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Sammanfattning 

I detta arbete har jag valt ut fyra stycken som jag noggrant har studerat in i 
syfte att kunna använda i solisttävlingar i framtiden. Kärnan i arbetet har 
varit hur jag på bästa sätt kan öva för att repertoaren ska bli så bra som 
möjligt men också hur jag kan förbereda mig rent mentalt inför ett 
framträdande inför jury. Denna process beskrivs i processbeskrivningen som 
löper mellan augusti 2014 - maj 2015. Med i beskrivningen finns en 
förberedelse till en mindre tävling i Holland i augusti 2014, repertoarlista av 
stycken som jag spelat förut samt de jag ville lära mig under året, en 
tidsplan för instuderingen och konserter under våren samt reflektioner kring 
varför jag valt just denna musik för att använda till en tävling. Resultatet 
presenteras efter att jag gett tre konserter samt gjort videoinspelningar på 
alla repertoar.  
 I slutsatsen sammanfattas och utvärderas resultatet av all 
övning under året och de konserter samt de inspelningar som jag gjorde i 
slutet av terminen. Där konstateras att trots tidsbrist och andra utmaningar 
har jag fått ett resultat som jag överlag är nöjd med. 
 

Sökord 

Kontrabas, solokontrabas, solisttävling, mental förberedelse, övning 
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Inledning 

Min musikaliska bana började vid sex års ålder då jag fick en violin i 
handen för första gången av min pappa som är professionell violinist. Jag 
fick privatlektioner av den fiollärare som pappa fick sina första lektioner av 
som gav mig en grund i violinspel men som främst lyckades skapa glädje 
kring musiken. Därefter fortsatte jag och satsade hårt på violinen genom 
både Uppsala kommunala musikskola samt privat för olika lärare. I de yngre 
tonåren hamnade jag i ett rockband tillsammans med några kompisar på 
studiefrämjandets musikskola i Uppsala där tanken var att jag skulle spela 
elfiol. Bandet saknade dock basist så den lärare som skulle leda och 
undervisa bandet frågade om jag kunde tänka mig att spela elbas istället. Jag 
hade ingen aning om hur man spelade men tänkte att jag kunde prova. Jag 
fortsatte med att spela elbas i rockband tills jag fick min första lektion i 
kontrabas när jag var 15 år av en kollega till min pappa, stämledaren i 
kontrabas i Gävle symfoniorkester. Sedan dess har främst klassisk kontrabas 
varit i fokus även om jag spelat mycket jazz och andra genrer genom åren. 
Det blev framförallt mycket jazzspel då jag spelade i två storband och andra 
mindre jazz- och funkensembler innan mina studier vid Kungl. 
musikhögskolan i Stockholm började hösten år 2009. Idag är det tyvärr i 
princip endast klassisk musik som jag spelar, kanske främst för att det är det 
jag studerar men också för att det är just den europeiska konstmusiken som 
jag brinner mest för. Dessutom är tiden knapp och jag har tvingats prioritera 
för att kunna nå mina mål inom klassiskt kontrabasspel. 
 Målet med min utbildning har främst varit att arbeta i symfoni- 
och kammarorkestrar men även kunna ge framträdanden som solist och 
kammarmusiker. En dröm är att kunna arbeta med kompositörer och få ge 
uruppföranden av ny musik, både större verk såsom konserter men även 
kammarmusik. Jag vill även arbeta med andra konstformer i framtiden, 
alltså att till exempel spela till dans, poesi eller teater. Jag har under min tid 
på musikhögskolan velat arbeta upp en så god teknik som möjligt för att inte 
den ska hindra mig från att uttrycka mig. För att motivera fortsatt utveckling 
är det därför ofta en god idé att sätta upp mål att arbeta inför, till exempel att 
ge en egen konsert eller ställa upp i en solisttävling. Mitt mål med detta 
examensarbete har varit att förbereda en repertoar för att kunna delta i en 
större tävling för kontrabas, och jag kommer här redogöra för den process 
som detta inneburit under det år som jag arbetat med just detta.  

Bakgrund 

Varför då ställa upp i tävlingar i musik? Som jag nämnde i inledningen så är 
en av anledningarna till att tävla att man därigenom utmanar och motiverar 
sig att nå sin fulla potential eftersom man i en tävling måste prestera sitt 
yttersta för att nå bra resultat. En tävling kan fungera som en målsättning för 
framtiden för att man ska fortsätta utvecklas. Utan mål kan det vara svårt att 
motivera sig att lära sig ny repertoar och finna nya utmaningar. Om man 
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däremot har satt upp tydliga del- och slutmål så finns det också en starkare 
drivkraft till att arbeta hårt och lära sig ny musik. Att tävla ger även god 
träning i scenisk närvaro samt att spela inför jury och publik, en aspekt som 
är nog så viktig då den stress detta innebär är en av de största mentala 
utmaningar som vi ställs inför som professionella musiker. 
 En annan anledning till att tävla i musik är att man därigenom 
kan vinna erkännande både nationellt och internationellt vilket kan innebära 
ett steg uppåt i karriären. Många av de framstående solister och 
kammarmusiker som syns idag har slagit igenom via olika tävlingar 
eftersom sådant sprider sig snabbt inom musikvärldens producenter och 
agenturer. Min erfarenhet av dagens musikbransch är att den är extremt 
konkurrensutsatt och bygger till stor del på egna initiativ och 
entreprenörskap. Musikertjänster inom Sveriges institutionaliserade 
musikliv såsom alla symfoni- och kammarorkestrar samt operahus kan 
sökas av vem som helst över hela världen idag då de utlyses på internet och 
den allt mer fria rörligheten ger många möjligheten att faktiskt åka till en 
provspelning och arbeta inom Sverige. Dessutom blir det alltmer vanligt att 
man använder joursystem inom orkestrars olika instrumentstämmor, vilket 
innebär att man har något fler anställda än tidigare men låter ett visst antal 
vara jourhavande varje vecka och får då hoppa in om någon blir sjuk. Detta 
har lett till ett minskande behov av kortvariga vikariat bland orkestrarna och 
har därmed försvårat ytterligare för frilansare.  
Svenska kyrkan, som länge varit en stor arbetsgivare till främst 
frilansmusiker, har tappat stort i antalet medlemmar sedan separationen från 
staten år 2000 och har därmed tvingats krympa sin budget för musik och 
kultur och då minskat antalet arbetstillfällen för musiker. Min uppfattning är 
att allt detta gör att man som frilansande musiker idag måste i allt större 
grad bygga sin egen karriär och skapa egna arbetstillfällen snarare än att 
man ska sitta och vänta på att jobben ska komma till dig. Det är i den 
kontexten som en tävling kan fungera som en kugge i hjulet i att lansera och 
marknadsföra sig själv.  
 
