 

Sedan var det dags för duon för två trumpeter, Sofia Gubaidulinas Two Ballads. Vi räknade bort 

oss lite i stycket, det är ganska minimalistiskt och andra satsen är väldigt rytmisk, men vi höll 

ihop det ändå och så fort vi var två i fokus på scenen så var jag inte längre nervös. Det kändes 

som vilken kammarmusiksituation som helst. Sista stycket, Sofia Gubaidulinas Song Without 

Words var fantastiskt att spela. Jag kände att jag hade kontroll över musiken hela vägen. Lite som 

slutet av ett löppass, oavsett hur jobbigt det varit, så när det är 300m kvar tänker jag alltid att jag 

skulle kunna springa lite till. 

 

5 Sammanfattning 

 

”P = p – i” (Green & Gallwey, 1987, s 23) 

 

I den här formeln står ”P” för performance, resultatet. ”p” för potential, din förmåga, vad du är 

kapabel till. Och ”i” står för interference, förmågan till självsabotage, att stå i vägen för sig själv. 

Under mina år på musikhögskolan har mina lärare undervisat mig i ”p”. Det är vad de flesta 

arbetar med att utveckla för att förbättra ”P”. Sällan diskuteras ”i” och till vilken grad det 

påverkar resultatet. 
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I mitt arbete har jag valt att fokusera på den ofta förbisedda komponenten mental träning. Den 

största lärdomen, som jag tidigare berört, av detta är att allt som sker kring ett viktigt uppspel är 

en kamp. Hela dagen och även dagarna innan. Vad som skilde min examenskonsert från många 

tidigare uppspel var just insikten om detta. Att jag kunde acceptera att det var så. Istället för att 

överrumplas av känslorna så var jag beredd och kunde fokusera på att ta mig igenom en utmaning 

i taget. Greene (2002) beskriver det bra; 

 

Before you get to your performance site, put your guard up. Do not underestimate the upcoming 

situation. Get ready for a fight: a knock-out, drag-out fight. That is why you need your boundary. This 

is no longer going to be fun and games. This is now about more serious stuff. I hope you know you're 

ready. (Greene, 2002, s 142).  

 

Självklart har jag även tidigare förberett mig och varit inställd på att kämpa, men jag har nog inte 

velat ge provspelningar och andra uppspelningssituationer den betydelse som de faktiskt har för 

mig. Det är så många som har sagt till mig att ”det är bara att spela”. 

  

5.1 Det klingande resultatet 

 

I inledningen beskrev jag vilka musikaliska utmaningar jag såg i de olika verken. I Old/New var 

utmaningen att skapa en klang som bar ut i salen trots att hela stycket framförs med koppsordin. 

Här tycker jag att jag lyckades bra. Sordinen jag valde att använda kapade inte för mycket av 

klangen. Däremot låter det ibland märkligt i de starka nyanserna. Nästa gång jag spelar stycket 

kommer jag att prova andra sordiner, alternativt försöka sänka dynamiken så att den 

klangförändring som uppstår i de starka nyanserna undviks. I Légende var mitt mål att få till en 

bra tajming, att få stycket att kännas organiskt. Det lyckades jag väldigt bra med. När jag lyssnar 

på inspelningen så tycker jag att den musikaliska tajmingen är precis så som jag vill ha den.  

 

I Konsert för trumpet och orkester hade jag lite olika mål för de olika satserna. I första satsen var 

målet att det skulle låta lekfullt. I andra satsen, att inte ta ut för mycket volym och intensitet i 

klangen i förskott så att orken skulle finnas kvar att blomma ut i de starka partierna, samt att låta 
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klangen fylla rummet. I tredje satsen var målet att liksom i den första satsen få till en lekfull 

karaktär, även om orken började ta slut och fokus lätt flyttades till tekniska aspekter. I första 

satsen lät början lekfull, men sedan blev vissa delar, särskilt de partier där trumpeten rör sig i det 

övre registret tunga och klumpiga. I andra satsen fick jag till en spelteknik som fick klangen att 

låta väldigt levande och samtidigt inte krävde mycket muskelkraft. Detta i kombination med att 

jag höll ner dynamiken i början gjorde att jag orkade mer när musiken rörde sig upp i registret. 

Här tycker jag också att jag lyckades bra. Även om man i tredje satsen tydligt kan höra att orken 

börjar ta slut, så tycker jag att jag lyckades med att få satsen att låta lekfull och som jag skrev i 

kapitlet om examenskonserten, så lyckades jag hela tiden återfå fokus på det väsentliga. I kapitlet 

om musiken så har jag också skrivit om att få till en musikalisk helhet av stycket, och att det 

försvåras av att det innehåller många tekniska svårigheter som måste övas noga för sig. Här har 

jag haft stor hjälp av mental träning eftersom den typen av träning inte tar hänsyn till tekniska 

aspekter och jag tycker att jag lyckats bra med att få till en musikalisk enhet av materialet. 

 

Two Ballads använde jag inte i mitt arbete med mental träning, men jag kan ändå kort nämna att 

jag är nöjd med hur det lät på konserten, men här blev det många felspelningar. I Song Without 

Words hörs det tydligt på klangen att jag är trött, den fyller inte salen på samma sätt som i 

Old/New eller Légende, när jag inte var lika trött. Men jag lyckas bra med att få till känslan av en 

början, höjdpunkt och slut, trots att melodin är repetitiv.  

 

I efterhand tycker jag valet av musik till min examenskonsert varit bra för mitt arbete med mental 

träning då den tillät mig att arbeta med många olika typer av material och att programmet i sin 

kontext var väl sammansatt. Trots att det hörs att vissa tekniska delar är utom räckhåll så tycker 

jag att de positiva aspekterna överväger. I den här utvärderingen av det klingande resultatet har 

jag lyssnat på inspelningen från konserten och gjort en egen bedömning av hur jag tycker att det 

låter.  
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5.2 Slutord 

 

Som jag skrivit i inledningskapitlet så är det här arbetet sprunget ur frågeställningen ”Hur gör 

man för att prestera optimalt?”. Tyvärr har arbetet med mental träning ännu inte gett mig hela 

svaret. Även om jag med hjälp av det arbete jag gjort kommit en bit på vägen, så har jag långt 

kvar. Mitt ”i”, interference, är fortfarande för stort, för mycket av min förmåga hämmas av mitt 

mentala självsabotage. Jag planerar att fortsätta mitt arbete med mental träning och hoppas på 

bättre resultat i framtiden. 
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