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III 

SAMMANFATTNING 
 

 

Det här arbetet handlar om planering och genomförande av en experimentell 

klassisk pianokonsert skräddarsydd för en oerfaren publik. Konserten var min 

masterexamenskonsert och dess inspelning hör till denna dokumentation. Syftet i 

detta arbete var att utveckla mina pianistiska kunskaper genom att analysera mitt 

konsertprogram och mina inspelningar, samt att öka den ovana publikens 

musikförståelse och väcka deras intresse för klassisk musik genom att använda tre 

olika utommusikaliska resurser på konserten. De resurserna var  

1. PowerPoint- bilder  

2. kläder och  

3. muntlig presentation. 

 

Information om publikens åsikter samlades in med hjälp av en enkät och muntlig 

feedback. Jag har analyserat min pianistiska utveckling under denna process, 

genom de inspelningar och anteckningar som jag har gjort, efter att ha framfört ett 

konsertprogram vid tre olika tillfällen. Resultatet av detta arbete är ett exempel på 

konsertplanering och hur en klassisk pianokonsert kan inkludera flera sinnen. 

 

 

 

Nyckelord: konsertplanering, experimentell, piano, visuella effekter 

 

 

 

 



 

 

Introduktion 

Musik är ett språk. Jag föddes i en familj av musiker, så mitt musikaliska 

öra utvecklades parallellt som jag lärde mig att gå och att tala. Inte alla 

tycker det är nödvändigt att lyssna på musik men det har bevisats flera 

gånger att särskilt klassisk musik påverkar oss positivt. Musikutbildning 

sägs öka matematiska kunskaper och allmän intelligens. Musik är också ett 

internationellt sätt att förmedla känslor och upplevelser.  

Jag har många vänner som inte är intresserade av klassisk musik och några 

som inte lyssnar på musik i över huvud taget. Det är ganska elakt att säga, 

och stämmer inte faktiskt heller, men nästan alla av dem kallar sig själva 

”omusikaliska”. Dessa ”omusikaliska” människor är den målgrupp jag 

försöker nå i mitt examensarbete, så att de bättre ska förstå mitt musikaliska 

liv och dra nytta av musikens välgörande kraft. Kraften är ju dessutom som 

starkast när musiken upplevs live på en konsert, tycker jag.  

För att åstadkomma det ovan nämnda syftet måste jag ta reda på hur jag kan 

få målgruppen att trivas på klassiska konserter och eftersom jag själv är 

pianist, kommer jag helt fokusera på pianomusik. Arbetets ändamål är att 

erbjuda en så bra chans som möjligt för min målgrupp att förstå och därmed 

njuta av klassisk pianomusik i form av – såklart – en pianokonsert!  

Till att börja med antar jag att publiken redan har lockats till konsertsalen: 

mitt examensarbete kommer därför inte att beskriva processen för att 

marknadsföra själva konserten utan istället förklara vad som i själva verket 

händer på konserten för att tydliggöra det musiken vill säga. Jag fokuserar 

på just en konsertupplevelse och inte bara vilken musikalisk upplevelse som 

helst, eftersom jag då kan vara där själv och påverka publikens mottagande, 

iaktta deras reaktioner och låta dem uppleva en konsertsituation med flera 

sinnen. 

 

Bakgrund 

I mitt kandidatexamensarbete försökte jag ta reda på vilken typ av klassisk 

musik som passar en oerfaren publik bäst och vilka instrument som enligt 

dem låter bäst. Fastän det här arbetet fokuserar på en pianokonsert, kommer 

min undersökning grunda sig på de saker jag lärde mig i det tidigare 

projektet. 

Jag skrev mitt kandidatexamensarbete med syftet att bygga en slags 

inspirationskälla för musiker som försöker planera intressanta 

konsertprogram åt en bredare publik. Jag organiserade då en konsert på ett 

café i centrala Åbo dit jag bjöd in dem i min bekantskapskrets som inte 

vanligtvis lyssnar på klassisk musik. Programmet innehöll en mångfald 

olika instrument och musik från olika tidsperioder. Jag bad publiken att 
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skriva ned sina tankar på programblanketter: till exempel vilka instrument 

de tyckte lät bäst och vilka musikstycken de gillade mest. Eftersom denna 

uppsats bara handlar om pianomusik behöver jag informationen jag fick i 

mitt tidigare arbete om den oerfarna publikens preferenser om styckena.  

Enligt min kandidatuppsats som ska refereras här, är min slutsats den att det 

är lättare att följa med i musiken om ett långt stycke (stycken som betraktas 

”långa” av målgruppen är vanligtvis längre än 10 minuter) har fler satser. 

Om ett sådant stycke bara har en sats så är det bäst ifall det är skrivet 

antingen i rondoform eller att det har ett eller fler teman som används 

många gånger. Ett bra konsertprogram borde i sin helhet inkludera så 

mångsidiga stycken som möjligt med mer annorlunda karaktärer. (Turunen 

2014, s 28-29) 

Vid framförande till en publik som kanske inte känner till styckena eller 

möjligtvis har fördomar om klassiska konserter, är det bra att försöka skapa 

en bra kontakt mellan publiken och musikerna. Nästan alla har ju någon 

gång haft anledning att prata inför människor, och därmed vet nästan alla 

hur det känns att vara nervös. Nervositet borde undvikas oavsett, men 

särskilt en oerfaren publik uppskattar en avslappnad stämning mer än 

perfekt pianoteknik. (Turunen 2014, s 29)  

Trots att man inte nödvändigtvis behöver förstå musik som sitt modersmål, 

är det en bra idé att muntligt presentera styckena. En bra presentation ger en 

oerfaren publik verktyg för en bättre förståelse om vad musikerna vill 

berätta genom deras spel. Till en viss grad fungerar lite fri diskussion mellan 

styckena: har publiken någonting annat att göra förutom att lyssna på musik 

så tröttnar de inte sådär snabbt och kan ta emot musikens budskap på ett mer 

effektivt sätt. Man får ändå inte glömma bort att musiken borde vara i 

centrum och inte bara i bakgrunden. (Turunen 2014, s 30-32) 

Med dessa tankar som utgångspunkt har jag planerat mitt 

examenskonsertprogram. Programmet är följande: 1. Ludwig van 

Beethovens pianosonat opus 109, 2. Frédéric Chopins fantasi opus 49, 3. 

Isaac Albeniz’ Jerez från Iberia- serien och 4. Alberto Ginasteras pianosonat 

opus 22. Jag kommer senare att vidareutveckla lite varför jag valde just 

dessa fyra stycken. Den allra största orsaken var att bjuda en ovan publik på 

en mångsidig och stark musikalisk upplevelse. 

Men varför är det så viktigt att ha starka musikaliska upplevelser? Musik är 

inte bara en av våra viktigaste kulturyttringar nuförtiden utan den har även 

spelat en roll i vår evolution. Den har exempelvis stärkt vi-känslan inom 

gruppen och gjort det lättare att attrahera en partner. Enligt 

evolutionspsykologen Stephen Pinker i en artikel av Cecilia Christner Riad i 

magasinet Forskning och framsteg uttrycker musik något utöver vanliga ord 

och korsar kulturella gränser. Det finns också ett förhållande mellan psykisk 

hälsa och musikens kapacitet att väcka positiva emotioner. (Christner Riad 

2009)  

Musik underblåser minnet och kreativiteten. Därmed kan det kreativa 

minnet lättare göra viktiga upptäckter. Vad Einstein, Chopin, Mozart och till 

exempel Hitchcock har gemensamt är att de utforskade sin fantasi och 



6 

kreativitet regelbundet. Att lyssna på instrumental musik är utmanande i sig 

själv, därför att hjärnan då skapar en berättelse om det man hör. Att spela 

fungerar på samma sätt: ett instrument ger en musiker förmågan att 

kommunicera utan ord. Båda lyssnandet och spelet tränar kreativiteten samt 

intellektet. Inte alla musikstilar är tilltalande för alla, men det är viktigt att 

vara öppen för nya erfarenheter. (Negrin 2015) 

   

Musik är en kraftkälla och dess energi upplevs bäst på konserter, där man 

inte har så mycket annat att fokusera på. I mitt arbete tar jag 

konsertupplevelsen ytterligare ett steg framåt genom att använda 

utommusikaliska resurser, för att locka fram publikens fokus med någonting 

för både hörsel och syn. Med bättre fokus kommer bättre förståelse och ju 

mer man förstår av musiken, desto mer intensiv blir konsertupplevelsen. 

”Det viktigaste är att kunna påverkas av musiken och att kunna uttrycka 

känslor genom den” (Christner Riad 2009). Detta arbete är mitt försök att ta 

fram viktig information från båda sidor av konsertupplevelsen. Mina 

utommusikaliska resurser på konserterna innefattar bakgrundsbilder, kläder 

och presentation. Jag ska senare vidareutveckla mina val och hur jag tänkte 

använda dem. 

 

Syfte 

Stephen Hawkings ”A brief history of time” (1988), en bok om svarta hål 

och tidens begynnelse, är fortfarande populär och uppskattad av många på 

grund av att han skriver på ett sätt som alla förstår, inte bara forskarna. I 

mitt arbete försöker jag göra detsamma med pianokonserter. Mitt syfte är att 

bjuda på en så stark och högkvalitativ pianomusikupplevelse som möjligt 

för alla, utöver de som redan besöker klassiska konserter, lyssnar på klassisk 

musik, eller själv spelar piano.  

 

Jag försöker också hitta orsakerna till uppkomna känslor angående mitt eget 

spel: varför lyckades jag i mitt framförande just den här eller den här 

gången, varför det kändes bra att spela för just den här eller den här 

publiken. Jag hoppas att mitt arbete kan resultera i något formulär som kan 

användas av andra musiker som tips för framgångsrika konserter ur både 

deras och publikens synpunkt. 

 

Mina frågor är:  

 

1. Hur kan utommusikaliska resurser stödja publikens musikaliska 

upplevelse på pianokonserter? 

2. Hur kan jag som pianist tydligt uttrycka allt jag vill säga genom mitt 

framförande? 
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Mina två konserter kommer att äga rum den 29:e mars på Wäinö Aaltonens 

Museum i Åbo och 9:e april på Konstakademien i Stockholm, varav den 

sistnämnda är den offentliga examenskonserten. Jag valde de 

konsertlokalerna därför att de är båda konstmuseer och passar därför mitt 

plan att använda visuella metoder med musik. Eftersom mitt arbete är en 

utprovning av nya medel att fånga ny publik, kan jag inte komma fram till 

någon allmän lösning till mina frågor. I bästa fall kan nya människor bli 

fångade av klassisk pianomusik. Det är viktigt att få fler människor 

intresserade av klassisk musik, såväl för de ovannämnda sociala och 

psykologiska orsakerna samt för att upprätthålla kulturella traditioner med 

nya metoder. Kanske kan absolut klassisk musik bli mer lockande när den 

kryddas med fantasifulla utommusikaliska effekter. Genom informationen 

jag tar fram i detta arbete försöker jag bli en bättre pianist och samtidigt 

inspirera mina kollegor till att förbättra även deras framförande. 

 

Metod 

Merparten av konsertplaneringen jag gör i detta arbete är baserat på mina 

tidigare erfarenheter och antaganden. Detta arbete handlar dels om min egen 

uppväxt som pianist och dels om den ovana publikens tankar kring en 

klassisk pianokonsert. Efter mina experimentella konserter skriver jag ned 

mina personliga iakttagelser om mina upplevelser, samt tar reda på hur min 

publik upplevde konserterna. För detta ändamål måste jag välja rätta 

metoder för att få fram information. 

Aktiv observerande och intervjuer 

Eftersom hälften av denna uppsats gäller min egen uppväxt som pianist, är 

mina egna iakttagelser en av mina viktigaste informationskällorna. När man 

observerar aktivt, får alla sinnen jobba på ett mer aktivt sätt än i någon 

vardaglig situation. Med aktiv observerande försöker man analysera vanliga 

situationer djupare. (Anttila 2005, s 190) Detta sker här genom framförandet 

av en konsert, samt också dess förberedelser och epilog.  