 

Kontrabasen som soloinstrument och repertoar för 
kontrabas 
 
Kontrabas är för de flesta kanske inte förknippat främst med solospel utan 
mer som grunden i större ensembler och orkestrar, men faktum är att man 
alltid komponerat och framfört solomusik för kontrabas. Flertalet konserter, 
sonater och andra mindre verk har skrivits av flera olika kompositörer och 
särskilt under barocken och wienklassicismen skrevs mycket 
kontrabasmusik av då kända och populära kompositörer men som idag ofta 
fallit i glömska. Exempel på sådana kompositörer var den då omåttligt 
populäre Carl Ditters von Dittersdorf som skrev ett flertal konserter för 
kontrabas och orkester samt hans elev Johann Baptist Vanhal. Även 
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Dittersdorfs och Vanhals gemensamma vän och förläggare Franz Anton 
Hoffmeister skrev mycket musik för bland annat kontrabas. Dock var han 
störst som musikpublicist och gav ut musik av dåtidens främsta 
kompositörer såsom Haydn, Mozart och Beethoven. Tyvärr skrevs det desto 
mindre musik för kontrabas av de främsta kompositörerna under romantiken 
och början av 1900-talet. En tonsättare som dock skrev för kontrabas under 
den tiden var den italienske basisten Giovanni Bottesini som skrev två 
konserter och flera andra mindre verk för kontrabas och piano men också 
många operor. Under 1900- och 2000-talet har flera olika kompositörer, 
bland andra Paul Hindemith, Sergej Koussevitzky, Reinhod Gliére och Hans 
Werner Henze skrivit verk, stora som små, för kontrabas som blivit 
betydande.  
 

De största internationella tävlingarna 
 
Det finns flera mindre tävlingar och det kommer alltid nya samtidigt som 
vissa slutar anordnas efter några år, men tre av de största tävlingarna som vi 
har idag är ISB double bass performance competition, där ISB står för 
"International Society of Bassists" och anordnas på olika orter i USA, 
"International Serge Koussevitzky double bass competition" i St. 
Petersburg, Ryssland, och Internationeal Johann Matthias Sperger 
competition for double bass i Tyskland. Samtliga av dessa tävlingar 
arrangeras vartannat år.  
Alla tävlingar är givetvis inte exakt likadana, det kan exempelvis variera i 
antalet omgångar i uttagningen till finalen, repertoar samt antalet 
medlemmar i juryn med mera, men vanligtvis brukar en tävling bestå av tre 
omgångar och en jury på cirka 5-10 personer. En omgång brukar kallas 
"runda" i tävlingssammanhang. Ofta ska man i den första rundan framföra 
en klassisk konsert samt ett romantiskt stycke för att uppvisa en allmänt god 
teknik och musikalitet. I den första omgången har man ett stort antal 
sökande, ibland bjuds samtliga som söker in till första rundan om man anser 
att det finns tid till detta. Därefter brukar cirka 8-12 personer kvalificera sig 
till en andra runda där man ofta framför en hel sonat samt ett modernare 
soloverk. I den tredje och sista "finalrundan" brukar det vara ungefär 3-5 
personer kvar där man i de stora tävlingarna ska framföra en konsert 
tillsammans med en symfoniorkester. Detta är som sagt endast en ungefärlig 
beskrivning av hur de flesta tävlingar går till för att ge en bild av hur själva 
förfarandet fungerar. 
 

Nepotism och förfördelning inom tävlingar 
 
En annan aspekt inför tävlingar som man måste ha i åtanke trots att det kan 
verka något spekulativt och som är svårt att påverka är hur resultat kan 
påverkas av en jurys relation till en deltagare. Till exempel är det en allmänt 
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känd (eller kanske snarare ökänd) sanning att det ofta går bäst för dem som 
har sin lärare i juryn eller tagit lektioner för medlemmar i juryn. Man bör 
alltså ha med i beräkningen att det är en större risk att åka till en tävling om 
man inte är känd bland juryns medlemmar, antingen som elev till en 
jurymedlem eller att man på något annat vis är känd av juryn. I en artikel i 
den brittiska tidningen ”Independent news” från 21 april 2009 beskriver en 
deltagare i en artikel kallad ”The murky music prize” hur denne i en 
pianotävling med avsikt spelat dåligt i första rundan och därmed avancerat 
till andra eftersom juryn var så korrupt att de röstade ut de duktiga spelarna i 
ett tidigt skeende av tävlingen för att ge en god chans till sina ”gunstlingar” 
i finalen1. Man bör ha med sig detta när man utvärderar sin prestation i 
tävlingen och inte utesluta att viss form av svågerpolitik kan ha haft 
inverkan på resultatet och man ska därför inte gå för hårt åt sig själv. Det är 
väldigt viktigt att försöka vara så saklig och objektiv som möjligt i sin 
självkritik och försöka lämna negativa känslor utanför för att vara 
framgångsrik. Min erfarenhet är att det endast är då man verkligen kan 
förbättra det som kanske inte gick så bra. Det är också viktigt att tänka på 
vad man faktiskt gjorde väl under tävlingen så att man kan fortsätta med det 
nästa gång.  
Skillnaden mellan att förbereda sig inför en konsert och en tävling 
Det är självklart stora likheter mellan att förbereda sig inför en konsert och 
inför en tävling. Skillnaden enligt mig ligger dock i att inför en konsert 
behöver jag inte ta hänsyn till någon annan än mig själv. Jag kan fritt tolka 
den musik som jag valt att spela utan att det medför några egentliga 
konsekvenser förutom att det kan finnas individer i publiken som inte 
gillade min tolkning. I en tävling måste man däremot ha med i beräkningen 
att man kommer att bli bedömd, utvärderad och poängsatt av en jury på flera 
personer. Man måste alltså tilltala så många som möjligt i juryn för att få så 
höga poäng som möjligt och därmed gå vidare till nästa runda och till sist 
vinna tävlingen. Detta gör att man kan behöva göra avkall på sin egen 
musikaliska tolkning och inrikta sig på att det först och främst är tekniskt 
briljant och ”felfritt”. Sammanfattningsvis kan man säga att inför en konsert 
så förbereder jag varje stycke så att de ska tilltala mig, inför en tävling övar 
jag in alla stycken för att de ska tilltala någon annan. 

Syfte 

Själva syftet med mitt arbete är att lägga grunden för att kunna ställa upp i 
en eller flera tävlingar och därför öva in en repertoar som passar för 
ändamålet. Fokus har legat på processen att uppnå maximal teknisk samt 
konstnärlig nivå på de stycken som jag valt samt den mentala förberedelsen 
inför själva uppträdandet. Med mental förberedelse syftar jag på att kunna 
vara beredd på och hantera den stress och nervositet som uppstår i 
situationer där man måste prestera inför en jury och där utgången av din 

 
1Independent.com – ”the murky music prize” 
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insats kan ha väldigt stor betydelse, till exempel om man ska få ett jobb eller 
inte. Jag kommer även att göra videoinspelningar på all musik som jag övar 
in. Dessa inspelningar kommer att fungera som slutresultat från vilka jag 
kan göra en analys av arbetena, utvecklingen och vilka problem som jag 
fortfarande har trots all övning. Till syftet hörde även att färdigställa 
musiken för att kunna framföra den på tre olika konserter spritt under ca 4 
veckors tid och utvärdera efter varje konsert. Värt att påpeka är alltså att 
slutresultatet av mitt arbete inte kommer att vara att faktiskt ställa upp i en 
tävling, mycket på grund av praktiska skäl då det till exempel inte finns 
någon tävling att söka för tillfället, men också eftersom det är själva 
processen och arbetet inför som jag intresserar mig för. Förhoppningen är 
att detta dock kommer ge mig erfarenheter som är viktiga inför och under en 
tävling.   

