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Sammanfattning 

 

Mitt arbete handlar om känslor samt psykiska och fysiska aspekter under 

prestationsmoment: stress, rampfeber och prestationsångest. Jag skriver om 

kroppsmedvetenhet samt olika typer av förberedelser till prestation på scen.  

Temat på mitt arbete är ett resultat av min vilja att prestera friare och få bort 

de destruktiva tankar som har följt mig från början av min musikaliska resa. 

Genom att experimentera med olika tekniker vill jag bli bättre mentalt 

förberedd till att bli bra musiker på scen och inte bara i ett övningsrum. 

Mitt mål med detta arbete är att kunna prestera mer avslappnat i kroppen 

och samtidigt ta bort stress och panik i så stor utsträckning som möjligt.  

Jag uppfattar min examenskonsert som ett resultat av mental förberedelse 

baserad på alla reflektioner som jag beskriver i uppsatsen. För att kunna 

åstadkomma detta kommer jag att använda mig av de metoder och idéer 

som jag beskriver i arbetet. 

I den reflekterande delen kommer jag att beskriva min bakgrund som är  

en anledning till masterarbetetstema. Senare kommer jag att skriva om 

prestationstillfälle, prestationsångest med kamp- och flyktreaktion samt 

vanor och rutiner hos musiker. Dessutom beskriver jag tekniker som kan 

hjälpa en att lyckas förbereda sig bättre till musik- och konsertverksamhet. 

Jag upplyser om mina ”egna” tekniker (coaching och dagbok) som hjälpte 

mig på väg till min examenskonsert. Ett prestationstillfälle skapar 

förväntningar och detta är nästa kapitel av mitt arbete. Sedan kommer jag  

att summera upp allt och dra slutsatser. 

 

Sökord: stress, rampfeber, prestationsångest, kamp- och flyktreaktion, 

Alexandertekniken, Feldenkraismetoden, idrottspsykologi, konsertrutin, 

coaching. 
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Hantera dina monster! 

Min väg till bättre prestation 

 

 

1. Inledning 

 

Min musikaliska resa började när jag var sju år gammal vid en 

Musikgrundskola i Krakow i Polen. En dag förvånade jag mina föräldrar 

med ett konstaterande: jag ville börja på en musikgrundskola och spela 

piano, punkt slut. Mina föräldrar hade andra planer. De ville att jag skulle gå 

i en katolsk skola. På grund av att jag alltid har varit ett ganska bestämt barn 

gick det inte att övertala mig. Jag blev antagen till en musikgrundskola  

och fick spela två instrument samtidigt: violin och piano.  

Det skulle passa perfekt att, i inledningen av detta masterarbete, kunna 

skriva: ”Jag var alltid förälskad i musiken och därför ville jag som sjuåring 

börja på en musikskola.” Sanningen är tyvärr att jag bara ville börja på 

samma skola som min vän från förskolan. 

På ett sätt valde jag inte att vara musiker (i alla fall inte från början). I min 

grundskola fick jag en bild att man måste öva mycket för att vara en stjärna 

på sitt instrument. Jag hade pressats att öva mycket varje dag, spela på 

konserter och tävla. Allt gick bra. Sedan blev jag antagen till ett 

högpresterande musikgymnasium i Warszawa. Detta var något riktigt stort! 

I min klass fanns det bara sex unga och talangfulla musiker från hela Polen. 

Jag var tretton år och hörde hela tiden att jag behöver spela på den högsta 

nivån för att visa att det var rätt att ge mig plats på denna fantastiska skola. 

Jag spelade på minst två tävlingar varje läsår, satt vid böcker och studerade 

och övade såklart. Efter första året, precis efter skolavslutningen, blev jag 

jättesjuk. Nästan hela sommaren låg jag i sängen med feber. Min kropp 

behövde vila. Precis samma sak hände nästa sommar. Efter det ville jag inte 

komma tillbaka till min gymnasieskola och flyttade istället tillbaka till 

Krakow. 

Min historia visar att stressprocessen hos mig började väldigt tidigt. Mycket 

press och krav samt stora förväntningar gjorde att jag ville och var tvungen 

till att alltid prestera på toppnivå.  

Mina tidigare erfarenheter har fått mig att fundera på varför musiker inte har 

möjlighet i sin utbildning till liknande kurser eller psykologiskt stöd som 

idrottare har?  I förordet till The Inner Game of Music skriver W. Timothy 

Gallwey (1987) att de som kämpar med idrott och musik har likadana 

problem med prestationsångest och behöver samma stöd: 

 

People ‘play’ sports and ‘play’ music, yet both involve hard work and 

discipline.[…] Since both sports and music are commonly performed in front 
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of an audience, they also provide an opportunity for sharing the enjoyment of 

excellence, as well as the experience of pressures, fears and the excitement of 

ego involvement.[…] The point of the Inner Game of sports or music is 

always the same – to reduce mental interferences that inhibit the full 

expression of human potential. (Gallwey, 1987, s 7) 

 

Under mina sjutton år av fiolspelande har jag många gånger haft problem 

med värk eller skador samt varit i behov av psykologiskt stöd inför viktiga 

konserter, tävlingar och så vidare. Jag känner att stressprocessen hos 

musiker skulle kunna minimeras om vi fick veta att vi inte är ensamma med 

våra problem. Det finns många fantastiska musiker som bara kan spela på 

världsnivå i sitt övningsrum. Jag tror att det beror på att vi arbetar för lite 

med den mentala biten i vårt yrke. Vi är för lite mentalt förberedda till detta 

jättesvåra jobb som heter musiker. Vi satsar mest på övning och glömmer 

ofta den psykiska aspekten av spelet. Men ser man på de största stjärnorna i 

musikvärlden tycker de att den mentala förberedelsen är lika viktig som 

noggrann övning. Bland dem finns en av de mest berömda violinisterna 

under 1900-talet:  

 

I suppose that when I play in the public it looks easy, but before I ever came 

on the concert stage I worked very hard. And I do yet-but always putting the 

two things together, mental work and physical work. – Jascha Heifetz 

(Martens, 1919/2006, s 49) 

 

2. Prestationstillfälle 

 

Ont i magen, huvudvärk, torrhet i halsen eller sömnlöshet. De flesta 

musiker, skådespelare eller idrottare upplever de obehagliga symptomen 

åtminstone någon gång. Alla de som står på scen vet att det inte är möjligt 

att prestera på samma sätt inför publik som när man övar själv. 

Prestationstillfällen kan väcka ångest med känslor av oro, rädsla och panik. 

Ångesten kan vara olika intensiv hos olika individer. Gerald Klickstein - 

professionell klassisk gitarrist samt professor vid University of North 

Carolina School of the Arts beskriver i sin bok The Musician’s Way (2009) 

ångest som en naturlig respons för en uppfattad fara – detta resulterar i ett 

driv till självförsvar. Liknande information om ångest hittar man också på 

Vårdcentralens hemsida. Där beskrivs ångest som en del av det naturliga 

och livsnödvändiga alarmsystemet. Alarmsystemet är olika känsligt hos 

olika människor och därför har vi också olika stressymptom. 

 

2.1Kamp- eller flyktreaktion  – (Fight-or-flight 

response) 

Teresa Kulesza – en berömd psykolog och pedagog i Polen – beskriver i sitt 

referat Kamp- eller flyktreaktion att ångest är en reaktion på hot. 