Till den senare hälften av detta arbete behövs information om målgruppens 

musikförståelse och förutfattade meningar om klassisk musik. Vill man få 

information så är det naturligt att helt enkelt fråga (Ruusuvuori & Tiittula 

2005, s 9). Jag tänkte att det hade varit idealiskt att ha en kort intervju med 

några ur min målgrupp innan och efter konserterna. När intervjuaren leder 

samtalet och intervjun sker på hens initiativ, är det så kallat strukturerad 

intervju (Eskola & Suoranta 1998, s 87-88). Genom att arrangera en intervju 

med några av min målgrupp, kombinerat med ett kortare samtal med 

publiken efter konserterna, kan jag få information om deras åsikter och 

tankar i en avslappnad miljö, utan att besvära dem med många frågor.  
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Enkät 

Jag förutsätter att jag inte personligen kommer att kunna intervjua alla 

individer i min målgrupp. Mitt arbete behöver ändå en mångfald av åsikter 

och erfarenheter. Frågor om hur man upplever musik kan vara väldigt 

personliga och det är därför jag utformar en enkät. Enkäter är ett effektivt 

sätt att ta reda på främmande människors tankar om nästan vad som helst. 

Alla deltagare svarar anonymt och blir då förmodligen mer angelägna om att 

svara. (Bertram 2009, s 4). Enkäten kommer att delas ut i början på mina 

konserter och samlas in efter ett tag, då publiken haft tid på sig att fylla i 

enkäten. Frågorna och svarsalternativen måste vara lätta att förstå och 

enkäten ska vara enkelt utformad för att inte störa och ta fokus från själva 

konserten. Enligt William Foddy (1993, s 13) betraktas enkäten oftast som 

en metod för kvantitativ forskning och ett sätt att skapa allmänna betydelser. 

Trots att det är omöjligt att utläsa vad som är ”rätt” eller ”fel”, när det gäller 

konstnärliga frågor, kan enkäten ändå resultera i intressanta riktlinjer för 

konsertplanering i framtiden. 

Även om mitt projekt fokuserar på oerfarna lyssnare av klassisk musik, 

antar jag att det också kommer att finnas publik som inte finns i målgruppen 

på mina konserter. Enkätens första fråga blir därför om man ofta lyssnar på 

klassisk musik eller inte. Frågorna måste dessutom vara formulerade så, att 

vem som helst kan svara dem. Exempelvis så kommer jag inte att be 

publiken att göra en harmonisk analys av Ginasteras dissonanser. På grund 

av att programmet redan är bestämt utifrån informationen jag fick i min 

kandidatuppsats, kommer enkäten inte heller att fokusera på vilket stycke 

publiken föredrar. I stället kommer den att svara på mina två huvudsakliga 

frågor: 1. hur jag som pianist kan erbjuda en så stark pianomusikupplevelse 

som möjligt, samt 2. hur mina utommusikaliska effekter påverkar den.  

Det är svårt att betygsätta konstnärliga upplevelser, men samtidigt är det 

mer tidskrävande att svara på enkätsfrågor med fri text. Jag har därför 

bestämt att använda en liten betygsskala samt låta publiken kortfattat 

beskriva det de hörde. Efter konserten får de också möjligheten att berätta 

lite mer detaljerat kring sina upplevelser. 

Enkäten fylls i mellan styckena och en presentatör ger publiken 

instruktioner om hur den ska fyllas i. Mina frågeställningar handlar om hur 

mitt framförande, samt utommusikaliska metoder främjar publikens 

musikförståelse, så är enkätens frågor utformade enligt följande: 

1. Inför konserten: lyssnar du ofta på klassisk musik? ja / nej 

2. Med varje stycke 

a. Beskriva med 1-3 adjektiv vad du precis hörde 

b. Mellan 1-5 hur starka känslor väckte musiken? (5 väldigt 

starka, 1 inte starka alls) 

c. Utommusikaliska saker 
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i. Hur påverkade presentation din upplevelse? (5 gjorde 

det mycket mer intressant, 1 spelade ingen roll)  

ii. Hur påverkade pianistens kläder din upplevelse? (- ”-) 

iii. Hur påverkade bilder din upplevelse? (- ” -) 

iv. Motsvarade presentationen och det du såg på scenen 

det hur stycket lät? (5 väldigt mycket, 1 inte alls) 

d. Pianistens spel 

i. Verkade pianisten avslappnad? (5 helt avslappnad, 1 

jättenervös) 

ii. Lyckades pianisten skapa en mångfald annorlunda 

klanger? (5 pianot lät jättemångsidigt, 1 pianot lät 

monoton) 

iii. Hurdan var pianistens scennärvaro?  

3. Till slut: vilket av de fyra musikframförande tyckte du bäst om? 

Särskilt den sista frågan måste formuleras tydligt, så att publiken vet att jag 

menar favoritframförande, inte favoritstycke. 

 

Utommusikaliska metoder 

Mycket av hur man förstår musik beror på platsen och sammanhanget den 

framförs i (Larsson 2013, s 27). Även om jag inte kan påverka min publiks 

humör de dagarna jag har mina konserter, kan jag ändå försöka fånga dem i 

musikens värld under den tid vi har tillsammans och få dem att glömma allt 

annat. Musik är en av våra viktigaste och mest tillgängliga kulturyttringar i 

dag och den har en stor förmåga att väcka positiva känslor i vardagen 

(Christner Riad 2009). Enligt Christner Riad upplevs känslan att vara 

hemma oftast på ett positivt sätt och därför tror jag att de som känner igen 

sig i musiken trivs på konserter. 

Det finns människor som är konstnärliga även om de inte lyssnar på klassisk 

musik speciellt mycket. Därför bestämde jag mig, för att använda 

utommusikaliska tekniker för att stöda mitt framförande och tydliggöra för 

hela publiken vad musiken vill säga dem. Kanske kan visuella metoder få 

fler att nå den hemmakänslan som ger starka musikupplevelser. Många av 

dem jag intervjuade för mitt kandidatexamensarbete sa att de njöt av balett 

och opera fast de inte är stora konsumenter av klassisk musik. Nästan alla 

visste vad som händer i Tsaikovskijs Svansjön till exempel. (Turunen 2014, 

s 19-20)  
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Bild 1: Tori Amos och hennes färgrika scenografi 

En av mina kompisar säger att hon är 

mindre musikalisk än en hörselskadad 

björn. Hon hörde mig spela 

Beethovens berömda pianosonat ”Das 

Lebewohl” (opus 81a) vid två olika 

tillfällen. Jag var själv mera nöjd med 

första tillfället, men hon höll inte med. 

Skillnaden var att inför det andra 

tillfället hade jag berättat för henne 

vad stycket handlar om. I den första 

satsen säger två vänner adjö, osäkra på 

om de någonsin kommer träffas igen, i 

den andra satsen saknar de varandra och befinner sig på långt avstånd från 

varandra, och tredje satsen beskriver deras glada återseende. Efter att jag 

berättat den här sammanfattningen för henne gillade hon stycket mer än 

förut (Turunen 2014, s 22). Det var alltså en tydligt intresseskapande faktor 

att veta lite om vad kompositören hade tänkt. Min målgrupp verkar vara 

fascinerad av sagan bakom musiken och det man ser på scenen. 

Precis som singer-songwriter Tori Amos (bild 1), använder också klassiska 

musiker ibland visuella tekniker. Bland klassiska pianister återfinns 

exempelvis Peter Friis Johansson, som använder sig av sådana tekniker på 

sina konserter. På Bild 2 visas en skärmbild från en konsert på 

Konstakademiens Piano Visions- serie där han spelade Beethoven med en 

video i bakgrunden. Publiken kunde där läsa om Beethovens liv samtidigt 

som de lyssnade. Konserten var en bra blandning av information, film och 

musik. 

 

Bild 2: Peter Friis Johansson på Konstakademien 
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Jag tänkte gå ett steg vidare och ge publiken ännu fler verktyg för att väcka 

publikens fantasi på mina konserter. De kommer att få hela paketet med 

följande de utommusikaliska metoderna: 

- presentation 

- kläder 

- power point- bilder 

Presentationens fördel är precis som nämnts ovan: förmågan att ge lyssnaren 

en startpunkt för sin musikaliska förståelse. Till båda mina konserter 

kommer jag dessutom låta en person presentera varje stycke under det att 

jag går av scenen och byter kläder.  

Klädseln är jätteviktig för mig för att kunna vara helt avslappnad på scen, 

och ”i karaktär”. Dessutom är jag en högskoleexaminerad formgivare 

specialiserad i klädesdesign. Judith Bowden, som är kostymör vid en 

kanadensisk teater, säger att kläder hjälper skådespelarna att korsa över till 

pjäsens värld. Utan bra kostymer saknas 50 procent av det fysiska och 

mentala stöd som varje skådespelare behöver. (Bowden 2016). Därmed kan 

kläder vara konst, precis som musik eller tavlor. Enligt vad Liljevalchs 

konsthalls kuratorer Sofia Hedman och Serge Martynov tycker, ”modet 

påverkar oss alla, oavsett om vi följer det eller tar spjärn mot det”. Även fast 

de bara är en fasad, har alla någon uppfattning om hur kläder kan påverka 

vårt självförtroende. Vill man spela trovärdigt måste man också känna sig 

självsäker. (Hedman & Martynov 2016). 

På ett sätt kan en pianokonsert ses som en liten teaterproduktion. Parallellt 

med kostymer är också scenografi viktig. Ett enkelt sätt att nå den rätta 

stämningen i konsertsalen är att använda bakgrundsbilder. Möjligen kan 

också min enkät räknas som en utommusikalisk metod då den förstärker 

publikens fokus på att tänka över sina svar medan de lyssnar. När man har 

enkäten att tänka på, kläder och bilder att kolla på, samt presentatör att 

lyssna på, så kan man helt fokusera på konserten.  

Innan jag bestämmer vilka bilder som ska visas, vilka kläder jag ska ha på 

mig och vad presentatören ska säga, måste jag förklara hur jag själv 

upplever mitt program. Utan att veta precis vad jag vill meddela publiken 

kan jag inte vara säker på hur jag bäst ska utnyttja mina utommusikaliska 

metoder.  

 

Musikanalys  

När jag valde mitt konsertprogram tänkte jag att de följande kriterierna var 

viktiga: 1. programmet måste vara tillräckligt krävande och långt för en 

masterexamen men inte för långt för en oerfaren publik, 2. det måste 

innehålla stycken i olika stilar, 3. jag måste älska hela programmet och göra 

mitt bästa med programvalet så att en oerfaren publik känner detsamma. 
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Dessutom måste programmet 4. vara så bekvämt som möjligt för mig att 

spela genom, och 5. det måste finnas någon logik i den ur publikens 

synpunkt. Konsertprogrammet i sin helhet finns i appendix. Att spela alla 

stycken i kronologisk ordning verkar att vara en bra lösning. Alla fyra 

stycken är svåra att inleda med, dock Beethovens sonat den lättaste eftersom 

i den får man möjlighet att värma upp fingrarna ganska länge innan de första 

snabba partierna inträder. Programmet är väldigt personligt och visar mina 

musikpreferenser samt innehåller en blandning av mainstream klassisk 

pianorepertoar och verk som inte hörs ofta. 

Ludwig van Beethovens pianosonat op. 109 var sedan länge ett givet val till 

programmet. Oftast är någonting från den wienklassicistiska perioden 

obligatoriskt i ett masterprogram och Beethoven är en av de mest 

fundamentala kompositörerna i pianomusikens historia. Man kan säkert säga 

att alla professionella pianister bör ha spelat någonting av honom. 

Beethovens 32 pianosonater, varav sonaten op. 109 är den 30:e, är några av 

de mest berömda och hyllade verk i hela den klassiska pianorepertoaren. 

Op. 109 komponerades ganska sent i Beethovens liv (år 1820, han dog i 

1827) och stycket hör faktiskt både till den wienklassicistiska och den 

romantiska stilperioden.  