Metoder 

Jag har använt främst inspelningsteknik för att bättre kunna utvärdera mitt 
övande. Genom att lyssna på både tagningar från övningsrummet och 
eventuella offentliga framträdanden har jag kunnat få en god insyn i styrkor 
och svagheter i mitt spel. Genom att spela igenom ett stycke utan avbrott 
och samtidigt spela in får man dessutom övning i att uppträda och är då 
mentalt förberedd för att stå på scen då detta kan ses som ett 
”låtsasuppträdande”. Denna metod gör att när det väl är dags att framföra 
musiken rakt igenom inför en jury så är man van vid att spela upp eftersom 
man tränat på detta i övningsrummet och man kan reducera risken att begå 
misstag på grund av nervositet och stress.  
Min övning har även schemalagts så att jag hade en klar plan och struktur 
för varje dags övning. Ett sätt att schemalägga sin övning är att dela upp 
dagen i olika "avdelningar" där man lägger en viss mängd tid på olika 
stycken eller teknik, eller att avdela en del av tiden på att endast spela 
igenom stycken utan avbrott från början till slut för att efterlikna en 
konsertsituation etc. Givetvis har jag också arbetat med all musik 
tillsammans med min huvudlärare och genom honom kunnat få musikalisk 
och teknisk vägledning. Min övningsprocess har även dokumenterats i form 
av en övningsdagbok som även legat till grund för den skrivna texten i detta 
arbete. 

Processbeskrivning av min övning samt 
val av repertoar under läsåret 2014/2015  

Det jag här nedan kommer beskriva är den övningsprocess samt de tekniker 
och strategier jag använt för att bäst förbereda mig musikaliskt, tekniskt och 
mentalt inför att framföra ett antal stycken inför en jury i en tävling. Detta 
förlopp sträcker sig mellan augusti 2014 – maj 2015. 
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Mitt första delmål – förbereda en repertoar och ställa 
upp i en liten tävling i Almere, Holland 
 
Mitt första delmål i maj 2014 var att delta i en mindre tävling i den 
Nederländska staden Almere 23-24 augusti 2014. Det skulle dock dröja tills 
den 2 juni samma år innan jag fick reda på huruvida jag skulle bjudas in till 
den faktiska tävlingen i Holland eller inte men jag hade dock övat och spelat 
in tre stycken för att kvala till tävlingen. De stycken jag spelade in och 
skickade var sats I och II ur C.D. von Dittersdorf konsert nr 2 för kontrabas 
och orkester (inspelningen gjordes med pianoackompanjemang), sats I och 
VI ur J.S. Bachs svit nr 3 för violoncello transkriberat för kontrabas samt 
Intermezzo och Tarantella av R. Gliére. Jag kommer att beskriva den 
process som det innebar att förbereda de stycken som krävdes inför denna 
kvalomgång här nedan.  
 En av de större svårigheterna med de inspelningar som jag 
gjorde var att de inte fick vara redigerade alls, jag fick alltså inte klippa 
mellan satserna, så gick något fel i andra satsen så var även första satsen 
oanvändbar. Detta gjorde att jag var tvungen att eftersträva extrem teknisk 
perfektion i spelet och fick göra flera omtagningar. Utöver detta hade jag 
mycket annat på gång, bland annat tre konserter till Kungl. 
musikhögskolans årliga kammarmusikfestival "kom och hör" som näst intill 
sammanföll med inspelningarna. Detta innebar att jag hade knappt om tid 
och var därför tvungen att vara väldigt effektiv och tvingades noggrant 
analysera vad som behövde förbättras för att inte "slösa" övningstid på 
sådant som jag egentligen redan kunde. 
 Trots att jag under maj månad inte kunde redogöra för hur jag 
skulle gå vidare med just detta delmål eftersom jag inte visste om jag skulle 
bli inbjuden att tävla än, så skrev jag ned de lärdomar jag drog och hur jag 
eventuellt kunde förbereda mig bättre inför framtiden. En lärdom jag drog 
att se till att vara ute i så god tid som möjligt samt i högsta möjliga mån 
planera och strukturera mitt övande i tidsscheman som anger exakt vad jag 
ska öva på samt spela in mig själv flera gånger i veckan, gärna varje dag ca 
två veckor innan själva tävlingen går av stapeln. Jag hade för avsikt att 
oavsett hur resultatet än blev i tävlingen i Almere arbeta in viss repertoar 
som ofta återkommer på tävlingar så att jag till exempel har gått igenom 
några modernare soloverk för kontrabas såsom "Hommage á Bach" av J. F. 
Zpinden, "kadenza" av T. Hauta-aho, "Fogli d'album" av V. Mortari 
etcetera. Ett av de stycken man kunde välja i andra rundan i Amsterdam var 
"Arpeggionesonaten" av F. Schubert som jag hade övat in och framfört 
under Kungl. Musikhögskolans årliga kammarmusikfestival "kom och hör". 
Det är för övrigt ett väldigt för tävlingar användbart stycke då det mer eller 
mindre ingår i standardrepertoaren för kontrabas.  
 Det blev även tydligt hur viktigt det var att spela in sig själv 
även i övningsrummet. Det hade jag förvisso men inte i den grad jag borde 
gjort, så misstag såsom ofrivilliga betoningar eller tempon som behövde 
höjas eller sänkas i vissa passager uppdagades under själva inspelningen av 
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de inspelningar som skulle skickas till juryn i Holland. När tiden är knapp är 
det lätt att tro att man inte har tid att spela in sig själv och sedan lyssna, men 
detta gjorde det uppenbart att man genom inspelningar kan spara tid i 
slutändan och få ett bättre resultat. De enda resurser jag ansåg mig behöva 
var lektioner och det fick jag av min huvudlärare. Inspelningsutrustning 
lånade jag genom skolan samt använde egen utrustning.2  

Utgången av tävlingen i Almere 
Tyvärr blev tävlingen i Almere en besvikelse då det var väldigt oorganiserat 
och mycket dålig information vid ankomsten. Den repertoar som jag hade 
övat in och skulle tävla med var två satser ur en sonat av 
barockkompositören Willem de Fesch, Hommage à J.S. Bach av J.F. 
Zbinden, Arpeggionesonaten av F. Schubert samt Konsert nr. 2 av G. 
Bottesini om jag tog mig till finalen. De som tog emot kandidaterna visste 
dock väldigt lite om hur tävlingen skulle gå till. Till exempel hade de ingen 
aning om att en cembalist skulle spela det första barockstycket av Willem de 
Fesch med oss så de visste inte var han var eller om vi kunde få repa med 
honom. Jag drog nummer ett i lottningen kl 90:30 vilket betydde att jag 
skulle spela först av alla klockan 10:00. Jag fick skynda mig att värma upp 
men just som jag var redo att gå upp på scenen så blev mitt framförande 
senarelagt då de inte visste var cembalisten befann sig. Detta gjorde att jag 
kände mig något ”urladdad” då jag gått upp i varv och byggt upp en 
anspänning inför att gå upp på scen och prestera för att sedan behöva skjuta 
upp det. Jag hade svårt att få tillbaka energin och motivationen när det väl 
var dags klockan 14:00. Dock gjorde jag inget dåligt framträdande men ej 
heller mitt bästa, men det räckte hursomhelst inte för att gå vidare till 
finalrundan.   