Ångestreaktionen förbereder det mentala och fysiska försvaret. 
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Överlevnadsinstinkter vässar vår känslighet för omgivningen, ökar 

muskelstyrka och blodflöde för distribution av syre till kroppens delar. När 

vi konfronterar faran, reagerar vår kropp med att producera adrenalin. Den 

orsakar i sin tur överlevnadsreaktioner – kamp eller flykt. Adrenalin 

produceras så länge som våra kroppar uppfattar en situation som ett hot eller 

en fara. Adrenalinet förstärker kroppens försvarssystem genom ökat 

blodflöde till hjärtat, lungorna och stora muskler, särskilt i armar och ben, 

förbi matsmältningssystemet och hjärnan.  

Ångest orsakar utsöndring av adrenalin, vilket i sin tur drar blod från mag- 

och tarmkanalen eller matsmältningssystemet till de stora musklerna och 

kan orsaka magkramp. Alla sinnen blir överkänsliga, uppmärksamma på allt 

som händer i omgivningen. Pupiller vidgas för att bättre observera varje 

aspekt av omgivningen som kan utgöra ett hot. Samtidigt som musklerna 

krymper, redo att slåss eller fly, producerar de värme. För att skydda 

känsliga inre organ mot värmen, svettas kroppen vilket gör att den förlorar 

vatten och minskar polariseringen av cellmembraner. Mindre potential hos 

cellmembranerna gör oss mer alerta för minsta stimulans, vilket minskar vår 

förmåga att fokusera selektivt och kontrollera tankar. Under stressituationen 

producerar binjurarna även kortisol, ett annat stresshormon som krymper 

blodkärlen nära huden vilket ökar blodflödet in i kroppen och till musklerna. 

Överproduktion av kortisol leder till inlärningssvårigheter, sämre minne och 

koncentrationssvårigheter. När vi är stressade minns vi som regel mindre än 

vi skulle minnas utan stress. 

Olle Wadström och Daniel Ekvall – författare av Idrottsglädje, 

Prestation,Utveckling (2013) beskriver att kamp- och flyktreaktion är 

beteenden som inte kan styras med viljan och därför kallar man det för 

autonoma eller respondenta beteenden. Det autonoma nervsystemet som 

kallas ”kroppens vaktmästericentral” med en egen del av hjärnan, reglerar 

kroppstemperaturen, blodflöde, blodtryck, andning, puls, svettning, 

matsmältning m.m. Dessa automatiska beteenden är inte något som man kan 

lära sig eftersom de finns på plats redan innan vi föds. 

Olle Wadström och Daniel Ekvall skiljer på två funktioner av det autonoma 

nervsystemet: parasympaticusreaktion ser till att kroppens inre organ och 

funktioner regleras på rätt sätt och är programmerade för överlevnad dygnet 

runt.Sympaticusreaktion mobiliserar dock resurserna inför hot, fara eller en 

stressande situation.  

Gerald Klickstein menar att kamp- och flyktreaktionen kan ställa till 

problem när man uppträder på scen. Den del av hjärnan som instinktivt 

skyddar mot faran skiljer inte på olika sorters faror, även om man skulle tro 

att det finns en tydlig skillnad mellan att spela på konsert och möta ett lejon 

på savannen! Kamp- och flyktreaktionen sänder adrenalinkickar när man 

känner rädsla, oavsett om det är en livshotande situation eller om man är 

rädd för att spela dåligt på en konsert. Om man är rädd för en konsert, 

kommer kamp- eller flyktreaktionen med upp på scenen. För att minska 

denna reaktion måste man lära sig att hantera rädsla. Enligt Klickstein är 

adrenalinet inte enbart störande, utan en liten mängd skärper sinnena. Därför 
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framträder musiker bäst när de är måttligt upprymda. Men om gränsen som 

skiljer upprymdhet från fruktan passeras kan framträdanden förvandlas till 

en kamp. Likadant tänker också Stephen D. Curtis som skrev kapitel 

Performance Anxiety: Facing Fear i Mark Ross Clarks bok: Singing, Acting 

and Movement in Opera. Han beskriver ångestens fysiologi och anatomi 

samt dess konsekvenser för mental och beteendemässig försämring. 

 
The most important psychological contributor to the onset of 
performance anxiety is a performer’s concern for, or fear of, the outcome 
of the performance: that is, the performer’s thoughts become focused on 
an imagined negative outcome or failure. 
(Mark Ross Clark, 2002, s 105) 
 

En lite annan bild av kamp- och flyktbeteende beskriver en expert i 

idrottspsykologi – Willi Railo (1983). Han menar att människor som utsätts 

för press i något avseende, önskar att de har en alternativ möjlighet för sitt 

beteende. Valet står mellan kamp och flykt. 

Med uttrycket kampreaktion syftar Railo inte på att det skulle röra sig om 

någon typ av aggression. Enligt honom är kamp en målinriktad positiv och 

offensiv attityd. Det typiska med kampreaktionen är att man behåller sin 

målsättning, sitt självförtroende, och uppmärksamheten är inriktad på själva 

prestationen. Man sysslar inte med undanflykt och självförsvar utan man 

attackerar.  

En flyktreaktion kännetecknas däremot av att utövaren på ett eller annat sätt 

försöker komma ifrån den aktuella situationen rent psykiskt. Istället för att 

vara inställd på att göra en bra prestation, använder man psykisk energi för 

att skydda sig. Man blir mer upptagen av sig själv och avlägsnar sig 

psykiskt ur prestationen.  

Railo betonar att vissa personligheter bara tål lite stress innan de tvingas 

över i flykt, medan andra utövare klarar även kraftig stress mycket bra och 

kan samtidigt vara offensiva eller befinna sig i kampläge.  

Han understryker att det finns flera orsaker till att flykt verkar vara negativt. 

Det är sjunkande självförtroende, defensiv inställning och ett undvikande 

sätt att vara. Man försvarar sig på olika sätt. Man har dessutom en tendens 

att sänka sin ambitionsnivå. Flyktreaktionen kan leda till många typer av 

apatiska reaktioner. Detta är mycket vanligt: när stressen tar över då dukar 

många utövare under i apati och likgiltighet. Det är ett annat sätt att uttrycka 

att utövaren förlorar sin motivation före och under prestationsmomentet.  

 

Att förlora motivation är ett sätt att psykiskt försvara sitt flyktbeteende. 

(Railo, 1983, s 41) 

 

Författaren tycker att motmedlet inte är att motivera utövaren utan att befria 

honom från stressbelastning. Lyckas man reducera stressen, så kommer 

motivationen i samma mån tillbaka.  
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Det finns också en annan typ av flyktbeteende som är mycket välkänd: 

utövaren skyller ifrån sig på yttre omständigheter, på andra människors 

agerande osv. Samlingsnamnet på den sortens agerande är bortförklaringar.  

Railo listar också andra försvarsmekanismer som man använder sig av i 

flyktposition, t.ex. förträngning, överföring och humor. Överdriven 

skämtsamhet, där man slutar ta det hela på allvar är också ett sätt att dölja 

flyktreaktionen.  

En annan typ av flykt som Railo lägger mycket vikt på är något som han 

kallar för ”vaneflykt” och som är ett inlärt beteende. Den reaktionen kan 

inträffa även i fall, där utövarna inte är särskilt pressade. Genom inlärning 

har man vant sig vid ett allmänt defensivt beteende. Man ger upp i förväg 

därför en möjlighet till en bra prestation är förlorad långt innan 

prestationstillfället. Ett sådant beteende är typiskt för människor, som i sin 

personlighet är defensiva eller pessimistiska, oavsett om de blir utsatta för 

press eller inte.  