Sonaten börjar väldigt mjukt men snart hör man Beethovens kännetecken, 

hans förmåga att överraska och skapa starka kontraster mellan mjukt och 

hårt, långsamt och snabbt, ljus och skugga. Det är därför Beethovens musik 

kräver pianistens totala engagemang. Till exempel måste varje crescendo 

utföras helt som tonsättaren skriver utan att avfrasera kadenserna. Speciellt 

några avsnitt i den första satsen låter ganska improvisatoriska fast 

tonsättaren visste precis vad han gjorde. Som alla sonaterna innehåller opus 

109 många svårigheter för pianister, både tekniskt och musikaliskt. 

Beethoven brydde sig inte om gamla regler kring komposition och mycket 

av vad han skrev saknar motstycke. (Bazzana 1992; Korsyn 1983).  

 

Sonatens andra sats är kort, rytmisk och stormig. Ändringen från E- dur till 

e- moll och pp till FF sker plötsligt och känns väldigt dramatisk. Mer än 

hälften av sonaten utgörs av den sista satsen som har ett tema som 

utgångspunkt, med olika variationer. Enligt Korsyn (1983) skriver 

Beethoven musik för musikens skull, utan onödig dramaturgi. Det är därför 

hans musik handlar om det verkliga livet och dess oförutsägbarhet. Pianister 

säger ofta att ju äldre man blir desto bättre förstår man Beethovens musik. 

Jag tycker att detta hörs i sonatens slut när cirkeln sluts och temat 

återvänder: samma tema som hördes i början av den sista satsen låter 

bekant, men annorlunda på samma gång. På ett sätt påminner det om att 

återvända hem efter en lång resa. 

Chopins Fantasi opus 49 är ett stort stycke som inte tillhör någon av hans 

stora pianosamlingar såsom Nocturner, Etuder eller Polonaiser. Till skillnad 

från Beethovens sonat ville jag inkludera Fantasin, eftersom att den är ett 

ensamstående verk. Fantasin är ett bra exempel på den romantiska stilen och 

Chopin är en av de viktigaste pianokompositörer som någonsin levat. 

Komponerat 1841, namnet ”fantasi” antyder någon slags frihet från 
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artistiska regler och ett mycket starkt, romantiskt uttryckssätt. När man 

lyssnar på de största pianostjärnornas inspelningar så är det klart att 

fantasins form och budskap är svåra att tolka entydigt. (Bieleki 2016). 

Enligt journalisten Johannes Pauli skrev pianisten Arthur Rubinstein i sina 

memoarer att ”när han växte upp var den allmänna uppfattningen att Chopin 

var en ung, sjuk, romantisk figur som skrev sentimental pianomusik” (Pauli 

2010). Chopins liv var väldigt kort och dramatiskt. Han hade tuberkulos, 

befann sig i exil från Polen och gillade inte att spela framför hundratals 

människor. Chopin var kanske lite inåtvänd som person, men som 

kompositör var han väldigt kraftfull (Pauli 2010). 

För mig betyder ordet ”fantasi” en flykt från verkligheten och det ger 

pianisten stor frihet. Jag tycker, att hela fantasin med dess bedrägliga 

kadenser påminner om Alice i underlandet när hon faller i ett kaninhål. 

Stycket är liksom en nöjestur i en föreställningsvärld, där man ibland bara 

kan njuta av den fina utsikten och sen plötsligt försvinner jorden under 

fötterna och man åker snabbt framåt till det okända. 

Efter de två mycket berömda kompositörerna Beethoven och Chopin 

fortsätter min konsert med verk från Albeniz och Ginastera som inte 

framförs lika ofta av pianister. Jag har tidigare spelat ett stycke (El Albaicín) 

ur Albeniz stora mästerverk, den tolvdelade cykeln Iberia, och planerat att 

spela fler. Jerez är cykelns längsta stycke med två teman varav det andra 

byggs upp i flera minuter till en stor höjdpunkt där det första temat 

återvänder. Stycket är säkert något av de mest tekniskt och musikaliskt 

krävande i hela den klassiska pianorepertoaren. I Jerez blandar Albeniz total 

stillhet och majestätiska ljudväggar. Jag lyssnade på stycket åtminstone en 

gång per dag i nästan ett år innan jag började arbetet, så det var ett självklart 

val till programmet. 

Professor Guillermo González skriver i sin 1998 revidering av Iberiaserien 

att Albeniz komponerade med tanke på möjlighet att orkestrera hela verket 

senare (González 1998, s 18). I hela den Iberiacykeln är rytmik och särskilt 

harmoni och olika tonfärger ofta mer framstående än melodin och tonarterna 

kan ändras plötsligt utan förvarning (Criswell 1943, s 74, 104).  

Varje stycke i cykeln är uppkallat efter spanska byar och städer på den 

Iberia halvön. Jerez är en by nära den portugisiska gränsen. Några avsnitt i 

stycket påminner om den spanska cante jondo vilken framförs långsamt och 

melankoliskt och blir avbruten av gitarrer och rytminstrument. De avbrott är 

kryddade med många förslag och orgelpunkter, som däremot påminner om 

cante jondos ackompanjemang. (Criswell 1943, s 111, 134). 

Första gången jag såg noterna på Jerez, noterade jag att Albeniz inte har 

sparat på noterna: han skriver lager på lager och utnyttjar pianistens tio 

fingrar maximalt. Tonsättaren skriver väldigt mycket instruktioner, eftersom 

pianot har flera olika roller och borde låta som många olika instrument på 

samma gång. En av pianistens utmaningar är att få några av styckets avsnitt 

att låta som diskussioner mellan sångsolist och rytminstrument. Samtidigt 

får man inte glömma den genomgående spanska stoltheten, som formar 

styckets ryggrad.  



14 

Ginasteras pianosonat opus 22 (komponerad 1952) är ett av hans mest 

populära pianoverk, men ändå inte speciellt välkänd av många pianister. Jag 

ville ha sonaten i mitt program på grund av det och eftersom jag själv aldrig 

har spelat Ginastera förut och tänker att sonaten är ett bra tillägg till min 

pianorepertoar. Sonat op. 22 är en stark kontrast till Chopin och Beethoven. 

Det mest väsentliga i verket är antingen stark perkussivitet, där rytm i stället 

för melodi står i fokus eller rytmens oklarhet, ibland till och med känslan av 

rytmens frånvaro. (Lin 2013, s 35-40). Liksom i Albeniz, kan pianisten 

ibland kasta bort sin ”pianism”, låtsas att spela något helt annat instrument 

och använda tekniker som inte används i den klassiska pianorepertoaren. 

Ginastera blandade i sina kompositioner Västeuropeiska musiktraditioner 

med sång och dansstilar från sitt hemland Argentina. Liksom hemlandet, så 

kan Ginasteras musik beskrivas som en kulturell mötesplats. (Lin 2013, s 1). 

Sonaten är full av maskulinitet som härrör från argentinsk malambodans 

som var populär bland argentinska ”cowboys”, gauchos. Exklusivt för män, 

var malambo en tävling mellan gauchos där det inte fanns lyrik utan bara 

rytm och där syftet var att visa sin skicklighet och vara duktigare än de 

andra. (Lin 2013, s 20-23). Samtidigt är det tydligt att europeiska 

kompositörer såsom Beethoven har påverkat Ginasteras arbete. Det är 

väldigt lätt att hitta sonat- och rondoformsreferenser nästan vid första 

bekantskapen med noterna.  

Alla fyra satser är speciella men de alla har gemensamt att de upprepar 

några korta fraser i början och återvänder till samma teman i samma tonart 

senare. Uppenbarligen var kompositörens syfte att tydliggöra det tonala 

centrat innan att vidareutveckla satserna, vilket är särskild viktigt enligt min 

åsikt när mycket av vad som händer inte är i någon traditionell dur eller 

moll. (Lin 2013, s 40-46). Jag hoppas att styckets rock’n’roll-känsla och 

brist på rena ackord passar den publik som tycker att de inte förstår klassisk 

musik. Sydamerikanskt temperament blandat med nordiska omgivningar ger 

konserten en bra final. 

 

Konsertdagbok och inspelningar 

När det gäller mitt eget framförande och min pianistiska utveckling kan jag 

använda kunskapen jag får av mina lärare och inspirationen jag får från 

mina kollegor. I slutändan är jag den enda som kan hjälpa mig att utvecklas 

som musiker, därför är informationen som kommer från mina egna 

konserterfarenheter det väsentliga och mest betydelsefulla för denna 

uppsats. Jag ska skriva några korta anteckningar innan och efter mina 

konserter om hur det kändes att spela för en publik och vad jag antar var 

orsakerna bakom framgång eller misslyckande.  

För att bredda min synvinkel och få bättre vetenskap om hur mina konserter 

i själva verket gick, måste jag också lyssna på eller titta på en inspelning av 

dem. Jag bokade ytterligare ett konsertdatum för att provspela mitt program 

i sin helhet innan de två bestämda konserter. Enligt min tidigare erfarenhet 

blir ett program bättre och säkrare med varje framförande. Eftersom jag inte 
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ville riskera att min premiärkonsert med mitt program skulle bli inför 

publiken på Wäinö Aaltonens museum, jag genomförde en provkonsert den 

27 februari i Finska Kyrkan i Stockholm. 

 

Förverkligande 

Efter att jag hade tänkt ordentligt på hur jag själv ser på mitt program, 

började jag fundera på konserternas förverkligande. Vanligtvis räcker det 

med massor av högkvalitativ övning inför en konsert, men den här gången 

var det mycket mer att tänka på, på grund av att jag ville visa en ny publik 

en hel värld av klassisk pianomusik under en dryg timme. Konserten döptes 

därför till ”I den klassiska pianomusikens underland – en konsert för de 

nyfikna”.  

Grafisk design 

Jag började med att be en grafisk designer i min bekantskapskrets, att skapa 

mina konsertaffischer. Idén var att mina affischer skulle vara lite annorlunda 

än konsertaffischer vanligtvis är på Kungliga Musikhögskolan och att vem 

som helst direkt förstår att det handlar om en pianokonsert. Jag ville trycka 

affischen i fyra olika färger, eftersom mina konserter har fyra olika stycken. 

Det tog inte lång tid att bestämma vilka färger som skulle användas: det var 

som om mitt undermedvetna redan upplevt mitt program på ett synestetiskt 

sätt. I synestesi är två eller flera sinnen sammankopplade och man kan 

Bild 3: Affischbakgrund, färg 1 (gjort av Nejra Lagumdzija) 
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exempelvis beskriva hur något ljud ser ut. Annars hade det varit ganska 

svårt att tvinga mig själv att visualisera musiken. Beethovens sonat 

påminner mig om ljus solnedgångslila, kanske på grund av känslan av frid 

man känner vid sonatens slut. Chopins fantasi är vårgrön och jag föreställer 

mig någon skogsmiljö där en fedrottning bor. Albeniz värld är gul som 

Spaniens heta sommardagar och Ginasteras rock’n’roll stämning kräver 

förstås lite rött. 

 

 
Bild 4: Affischbakgrund, färg 2 
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Bild 5: Affischbakgrund, färg 3 

 

Bild 6: Affischbakgrund, färg 4 

Efter att ha sett alla bakgrundsbilder för mina affischer tänkte jag också att 

använda dem i min PowerPoint- presentation för under tiden då 

presentatören pratar. Färg kan troligtvis omedvetet leda publiken till det 

nästa styckets stämning.  

Innan jag började fundera på PowerPoint- presentationen, tänkte jag på mina 

klädesval. Jag ville visa publiken mina kunskapers mångfald, genom att 

själv sy en så stor del av mina konsertkläder. Det var också viktigt att hitta 

kläder som är bekväma att spela i och visuellt motsvarar den känslan jag får 
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när jag lyssnar på mina stycken. Jag besökte Liljevalchs konsthalls 

modeutställning ”Utopian bodies” i hopp om att få inspiration.  