Vikten av att vara förberedd i tid 
Genom att ställa upp i tävlingen i Almere blev de återigen uppenbart för mig 
att jag måste känna mig redo med all repertoar långt före tävlingen bär av. 
Denna gång stod jag fortfarande och studerade in Hommage à J.S. Bach av 
Zbinden bara någon vecka innan jag åkte och det är för snart på. Helst ska 
man bara kunna spela igenom allt en månad innan sin konsert eller tävling 
bara för att kunna finslipa detaljer. På så vis får man rutin på att spela 
igenom allt för att därigenom vara mentalt förberedd på att spela upp sin 
repertoar, inte bara öva på den. Med finslipning menar jag att till exempel 
skapa ännu större säkerhet i svåra passager, få till perfekt intonation och 
artikulation så att varje not hörs klart och tydligt samt att få vibrato på varje 
ton med mera. En annan viktig aspekt i detaljarbete är att änka på 
memoreringen så att det aldrig råder något tvivel om vad som kommer näst 
när du spelar utantill. Detta ser jag även som en vital del inom den mentala 

 
2 För att lyssna på inspelningarna följ länkarna längst ned på referenslistan. 
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förberedelsen, att vara fullkomligt säker på att du kan alla stycken utantill 
och inte behöver oroa dig för detta när du står på scen. Det bästa sättet att 
öva detta på enligt mig är helt enkelt att spela igenom stycket varje dag 
utantill och att mentalt dela upp stycket i flera delar. Det finns nästan alltid 
"fallgropar" i varje stycke, ett exempel på sådana är där det är teknisk eller 
harmoniskt "ologiskt" eller bara svårt och därför lätt att tappa bort sig. En 
annan "fallgrop" är en upprepning av en melodi eller fras som ändå skiljer 
sig från tidigare där det gäller att spela rätt och inte blanda ihop den med 
tidigare avsnitt i musiken. Genom att dela upp musiken kan man till 
exempel tänka "nu har jag nått del B, här ska jag när huvudtemat återtas 
spela tonen ess istället för E och sedan leda vidare stycket till del C".  
För mig är det lättare att komma ihåg ett kort avsnitt och sedan lämna det 
bakom mig när du når nästa bit än att försöka minnas stycket som helhet 
redan från början. Vid den stress som uppkommer under en konsert eller 
framför en jury är det lätt att drabbas av minnesluckor så därför är detta med 
memoreringen viktig. Helst ska spelet gå per automatik, alltså att fingrarna 
flyttar sig till rätt position utan att man behöver tänka.  
 Hursomhelst, tävlingen i Almere var ingen större tävling utan 
endast ett delmål för att ge mig erfarenhet inför framtiden. Under de sex 
månader som följde var målet att jobba in ny och gammal repertoar för att 
sedan bara kunna spela igenom och ”konsertöva” sista månaden innan 
terminsslutet för att ha delar av repertoaren klar för terminsuppspel. 
  
 

Repertoarlista inför framtida tävlingar  
Jag gjorde nu även en lista över verk som jag spelat som ofta förekommer i 
tävlingar och la till några som jag borde spela som jag ännu inte lärt mig. 
Jag delade in de jag spelat förut och de stycken som var nya för mig i två 
olika listor. De stycken jag redan hade spelat är följande: 
 
1. R. Gliére – Intermezzo och Tarantella 
2. G. Bottesini – Grande allegro di concerto ”alla Mendelssohn” 
3. G. Bottesini – Konsert  nr 2 för kontrabas och orkester  
4. J.F. Zbinden – Hommáge a J.S. Bach  
5. T. Hauta-aho – Kadenza 
6. C.D. von Dittersdorf – Konsert för kontrabas och orkester 
7. A. Misek - Sonat nr 2  
8. J.B. Vanhal - Konsert för kontrabas och orkester 
 
Lista över stycken jag vill lära mig till läsårets slut: 
 
1.  J.M. Sperger - sonat i E-dur 
2. G. Bottesini – Cappriccio di bravura 
3. N. Rota - Divertimento concertante för kontrabas och orkester 
 
Med dessa verk så har jag två klassiska konserter, Dittersdorf och Vanhal, 



10 

vilket ofta krävs vid en kvalrunda/första runda inför en tävling. Jag har även 
några virtuosa romantiska verk (Bottesini och Gliére), ett par moderna verk 
för solokontrabas samt en romantisk och en neoklassisk konsert (Bottesini 
och Rota). Denna lista kan självklart komma att ändras under året beroende 
på vilken tävling jag vill delta i samt om repertoaren för den tävlingen 
tillkännagivits innan läsåret är slut.  
 

Bottesinis dubbelkonsert för violin, kontrabas och 
stråkorkester  
Något som stal mycket tid under två månaderna september och oktober 
2014 var ett par konserter jag gav 7 och 8 november då jag och Agata 
Kawa-Caijler spelade Bottesinis ”Grand duo concertante” för violin, 
kontrabas och stråkorkester. Eftersom jag som sagt vid tidpunkten jobbade 
heltid i en orkester som tar mycket tid hade jag endast haft tid att utöver 
orkesterrepertoaren öva på det stycke som inte ingår i min lista över 
tävlingsrepertoar, alltså ovan nämnda dubbelkonsert. Jag såg det dock som 
ett unikt tillfälle att få spela med orkester då vi gav konserterna med skolans 
stråkorkester under ledning av Ola Karlsson och att få spela med en duktig 
violinist. Verket tillhör även mer eller mindre kontrabasens 
standardrepertoar så det var bra att få gå igenom det samt framföra det på 
konsert. Den första konserten som gavs på musikhögskolan i stora salen 
finns även på Youtube. Att redigera videon gav god träning inför mitt 
examensarbete då jag planerar att ha mitt klingande resultat i form av 
videoinspelningar.   