Railo tycker dock att vaneflykt inte nödvändigtvis behöver vara djupt 

förankrat i personligheten. Vaneflykt kan mycket väl ha med ”vane-

föreställningar” eller ”vane-tänkande” att göra. De som blir medvetna om 

sina vane-tankar, kan ganska snabbt visa upp dramatiska 

beteendeförbättringar. (Railo, 1983) 

 

2.2 Ångesteffekter 

Ångest är en normal del av livet. Flyktreaktionens intensitet samt effekterna 

av prestationsångesten varierar kraftigt mellan individer. G. Klickstein 

klassificerar effekter av prestationsångest i tre faser: innan, under och efter 

prestationsmoment. Under någon av dessa faser, kan ångest störa funktionen 

av musikerns kropp, sinne, känslor och beteenden. 

 

Innan prestationsmoment 

Enligt Klicksteinkan effekter som förekommer innan prestationsmoment 

uppstår dagar och även veckor innan ett prestationstillfälle. De flesta av 

dessa effekter är beteendemässiga. Ängsliga musiker undviker ofta övning. 

Genom att öva måste de möta sina rädslor. Därför om sådana personer har 

en chans att göra något avledande, tvekar de inte. I fall det finns en 

övningsmöjlighet, hittar de ändå på många andra saker att göra.  

Det finns dock många musiker som inte lägger övningen åt sidan. Istället 

övar de tvångsmässigt. Många förbiser sina fysiska begränsningar och det 

kan leda till en skada. Tillsammans med dessa beteendemässiga effekter, 

utstår ängsliga artister mentala och känslomässiga konsekvenser som till 

exempel oro och felaktigt tankesätt. De kan också uppleva känsla av 

depression och därmed svårigheter att fokusera sig under övningen. Enligt 

Klickstein är förekommande effekter innan prestationsmoment: 
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1. Undvikande av övning 

2. Tvångsmässig övning 

3. Sysselsatthet/desorganisation 

4. Depression/trötthet/lättja 

5. Oro/förvrängd tankesätt 

6. Återkommande huvudvärk 

7. Sömnlöshet 

8. Koncentrationsproblem 

9. Magbesvär/aptitförlust 

10. Svårighet i förhållanden 

11. Akademisk nedgång 

12. Missbruk av berusningsmedel 

 

(Klickstein, 2009, s 137) 

Under prestationsmoment 

Effekter underprestationsmoment är de som dyker upp strax innan 

framträdandet börjar och fortsätter under tiden det pågår. De fysiska 

effekterna gör att muskler spänner sig, hjärtat slår mycket snabbare, man 

känner sig kall eller varm och kroppen producerar mycket svett. På detta sätt 

liknar vi fortfarande våra stackars förfäder från stenåldern. Det är sant att vi 

inte behöver jaga för att få en middag men fortfarande har vi instinkter som 

hjälper oss att skydda våra liv vid ett möte med en sabelkatt. Dessa 

instinkter som till exempel muskelspänningar hjälpte människor i gamla 

tider att överleva vid livsfarliga situationer. När vi hamnar i ett obekvämt 

läge och känner någon slags rädsla är bl.a. muskelspänningar något som 

kommer ”på köpet”.  

Många musiker upplever också mentala effekter av stress under 

prestationsmoment. Det betyder att man ofta känner sig hjälplös, skrämd 

eller rent av grips av panik. Destruktiva tankar förekommer också. Våra 

sinnen ”visar” filmer om en katastrofal prestation. Klickstein nämner tio 

fysiska (beteendemässiga) och tio mentala effekter under 

prestationsmoment: 

 

     

     

 

 

 

 

 

Mentala, beteendemässiga och känslomässiga effekter som omfattar 

förvirring, upphetsning och rädsla, med särskild rädsla för skam, ökar i en 

konsertsituation möjlighet för minnesluckor samt för en destruktiv inre röst. 

 

Fysiska/beteendemässiga effekter 

1. Skakning 

2. Kalla händer 

3. Snabba hjärtslag 

4. Kraftig svettning 

5. Illamående/fjärilar i magen/ 

Försvagning 

6. Muskelspänning 

7. Teknisk osäkerhet 

8. Snabb eller kort andning 

9. Torrhet i munnen 

10. Behov till att urinera ofta 

 

(Klickstein, 2009, s 138) 

 

Mentala/emotionella effekter 

1. Rädsla 

2. Förvirring 

3. Minnesluckor 

4. Förvrängt tankesätt 

5. Upprördhet 

6. Överkänslighet 

7. Negativ inre röst 

8. Skam 

9. Ilska 

10. Panik 
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Kamp- och flyktreaktionen skärper känslighet, därför kan nervösa musiker 

bli distraherade av kroppsliga förnimmelser. Det kan visa sig att skorna är 

trånga och skjortan spänner. Många musiker dubbelkollar allt flera gånger. 

Klickstein försäkrar oss om att alla dessa symptom är biverkningar av 

kamp- och flyktreaktion. 

 

Efter prestationsmoment 

Efter konsertens slut är ängsliga musiker sällan nöjda. Ett sådant förvrängt 

tankesätt orsakar självkritik på grund av små ofullkomligheter, något vi alla 

har. Efter en dålig erfarenhet börjar man fundera på om man är kapabel att 

framföra musik inför publik. Många misstolkar orsakerna till sitt 

misslyckande. I stället för att t. ex. erkänna att en minneslucka uppstod på 

grund av ett förbiseende i övningen, kommer en nervös musiker att tro att 

hen är obegåvad och hopplös. Om publiken kommer bakom kulisserna för 

att tacka för framträdandet kan sådana artister känna skam och kanske till 

och med ilska och fientlighet. Klickstein särskiljer olika effekter som 

förekommer efter prestationsmoment:   

 

1. Förvrängd tankesätt 

2. Skam 

3. Ilska/fientlighet 

4. Felaktig bedömning 

5. Undvikande av övning 

6. Depression/trötthet 

7. Beständig sömnlöshet 

8. Svårighet i förhållanden 

9. Akademisk nedgång 

10. Missbruk av berusningsmedel  

 

(Klickstein, 2009, s 139) 

 

När en mindre lyckad konsert eller ett prestationsmoment finns tydligt i 

minnet och en ny konsert är i annalkande, kan innan-prestationsmoment-

effekter och efter-prestationsmoment-effekter smälta ihop. Resultatet blir då 

kronisk ångest som fördärvar artisteri och livet i allmänhet. 

Att förstå hur man blir påverkad av prestationsångest är ett avgörande steg. 

Men för att reducera ångesten, behöver man en djupare förståelse för dess 

orsaker. Man kanske blir störd av några effekter eller en samling av 

problem. I vilket fall, för att minimera ångesten måste man komma till alla 

problems ursprung. 

Enligt Klickstein finns det tre grundläggande källor till prestationsångest:  

en persons karaktär, uppgiftens sort, och själva prestationstillfället. Till de 

personliga hindren hör: generell ångest, rädsla för utvärdering, tidigare 

erfarenheter av scennervositet, nerver, och blyghet. Uppgiftsrelaterade 

orsaker är: alltför utmanande repertoar, otillräcklig förberedelse, svag 
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övningsförmåga, bristande prestationsfärdigheter. Situationsrelaterade 

orsaker kan vara: svåra omständigheter, offentlig granskning, hög grad av 

oro för prestationsresultat och dålig fysisk förberedelse inför prestationen. 