 

Bild 7: Liljevalchs konsthalls vita rum / Ett plagg som ett uttrycksmedel 

Fjärilar och dragkedjor – klädesval 

Utställningen hos Liljevalchs var mångsidig och påminde alla besökare om 

hur kraftfulla kläder kan vara (bild 7). Enligt utställningens kuratorer, får 

kläder oss ”att minnas det förflutna och ibland tillskrivs magiska 

egenskaper”. (Hedman & Martynov 2015). Alla rum hade olika teman, som 

antingen var bestämda på ett visuellt sätt eller som hade någon djupare 

betydelse. I ett rum var allt alldeles vitt och ett annat rum var mycket 

färgrikt. Dessa rum visade hur kläder kan skapa en viss stämning. Flera 

kända personer, bland annat Christian Lacroix och Twiggy, hade ombetts att 

visa var sitt plagg som berättar en personlig historia. De kläderna kunde ha 

varit vilka kläder som helst, men de fick ett konstnärligt värde på grund av 

sin bakgrund. Kläder kan vara kontroversiella, vackra, fula, meningslösa 

eller värdefulla medel för ett kulturellt uttryck. 
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Bild 8: Chopin- jacka 

 

Jag började planera mina konsertkläder utifrån det jag redan hade, eftersom 

jag fortfarande ville använda så mycket tid som möjligt för övning. Det 

plagget jag valde ut först var en nästan knälång sidenjacka i en blandning av 

orange och rosa, som består av tryckta mönster av rosor och nycklar. Jag 

hittade den i Åbo i vårt gamla hus, men ingen visste varifrån den 

ursprungligen var inköpt. Så den var perfekt för min konsert och speciellt 

för Chopins verklighetsfrämmande Fantasi. Med dess nyckel- och rostryck 

påminner den mig om den röda drottningen i Alice i Underlandet (bild 8). 

För någonting lite extra hittade jag fjärilar och blommor som ursprungligen 

var julgransdekorationer och bestämde mig för, att använda dem som 

accessoarer. 

Fjärilarna passade bäst med sidenjackan. Av blommorna valde jag två vita 

rosor för att komplettera min Albeniz- look, för att flamencodansare ofta har 

en röd ros i håret. Eftersom Albeniz skriver väldigt många lager av noter, 

bestämde jag för att låta det avspegla sig i mina kläder. Jag hade sytt en 

osymmetrisk randig topp i svart och vitt, som passar lika bra till vardags så 

som till högtider. Den såg fin ut på en längre topp i chartreuse- gult som jag 

också sydde själv och skapade så en fin och livlig kombination med 

tillhörande svarta skor med vita polkaprickar.  

 

Bild 9: Accessoarer för Chopin och Albeniz 
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Bild 10: Albeniz- outfit 

Jag råkade ha två par likadana skor varav det ena var, som sagt, svart med 

vita prickar (bild 11) och det andra helt svart. När man spelar piano är 

pedalbehandlingen en stor del av det klingande resultatet, vilket gör det 

viktigt att inte spela med skor som har för höga klackar särskilt om man inte 

är van vid det. Utifrån denna vetskap tog jag enkla beslutet att byta skor vid 

ett tillfälle under min konsert, på så sätt fick jag den tydliga förändring jag 

ville uppnå, samtidigt som det kändes som om jag hade samma skor på mig 

hela tiden.  
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Bild 11: Skor 

För det sista stycket ville jag framkalla en mer modern rock’n’roll- känsla, 

eftersom Ginasteras musik är så rytmisk och alla satserna i sonaten är 

ungefär lika långa som poplåtar (ca 3 minuter långa).  Jag ville också se ut 

som om jag var en mer formell version av mitt vardagliga jag, som när jag 

går eller cyklar på stan och lyssnar på Minor Threat. Innan konserter sydde 

jag en femtiotalsinspirerad svart kjol och kombinerade den med två av mina 

favorittoppar, varav den ena var svart och specialgjord av mig och den andra 

var rostig röd. Jag använde en egenkonstruerad vit motorcykelväst av 

lyocell på den första konserten men tänkte, att den inte skulle passa så väl 

med kjolen (bild 12). I efterhand var den kanske ändå ett bra val, därför att 

små detaljer försvinner på scenen och man måste våga vara lite mer over-

the-top på konserter än i det vardagliga livet. Vitt hade varit en bra och stark 

kontrast med resten av Ginastera- looken.  

 

Bild 12: Ginastera- look 
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Som smycken hade jag en mycket stor kedja runt halsen (delvis av plast och 

delvis virkad av mig, bild 13) och en fjäril- brosch gjort av dragkedjor (bild 

14). Speciellt den sista var ett bra sätt med dess form och material att 

återspegla mina andra looks. Jag hade sedan länge bestämt mig för att göra 

ett halsband av gamla dragkedjor för min Beethoven- look.  

 

Bild 13: Beethoven- och Ginastera- halsbanddetaljer 

Resten av kläderna till mitt första stycke innefattade en helsvart 

chiffongklänning (bild 15) för att representera Beethovens elaka stil att 

skriva så genomskinligt med traditionella skalor och rena ackord att alla 

misstag hörs klart. Tillsammans med den mjuka klänningen ville jag ha 

någonting hårt, att symbolisera musikens kontraster och därför jag gjorde ett 

stort halsband av dragkedjor (bild 14).  

 

Bild 14: Halsband och brosch 
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Efter att ha valt alla mina 

konsertutstyrslar tänkte jag 

på hur klädbytet kunde ske 

så smidigt som möjligt. Jag 

sydde en lång helsvart och 

neutral ärmlös trikåklänning, 

som skulle bäras under 

andra kläder till musiken av 

Chopin och Albeniz. Jag tog 

på mig tjocka svarta 

strumpbyxor, för att de 

passade med allt, speciellt 

till den genomskinliga 

Beethoven- klänningen. 

Under det första och de två 

sista styckena hade jag 

ärmlösa toppar, men jag 

ville inte riskera att bli för 

kall. En kort svart bolero 

med långa ärmar passade 

perfekt till den första 

sonaten och till de två sista 

styckena valde jag en svart 

långärmad t-shirt som 

lämnade axlarna bara, så att 

man tydligt kunde se var 

konsertkläderna (i det här 

fallet en topp till de sista 

styckena) började och det 

värmande lagret slutade. 

 

 

Från en värld till den nästa – bildval 

Det tar mycket tid att designa och sy kläder, så jag valde mina Power Point- 

bilder utifrån kläderna. För många bilder kunde ha distraherat publiken att 

lyssna till själva pianospelet, så jag bestämde för att bara visa en bild per 

stycke eller en bild per sats. Jag ville också visa någon bild medan 

presentatören pratade och bestämde mig därför att använda de bilder jag 

tidigare visat i uppsatsen, vilka tagits fram av en grafisk designer. Meningen 

var att börja hela Power Point- presentation med den versionen som 

färgmässigt hör ihop med det första stycket och fortsätta på samma sätt: 

innan Chopin den gröna- och innan Albeniz den gula versionen. Jag ville 

också visa mer av mig själv som person och som musiker medan konserten 

Bild 15: Beethoven- klänning 
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fortskred och när jag närmade mig Ginasteras sonat och den looken som 

mest liknar min vardagliga stil så ville jag visa den originella bilden bakom 

grafisk designers arbete (bild 16).  

 

Bild 16: Power Point- bild nr9, det originella fotot av mig på Sibelius Museum i Åbo 11/2013 

Dessutom jag har många gånger sett hur ovana människor reagerar på 

notbilden. De brukar se väldigt imponerande ut och tycker oftast att noterna 

är vackra och att det är intressant att upptäcka hur musiken ser ut på papper. 

Därför bestämde jag mig för att lägga till bilder av mina egna noter på de 

huvudsakliga bakgrundsbilderna. Ganska mycket i mina bildval förhåller sig 

nära mina egna tankar kring mitt program man kan också finna några 

ledtrådar som jag inte tidigare har förklarat för min publik. 

Faktum är att jag använde foton från mitt eget liv till Beethovens sonat. Som 

tidigare sagt, är denna tonsättarens musik ren musik som tolkas och upplevs 

starkare ju äldre man blir och ju större förståelse man får för livets gång. Jag 

ville inte att bilderna skulle ha för mycket innehåll, utan att spara sonatens 

känsla av lugn och ro. De tre foton jag valde har jag själv tagit från vår 

sommarstuga mellan år 2009-2013. Man ser den samma strand från tre olika 

vinklar under tre olika tider på dygnet och tre olika väderförhållanden. 
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Bild 17: PP- bild nr2, Beethovens sonat, sats 1 (ljus och skugga) 

 

Bild 18: PP- bild nr3, Beethovens sonat, sats 2 (stormig, dramatisk) 

 

Bild 19: PP- bild nr4, Beethovens sonat, sats 3 (hem igen) 
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Till Chopins fantasi ville jag visa publiken en färgrik föreställningsvärld. 

Något foto skulle inte ha passat så väl, så jag googlade fram några 

alternativ. Mina alternativ såg ut som skärmbilder av målningar eller 

tecknade filmer. Jag valde en med ett magiskt ljus och ganska mycket grönt 

i den, men jag vet tyvärr inte vem som har gjort animeringen eller vad de 

har tänkt när de gjorde den.  

 

Bild 20: PP- bild nr6, Chopins Fantasi (föreställningsvärld) 

Bakgrundsbilden till Jerez hade jag inga problem att finna: Jerez är ju en 

verklig plats så det var bara att hitta något foto taget i Jerez som passar 

styckets stämning eller min tolkning av stycket. Jag lärde mig att orten i 

själva verket heter Jerez de los Caballeros och hittade en bild av dess kyrka 

Santa María de la Encarnación i varmgult solljus. Därutöver ville jag att 

publiken ska veta var Jerez ligger på kartan, så min Power Point- diabild för 

stycket ser ut som ett vykort. 

 

 

Bild 21: PP- bild nr8, Albeniz Jerez (den spanska värmen) 
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Alla fyra satserna i Ginasteras sonat är av en väldigt annorlunda karaktär 

och därför ville jag ha lika mycket variation i mina bildval. Den första 

satsen med dess beskrivning ”allegro marcato” låter typiskt sydamerikansk 

och energisk. Ett foto av en parad taget i den Argentinska huvudstaden 

Buenos Aires hade precis den samma känslan med gitarrer och en mångfald 

färger. Den andra satsen, ”presto misterioso”, var ganska enkel för mig att 

förstå på ett musikaliskt sätt. Allt är bakom en gardin av dimma och 

mysterium, och det är vad jag ville att bilden ska säga.  

 

Bild 22: PP- bild nr10, Ginasteras sonat, sats 1 (färgrik marsch) 

 

 

Bild 23: PP- bild nr11, Ginasteras sonat, sats 2 (mysterium) 

I den långsamma tredje satsen hör man gitarrtonerna på ett snedvridet sätt, 

som i en narkotisk dröm. När jag hörde satsen för första gången, tänkte jag 

att den liknar Salvador Dalis tavlor, därför fick publiken se smältande 

gitarrer på Power Point. De allra sista minuterna på mina konserter används 
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för Ginasteras fjärde sats. Fjärde satsen med dess flerfaldiga 

fortissimoteckningar och massor av oktaver är som ett musikaliskt 

fyrverkeri, vilket symboliserar det strålande slutet på mina konserter, samt 

mina mästerstudier. 

 

 

Bild 24: PP- bild nr12, Ginasteras sonat, sats 3 (Dali-esque) 

 

 

Bild 25: PP- bild nr13, Ginasteras sonat, sats 4 (grande finale!) 

 

Den muntliga presentationen 

Före mina konserter instruerade jag mina presentatörer under några minuter. 

I Åbo hade jag Olli Hirvonen som är kulturproducent vid Åbo stad, och i 

Stockholm gavs presentationen av Viktor Rydén, en studerande i sång på 
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Kungliga Musikhögskolans kandidatprogram. Jag hade skrivit ett manus 

med allt jag ville att presentatören ska säga. Manuset var utskrivet och jag 

gav det till dem i förväg, så att båda presentatörerna kunde lägga till vad de 

ville och kunde öva lite. Jag gav dem ganska mycket frihet utöver det jag 

skrev i manuset, för att presentationerna inte skulle vara stela, även om de 

läste några saker från papperet.  