Efter Bottesinis dubbelkonsert 
När detta var avklarat var nästa projekt att på allvar sätta igång med den 
epertoar som jag listat ovan och som jag hade planerat att ligga till grund för 
mitt examensarbete. Det första stycke ur min lista av för mig nya verk som 
jag började med var Bottesinis ”Cappriccio di bravura”. Detta var som sagt 
ett helt nytt stycke för mig så vid denna tidpunkt var jag ännu i den riktigt 
grundliga inlärningsfasen och spelade allt väldigt långsamt. Det skulle dröja 
innan jag kunde ta mig igenom hela stycket utan jag jobbade med ungefär 
en tredjedel av verket, som allt som allt tar cirka 9 minuter att spela igenom. 
Planen var att ta en sida i taget och inte gå vidare förrän jag kunde spela allt 
i ett långsamt tempo utan att fastna eller staka mig. På så sätt hastar man sig 
inte igenom men man tvingar sig ändå ut från ”tunnelseendet” som ofta 
uppstår då man får problem med en liten del av stycket som gör att man 
stannar upp och övar på samma sak fast man kanske egentligen skulle låta 
det vila ett tag och gå vidare. Målet var att kunna spela allt i tempo till vårt 
inofficiella terminsuppspel den 5 december. Det var ett ganska högt ställt 
krav men jag kände att jag var tvungen att pressa mig för att verkligen 
hinna.  
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Genom att arbeta hårt tidigt kan man spara sig i det långa loppet då man 
därigenom minskar stressen längre fram, därav valde jag att lägga stor press 
på mig själv vid den tidpunkten istället för tätt inpå själva terminsuppspelet. 
Att det var ett halvår kvar till vårterminens slut kan tyckas som gott om tid 
men tiden går fort och det var mycket repertoar som skulle studeras in och 
fås upp på hög nivå. Jag ansåg att om jag lyckades spela det på vårt 
terminsuppspel så skulle jag ha en bra grund att bygga på när jag går vidare 
med stycket och har tid att låta det ”vila” under en period. Jag visste alltså 
vad som måste göras och lagt upp en bra plan för att utföra det. Alla verktyg 
och resurser såsom inspelningsteknik fanns på skolan eller hemma och jag 
visste vilken repertoar jag ville spela.  
 Tyvärr blev det dock inget terminsuppspel för min del den 5 
december som jag planerade eftersom jag underskattade den arbetsinsats 
som krävdes. Min plan var att spela Bottesini Cappriccio di Bravura men jag 
hann helt enkelt inte tillräckligt långt på den korta tid som jag hade. Att jag 
inte skulle klara detta mål stod klart av så enkla skäl som att jag inte kunde 
spela allt i det tempo som det skall framföras i och att svåra passager var 
alldeles för osäkra. Däremot kunde jag ersätta det med mer realistiska mål 
då jag blivit tillfrågad att framföra ett 35-40 minuters program med 
pianoackompanjemang i Giresta kyrka i västra Uppland den 18 april 2015 
samt att delta i en mästarkurs den 13 mars med Edicson Ruiz som till 
vardags arbetar i Berliner Filharmoniker men har även en karriär som solist. 
I Giresta spelar jag musiken av Bottesini, Sperger, Zbinden och Gliére och 
på mästarkursen tänkte jag spela Capriccio di Bravura av Bottesini, dock 
räknar jag inte med att den kommer kännas riktigt redo men det är ändå ett 
ypperligt tillfälle att få spela upp den på. 

Tidsplan 15 november 2014 -1 april 2015 
Det är enligt mig väldigt viktigt att ha framfört musiken på konsert innan 
man tävlar eftersom det endast är då man på riktigt vet sina styrkor och 
svagheter och vad man måste förbättra. Varför jag värdesätter detta så högt 
är för att det under en konsert läggs ytterligare en dimension på prestationen 
eftersom man då utsätts för mer eller mindre stress, vilket kan påverka 
framförandet. Ofta blir den egna upplevelsen negativ om man är ovan vid att 
framträda och stå på scenen men genom att spela upp något på konsert vet 
du vad som inte gick bra och vad som faktiskt fungerade även under 
påfrestning och du kan prioritera din övning därefter. Därmed kan man se en 
konsert som man ger inför en tävling som en del av den mentala 
förberedelsen. Jag la även upp en tidsplan som jag hämtat från mina 
dagboksanteckningar från förra året: 
 Tidsplan: 
  15 november - 5 december: kunna spela hela 
Bottesini "Cappriccio di Bravura" på terminsuppspel (vårt terminsuppspel 
är planerat till 5 december) 
 Jobba efter det på med stycket fram till jul men ta sedan lite 
paus efter nyår. På så vis har jag i god tid fått ordning på det tekniska men 
har ändå möjlighet att låta musiken "sjunka in" för att kunna förbättras i ett 
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senare läge. Inspiration samt lärdomar hur  andra spelar musiken 
kan jag hämta från YouTube och spotify. YouTube är bra eftersom man då 
ofta kan se den som spelar i en video och man kan då till exempel se vilka 
stråk och fingersättningar hen använder.  
 6 december - 1 februari: Påbörja Gliére "Prelude och 
Scherzo" samt ta upp Zbinden "Hommáge a J.S. Bach" 
 Arbeta med dessa stycken tills du kan dem tillräckligt bra för 
att spela upp på t.ex. en gemensam lektion. När du nått dit så ta upp 
"Intermezzo och Tarantella" (också av Gliére) igen, få upp alla fyra stycken 
till i princip konsertnivå. Kör på fram till 1   februari. 
 1 februari - 1 april: ta upp Hauta-aho ”Kadenza” samt 
Bottesini "Grande allegro alla Mendelssohn"  
 Från och med 1 april fanns inte så mycket tid till att lära sig 
många nya svårare verk då jag vid det här laget skulle vara redo att finputsa 
samt arbeta mer med mental förberedelse eftersom jag skulle framföra dessa 
stycken på konsert i Uppsala kammarmusikförening den 4 maj samt spela 
det på min examenskonsert som är planerad till 13 maj. Det jag arbetade 
med under denna period var att framförallt spela igenom stycken utan 
avbrott samt spelade in hela tiden för att utvärdera och gå tillbaka till svaga 
ställen efteråt. Det är ett ganska tidsödande arbete eftersom mycket tid går åt 
till att lyssna på det man spelat in men det kan vara värt att offra ren 
övningstid till detta eftersom man då får en bra insikt i vad som behöver 
jobbas med och vad som låter bra. För att ändå vara så effektiv som möjligt 
behöver man ju dock inte alltid spela in ett helt stycke eller sats utan 
avgränsa och isolera partier som känns osäkra. Man bör dock lyssna igenom 
sitt eget framförande av stycket eller satsen i sin helhet ett par gånger i 
veckan. Jag har lärt mig genom åren att man även måste bygga upp en 
uthållighet i sitt spel, alltså att man rent fysiskt och mentalt orkar spela ett 
långt verk utan avbrott utan att göra misstag. När man övar på enstaka 
partier och avgränsar sig för mycket så bygger man inte upp den 
uthålligheten, och det kan därför kännas som att man kan ett verk bra 
eftersom man kan spela en del av det och sedan ta en liten paus för att sedan 
fortsätta. Får man en liten vila emellanåt så underlättar det men på konsert 
eller audition är detta inte realistiskt eftersom man då alltid vill framföra 
stycket i sin helhet.  