Det finns rutiner som kan hjälpa att minimera oro. Frederick Matthias 

Alexander, grundare till Alexandertekniken, brukade säga att vi föds som ett 

oskrivet blad. Från början har vi inga spänningar i kroppen men på något 

sätt kopierar vi detta från våra första lärare  – våra föräldrar. Som alla barn, 

observerar vi andra människor i närheten av oss och vi lär oss vad vi kan 

eller inte kan. På detta vis formar vi våra vanor. (Dorota Kędzior, 1993) 

 

2.3 Vanor som hjälper 

Även för hundra år sedan visste människor att vi är en blandning av våra 

vanor. Alla har vanor som gör att vi mår bra varje dag. För någon är det 

morgonjogging, för andra en kopp cappuccino till frukost. 

 

We first make our habits and then our habits make us - John Dryden, 

författare (Edwards, 1908, s  212) 

 

Inför viktiga konserter är det bra att veta vilka vanor som gör oss lugna. 

Med det vill jag säga att man behöver planera t.ex. vilken tid man kommer  

till konsertstället, välja vilka kläder ska man ha på sig och packa upp dem i 

god tid, bestämma vilken tid ska man börja öva och äta och så vidare. 

Stephane Grappelli, en välkänd jazzviolinist hade också tydliga rutiner: 

 

Before you play, you must prepare your way – first your violin and next 

yourself. If I’m doing a concert, I must have a good diet, and I must be in the 

theatre at least one hour before. I must not be distracted by anything. –

Stephane Grappelli (Balliett, 1986, s 214) 

 

Det som gäller på konserter fungerar inte alltid lika bra på provspelningar, 

antagningsprov eller tävlingar. Sådana tillfällen karakteriseras av att man 

oftast inte vet de exakta omständigheterna kring prestationstillfället. Därför 

är plan B nödvändig. Planens utformning beror på hur mycket tid behöver 

man för att värma upp, hur många stycken som ska framföras och vid vilken 

tid man måste vara på plats. (Klickstein, 2013 s 152–170) 

Av denna anledning har jag den senaste tiden provat olika former av 

förberedelse inför situationer där man inte vet vilken tid man ska prestera. 

Genom att beskriva de situationerna i min dagbok kom jag på att det 

fungerar bättre för mig att få för mycket än för lite tid innan t. ex. en 

provspelning. Tack vare dagbok metoden som jag kommer att beskriva 

längre ner i texten kunde jag se att min uppvärmning tar ca en timme. Då 

spelar jag skalor 20 minuter, Schradieckövningar 10 minuter och övar på 

olika delar av Paganini 24 Kapriser som tar ca 30 minuter. Efter en sådan 

uppvärmning vet jag att mina händer är förberedda att spela annan repertoar. 

Eftersom jag vet att min uppvärmning tar en timme kan jag planera att vara 

en timme innan samlingen börjar. Det svåraste är att man själv måste hitta 
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sitt sätt för uppvärmning innan ett prestationstillfälle. Även om det finns 

jättebra tips i böcker eller om vi vet vad stjärnorna som lyckas prestera 

jättebra har för knep, behöver vi själva hitta ett svar på frågan - vad är bäst 

just för mig?  

I nästa kapitel kommer jag att beskriva Alexandertekniken som uppstod som 

ett resultat av en önskan att förbättra scenpresentation. Den blev väldigt 

populär hos musiker, skådespelare samt människor med olika 

prestationsbehov. Sedan tar jag fram Feldenkraismetoden som ibland är 

genomförd med Alexandertekniken. De båda teknikerna är baserade på 

kroppsmedvetenhet. Dessutom presenterar jag i nästkommande kapitel 

tekniker som lär oss att förstå mentala aspekter av en prestation. 

 

 

3. Tekniker som hjälper oss att lyckas 

 

3.1 Alexandertekniken 

Under tiden jag gick på min gymnasieskola tog jag privata lektioner i 

Alexanderteknik. De som känner till Alexanderteknik vet att hela idén 

bygger på att motverka sina dåliga vanor. Det är en metod som ökar 

kroppsmedvetenhet. En viktig sak som F. M. Alexander upptäckte var att 

små barn under tre år har bra rörelsemönster. Med tiden blir barnen mer 

medvetna, börjar känna sig stressade och kopierar dessutom föräldrars och 

andra vuxnas kroppsspråk och detta utvecklar deras rörelsemönster felaktigt. 

Alexandertekniken löser inte specifika symptom, utan visar hur man blir 

medveten om hur man skadar sig själv. Genom att vara mer uppmärksam 

och känslig för det man gör, i alla aktiviteter, kommer man att lära sig att 

släppa onödig spänning som producerar smärta och krämpor. På lektionerna 

lär man sig att använda sin kropp på rätt sätt. (Dorota Kędzior, 1993) 

Frederick Matthias Alexander föddes i Tasmanien 1869. Han var en 

skådespelare som mycket tidigt i sin karriär fick stora problem med rösten. 

Genom att observera sin kropp samt experimentera löste han röstproblemen 

och blev gradvis medveten om de psykofysiska principer som ligger bakom 

kroppens sätt att fungera. Den praktiska tillämpningen av dessa principer 

utgör grunden för Alexandertekniken. Efter att ha lyckats lösa sitt problem 

blev han tillfrågad av sina kollegor om sin metod. Det visade sig att 

metoden hjälpte olika människor i olika situationer där kroppen stod i vägen 

för en succé. Hans metod blev snabbt populär och han började undervisa 

den år 1894 i sitt hemland. Han flyttade till London år 1904 där han år 1930 

startade den första utbildningen för lärare inom Alexanderteknik. Alexander 

dog år 1955 men hans arbete fortsatte att växa och har fått vetenskapligt 

erkännande. Alexander var den första experten som arbetade med 

människor i de vanliga aktiviteterna i livet, för att förklara och bevisa att 

varje individ har det som han kallade för "primary control". Han definierade 

den grundläggande kontrollen som en viss användning av huvud och nacken 
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i förhållande till resten av kroppen. Genom att observera och experimentera 

på sig själv, upptäckte han att mekanismen som bestämmer karaktären på 

alla rörelser ligger i reflexerna som styr relationen mellan huvudet och 

nacken. När den grundläggande kontrollen fungerar som den ska, upplevs 

det som en integrerande kraft som bevarar frihet i rörligheten av hela 

systemet då energi kan riktas till den plats där den behövs. Felaktig 

användning av den grundläggande kontrollen, är alltid reflekterad som 

missbruk någon annanstans. Det visar sig i form av klumpighet, trötthet och 

överspänning på ett ställe i kroppen samtidigt som det uppstår för stor 

avslappning på ett annat ställe. (Dorota Kędzior, 1993) 

Alexanderprocessen består av tre sammankopplade färdigheter: 

kroppsmedvetenhet, förmåga till slappna av och användning av tankekraft i 

stället för muskelstyrka för att orsaka effektivare rörelser. Alexander gjorde 

också en annan observation som visade att det finns ett omedvetet behov att 

förbereda sig till att utföra varje liten fysisk aktivitet (som t. ex. att stiga 

upp). Detta syns genomen muskelspänning i ett tidigt läge, som är inte 

nödvändigför att slutföra uppgiften. En del tycker att en sådan situation är 

ett tecken på omedveten oro, att vi inte klarar själva uppgifter som vi 

tilldelat oss själva. Enligt Dorota Kędzior, en av tre Alexanderteknikens 

lärare i Polen, kan tekniken hjälpa de flesta människor som har problem 

med t.ex. ont i huvudet (fel hållning) och ont i benen (fel gångsätt). Men det 

viktigaste är att alla tekniker kräver tålamod och en vilja att ändra något i 

sig själv. (Dorota Kędzior, 1993)  

 

3.2 Feldenkraismetoden 

Enligt den officiella websidan för Feldenkraismetoden 

(www.feldenkrais.com) är denna en form av somatisk kunskap som 

använder mjuka rörelser och riktad uppmärksamhet för att förbättra 

rörligheten och öka funktionalitet hos människor. Genom denna 

metod, förbättras flexibilitet och samordning i kroppen. Man kan 

återupptäcka sin inre förmåga till fina och effektiva rörelser som 

bidrar till ökad funktionalitet i andra aspekter av livet. 