Jag visade båda presentatörerna min Power Point och berättade för dem 

vilken bild som hörde ihop med vilket stycke. Vi hade lite problem med 

klockslag på Konstakademien, därför att deras öppettider var ganska 

begränsade under helger och vi hade sedan länge bestämt, att konserten ska 

äga rum på en lördag (den 9 april). Jag bestämde mig för att hoppa över 

tiden då publiken kunde prata fritt, och i stället ombads alla som ville att 

stanna kvar och prata med mig efter konserten. Jag förenklade också min 

enkät så att publiken slapp skriva så mycket och bättre kunde njuta av 

konserten. Hela poängen i mitt examensarbete är att få människor att trivas 

på en pianokonsert. Båda konserterna hade samma struktur för att jag lättare 

skulle kunna analysera resultaten. Strukturen såg ut såhär: 

1. Presentation av konserten och Beethovens sonat (ljuslila affisch som 

bakgrundsbild) 

2. Beethovens sonat (3 olika diabilder) 

3. Presentation av Chopins fantasi (grön affisch som bakgrundsbild, 

pianisten byter kläder) 

4. Chopins fantasi (1 diabild) 

5. Presentation av Albeniz Jerez (gul affisch som bakgrundsbild, 

pianisten byter kläder) 

6. Albeniz Jerez (1 diabild) 

7. Presentation av Ginasteras sonat och påminnelse om konsertens slut 

(den ursprungliga konsertbilden på bakgrund, pianisten byter kläder) 

8. Ginasteras sonat (4 olika diabilder) 

Den muntliga presentationen finns som en bilaga i slutet av uppsatsen.  

 

Enkäten i sin slutgiltiga form 

Jag ville att publiken skulle känna frihet med enkäterna. Det var inte deras 

uppgift att utvärdera min masterexamenskonsert, därför ville jag inte 

uppmana dem att lyssna på ett professionellt sätt. På grund av detta strök jag 

frågorna som handlade om pianoklangen och min scennärvaro, annars hade 

det varit alldeles för mycket att tänka på och distrahera från själva 

stämningen och de känslor och tankar som väcktes. Genom att låta publiken 

kommentera mer fritt kunde jag se i slutresultaten, om jag hade lyckats att 

inspirera dem. Känslor och konstnärliga upplevelser är svåra att bedöma på 
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en skala mellan 1 och 5. I stället bad presentatörerna publiken att ge mig 

muntlig feedback efter konserterna.  

Det var ändå ganska viktigt att få en uppfattning om vem som lyssnar aktivt 

på klassisk musik och vem som inte gör det, så jag behöll den första frågan. 

Jag behöll också delen där jag ville att publiken ska beskriva det de hörde 

med några adjektiv, men slog ihop de specifika frågorna om mina 

utommusikaliska resurser till en ja/nej- fråga. Jag ville ändå veta vilket av 

mina framföranden som var deras favorit, så att jag kunde jämföra publikens 

åsikter med mina egna. Några exemplar på mina besvarade enkäter finns i 

appendix. 

 

 

Bild 26: Enkät 

 

Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera mina resultat både ur publikens och 

min egen synvinkel. Dessutom har jag två olika infallsvinklar: de åsikterna 

jag hade om mitt framförande precis innan eller efter konserterna, och de 

åsikterna jag fick efter att hade granskat inspelningarna. Alla minnesbilder 

från mina framföranden kommer från en liten konsertdagbok, där jag skrev 

mina omedelbara reaktioner efter konserterna. 
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Provkörning i Finska kyrkan 

Min så kallade provkörningskonsert ägde rum den 27 februari i Finska 

kyrkan i Stockholms Gamla Stan. Jag hade avsiktligt enbart bjudit in några 

ur min målgrupp och familjemedlemmar på grund av att programmet delvis 

var väldigt nytt och för att jag vet som musiker att det första framförandet är 

alltid det stressigaste. Samtidigt visste jag att konserten ändå var en riktig 

konsert, i en fin miljö bredvid det kungliga slottet och att information om 

den stod på Finska kyrkans hemsida. Jag fick senare veta att konserten var 

annonserad i Svenska Dagbladet, men var ganska glad över att inte så 

många hade uppmärksammat den.  

Innan konserten var mitt önskemål att bara klara mig tekniskt och komma 

ihåg alla stycken. Jag använde en stor del av min övningstid till Chopins 

fantasi, som jag inte ens kunde spela flytande med noter två veckor innan 

provkörningen. Mina sista två dagar användes nästan endast för Ginasteras 

sonat, därför att den var det näst sista stycket jag hade lärt mig. Jag hade 

haft en paus från den och jag visste efter att ha spelat den på våra 

gemensamma lektioner på KMH att den reagerar väldigt snabbt på övning. 

Om något avsnitt av den känns osäker en dag, kommer det vara helt okej 

dagen efter. Albeniz Jerez var det enda stycket jag hade framfört offentligt 

några gånger innan min examensarbetsprocess, så jag lämnade det i fred. 

Beethovens sonat var ordentligt kontrollerad av professor Staffan Scheja vid 

flera olika tillfällen, därför försökte jag bara komma ihåg allt han hade sagt 

om den och njuta av mitt spel. 

Konserten gick precis som jag hade förutsett: långt ifrån min bästa stund 

som pianist, men ingen större katastrof. Stämningen innan konserten var 

väldigt avslappnad vilket ibland är en prognos för misslyckande. Lite sund 

nervositet hjälper för att skärpa sig på scenen. Den här gången var inget 

undantag, utan det tog ett tag innan jag var helt avslappnad. Jag spelade 

genom hela Beethovens sonat med kalla fingrar och undrade när jag skulle 

bli van vid situationen. Det hände efter sonaten när jag gjorde min korta 

muntliga presentation av Chopins fantasi. Jag hade spelat genom stycket på 

de två föregående gemensamma lektionerna, så jag kände mig väldigt säker 

på vad jag gjorde. Den känslan slog tillbaka emot mig och jag glömde några 

avsnitt och tog om några passager, som en trasig LP- skiva. Trots allt, 

klarade jag mig och kände mig väldigt trygg med flygeln och kyrkan efter 

Chopin. Resten av konserten gick bra, speciellt det stycket jag hade övat 

minst av alla, Jerez. 

Mina känslor på scenen var uppenbarligen smittsamma. Nästan alla som 

hann prata med mig efter konserten sade att de njöt mest av konsertens sista 

hälft. När jag lyssnade på inspelningen kände jag mig väldigt lättad. Jag 

märkte att nästan allt jag spelade var alldeles för snabbt, och visste att om 

jag bara kan ta det lugnt och hålla tempot så kommer programmet att 

fungera strålande. Jag tog därefter fram metronomen och övade vidare. Det 

var en månad tills nästa konsert. 
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Wäinö Aaltonens museum 

Efter att jag hade lyssnat på min inspelning från provkörningskonserten och 

märkte att det skulle ha varit mer övertygande med lite jämnare tempon, 

märkte jag också att det fanns mycket gott i mitt spel. Jag gillade speciellt 

Ginasteras andra sats, som är den tekniskt svåraste av sonatens fyra satser. 

Tempoanteckningen säger ”presto misterioso” och jag hade tänkt att jag 

spelar för långsamt men allt känns långsammare när man framför på konsert 

än hur det i själva verket låter. Jag använde lite för mycket pedal i Finska 

kyrkan, vilket passade just den satsen av Ginasteras sonat, men lät inte bra i 

Beethoven. Det var ganska mycket eko i kyrkan och inte så mycket folk, så 

jag tänkte att det kanske kommer fungera på Wäinö Aaltonens museum, 

men att jag också måste vänja mig med mindre pedal och ännu tydligare 

frasering. 

Den enda musiker som var på min provkörningskonsert var min handledare 

Katarina Ström-Harg. Hon höll med om att jag borde försöka att inte rusa 

iväg och minska min pedalanvändning. Hon föreslog också att jag byter 

programmets ordning och börjar med Albeniz, men det ville jag inte göra på 

grund av en ganska misslyckad konsert på Stockholm Pianofestival i höstas, 

där jag bara spelade Jerez: stycket är jättesvårt att spela först. Jag visste 

också mer om Beethovens sonat än om de andra tre styckena, det vill säga 

att jag kunde till exempel berätta vad varje enskild not på de första två 

raderna heter och vilket ackord finns på slutet av varje sida. Full 

medvetenhet om precis vad som står i noterna är särskilt viktigt i det första 

stycket av ett konsertprogram, därför att man då ännu inte har hunnit bli van 

vid situationen. 

Som sagt så gillade min publik de två sista styckena mest. En av dem sade 

att det var en bra idé att börja med någonting lite mer ”vanligt”, välkänt och 

melodisk. På det sättet lär sig lyssnarens öra att så småningom plocka upp 

mer och mer av pianoklangen och kan uppskatta musik som Albeniz mycket 

bättre så det är bäst att spela sådana stycken i den sista halvan.  

Jag var mest nöjd med Albeniz, men därför att jag har en lite längre historia 

med just det stycket, visste jag också att jag inte bara kan sluta öva det om 

jag råkade lyckas med det en gång. Mitt övningsplan inför Åbo-konserten 

var därför att automatisera de sista två styckena, så att jag kan spela dem i 

sömnen och vara så medveten som möjligt om allt som pågår i de första två 

styckena, så att jag kan lita på min vetskap om jag inte lyckas att slappna av 

totalt.  

Min symaskin är kvar i Åbo där jag kommer ifrån, så mycket av mina 

konsertkläder kunde bara sys där. Jag anlände i Åbo tre dagar innan 

konserten och var väldigt stressad. Jag hade bokat en pianolektion med min 

före detta lärare och det gick inte alls så bra som jag önskat, så jag började 

bli mer och mer nervös för konserten. Dessutom var konserten en del av 

Wäinö Aaltonens museums tisdags-serie, där nästan alla andra artister är 

professorer vid Sibelius Akademi eller åtminstone har en lång karriär bakom 

sig. Det var en stor ära att få en konsert i just den serien och jag ville inte 
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svika organisatörerna. Den största anledningen till min nervositet är att jag 

är uppvuxen i Åbo, så jag antog att alla mina tidigare lärare kommer till 

konserten med stora förväntningar. 

Men på konsertdagen hann jag inte tänka på stressen så mycket. 

Presentatören Olli Hirvonen och några andra museiarbetare tog hand om 

alla tekniska saker, såsom att flytta flygeln och koppla min dator till deras 

projektor. Jag hade ändå väldigt lite tid att värma upp innan konserten, 

därför att museet hade öppet tills 18:00, konserten började 19:00 och jag 

hade en hel del att organisera bakom scenerna. Jag lade alla kläderna och 

accessoarerna på stolar, så att jag snabbt kunde byta om. Jag gav manuset 

till presentatören och berättade för honom om konsertens genomförande och 

placerade ut enkäter på stolarna. Klockan var nästan 18:55 när allt var 

färdigt och det var dags för konserten.  

Det var ganska mörkt på scenen på grund av att vi bestämde att ha mindre 

ljus så att man kan se bilderna på skärmen. Men stämningen var bra och 

hela museet var fullt. Jag var glad att jag hade övat Beethoven på ett så 

medvetet sätt när konserten började. Jag kunde inte se vem som satt i 

publiken, och det var faktiskt bra. Jag var väldigt fokuserad på varje särskild 

not och ganska nöjd med början, men kände mig lite osäker om de större 

linjerna fungerade så väl. Någonstans mitt i den andra satsen blev jag 

äntligen varmare i händerna och kunde riskera lite mer genom att sluta tänka 

på vad jag gjorde och bara spela. Jag kommer ihåg att jag försökte se så 

avslappnad ut som möjligt fast jag inte var det hela tiden. Men bakom 

scenen precis innan Chopin började jag att känna mig oslagbar. Klädbytet 

gick smidigt och jag nästan sprang tillbaka till scenen efter presentationen. 