Varför spela in sig själv i övningsrummet? 
Metoden att spela in sig själv använde jag mig av mycket innan jag 
provspelade till Kungl. Filharmonin i Stockholm i November 2013. Jag ville 
se vad jag gick för och kände även att det var dags att börja jobba lite och få 
yrkeserfarenhet. En provspelning till ett orkesterjobb går i stor grad till på 
samma sätt som en tävling, men spelar inför en jury som ofta sitter bakom 
skärm och man har endast ett fåtal minuter på sig i den första uttagningen 
och har bara en chans, så det man ska spela måste vara mycket väl förberett. 
Det var liksom i tävlingssammanhang även tre rundor där man förväntades 
framföra olika musikstycken och orkesterutdrag i de olika rundorna. Ett 
orkesterutdrag är en kortare passage som man tagit från ett verk i 
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orkesterrepertoaren där juryn vill höra att man antingen behärskar de 
tekniska utmaningar som utdraget innebär eller att man har en känsla för hur 
just denna passage ska fraseras. Jag vann hursomhelst den provspelningen 
och jag tror att strategin att spela in mig själv var en starkt bidragande faktor 
till att jag lyckades bra då. Framförallt så inser man att man ofta övar på fel 
saker. Till exempel står man i timmar och övar på det som man själv anser 
vara svårt, men när man lyssnar på inspelningen efteråt så inser man att de 
svåra ställena oftast fungerar bra men att det finns en massa andra saker som 
man gör ”fel” som man inte hade en aning om. Exempel på sådana fel kan 
vara att man rusar eller sackar i tempo, spelar fel rytmisering eller betonar 
”oviktiga” toner i en passage etcetera. På detta vis får man dock en insikt 
om tempon och intonation. Ofta rusar eller sackar man i tempo och det är 
inte alltid man hör om det är falskt eftersom man fokuserar på så många 
saker samtidigt när man spelar. Det är intressant hur annorlunda det kan låta 
när man lyssnar på sig själv gentemot hur man uppfattar att det låter när 
man spelar. Om man spelar in sig själv när man talar och sedan lyssnar på 
inspelningen kan det ibland vara svårt att känna igen sin egen röst, och det 
kan vara en liknande upplevelse att höra sitt eget spel har jag lärt mig. Det 
är också vanligt att man i en passage med många toner fokuserar på 
begynnelse- samt sluttonen och lyssnar på om de är välintonerade men 
missar toner däremellan och så vidare.  
 
 

Övningsschema och strukturerad övningsrutin för 
skalor och teknik 
Något annat som jag började med var att ha en noggrann och strukturerad 
övningstimme med skalor och teknikövningar efter att ha sett en kamrats 
"teknikschema" och blivit inspirerad. Jag hade tidigare haft cirka en timmes 
skalor teknik på övningsschemat men inte så strukturerat och schemalagt 
som man kan behöva ibland. Jag gjorde ett program på 30x2 minuter där jag 
spelar endast en skala i både dur och moll i olika tempo samt att jag band 
ihop toner 1 och 1, 2 och 2, 3 och 3 och ända upp till 10 och 10, alltså att jag 
spelar en ton per stråk, två toner per stråk etcetera ända upp till tio toner per 
stråk. Det är bra för flöde i vänster- och högerhanden, stråkkontroll, 
avslappning, intonation och kvickhet i vänsterfingrarna. Detta gjorde jag i 
30 minuter, därefter tog jag en kort paus. Efter det så fortsatte jag med 
samma tonart fast med tersskalor, treklanger och spelade skalan långsamt 
med vibrato i både forte och piano och varierar vibratots intensitet och 
omfång efter tonstyrka. Detta gjorde jag eftersom vibratot är något som jag 
ofta fått kritik för då det ibland blir för snabbt och intensivt när man istället 
skulle behöva ett lugnare eller kanske öka på omfånget av rörelsen snarare 
än hastigheten. Jag la stor fokus vid detta när jag spelade in och verkligen 
lyssnade ifall jag lyckas förbättra mitt vibrato. Allt eftersom fick jag mer 
och mer insyn i hur jag använde mitt vibrato och började reflektera mer över 
det när jag väl spelade, alltså hur jag faktiskt ville att det skulle låta istället 
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för att bara vibrera på rutin. Mitt vibrato blev även mer kontrollerat och 
varierat. Min tanke med resten av det rutinmässiga programmet var att jag 
skulle bibehålla och förbättra min grundteknik och därigenom spara tid när 
jag arbetar med ”riktig” musik. Genom att vara schematisk och noggrann 
med skalor och tekniska övningar så är risken även mindre att det blir 
slentrianmässigt och slarvigt eftersom man från början har en tidsplan och 
vet vilka skalor och övningar man ska spela och kan utveckla dessa 
allteftersom man känner sig säkrare på dem. Tanken var att jag efter ett tag 
skulle skriva ett nytt program med ett nytt tidsschema (dock alltid på ca en 
timme) för att jag ständigt ska utmana min grundtekniska förmåga.  

Slutgiltig repertoarlista 
I början av mars månad på vårterminen hade jag mer eller mindre fastställt 
min repertoar men jag hade valt att lämna ett nummer öppet där valet stod 
mellan två olika stycken av två olika romantiska kompositörer. Min slutliga 
lista över musik som jag ville öva in inför tävlingar men då också min 
examenskonsert i maj såg ut på följande sätt: 
 
 G. Bottesini – Capriccio di Bravura 
 J.M. Sperger – Sonat i D-dur 
 J.F. Zbinden – Hommage á J.S. Bach 
 G. Bottesini – Romansa Drammatica eller R. Gliére –         
Intermezzo och Tarantella 
 