Feldenkraismetoden bygger på fysik- och biomekanikprinciper och 

empiriskt kunskap om lärande och mänsklig utveckling. En utökning 

av självbilden genom rörelsesekvenser ger uppmärksamhet till 

omedvetna delar av sig själv. På det sättet blir man mer medveten om 

sina upprepade neuromuskulära mönster och spänningar och kan 

därför utarbeta en grund för nya rörelsemönster.  

Denna metod beskriver instrumentspel som en komplex process som börjar 

med en musikalisk idé. Denna idé översätts sedan till en serie av rörelser 

som förändrar vikt, hastighet, orientering i omgivningen, och förhållandet 

till tyngdkraften. Dessa element kombineras för att producera ljud som 

behövs för att förverkliga den ursprungliga musikaliska idén. För att 

förbättra våra musikaliska färdigheter måste vi dock först förbättra kunskap 

om oss själva. Vi är det viktigaste instrumentet när vi spelar. Ju mer exakt 

http://www.feldenkrais.com/
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man är medveten och har kunskap om inre processer desto mer exakta är de 

rörelser som producerar musik. (www.feldenkraisformusicians.com)  

När rörelserna är ineffektiva och inte optimalt organiserade blir resultatet 

överbelastning och onödigt slitage av muskel- och skelettsystemet och 

naturligtvis ett otillfredsställande musikaliskt resultat. Förstörda genom 

många timmars övning, ställer dessa fysiska faktorer till många av de 

spelrelaterade skador man kan stöta på. (www.feldenkraisformusicians.com) 

Genom användning av den s. k. sensoriska kartan som databas löser vårt 

nervsystem ständigt nya problem och utvecklas för att möta den värld vi 

lever i. Muskler eller ben tänker inte, men det måste människans hjärna 

göra. Om vi har ont, till exempel ryggsmärta eller nacksmärta, måste vi lära 

oss att röra oss på annat sätt för att inte sätta samma press på samma leder 

hela tiden. Om vi vill finslipa färdighet som instrumentspel, måste vi lära 

oss hur kan vi använda oss själva bättre. Om vi inte hittar ett sätt att ändra 

information i hjärnans databas så att uppdrag som ges till våra muskler är 

mer effektiva, kommer alla andra lösningar att vara tillfälliga. Lösningar 

som inte engagerar vår grundläggande självbild kommer inte att ge en 

varaktig förbättring. (www.feldenkraisformusicians.com) 

Både Alexandertekniken och Feldenkraismetoden används för att hjälpa 

musiker spela sitt instrument med större lätthet och mindre ansträngning. 

Dessa två metoder betraktas ofta liknande eftersom de båda lär människor 

att bli mer medvetna om koordination och felaktiga rörelsemönster. De rör 

några gemensamma aspekter fast de betraktar dessa på olika sätt. Som ett 

exempel är Alexandertekniken baserad på individuella lektioner: en elev - 

en lärare. Feldenkraismetoden använder sig av två strukturer: grupparbete 

och individuella lektioner. 

Varje metod har sin egen strategi för att lösa musikers spänningar. 

Alexandertekniken ser rötterna till alla problem som en obalans av huvudet i 

förhållande till toppen av ryggraden. En sådan obalans skapar ett mönster av 

spänningar som involverar nacke, axel, arm, handled och hand. Att lära sig 

mera om sina inlärda mönster leder till användning av händer på ett mindre 

ansträngande och mer effektivt sätt. Hos Feldenkrais är målet att hjälpa 

spända musiker genom manipulation dvs. att kroppen är bekvämt 

stabiliserad med de största musklerna som ansvariga för så mycket rörelse 

som möjligt. Detta bidrar i sin tur till mer effektiv användning av händer. 

Det är svårt att säga vilken av dessa tekniker som är den bästa. Vi är olika, 

och även om vi har liknande stressymptom passar inte alla metoder alla.  

 

3.3 The inner game  

Det finns många böcker kring stress och mentala processer hos musiker, 

dansare, idrottare eller skådespelare. The Inner Game of Music av Barry 

Green (1987) är en av dem mest kända böcker som finns inom ämnet. 

Boken är en anpassad version av The Inner Game of Tennis av W. Timothy 

Gallwey (1972). W. Timothy Gallwey hjälpte Barry Green i 

anpassningsarbetet från idrottsman till musiker. Boken ger bra definitioner 

http://www.feldenkraisformusicians.com/
http://www.feldenkraisformusicians.com/
http://www.feldenkraisformusicians.com/
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och förklaringar om våra mentala processer och är baserad på tre 

grundläggande färdigheter som medvetenhet, förtroende samt vilja. Dessa 

färdigheter tillhandahåller ett sätt att öka vår koncentration, besegra 

nervositet, tvivel och rädsla samt hjälpa oss att komma närmare vår 

potential i nästan alla områden.  

Författaren sätter namn på de aspekter som hindrar oss från att prestera bra. 

En av dessa aspekter kallar han för Self 1. Han beskriver den som en inre 

röst som hittar på kommentarer som säger vad man ”ska”, eller ”inte ska” 

göra. Rösten innehåller instruktioner, tips från vänner och bekanta, 

föräldrars hopp och önskemål samt våra egna behov av att uppfylla dessa 

förväntningar. Allt detta dämpar vårt självförtroende och minskar 

möjligheterna att exponera våra naturliga förmågor. Self 1 försöker alltid 

locka vår uppmärksamhet bort från den musik vi spelar eller lyssnar på. 

Self 2 innehåller våra naturliga talanger och förmågor, och utgör praktiskt 

taget en obegränsad resurs som vi kan använda och utveckla. Self 2 är någon 

sorts lager där all information, våra tidigare erfarenheter och lärdomar finns. 

Även de som vi inte kommer ihåg eller ens vet att de existerar hos oss.  Så 

fort vi kan ignorera Self 1 och vägra att föra dialog med den, har Self 2 

möjlighet att uttrycka sig. Med enkla ord har Self 1 en störande effekt och 

Self 2 en stödjande effekt. 

Green kopierar efter Gallwey uttryck ”relaxed concentration”. Detta 

tillstånd gör det lättare för oss att prestera på vår potential genom att väcka 

vårt intresse, öka vår medvetenhet och lära oss att upptäcka och lita på våra 

inbyggda resurser och förmågor. Det är ett tillstånd där vi är 

uppmärksamma, avslappnade, lyhörda och fokuserade. För att uppnå detta 

tillstånd behövs det tre färdigheter som jag tidigare nämnde: medvetenhet, 

förtroende och vilja.  

Medvetenhet är den viktigaste färdigheten och innebär helt enkelt 

medvetenhet om vad som händer precis nu, innan brådska till värdering äger 

rum. Genom att acceptera distraktioner och sedan medvetet välja att 

fokusera vår uppmärksamhet på annat håll kan vi öka vår medvetenhet om 

musiken - och minska mängden frustration som uppstår när vi blir 

distraherade. 

Vilja verkar genom försök och misstag. Den använder återkopplingen som 

medvetenheten ger för att förbättra sitt syfte. I musikaliska termer använder 

man vilja och färdigheter för att bestämma vad man vill spela och hur ska 

man spela det för att gradvis komma närmare ett ideal. Ett mål är 

riktningsmätare för vår vilja. När vi är osäkra på våra mål, är det svårt att få 

vår vilja att stå fast och därför enkelt för koncentrationen att vandra ifrån 

målet. 