Jag glömde allt jag borde ha gjort, brydde mig inte alls om tempon, utan 

bara njöt av pianoklangen och tog ganska stora risker som nästan lönade sig 

till 100 procent. Det gick väldigt bra förutom den allra största höjdpunkten, 

där jag för ett ögonblick fastnade i en takt. Det kändes som ett stort misstag 

i ett annars bra framförande. 

Innan den andra hälften av min konsert hade vi en paus enligt tisdag- seriens 

regler. Under pausen blev jag kall igen och fick tillbaka en del av min 

tidigare nervositet. Det tog ett tag innan jag åter nådde den rätta stämningen. 

Albeniz gick bra ändå, men jag glömde några bastoner, som jag aldrig hade 

fäst uppmärksamhet vid förut. Det är alltid en dålig idé, att börja undra om 

några särskilda toner mitt i ett stort stycke, som borde ses som en helhet. 

Men jag fick tillbaka min trygghet och hade inga problem med resten av 

konserten. Jag undrade efteråt varför det är så att musiker alltid bäst 

kommer ihåg de delarna där de spelade fel. Men jag hann inte tänka på det, 

utan jag stannade kvar på museet och pratade med min publik.  

Jag hade skrivit ut 60 enkäter, men hade inte alls förväntat att museet skulle 

bli så fullsatt. Det var säkert mer än hundra personer där. Av de som inte 

fick någon enkät, ganska många stannade kvar och undrade vilka frågor som 

stod på enkäterna. Jag hade inte ens hunnit fråga dem vilket framförande de 

tyckte om mest, när de flesta kom till mig och hyllade Ginastera. Ganska 

många påpekade att det hade varit kul att kunna se mig bättre, nu såg det ut 
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att skärmen med sina bilder var i huvudroll. Publiken tyckte att det var en 

kul idé att ha en paus, så de hann prata lite med varandra och jämföra sina 

enkätsvar. Av alla mina 60 enkätsvar var det ungefär lika många som aktivt 

hade lyssnat på klassisk musik och de som inte hade gjort det. De som inte 

betraktade sig som musikaliska hade skrivit betydligt mer på deras enkäter.  

Jag hittade många liknande adjektiv på deras kommentar på Beethoven: 

överraskande, passionerad, oförutsägbar. Men det fanns också lugn, 

meditativ, fridfull. De som lyssnade ofta på klassisk musik sade många 

liknande saker. Orden överraskande, lugn, fridfull och kontrasterande var 

överallt. En musikperson skrev att sonaten var krokig och tråkig och att den 

var ett konstigt val till programmet. Annars var nästan alla adjektiv mer 

beskrivande av verket: det var ganska många som inte ens skrev just 

adjektiv utan vad som helst de råkade tänka på under konserten, liksom 

”natur, särskilt havet”. 

Också Chopin hade liknande beskrivningar mellan båda grupper: drömlik, 

vindande, hastig, bildlik. Några skrev att de tänkte på en skogsväg och 

solljus som silar genom grenar. Jerez väckte tankar om varma 

sommarkvällar i Spanien, solens värme, många lager, österländska 

solnedgångar och stämningen efter en krogkväll på utländska 

kullerstensgator. Med det stycket verkade publiken strunta i enkätens 

instruktioner om ”adjektiv”, men jag tycker att det är gulligt. Några sade att 

det var kul att veta var Jerez ligger, men några skulle ha velat höra mer 

tydliga spanska folksångmelodier.  

Ginastera vann tävlingen om publikens favoritstycke men resultatet var 

ganska jämt. Ungefär en fjärdedel valde Ginastera, en femtedel Albeniz, lite 

mindre än en femtedel valde Chopin, några få valde Beethoven och en 

fjärdedel svarade inte alls på den frågan. Jag antar att det var svårt för några 

att välja. Det var några enkäter som hade markerat Ginastera och Chopin 

och sedan markerat den ena eller den andra om och om igen. I 

kommentarerna om Ginastera fanns det bland annat spöklik, abstrakt, 

rytmisk, beslutsam, stark och hetsig. En skrev att den var ”som en 

sjukdom”, men det stod ingen vidareutveckling av det medan en annan sade 

att sonaten ”saknade helt den röda tråden” och att den var ”pretentiös”. 

Några av de färgrikaste kommentarerna jämförde sonaten med Type O 

Negatives Peter Steele och löparen Usain Bolt. 

När jag såg inspelningen märkte jag att allt nästan precis lät som jag hade 

tänkt. Det var en positiv överraskning, därför att det betyder att jag har lärt 

mig att lyssna på mitt eget spel på ett professionellt sätt. För några år sedan 

speglade mina inspelningar ganska sällan precis det jag ville och det var 

ibland svårt att känna igen mig, när jag lyssnade på dem. Den här gången 

däremot jag bara undrade varför jag måste överdriva mina misstag i mitt 

huvud: allt som gick fel gick mindre fel än jag hade trott och alla de avsnitt 

jag inte var nöjd med lät mycket bättre ur kamerans vinkel. Hade varit bättre 

om jag hade använt lite mer tid för Jerez och Ginasteras första sats. Jag antar 

att den nervositeten som kröp på mig under pausen bar skulden och jag var 
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glad att veta att det inte kommer att finnas en sådan paus på min nästa 

konsert. 

 

 

Bild 27: Albeniz "Jerez" på Wäinö Aaltonens museum 

Konstakademien 

Mina förberedelser inför den riktiga masterexamenskonserten var mycket 

lättare än de innan Wäinö Aaltonens museum. Jag hade massor av hjälp med 

utommusikaliska saker och bättre övningsmöjligheter, för att inte tala om att 

jag redan hade spelat samma konsert en gång tidigare. Det gjorde mitt liv 

mycket med uthärdligt under den stressiga veckan.  

Jag övade massor, ibland väldigt långsamt och på ett rent tekniskt sätt, 

ibland mentalt utan piano eller jag låtsades att framföra som under en 

konsert utan att alls tänka på teknik. Jag hade också bokat några timmar på 

Konstakademien för att prova deras flygel. När jag inte övade så skrev jag 

ut konsertprogrammen och översatte min enkät och presentation till 

svenska. Jag planerade den så kallade hörsalens ordning för min konsert 

med Konstakademiens organisatörer, annonserade konserten på Facebook, 

delade ut mina affischer och försökte att hitta någon som kunde göra 

inspelningen. Inspelning gjordes av Omanovic Productions, ett lokalt 

filmföretag. 

Stämningen innan konserten var nästan precis som i Wäinö Aaltonens 

museum, fast den här gången ägde konserten rum klockan 14:00 på en 

lördag. Jag flyttade stolarna tillsammans med Konstakademiens helgvakt, 

min presentatör och några andra, lade enkäterna på stolarna och 

programmen på ett bord vid entré samt såg till att Power Point fungerar. 

Åter hann jag inte spela så mycket precis innan konserten, det var en massa 

andra saker att tänka på. 

Hur jag spelar på en konsert har alltid berott (med några undantag) på hur 

nervös jag varit innan den och vem som sitter i publiken. Ju mer jag stressar 
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innan en konsert desto bättre blir den, nästan alltid. Jag har också ett system 

där jag försöker att fokusera på någon i min publik som jag vet att kommer 

att vara imponerad, oavsett hur jag själv tycker att konserten går. Det kan 

vara en vänlig släkting, någon av mina pianostudenter, någon som aldrig har 

hört mig spela förut (och därför har inga förväntningar), någon som har hört 

mig spela hundratals gånger förut (och därför vet hur bra jag kan spela som 

bäst), eller någon från min målgrupp som bara bryr sig om upplevelsen i sin 

helhet, inte de små detaljerna. I Wäinö Aaltonens museum hade jag ingen 

aning vem som satt där: museet var fullt och ganska mörkt så det var 

omöjligt att se. Den här gången tog jag en risk, och pratade med några 

lyssnare innan konserten. Jag märkte att professor Staffan Scheja och några 

av Kungliga Musikhögskolans pianister var där, men också att mer än 

hälften av publiken tillhörde min målgrupp. Så det var en bra balans mellan 

skrämmande experter och de som tog sin första turné i den klassiska 

pianomusikens underland.  

Det tog inte så länge att komma i ett flow och att byta fokus från mig själv 

till musiken. Det berodde på att flygeln var väldigt tung, den tvingade mig 

att ta mer tid och använda hela kroppen på ett så ergonomiskt sätt som 

möjligt. Jag antog att slutresultatet därför lät mer lugnt och bättre 

kontrollerat än i Wäinö Aaltonens museum. Efter bara några takter i 

Beethovens första sats började ett par ungar i publiken skrika mycket 

störande. De eskorterades ut med smällande dörrar. Ingen flow- stämning i 

hela världen kunde rädda mig från det oljudet, men samtidigt tänkte jag att 

lite buller gör konsertsituationen mindre allvarlig och resten av publiken kan 

ta det lugnt. Några hade sagt efter Wäinö Aaltonen- konserten att de tyckte 

att klassiska konserter ofta är ganska strängt kontrollerade och att man blir 

rädd för att applådera vid fel tidpunkt. 

Till skillnad från Åbo- konserten hade vi ingen paus, och även om publiken 

hade gillat pausen var det mycket bättre för mig att bara fortsätta. Jag 

spelade hela programmet i en adrenalinkick och kände mig mycket trygg på 

scenen. Alla misstag jag gjorde hände i de takterna jag hade dittills klarat 

bäst, men jag har alltid gillat att ta risker i stället för att spela kontrollerat 

men tråkigt. Dessutom tänker jag att det kanske är svårt att spela ett så stort 

program och vara lika nöjd med alla stycken på en gång. 

Publiken däremot verkade nöjd med allt. Rösterna angående favoritstycke 

var mycket mer blandade än i Åbo. Den här gången var jag förberedd för en 

stor publik och hade skrivit ut 100 enkäter. Tyvärr var salen inte helt full, 

men jag fick ändå 44 svar, varav en tredjedel var aktiva med klassisk musik 

och resten lyssnade bara ibland eller (den största gruppen på den här 

konserten) inte alls. Beethoven och Albeniz kom på sista plats med samma 

mängd röster, men de fick bara lite färre än Chopin. Ginastera vann igen. 

Det var emellertid mer än en tredjedel som inte hade valt någon 

favoritframförande alls. Jag undrade om instruktionerna var otydliga, men 

det står på enkäterna och var inget problem i Åbo. Det kan antingen vara ett 

tecken att konserten var så intressant att det var svårt att komma ihåg alla 

enkätfrågorna eller att det var för svårt att välja en favoritframförande därför 

att de var alla lika dåliga eller lika bra.  
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Beethoven beskrevs av Konstakademiens mest erfarna publik som djup, 

lugn och stormig. Någon sade att den framkallade tårar och var rogivande 

och det var precis meningen åtminstone med den sista satsen. De som bara 

sällan lyssnar på klassisk musik skrev att Beethoven var ”mönsterbrytande” 

och ”varierande”. Det fanns också några déjà vu- stunder när jag läste deras 

enkäter: orden ”lugn” och ”rogivande” gjorde en comeback. De som 

benämnde sig omusikaliska skrev mest kommentarer. ”Mångfald olika 

känslor i samma stycke”, musiken ”följer vattnets väg i ett landskap”. 

Chopins fantasi var mer populär hos Konstakademiens publik än i Åbo. Det 

kan vara att jag hade gjort något musikaliskt genombrott med den just i 

början av april, därför att den var det nyaste tillägget till programmet. Men 

fantasin kändes nästan lika bra vid båda tillfällena enligt min egen åsikt. 

Beskrivningarna var väldigt mångsidiga, men det fanns också en hel del 

synonymer bland publikens svar. De musikaliskt mest erfarna kallade 

fantasin befriande, uppmuntrande, dramatisk, händelserik, majestätisk, 

sagolik och berättande. Min målgrupp hade skrivit bland annat mystisk, 

hemlig, nyfiken, sprudlande, brusande och målande. Någon sade ”lantligt 

liv” och en annan ”ett vulkanutbrott med lava som ibland rinner fort och 

ibland långsamt”. De som hade ringat in att de inte betraktar sig alls som 

musikaliska, fortsatte med ord som äventyrlig, upp och ner, kraftfull, 

berättande, spontan och några andra adjektiv som passar min egen 

uppfattning om fantasin väldigt bra. En hade skrivit ”aggressiv” så det var 

bra att märka hur annorlunda tankar ett framförande kan väcka. 