Det hade nu även tillkommit ett moment då jag ombads att framföra en cirka 
35-40 minuters konsert i Giresta kyrka den 18 april samma år. Konserten 
skulle även fungera som en provspelning till Anders Walls 
musikstipendium. Detta innebar att min förberedelsetid kortades med 
ungefär tre veckor innan första framträdandet vilket ställde ännu högre krav 
på effektivitet i inlärningsprocessen samt i den mentala förberedelsen. Jag 
behöll dock 1 april som slutdatum för inlärning av ny repertoar och som 
starten på mer mental förberedelse, alltså att fokusera mer på att spela 
igenom hela repertoaren utan stopp och att behålla fokus i själva 
framförandet som helhet än till exempel teknisk finputsning. Givetvis var 
jag tvungen att fortsätta utvärdera mitt framförande varje dag och den tid 
som blev över övade jag såklart svaga partier men fokus låg  på 
framförandet av all repertoar i sin helhet. Det positiva var dock att jag fick 
ytterligare ett tillfälle att framföra musiken offentligt vilket som jag tidigare 
skrivit om är en viktig del av att arbeta med en repertoar som ska vara 
”stark” nog att kunna användas vid en tävling. Efter tre konserter bör jag ha 
en god förståelse för alla styckens svårigheter och vad som inte fungerar 
under stress med mera.  
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Valet av repertoar 
Jag utgick helt från mitt mål att förbereda en repertoar för en tävling när jag 
tillslut skrev den repertoarlista jag återgivit ovan. Sonaten av Sperger valde 
jag eftersom den faktiskt tillhör standardrepertoaren för kontrabas samt att 
det gav mig ett stycke från den klassiska epoken vilket jag saknade innan. 
På de flesta tävlingar men även inför en examenskonsert på musikhögskolan 
så krävs det musik från flera olika epoker och med denna musik kan jag 
bocka av åtminstone tre epoker. Varför jag vid denna tidpunkt inte kunde 
bestämma mig för om jag skulle spela Bottesinis ”Romansa Drammatica” 
eller Gliéres ”Intermezzo och Tarantella” var för att jag egentligen gärna 
skulle ha spelat ”Romansa Drammatica” innan jag går ut min master men 
tänkte att det kunde vara bättre att ta Gliére eftersom jag hade spelat den 
förut samt att det blir lite större variation i programmet. Jag hade ju redan ett 
stycke av Bottesini, ”Cappriccio di Bravura”. Tarantellan av Gliére är även 
ett av de mest virtuosa stycken som skrivits för kontrabas vilket kan vara till 
fördel om man framför den väl framför en jury. I och med att konserten i 
Giresta kyrka fungerade som en provspelning till ett stipendium skulle jag ju 
redan då ha anledning att verkligen anpassa mig till en jury även fast jag 
inte bestämt till vilket tävling jag i slutändan ville använda min repertoar 
till. Min tanke var hursomhelst att vänta tills jag kände mig säker på de 
övriga verken i listan innan jag bestämde mig för vilket av de två verken 
som det blir.  
När jag senare kände att jag kom igenom hela Bottesini Capriccio di 
Bravura i princip i konserttempo återstod ändå en del detaljarbete och jag 
fortsatte att öva i ett långsamt tempo för att inte slarva. Min arbetsmetod var 
då att först spela igenom stycket utan stopp för att sedan dela upp det i 
mindre delar och nöta på varje del i ett långsamt tempo samt välja ut svåra 
passager och fokusera extra mycket på dem. Så fortsatte jag att öva detta 
stycke för att öva upp en ordentlig säkerhet. Jag hade också återupptagit 
Zbindens ”Hommage à J.S. Bach” och haft en lektion för min lärare men 
just då lät jag den vila och satsade istället på att lära mig Sperger sonat i D-
dur. Hittills hade jag kommit igenom sats I-III. Jag räknade med att kunna 
komma igenom alla satser och kunna detaljarbeta inom två veckor.  
En månad innan jag enligt min tidsplan, alltså 1 mars, skulle vara klar valde 
jag att spela Gliéres ”Intermezzo och Tarantella” istället för Bottesini 
”Rommansa Drammatica” eftersom jag ansåg det var säkrast att välja 
stycken som jag spelat förut istället för att lära mig nya så tätt inpå konsert. 
Mitt första framträdande på Bottesinis ”Cappriccio di Bravura” var på 
gemensam lektion 6 mars, och jag valde att spela in det för att få en första 
inblick hur det lät under press. Mitt andra delmål under denna vecka var att 
spela upp de tre första satserna ur Sperger samt Capriccio di Bravura för 
min lärare vilket jag också gjorde. 
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Processen fram till delmålet 1/4 samt inför konsert i 
Giresta 18/4, Kammarmusikföreningen i Uppsala 4/5 
och examenskonsert 13/5 2015 
Jag hade den 1/4 2015 nått fram till punkten då jag enligt mitt tidsschema 
borde vara tekniskt redo att kunna spela igenom alla stycken i tempo. I 
princip hade jag nått det målet men dock hade jag till exempel väldigt 
nyligen börjat med sista satsen i Sperger sonat så jag kom av förklarliga skäl 
inte igenom den ordentligt ännu. Vad jag dock gjorde var att i allra högsta 
möjliga grad spela igenom stycken och utvärdera efteråt istället för att 
stanna direkt när det går fel i den musik där jag har möjlighet, till exempel i 
Bottesini "Cappriccio di bravura", Gliére "Intermezzo och Tarantella" samt 
Zbinden "Hommage á J.S. Bach".   
Dessa tre stycken var de jag kände mig tillräckligt säker på för att kunna 
spela upp inför publik. Min plan var då att dela upp repertoaren mellan 
övningsdagarna och köra varannan dag Bottesini/Sperger och 
Gliére/Zbinden för att bättre kunna fokusera på varje stycke när jag övade 
istället för att öva lite på alla. Vad jag främst behövde fokusera på var att 
kunna hålla ett jämnt fokus när jag spelade samt att i vissa fall hitta 
strategier för att komma igenom svaga partier av musiken där jag 
fortfarande kände mig tekniskt osäker för att på så vis ändå kunna få en bra 
helhet på alla stycken. En sådan strategi för att spela sådant som man känner 
sig osäker på kan vara att ta ner tempot där man känner sig osäker genom att 
på ett organiskt sätt göra ett ritardando vid ett lämpligt tillfälle innan den 
svåra passagen och sedan fortsätta i det nya lägre tempot ett tag för att sedan 
ta upp tempot igen. På så vis kan man klara av ett tekniskt utmanande stycke 
utan att det behöver falla på tekniken.  
Eftersom det snart var dags för att ge konsert på min repertoar fick jag 
tvinga mig att inse att delar av det som jag ansåg inte fungerade rent 
tekniskt inte heller skulle göra det till åtminstone första konserten, och min 
erfarenhet av detta blev att det var bättre att acceptera detta tidigt och inte 
försöka fixa sådant i sista stund. Om jag är stressad och nervös över sådant 
som inte fungerar brukar det sällan gå att göra bättre utav bara den 
anledningen. Bättre är det då att ha arbetat ut en strategi för att ändå klara av 
stycket och få en bra helhet, till exempel att ta ner grundtempot på hela 
stycket. Det behöver inte handla om många bpm- tal (beats per minutes) för 
att det ska räcka. Jag fick helt enkelt räkna med att jag kommer begå en del 
misstag under alla konserter men kanske främst i Giresta eftersom det var 
första gången jag spelade samt att det skulle ges några veckor mellan de 
andra två konserterna där jag skulle ha tid att öva på det som behövde 
förbättras. 
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Slutsats 