Det behövs förtroende att låta medvetenhet äga rum, utan att omedelbart 

bombardera sig med kritik och värdering. Det behövs förtroende att utforska 

viljans försök- och misstagbeteende. Framför allt behövs det förtroende för 

våra inre resurser för att kunna göra vårt bästa.  
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Som musiker och lyssnare måste vi fokusera på nuet, och det innebär att 

veta var ska man placera sin uppmärksamhet: syn, hörsel, känslor eller 

förståelse. 

Green fokuserar på den mentala sidan av ett framträdande och ger olika 

övningar för förbättring av medvetande i eget spel. De övningarna leder till 

bättre förståelse av olika aspekter av förberedelser till ett framträdande eller 

själva konserten. Bokens huvudidé är förståelse av mentala processer som 

gör att man kan enklare hantera sina psykiska svagheter. Genom att förstå 

dessa processer blir man mer medveten musiker. (Green, 1987) 

 

3.4 Hjälp av en personlig coach eller psykolog 

Att ha ett psykologiskt stöd inom idrotten är en helt normal företeelse, 

medan det i musikvärlden händer ganska sällan. Det finns en hel del böcker 

om musikpsykologi, men detta är bara en teori som man är tvungen att tolka 

själv. Det finns oftast ingen koppling till individuella behov. Att besöka en 

psykolog anses fortfarande vara ett resultat av ett psykiskt problem, inte 

som en möjlighet att förstå processer som sker i kroppen och hjärnan. 

Alexandertekniken och Feldenkreismetoden är mycket populära bland 

musiker men de påverkar kroppen mer än sinnet. I början av 2014 gick jag 

en kurs i mental träning vid Kungliga Musikhögskolan. Detta var 

tillgängligt endast för masterstudenter. I mitt tycke bevisar det att det 

fortfarande läggs för lite vikt vid utvecklingen av mental medvetenhet hos 

musiker. Barry Greens bok är mycket bra och beskriver mentala processer 

hos musiker men den kan inte ersätta ett individuellt tillvägagångssätt. 

Den största svårigheten med coachingmetoden är att det är nödvändigt att 

hitta en person som man kan lita på. Villkoret för ett framgångsrikt 

samarbete är viljan att prata öppet om sina problem och vara ärlig med att 

dela sina insikter och känslor. 

I många år letade jag efter vad som var bäst för mig. Först försökte jag byta 

min spelteknik. Jag tänkte att spänningar på scen är något som man kan inte 

undvika. Sedan sökte jag fel inom mig själv. Jag trodde att jag inte var 

kapabel att prestera på scen. Men nu, efter att ha arbetat ett år med en coach 

som hjälper idrottare kan jag förstå att en bra prestation inte bara kräver en 

genomtänkt övning utan framförallt en bra mental inställning. Jag lärde mig 

acceptera min nervositet och hantera det i olika situationer på scenen.  

Eftersom coachingmetoden inte fungerar lika snabbt som en Alvedon, 

behövs det någon sorts dokumentationssätt av egna framsteg, för att skaffa 

sig en långsiktig bild av egen utveckling. Detta syfte uppfylls mycket bra av 

en dagbok.  

 

 

 



- 17 - 

 

3.5 Gå tillbaka till romantiken och för dagbok 

”Gör precis detsamma som kvinnor för 150 år sedan. Fast skriv inte om en 

snygg prins utan om din övning. Det kan hjälpa otroligt mycket. Det enda 

problemet är att du måste ha lust för det och skriva endast sanningen.” Detta 

var det jag sa till mig själv under dagsboksåret. 

Med tanke på mitt masterarbete började jag beskriva min övning, mina 

konserter och provspelningar. Jag vill påstå att det verkligen var svårt att 

skriva om det som jag har gjort varje dag. Man vill inte inse att man har 

varit lat eller att man under halva övningstiden har kollat på Facebook. Men 

när man får det svart på vitt inser man plötsligt att det inte är konstigt att 

man inte får så bra resultat som man önskar. En viktig observation är också 

att jag är mycket bättre fokuserad om jag har för lite tid för att förbereda 

mig till en konsert eller prov. Min övning blir väl genomtänkt, vardagen är 

plötsligt mycket bättre planerad och motivationen ökar. Det känns som att 

jag inte är ensam att tänka på det sättet.  

 

To achieve great things, two things are needed: a plan, and not quite enough 

time. – Leonard Bernstein, conductor (Glueck, 1984) 

 

Efter det att jag började föra dagbok märkte jag att jag nästan alltid 

planerar att göra för mycket. Min tidsplan är vanligtvis på gränsen till 

att vara genomförbar. Det är inte fel att vilja göra mycket, men man 

behöver också planera tid för att vila eller att ta hand om sig själv. 

Annars är frustration eller även depression nästan ofrånkomlig. Det är 

också jätteviktigt att planera tillräckligt med tid för sömn. Sömnen har 

stor betydelse för både kroppen och sinnena. Detta är kanske det 

vanligaste som man glömmer under planeringen.  

 

Sömnen är den största energiuppbyggaren. Vi sover för återhämtning, för 

uppbyggande av ny energi. Därför är det givetvis av största betydelse för en 

idrottsutövare att sova tillräckligt och sova bra. (Railo,1983, s 182) 

 

Med dagboken kan man inte bara planera utan också kontrollera på 

riktigt om man går åt rätt håll med sina planer och närmar sig målet. 

Även om man tar på sig mycket så räcker det med en beskrivning av 

övningen för att se om resultatet är tillräckligt bra.  

En viktig observation är att känslor som jag beskrev i dagboken efter 

konserter, antagningsprov eller recital hade en direkt koppling till 

resultatet av min övning. Om jag kände själv att jag gjorde mitt bästa 

för att förbereda mig bra till en konsert, då var jag också glad efter 

den. Dessutom blev konserten också en bra upplevelse både för publik 

och för mig själv. Som ett resultat av detta har mitt självförtroende 

ökat. Slutsatsen är mycket enkel men viktig. Om jag kände att jag 

gjorde allt jag kunde göra för att förbereda mig väl till en spelning, då 

blev den en succé. Det är viktigt att betona att jag ändå var mycket 

nervös och hade alla vanliga stressymptom inför konserten. Men 
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huvudet kunde inte förstöra prestationen genom att ställa frågor varför 

jag inte övat tillräckligt mycket. Jag kunde komma in på scen med en 

lugnande tanke av att allt som jag kunde göra var gjort och även om 

något går fel så blir det p.g.a. jag är nervös men ändå förberedd. 

Utan att föra en dagbok är det efter ett tag enkelt att glömma på vilket 

sätt har man övat innan konserten och hur man kände exakt efter 

framträdandet. Med det sagt vill jag ändå skriva att även om en 

dagbok fungerade bra för mig betyder det inte att den gör det för alla.  

 

 

4. Förväntningar 

 
Ambitiösa idrottare, musiker, skådespelare – människor i allmänhet 

vill prestera på så hög nivå som de bara kan. Om vi slutligen lyckas nå 

en hög nivå vill vi inte förlora den. Vi är glada att vi efter tusentals 

timmar av övning äntligen kan njuta av resultatet. Det är superenkelt, 

eller?  

Förväntningarna ökar och vi vill inte svika våra föräldrar, tränare, 

lärare, publiken dvs. alla de som räknar med oss. 