Albeniz fick minst beskrivningar från min publik. Kanske publiken hade 

bråttom på grund av att Jerez med sina 11 minuter var det kortaste stycket i 

mitt program. Eller kanske de bara ville njuta av fin musik och inte skriva så 

mycket. Många i publiken (oavsett deras musikaliska bakgrund) beskrev 

stycket med orden lek, upptäckter, lekfull och barndom. ”Exotisk” var också 

ett av de populäraste adjektiven. Bland annat skrev publiken att stycket var 

soligt, ljust, varmt och ”skillnaden mellan dagens solhetta och kvällens 

regn”. Obönhörlig, böljande, stolt och spansk var några av de beskrivningar 

jag håller med om. 

Mitt sista stycke fick väldigt mångordiga beskrivningar. Hela publiken höll 

med att sonaten har temperament, den är rytmisk, händelserik, varierande 

och livlig, men bland de mest använda orden var ”stressig”. Det är också ett 

sådant ord som kan tolkas på många olika sätt: var det mitt spel som lät 

stressigt eller var det sonatens ”framåtblickande” (som någon skrev) 

atmosfär som gjorde den stressig? En skrev att sonaten påminner om 

”Tokyos stressande trafikrytm” och någon annan beskrev den som ”resa 

genom landskap”. Det händer väldigt mycket under ett stycke som har fyra 

korta kontrasterande satser, så jag fattar varför adjektiven var så många. De 

mest erfarna musiklyssnarna skrev festlig, mullrande, farlig och intensiv. 

Återigen skrev min målgrupp mer än de musikaliskt erfarna: bland annat 

spännande, festlig, ”filmisk” och ”morse kod”, fast någon också betraktade 

sonaten som virrig. Jag antar att morse kod har mest med den sista satsen att 
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göra: dess upprepande oktaver och ostinato- rytm påminner mig om slutet 

av Prokofievs sjunde sonat som var komponerad bara 10 år innan Ginasteras 

opus 22.  

 

 

Bild 28: Chopin på Konstakademien 

Resultat 

Mitt arbete resulterade i två framgångsrika konserter. Efter att jag tagit mig 

en titt på mina inspelningar, hur min publik svarade på enkäten och hurdana 

tankar jag skrev i min konsertdagbok, kom jag fram till följande: 1. den 

oerfarna publiken tyckte, att användning av utommusikaliska resurser på en 

klassisk pianokonsert var intressant, trots att 2. de hade annorlunda åsikter 

om hur utommusikaliska resurser påverkar deras musikaliska upplevelse, 

medan jag själv som pianist 3. lyckades bäst i mitt framförande när jag 
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tänkte minst på de tekniska aspekterna av pianospelet och 4. fick nya idéer 

för att utveckla min experimentella konsert i framtiden.  

Innan, under och efter mina två experimentella konserter fick jag mycket 

mer information om mig själv som pianist och den oerfarna publikens 

synpunkter än jag hade förväntat mig. Som jag tidigare skrev i denna 

uppsats, var mina önskemål att fånga ny publik, bli en bättre pianist och ge 

tips till andra musiker för konsertplanering. Jag visste att jag inte kunde 

komma fram till någon allmän lösning för hur man kan utföra framgångsrika 

pianokonserter. I stället fick jag många idéer om hurdana egenskaper en bra 

konsert borde ha.  

Publikens åsikter 

Nästan alla som jag pratade med före och efter mina konserter tyckte att det 

är väldigt bra att stimulera många sinnen samtidigt. Men många av de 

erfarna lyssnarna sade också att det passar någon annan bättre än de själva. 

Bland det jag läste på mina enkäter och det jag hörde när jag diskuterade 

konserterna med publiken fanns följande kommentarer: ”för en icke- 

musiker hjälper [bilderna] säkert, särskilt när det gäller musik som är 

svårlyssnad”, ”klädbyten illustrerade musiken nästan bättre än vad bilderna 

gjorde”, ”en bra idé att visa pianistens vision, men hur kan man veta vad 

som själva tonsättaren hade tänkt?” 

Den sista kommentaren var från en erfaren lyssnare. Enligt min åsikt kan 

man aldrig veta säkert vad någon tonsättare har tänkt, för att vi kan ju inte 

kontakta Beethoven och fråga. Själva magin att vara pianist är precis att 

skapa sin egen vision av något stycke som är skrivet av en annan, oftast död, 

person. Vi musiker kan bara försöka att respektera det kompositören har 

skrivit och ta reda på vad vi håller på med, resten är upp till oss. Några av de 

mer erfarna lyssnarna sade att bilderna delvis kan störa, därför att ”bara 

musiken borde bära hela konserten” och att de hellre skulle vilja iaktta 

pianistens fingrar. En musiker på min Åbo- konsert sade att klädbyte var en 

bra idé, men han ville skapa sina egna bilder, och att det hade varit bättre att 

använda någonting helt abstrakt som bakgrund, såsom färger och mönster i 

stället. Ganska många av de som lyssnar mycket på klassisk musik tyckte 

också att det ändå var intressant att delta i ett sådant experiment och det var 

helheten som var viktigast. 

Men enligt min målgrupp var de visuella resurserna en stor bonus. En av 

dem skrev en hel del på enkätens baksida, bland annat såhär: ”Bra idé att 

kombinera musiken med andra sinnen. Den ger musiken en bakgrund som 

en oerfaren lyssnare ofta saknar. Detta sätt att framföra känns mer 

inkluderande, för att om det finns någon som har en hörselnedsättning så 

finns det ändå många musikaliska dimensioner. Jag arbetar med barn som 

har särskilda behov och där är det viktigt att inkludera alla sinnen för att 

skapa ett intresse samt hålla intresset uppe”. Enligt en deltagare i 

diskussionen efter Åbo- konserten kan det vara lättare att lämna den aktuella 

situationen när flera sinnen är upptagna och att det är väldigt terapeutiskt. 
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Många i min målgrupp på Åbo-konserten, där skärmen var ganska liten, 

önskade också att bilderna skulle synas klarare och att pianisten kunde spela 

på ett upphöjt podium eller visas på någon skärm så att alla kunde se. Ingen 

i vare sig Åbo eller Stockholm kommenterade den muntliga presentationen. 

Alla förslag för konserternas förbättring handlade om det visuella. Av alla 

mina utommusikaliska resurser var presentationen publikens favorit i Åbo. 

Jag antar att det var därför att konsertsalen var ganska lång så de som satte 

längst bak kunde kanske inte se så väl som jag hade önskat. Kläderna och 

bilderna fick ändå nästan lika många röster, så det var ganska jämt. Alla i 

Åbo valde någon eller två av mina utommusikaliska resurser till sin favorit. 

I Stockholm däremot lämnade nästan 10 personer den delen obesvarad. Fast 

alla kunde se väldigt bra i Konstakademiens hörsal, fick Power Point- 

bilderna minst röster. Nästan hälften av hela publiken valde kläderna som 

deras favorit utommusikalisk medel och det gjorde mig, en utbildad 

klädesdesigner, väldigt glad. Jag antar att det valet hade också någonting 

med Konstakademiens hörsals ordning att göra: alla satt nästan lika långt 

borta från flygeln och såg mig säkert tydligt. Såsom med presentationen, 

ingen i varken Åbo eller Stockholm hade negativa kommentar om mina 

klädesval. Det är stressig bakom scenen när man måste komma ihåg vilket 

halsband man borde ta näst i stället för att fokusera på nästa stycke, men det 

är värt det.  

Den känslan fick jag av mina två konserter, att de kunde vara början av en 

större undersökning. Jag fick så många bra idéer för framtiden. Ett fåtal 

påpekade att presentationen kan påverka publikens beskrivningar av 

programmet. Det stämmer bra när man tittar på presentatörens manus i 

appendix och jämför det med de adjektiv jag läste på enkäterna… Samtidigt 

är jag nöjd att mina enkätsvar påminde mig om det jag skrev i mitt 

musikanalyskapitel. Det kan betyda att mina åsikter om mitt program sken 

igenom i mitt spel.  

Någon föreslog att presentationerna kunde ha gjorts efter varje stycke i 

stället för innan. På det sätt får man inga förutfattade meningar om musiken. 

En musiker sade att några av mina bilder stod i strid med hennes uppfattning 

av det klingande resultatet, men att det faktiskt inte störde för då gick det 

bara att blunda och lyssna. På en av mina enkäter funderade någon erfaren 

lyssnare att det finns en risk med att berätta för mycket om styckena. Det 

hade varit bättre att lämna mer rum för olika tolkningar. Men samma svarare 

medgav att strukturen, längd, program och utommusikaliska metoder på 

mina konserter säkert fungerar för en oerfaren publik.  

Den oerfarna publiken deltog i min undersökning betydligt mer än de som 

lyssnar på klassisk musik. Mitt Facebook- evenemang sade bland annat det 

följande: ”Aldrig varit på någon klassisk pianokonsert? Börja här och ta en 

turné i den klassiska pianomusikens underland. Silja Turunen spelar några 

härliga stycken från 1820 till 1952 kryddat med visuella effekter och 

presentation. Om du är en sån som går på konsert ofta kan du här uppleva 

nånting lite annorlunda som både hörs och syns.” Kanske de som redan är 
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intresserade av klassisk musik lämnade så mycket obesvarat på grund av att 

de också redan är nöjda med hur konserter oftast utföras. 

Jag märkte att min enkät fungerade fantastiskt bra som en utommusikalisk 

metod. När publiken visste att några svar och idéer förväntades av dem, så 

hade de behov att fokusera på konserten i stället för att till exempel syssla 

med deras mobiler. Därmed kunde alla som kom till konserten känna sig 

viktiga och behövda: jag gav dem ett exempel på hur en klassisk konsert 

kunde genomföras och att det var upp till dem att styra undersökningen 

vidare. En av de jag pratade med efter min konsert i Åbo sade att det är 

sällsynt att någon frågar om publikens åsikter och väldigt kul att kunna 

påverka klassiska pianokonserters framtid. 

Mina egna konsertupplevelser 

Speciellt innan den första konserten i Åbo tänkte jag att det här blir sista 

gången som jag använder utommusikaliska resurser. Det tog så mycket tid 

ifrån själva övningen att sy mina kläder klara, kolla om tekniken fungerar 

och om det finns ett omklädningsrum, tänka på hur lång presentationen 

borde vara, hur enkäten kommer att se ut samt hur jag kan vara säker att alla 

vågar prata med mig efteråt. Men jag ändrade mig redan efter Wäinö 

Aaltonens museum.  

Jag hade så mycket att göra bakom scenen att jag inte hann stressa inför det 

följande stycket. Det var precis som jag ursprungligen hade planerat: 

klädbyte hjälpte mig byta karaktär. Kläderna var väl valda. Jag kunde röra 

mig helt fritt i alla, kände mig bekväm, och fast jag hade kalla händer på 

början var det inte klädernas fel. 

Jag antog att presentationen kunde vara en dålig idé därför att jag hittills har 

spelat stora program nästan oavbrutet, antingen helt utan att lämna scenen 

eller med bara några sekunders pauser. I värsta falls scenario skulle det ha 

känts som att börja om och om igen. Men presentationen hade en 

överraskande fördel. Jag visste att min tur att spela nästa stycke var inte när 

jag kände mig färdig, utan efter det att presentatören hade pratat klart. Det 

betydde att jag också måste lyssna på vad han sa och, återigen, hann jag inte 

känna mig nervös inför det kommande stycket. Såklart jag visste vad 

presentationen innehöll, eftersom jag har skrivit den själv, men det var en 

bra påminnelse om alla mina tankar kring mitt program att höra den 

presenteras precis innan jag skulle framträda. 