Överlag är jag nöjd med det klingande resultatet av min repertoar, alltså hur 
väl jag faktiskt kan framföra det. Jag har även framfört musiken tre gånger 
på konsert men också presenterat dem separat i form av videoinspelningar i 
detta examensarbete. Jag anser att jag har nått en teknisk nivå som tillåter 
mig att även arbeta med musikaliska aspekter av musiken, alltså att jag inte 
bara behöver fokusera på det tekniska utan kan lägga stor vikt vid frasering, 
dynamik, artikulation, tempoväxlingar, rubaton och klangskillnader med 
mera. Eftersom jag har fått framföra musiken tre gånger på konsert känner 
jag mig trygg med just denna repertoar och vet att den fungerar även under 
ett konsertsammanhang, men också vad jag behöver lägga vikt på när jag 
väl tänker tävla med musiken jag lärt mig. Jag upplevt stora förbättringar i 
teknisk färdighet, fokus under själva musicerandet och bättre samspelthet 
med pianisten allt eftersom jag blivit mer konsertvan, vilket medfört större 
självsäkerhet inför och under en konsert. Denna mentala avspänning har 
även gett fysisk avspänning i kroppen när jag spelar. Min upplevelse har 
varit att allt detta gett mig mycket större marginaler och gett mig möjlighet 
till spontanitet och utspel även under konsert.  Jag har också fått goda 
erfarenheter i hur jag bäst ska förbereda mig inför framträdandet på själva 
konsertdagen. För mig har det varit viktigt att spela igenom programmet och 
se till att det praktiska runtomkring såsom iordningställande av konsertlokal, 
ljussättning, placering av flygel med mera är i ordning. Jag valde att inte öva 
inte för mycket utan se till att sova så mycket som möjligt och få en lugn 
start på dagen för att inte arbeta upp en hög stressnivå redan från dagens 
början. En annan lärdom av mer praktisk karaktär som jag lärt mig är att se 
till att ha snabba kolhydrater tillgängligt precis innan konserten och i 
pausen.    
 Något annat som arbetet under året inneburit är ett 
reflekterande över min övning på ett sätt som jag inte ansett haft tid till förut 
och som gett mig bättre övningsrutin. Exempel på sådant som jag anser vara 
bättre rutin är schematiserandet av mitt övande som gjort att jag inte bara 
slentrianmässigt spelar på styckena utan avdelar tid till olika delar som jag 
ansett mig behöva jobba mer med. Att under såhär lång tid arbeta med en 
repertoar har också gett mig mycket bra träning i memorering och jag 
känner själv att även denna egenskap har utvecklats. Att kunna memorera 
och lära sig musik utantill är en viktig aspekt när man övar in en 
tävlingsrepertoar eftersom det ofta krävs på tävlingar att man spelar utantill. 
Har upprätthållt en hög arbetsdisciplin under en längre period vilket är 
nödvändigt om man ska tävla.  
 En lärdom som varit så pass viktig att jag vill ha med den här i 
slutsatsen är hur viktigt det är att komma igång i tid med ny repertoar. Jag 
började till exempel med Bottesinis "Cappriccio di Bravura" för ungefär 6 
månader sedan och först nu känner jag mig tillräckligt säker för att kunna 
spela upp den på konsert. Att kombinera ny och gammal repertoar har också 
varit framgångsrikt eftersom det hade varit ännu svårare att hinna klart i tid 
om precis all repertoar var ny. Jag har, trots att jag anpassat mig till vilken 
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musik som ofta krävs på tävlingar ändå i största möjliga mån valt musik 
som jag själv tycker om och vill spela. Att spela musik som jag tycker om 
har hjälpt till att motivera mig till fortsatt arbete även då jag känt mig trött 
och haft mycket att göra. Att öva långsamt med metronom är något annat 
som jag gjort mycket och som jag inte kan nog betona vikten av. Grunden 
har i alla stycken kommit från att jag metodiskt övat långsamt och även gått 
tillbaka till att göra det även fast jag spelat på stycket en längre tid. Något 
annat jag lärt mig är att eftersträva perfektion men även acceptera mina 
brister vid punkten för framträdandet. När det väl är dags att ställa sig på 
scenen och prestera inför en jury och publik har det faktum att jag accepterat 
mina svagheter som jag har just nu gett mig större självsäkerhet och 
trygghet. Något jag borde gjort mer av är att spela upp för andra och be om 
synpunkter samt varit mer noggrann med att lägga in lågintensiva perioder 
för återhämtning och vila. Att få synpunkter är alltid ett värde i sig men att 
spela upp för någon kan även det likställas med ett uppträdande vilket som 
sagt ger träning inför ens riktiga konsert/framträdande.  
   Inspelningarna har är gjorda med vanliga handkameror och 
två zoom- mikrofoner och kan därför inte jämföras med professionella 
inspelningar men jag är ändå nöjd med resultatet. Att lyssna flera gånger till 
den musik man spelat in har gett mig större självkännedom och fått mig att 
reflektera över mitt spel och i vilken grad jag faktiskt får ut det jag vill 
uttrycka med mitt spel. Det kan handla om hur, var och när man använder 
vibrato, hur stråkföringen fungerar, intonation och så vidare. Det finns alltid 
utrymme för förbättringar och det är en mycket viktig kunskap som 
inspelningarna gett mig, men en annan lärdom som är minst lika viktig är att 
man faktiskt får höra vad man också gör bra. Denna insyn i mitt eget spel 
har varit en mycket viktig lärdom inför framtiden. 
Att göra videoinspelningar har även gett en inblick i vad jag utstrålar och 
hur mycket energi jag utstrålar på scen, något som även det kan ha betydelse 
för en jury så länge man inte spelar bakom skärm i en tävling. 
 Sammanfattningsvis vill jag säga att årets arbete har stärkt mig 
på flera plan som jag beskrivit här ovan och att jag, trots att jag alltid kan 
förbättra saker i mitt spel i allmänhet och i denna repertoar i synnerhet, 
känner mig redo inför en framtida tävling.  
 

Reflektion 

Det är såklart omöjligt att veta ifall tävlingen i Almere hade slutat 
annorlunda om jag hade fått spela kl 10:00 som planerat, men det är väl värt 
att ta med sig den lärdomen att sådana situationer mycket väl kan uppstå i 
situationer som dessa och att man från början måste vara beredd på att 
hantera dem. Till exempel att dra första lotten och bara få ca 20 minuter på 
sig att värma upp är en stor stressfaktor, därför kan det vara bra att redan en 
till ett par veckor innan öva på att endast värma upp i ca 10-15 minuter på 
morgonen och sedan spela igenom hela första rundans musik för att sedan 
utvärdera, och kanske göra detta varje dag. Man måste bygga upp en mental 
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förberedelse på att behöva spela trots att kroppen känns kall och stel. Denna 
lärdom fick jag implementera på min övning och det är något som jag måste 
fortsätta med, att alltid vara beredd på det värsta. 
En annan sak är att kunna ”stänga av och på”, alltså att trots kaosartade 
omständigheter så måste man bara kunna koppla bort allt som inte har med 
själva framförandet att göra precis när man ställt sig på scenen och bara slå 
på fullt fokus inför det man ska göra. Detta är en egenskap som man 
definitivt kan öva på i övningsrummet, till exempel om man som sagt 
värmer upp en kort stund och sedan spelar igenom sitt program kan man se 
till att man hittar ett riktigt bra fokus innan man sätter igång och spelar, och 
oavsett felspelningar eller missar så fortsätter man spela för att börja 
utvärdera sitt spel när man spelat klart. Det är otroligt viktigt att kunna 
fortsätta utan att tänka på tidigare missar i sitt spel eftersom det tar fokus 
från det man spelar just nu, och därför kan ett misstag leda till att fler 
misstag begås om man inte är förberedd på det. 
Något som slagit mig under året och kanske framförallt nu när jag blickar 
tillbaka över det arbete som jag utfört är vikten av att inte låta press och 
prestationskrav tränga undan glädjen med musiken. För mig kommer det 
alltid vara avgörande ifall det fortfarande finns spelglädje eller inte när jag 
arbetar. Jag har då och då under året passerat gränser för vad jag orkar och, 
om än tillfälligt, tappat bort spelglädjen och därmed den riktiga 
motivationen att fortsätta. Visst kan och har jag fortsatt ändå men då med 
vetskapen att det går över och med lite vila kommer tillbaka på banan igen. 
Dock är det viktigt att också stanna upp ibland och reflektera varför man 
tänker ställa upp i en tävling och om det är värt mödan, särskilt när det är 
väldigt intensivt och man känner sig överväldigad av den arbetsinsats som 
man ser framför sig och som man är mitt under. Det är vid dessa tillfällen 
som det är lätt att känna mer stress och oro än glädje. Det måste alltid vara 
för mig själv som jag gör detta och för att själv utvecklas, och att den enda 
egentliga motståndaren jag har i dessa sammanhang är mig själv. Det är 
något som jag tänker ta med mig i framtiden, att ingen kan ta ifrån mig det 
jag åstadkommit och att en jurys högst personliga åsikter om mig och mitt 
spel inte ska få påverka mig på ett personligt plan eller ta ifrån mig glädjen 
med musiken. Den dagen det sker har jag totalt tappat meningen med att 
ställa upp i tävlingar över huvud taget.  
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