 

Idrottare som lyckas väl under en period av sin karriär kan komma att få 

tankar om att publiken förväntar sig mycket av dem. De börjar bli rädda för 

att inte kunna motsvara förväntningarna. Förväntansångest uppstår och 

rädslan för att misslyckas blir stark. – Olle Wadström, Daniel Ekvall 

(Idrottsglädje, Prestation, Utveckling, 2013, s 83) 

 

Det kan hända att vi har svårt att möta våra egna eller andras 

förväntningar. Det är enkelt att känna att om man vinner en tävling då 

måste man också vara bäst på nästa och även en tävling därpå. Det är 

lätt att hamna i en cirkel med bara ett ord – måste och följden kan bli 

att man förbereder sig till en prestation under negativa förutsättningar. 

Man kan inte släppa taget och koncentrera sig på själva förberedelsen. 

Istället får man störande tankar, huvudet frågar – vad blir det om jag 

inte lyckas? Övningen ger inte det resultat som man vill, man blir trött 

och urladdad. Man vill ge upp. För en tid sedan hamnade jag i en 

sådan situation. Jag berättade allt för min coach och han frågade mig 

då: ”varför spelar du violin?” Jag blev verkligen chockad! Jag 

berättade om alla förväntningar som belastade mig i stunden; jag hade 

en viktig konsert framför mig och han frågar mig varför spelar jag 

violin!? Men efter ett tag förstod jag att det var den bästa fråga man 

kunde ställa sig. Med tanke på den viktiga konserten, alla 

förväntningar som följd, hopp och även rädsla att jag kan misslyckas, 

glömde jag helt att jag spelar violin för att jag VILL och för att jag 

valde själv att fylla mitt liv med musik. Jag riktade mig åt fel håll – till 

ett resultat. Efter att jag förstod det blev allt plötsligt mycket enklare. 

Jag kunde koncentrera mig på övningen och blev entusiastisk att jag 
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fick chans att spela konserten. Det finns så klart många metoder som 

hjälper att hantera sådan situation. Willi Railo (1983) i boken Bäst när 

det gäller, ger också ett exempel på mentala övningar som kan hjälpa 

mot ett berg av förväntningar: 

 

- Jag avgör själv vad jag tycker 

- Jag bryr mig inte om andras förväntningar 

- Jag bestämmer över mig själv 

- Jag accepterar mig själv hur det än går 

- Vad andra tycker intresserar mig inte 

- Andras krav lämnar mig oberörd 

- Andra får infria sina egna förväntningar 

- Jag tål förväntningarna – är trygg och säker 

- Jag accepterar förväntningarna – dom betyder ingenting 

- Jag slår en cirkel runt mig – hit kommer inga krav 

(Railo, 1983, s 68) 

 

Vissa personer kan vara rädda för framgång. Framgången höjer kraven 

i framtiden och för att inte hamna i detta håller man igen. 

Konsekvensen blir rädsla för framgång. Olle Wadström och Daniel 

Ekvall beskriver i sin bok Idrottsglädje, Prestation, Utveckling ett 

tydligt exempel på förväntansångest: 

 

Ett talande exempel på förväntansångest från en helt annan värld än 

idrottsvärlden är Harry Martinsson, som fick nobelpriset i litteratur. Det 

påstås att han efter detta aldrig skrev något. Hans karriär tog slut – rädsla för 

förväntningar på grund av tidigare framgång. (Wadström, Ekvall, 2013, s 84) 

 

Vi är olika och olika metoder hjälper oss i förberedelser till ett 

prestationsmoment. Det finns människor som man brukar beskriva att de har 

ett ”starkt psyke”. Dessa människor mår bra av att känna stora förväntningar 

på sig inför prestationstillfället. Det hjälper dem att öka motivationen till 

övning. För alla andra gäller det att förstå att man inte kan fly ifrån andras 

eller sina egna förväntningar. Det viktigaste är att inte tänka att man måste 

vinna eller spela bra för att göra någon annan glad. Allt som man gör, gör 

man för sig själv. Om en framgång blir resultatet av en bra övning och 

lämplig motivation så borde vi vara stolta över oss själva, men vi får inte 

glömma varför vi älskar det vi gör. 
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5. Examenskonsert – resultat av min 

mentala förberedelse 

 

Mitt mål med detta examensarbete var att genom min forskning i 

ämnet kunna prestera friare och mer avslappnat vid 

examenskonserttillfället samt även i min musikaliska framtid. Det var 

inte enkelt att sammanfatta och koppla ihop alla metoder och tekniker 

samt välja utifrån detta just sådana aspekter som passar bäst till 

ändamålet. Till exempel lär inte bara Alexandertekniken hur man står 

eller sitter utan den avser alla kroppens funktioner. Men just i 

examenskonsertens sammanfattning kommer jag att påpeka det som 

hjälpte mig allmänt kring prestationsmomentet.  

Examenskonsert – den sista examen på skolan är ett av de tillfällen där 

man vill visa sin utveckling under sina studieår på skolan. Konserten 

ska vara dokumenterad samt ska spelas in. Man vill visa sig bra som 

musiker i allmänhet och på grund av det kan man känna sig pressad. 

Allt detta gör att ribban ligger högt och priset för ett misslyckandet är 

högt.  

Eftersom jag uppfattade min examenskonsert som ett resultat av min 

mentala förberedelse, var den ett väldigt bra tillfälle att testa det som 

jag lärde mig av olika tekniker och metoder under min forskning.  

Min examenskonsert blev fastställd till den 25 maj kl. 12.30.  

I programmet stod det: Attis av László Tihanyi – ett krävande modernt 

stycke för soloviolin, Sonat av Sergej Prokofjev för violin och piano 

samt ett virtuoso stycke av Maurice Ravel – Tzigane.  

Planering inför examenskonserten började med att välja stycken som 

jag skulle framföra. Nästa steg var att schemalägga lektioner med min 

huvudlärare, instudering samt gemensamma lektioner. Tack vare en 

rutin som jag fick lära mig tidigare genom att delta på olika tävlingar, 

var det inte så svårt att skriva ner en plan som skulle rikta mig mot 

målet. I stort sätt kunde jag följa den men ibland förekom det 

situationer som jag inte kunde förutse, som t. ex. överansträngning av 

händer eller mitt barns sjukdom. Några dagar innan examenskonserten 

behövde jag också göra några praktiska saker: en affisch, ett 

programblad, en planering vad som behövde fixas innan konserten så 

att allt skulle fungera som jag ville. Det som jag lärde mig av mina 

tidigare konserter och dagboken var att inför en viktig konsert behöver 

man planera inte bara själva konsertdagen utan också en eller två 

dagar innan dess. Med detta menar jag att t. ex. planera att tvätta 

konsertklänning i god tid. Eftersom allt praktiskt var förberedd, under 

examensdagen kunde jag koncentrera mig på uppvärmning, övning 

och mental förberedelse. Tack vare dagboken visste jag hur mycket tid 

min uppvärmningsrutin tar. Det var mycket glädjande att inse att min 

rutin fungerade och gav mig trygghet innan examenskonserten.  
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Det som jag känner att jag borde utveckla vidare är min mentala 

förberedelse. Jag hade fortfarande problem att hålla min nervositet på 

en stabil nivå. Jag försökte göra övningar som jag fick av min coach 

samt komma ihåg Barry Greens tankar kring stressprocessen men jag 

kunde inte skaffa en lugnande koncentration innan och under 

prestationsmomentet. Efter att ha tänkt på det under några dagar efter 

examenskonserten känner jag att det inte är enkelt eller går snabbt att 

lära sig kontrollera sin nervositet. Men jag tycker ändå att jag kan 

hantera min prestationsångest mycket bättre än för ett år sedan. 

Samarbetet med coachen samt fördjupning i olika skriftliga källor 

kring stress har gett mig väldigt mycket.   

Alexandertekniken som jag lärde mig för tio år sedan var en viktig del 

av min examenskonsert. Den hjälpte mig mycket när jag gick in eller 

ut från scenen samt självklart när jag spelade. På grund av jag hade 

använt tekniken länge kom vissa rörelsemönster automatiskt. Tack 

vare det behövde jag inte koncentrera mig mycket på olika aspekter av 

Alexandertekniken i stunden. Kroppen kände av och använde tekniken 

medan mitt huvud hade plats för att koncentrera sig på prestationen 

samt det musikaliska uttrycket.  

En aspekt av Alexandertekniken som är relevant för mig är att man 

genom olika övningar inte bara lär sig att använda kroppen på ett 

bättre sätt, tekniken hjälper en också att helt enkelt se bättre ut. För 

mig är en viktig aspekt av själva musikaliska prestationen att den är 

kopplad till och synkroniserad med ett kroppsspråk. Det lyckades jag 

bra med under min prestation på examenskonserten.  

Jag uppfattar min examenskonsert som ett framsteg till att prestera 

ännu friare i framtiden. Mitt masterarbete gav mig en bra grund att 

forska vidare inom stress, mental och fysisk förberedelse inför 

konserter. Jag är glad att jag genom att skriva uppsatsen fick en 

motivation att lära mig mera om mentala sidan av en prestation. 

 

 

6. Slutsatser 

 

När jag började forska i detta ämne märkte jag att det finns enormt mycket 

kunskap att hämta. Det finns olika böcker och andra källor som handlar om 

stress, prestation och ångest. Självklart det finns mycket att hitta från 

idrottspsykologin. Men det finns också många författare som har tagit på sig 

uppgiften att skriva om musikpsykologi. Det är omöjligt att använda alla 

källor som finns tillgängliga. Jag försökte välja de som enligt min åsikt 

passade bäst till mitt behov under detta arbete.  

Boken som jag kanske använde mest var The Musicians Way av Gerald 

Klickstein (2009). Som professionel klassisk gitarrist, förstår han mycket 

bra alla aspekter rörande mentala problem hos utövande musiker. 
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Jag vill beskriva ett till mycket intressant exempel som han tar fram och 

som i min uppfattning alla musiker borde bekanta sig med. Det handlar om 

hantering av stark prestationsångest hos musiker. Ett gammalt och mycket 

populärt råd lyder att man behöver framföra i konsertsammanhang så många 

gånger som möjligt för att reducera stress och känna sig tryggare på scen. 

Som en följd av detta förväntas ångesteffekter försvinna eller minska 

kraftigt. Klickstein skriver dock att denna traditionella kunskap som 

troligtvis alla musiker har hört talas om inte stämmer. Enligt honom lider ca 

25% av professionella musiker av så stark prestationsångest att de inte kan 

prestera alls på scen. En ännu större procent upplever dessutom mindre 

katastrofala men fortfarande obehagliga symptom. Därför tycker jag att 

medvetenhet om hjärnans processer är absolut nödvändig för de flesta 

musiker. 

En annan för mig viktig del av boken var ett kapitel som beskriver 

prestationstillfället. All information som jag fick genom att läsa boken gav 

mig möjlighet att utveckla hela arbetet. Dock var en av de viktigaste 

aspekter för mig kamp- och flyktreaktion. Jag visste ingenting om detta 

förut och det utgör en grund som - vågar jag påstå - alla musiker borde veta 

om. Utan att veta något om kamp- och flyktreaktionen kan man inte förstå 

orsaker till fysiska och mentala aspekter som panik, ångest och stress. En 

annan iakttagelse efter att ha läst boken var att de flesta musiker känner att 

de inte är tillräckligt förberedda inför en prestation. Det finns hela tiden ett 

monster bakom huvudet som säger: „Det skulle vara så skönt att ha en vecka 

till att öva”.  

The Inner Game of Music av Barry Green hjälpte mig mycket att förstå vad 

det inre röstmonstret egentligen betyder, och att det beror mycket på vilka 

krav eller förväntningar vi har från början. Om lärare eller föräldrar sätter 

för mycket press på oss och vill uppfylla sina egna ouppfyllda ambitioner så 

är det naturligt att vi själv har stora krav, önskemål och rädsla för att göra 

fel. Vår inre röst blir starkare och gör att vi känner oss ännu mera pressade. 

Det var viktigt för mig att inse att den inre rösten finns på riktigt och att alla 

våra negativa tankar påverkar en prestation. Men även om jag vet att sådana 

tankar finns måste jag kunna hantera dem. Det går inte upprepa „jag får inte 

tänka, jag får inte tänka, jag får inte...”. Tack vare denna kunskap kunde jag 

arbeta på att minimera den destruktiva inre rösten (Self 1) med min coach. 

Han gav mig tips om hur man kan leva med det obehagliga monstret som 

sitter i huvudet och tjatar. Övningen som fungerar bäst just för mig är att 

acceptera de tankar som kommer och låta dem vara i huvudet. Inte 

kommentera, tänka eller försöka svara dem. Låta dem strömma oavbrutet. 

Likadant tycker också Barry Green. Så fort kan vi ignorera Self 1 kan Self 

2, som är våra naturliga kunskaper och egenskaper, komma fram. 

När jag lärde mig Alexandertekniken var jag 13 år gammal och på den tiden 

fanns det bara en Alexandertekniklärare i Polen. Tekniken var inte så 

populär som till exempel i Storbritannien eller i USA. Fast jag bara var 

tretton hade jag redan många spänningar i kroppen. En effekt av detta var 

ont i ryggen. En del av övningar som jag lärde mig då hjälper mig 

nuförtiden att undvika dessa spänningar. Det som var svårt för mig när jag 
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var 13 år gammal var att använda tekniken under ett prestationsmoment. 

Eftersom en konsert kräver stor uppmärksamhet och engagemang i spelet 

var det svårt att också samtidigt fokusera sig på en bra hållning och 

avslappning av muskler.  

Jag har också beskrivit Feldenkraismetoden som jag inte hade möjlighet att 

testa då det finns få lärare i Europa som undervisar i denna metod. Den är 

dock mycket populär i Nordamerika där många musiker fått hjälp med olika 

kroppsspänningar.  

Att använda dagbok var en bra metod för att inse vad som händer under 

daglig övning och vad som påverkar min förberedelse inför viktiga 

framträdanden. Den hjälpte mig att se vilka vanor jag har under 

förberedelsetiden innan prestation. Jag kunde observera att för mig är det 

viktigt att planera allt i förväg åtminstone så mycket som det går. Då 

minskas risken för onödig stress. Efter att ha fört dagbok vet jag vilken sorts 

förberedelse till en prestation som passar mig bäst. Även om jag inte vet i 

förväg om jag kommer att spela kl. 12 eller kl. 18 vet jag hur mycket tid min 

förberedelse tar inför spelningen.  

Allt som vi upplever under vårt liv påverkar oss som människor och 

som musiker. Om vi mår dåligt spelar vi i de flesta fall sämre än om vi 

mår bra. Ett bråk med make eller maka, sambo eller pojkvän kan 

påverka vårt arbete med instrumentet. Därför är det jätteviktigt att 

kunna leva ett stabilt liv i sin vardag. Det är lättare sagt än gjort men 

om man känner sig trygg och lugn i livet så är det mycket lättare att 

uppnå sina mål i musikvärlden.         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag dedikerar detta arbete till min man och min son. 
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