Power Point störde mig inte alls. Jag såg en glimt av den i ögonvrån på båda 

konserterna, men det fungerade liksom presentationen, som var en 

påminnelse om att jag har stöd från mina utommusikaliska resurser. Det var 

nästan som att spela kammarmusik där man inte är ensam på scenen.  

Det var mysigt att höra min publik skriva lite medan jag spelade. Jag tänkte 

lite på mina enkätfrågor och visste att publiken fokuserar på min konsert 

som en helhet och inte bryr sig om jag artikulerade allt perfekt eller spelade 

100 procent rätta toner. I Konstakademien hade jag också hunnit prata lite 

med publiken precis före konserten, så jag visste lite vem som satt där. Jag 
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har alltid känt mig full av kraft innan konserter, när jag vet att det finns 

någon från min målgrupp i publiken. Någon som är på min sida oavsett hur 

det går, någon som blir imponerad även när jag är som sämst. Men under 

spelet spelar det ingen roll om Martha Argerich eller alla professorer vid 

Juilliard plötsligt sitter där. Då är det min stund.  

Jag lyckades bäst just när jag tänkte minst på min prestation. Jag har märkt 

att det är bäst att öva på ett väldigt medvetet och teoretiskt sätt så att man 

kan nämna alla kadenser och tempoanteckningar utan noter eller piano. 

Inkonsekvensen ligger i att ju mer jag övar på det sättet, desto mindre måste 

jag tänka på själva fysiska pianotekniken när jag spelar en konsert. På mina 

experimentella konserter märkte jag också att ju mer jag stressade över 

utommusikaliska saker, desto mindre stressade jag över själva spelet. Bra att 

veta, att allt utom det som har med själva pianospelet att göra är en av två 

viktiga nycklar till framgång.  

Den andra nyckeln är programval. Jag kan inte understryka det alltför 

mycket. Bland alla enkätsvar var det ett som träffade huvudet på spiken: 

”Though very well executed, the first two pieces felt like they were the 

canvas for the breathtaking passion of the following.” Redan när jag började 

öva mitt program visste jag att Albeniz och Ginastera är ”min musik”. Jag 

har alltid känt mig mest bekväm med barock, den romantiska stilen, 

impressionism och någonting lite mer modernt och minst bekväm med 

wienklassicism. Beethoven var ett självklart val just därför att jag ville 

utmana mig och inte bara vara i min bekvämlighetszon. Barock var inte 

aktuellt den här gången, för att jag ville imponera den oerfarna lyssnaren 

och barockmusik låter ofta mycket lättare än vad den i själva verket är. Jag 

ville också framföra hela programmet utantill och Bach och hans samtida 

skrev musik, som är nästan omöjligt att komma ihåg utan noter. Ur den 

romantiska stilen valde jag Chopins fantasi, men jag lärde mig den så 

nyligen att jag inte hade samma frihet med den, som jag hade med Albeniz 

och Ginastera. 

Enligt min åsikt jag lyckades bäst med de två stycken som passade min 

personlighet bäst. Men om man bara spelar musik som passar en bäst, hur 

kan man utvecklas som musiker? Därför skulle det vara fint att kunna 

framföra samma program i ungefär ett halvt år vid några olika tillfällen och 

se hur det utvecklas. Det var också väldigt svårt att börja med Beethoven, 

men som sagt, programmets ordning var ordentligt genomtänkt. Kanske det 

hade varit en bra idé att börja hela konserten men några lätta stycken, som 

jag kunde ha spelat från noter. Då hade jag hunnit bli van vid konsertsalens 

stämning och det hade varit som en uppvärmning för publiken.  

Enkäten kunde ändras lite, till exempel genom att be publiken att skriva vad 

de tänker på under framförandet i stället för att beskriva det med 1-3 

adjektiv. Jag var ganska glad över att de inte följde mina instruktioner 

bokstavligt och några skrev därför väldigt fritt. Det skulle också kunna vara 

en bra idé att flytta alla presentationer till efter styckena, därför att många 

enkätsvar hade tydligt påverkats av dem.  
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Min egen pianistiska process med programmet som en helhet var väldigt 

kort: jag har bara framfört det tre gånger. Kanske mina tolkningar kunde bli 

djupare och publiken skulle då ha mer svårigheter med att välja ett 

favoritframförande efter det att jag hade spelat fler konserter. Eller kanske 

skulle jag bli trött på programmet och spela sämre och sämre för varje gång. 

Enkätsvar kunde också användas som en inspirationskälla i processen. Nästa 

gång kunde jag spela mer, som min målgrupp beskrev på den föregående 

konserten och så vidare. Slutresultat skulle bli en färsk tolkning skapad av 

pianisten och publiken.  

Det var två saker jag ångrar att de inte var med på min enkät. Publiken 

kunde ha jämfört min konsert med deras tidigare upplevelser på klassiska 

konserter. Dessutom jag kunde ha frågat om publiken kan tänka sig att gå på 

någon annan klassisk pianokonsert efter att ha varit på min. De här två 

frågorna hade varit ett bra tillägg till en annars framgångsrik, fast kort, 

undersökning. På mina pratstunder påpekade några att de hade varit på 

någon konsert men att min var mycket mer intressant på grund av att jag 

ville inkludera mer än bara hörsel. Jag borde ha frågat om fler hade haft 

liknande erfarenheter.  

Uppenbarligen kan alla trivas med drygt en timmes pianomusik. Mitt ämne 

skulle kunna vidareutvecklas som marknadsföringsundersökning. Med 

välplanerad PR kan pianokonserterna bli mer populära just inom den 

gruppen, som är ovan vid klassisk musik och min målgrupps kommentarer 

kunde användas som annonser för framtida konserter med liknande tema: 

”Det var lite som classical music for dummies! Passade mig bra.” 
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APPENDIX 

 

Konsertprogrammet 

 

L. van Beethoven: Sonat op. 109, E- dur  

 1. Vivace ma non troppo / Adagio espressivo 

 2. Prestissimo 

 3. Gesangwoll, mit innigster Empfindung 

F. Chopin: Fantasi op. 49, f- moll 

I. Albeniz: Jerez (stycke 11/12 ur Iberia) 

A. Ginastera: Sonat op. 22 

 1. Allegro marcato 

 2. Presto misterioso 

 3. Adagio molto appassionato 

 4. Ruvido ed ostinato 

 

Den muntliga presentationen 

” (välkomna publiken) 

Den här konserten är en del av Siljas masterexamensarbete där hon 

undersöker åsikter och fördomar om klassisk musik, hos personer som i 

vanliga fall inte brukar lyssna på klassisk musik. Önskemålet är att nå en ny 

publik för klassisk pianomusik, och få musikens budskap att komma 

närmare lyssnarna genom att använda presentationer och visuella effekter. 

Idag kommer vi att får höra fyra stycken, som alla är från helt olika världar. 

Mellan stycken har ni möjlighet att fylla i en enkät som har med Siljas 

skriftliga examensarbete att göra. Enkäter finns på stolarna, och det finns 

pennor lite här och där. Om det inte finns tillräckligt många enkäter, så går 

det fint att stanna kvar efter konserten och prata med Silja i egen hög person 

och ge muntligt feedback. 

 

Förutom att hjälpa ny publik upptäcka klassisk musik, så vill Silja också 

undersöka hur utommusikaliska resurser påverkar hennes eget spel. Faktum 

är att hon också är utbildad till kostymör och kläddesigner, och hon tycker 
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att om operastjärnor får byta kläder mellan stycken, varför skulle inte 

pianister få det? 

 

(Du kan fråga om det finns nån i publik som aldrig har varit på en klassisk 

pianokonsert) 

 

1. Alla vet nog vem Ludwig van Beethoven är. Den tyska 

kompositörens pianosonat opus 109 komponerades år 1820 och den 

är den 30de av hans 32 pianosonater. För pianister är Beethoven en 

av de mest fundamentala/grundläggande kompositörer, och alla har 

spelat nåt av honom. Sonaterna innehåller många svårigheter för 

pianister, både tekniskt och musikaliskt. Sonat opus 109 har tre 

satser varav den första leker med starka kontraster, ljus och skugga, 

mjukt och hårt. Den är ganska överraskande, för Beethoven brydde 

sig inte om gamla regler kring komposition. Andra satsen är kort, 

rytmisk och stormig. Mer än hälften av sonaten utgörs av den sista 

satsen som har ett tema som utgångspunkt, med olika variationer. 

Allt Beethoven skriver handlar direkt om det verkliga livet och dess 

oförutsägbarhet. Pianister säger ofta att ju äldre man blir desto bättre 

man förstår Beethovens musik. I sonatens slut hör vi hur cirkeln 

sluts och efter all dramatik och stormiga faser allt är bra och vi är 

hemma igen. 

 

2. Nu ska vi lite framåt i tiden. Den polska kompositör Frederic Chopin 

skrev sin Fantasi opus 49 år 1841. Chopin är en av de mest 

produktiva kompositörerna i pianomusikens historia. Bland hans 

mest berömda verk finn samlingar med nocturner, etyder och 

polonaiser. Hans fantasi är däremot ett helt självständigt stycke som 

inte tillhör någon samling alls. Namnet ”fantasi” antyder en slags 

frihet från artistiska regler och ett mycket starkt, romantiskt 

uttryckssätt. När man lyssnar på de största pianostjärnornas 

inspelningar så står det klart att fantasins form och budskap kan 

tolkas på väldigt många olika sätt. Fantasi kan vara ett sätt att rymma 

från verkligheten. Lyssnaren kan låtsas att vara i någon 

föreställningsvärld, såsom i Alice i Underlandet. Ibland kan man 

bara njuta av fin utsikt och sen plötsligt försvinner jorden under 

fötterna och man åker snabbt framåt till det okända.  

 

3. Visst är den spanska Isaac Albeniz en välkänd kompositör, men inte 

på samma sätt som Beethoven och Chopin. Inte ens alla 

professionella pianister har spelat hans musik. Det tolvdelade cykeln 

Iberia, som var komponerat mellan 1905-1909, är hans största 

pianoverk, och säkert något av det mest krävande i hela den 

klassiska pianorepertoaren. Jerez (uttalas ”heres”) är cykelns längsta 
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stycke. Det komponerades sist och kan möjligtvis vara det sista 

stycket Albeniz nånsin komponerat. Precis som titlarna på de andra 

11 delarna i Iberia är Jerez ett ställe i Spanien på Iberia- halvön. 

Såsom Claude Monet i bildkonst, är Albeniz stilmässigt 

impressionistisk, liksom de franska kompositörerna Claude Debussy 

och Maurice Ravel. Jerez är en blandning av total stillhet och 

majestätiska ljudväggar. Albeniz ville måla klingande bilder av sitt 

hemland genom musik. Pianot får här representera flera instrument 

på en gång och imiterar spanska folkmusiktraditioner såsom cante 

jondo- sång. Albeniz har inte sparat på noterna: han komponerar 

lager på lager på lager och användar alla tio fingrar maximalt. 

Bakom allt står den spanska stolthet och ett stabil ”backbone”.  

 

 

1. En annan tonsättare som är bekant för pianister men inte så välkänd 

med den större publiken är den argentinska Alberto Ginastera. Den 

mest berömda av hans 3 pianosonater är den första, opus 22, från 

1952. Såsom i Albeniz musik, skriver Ginastera väldigt opianistiskt, 

och använder pianot på ett ”perkussivt” sätt. I stället för melodin, har 

rytmen oftast huvudrollen. Ginastera kopplar ihop europeiska 

musiktraditioner och argentinsk dans och sångkultur, som malambo- 

dansens rytmer – något som ofta associeras till gauchos, de 

argentinska cowboysen. Alla fyra satser är väldigt kontrasterande, 

men vad de har gemensam är att alla börjar med ett melodi-avsnitt 

som senare återkommer i samma tonart. I den första satsen hör man 

en paradmarsch där ett band spelar en enkel sydamerikansk melodi. 

Den andra satsen låter mystiskt och dimmigt, till och med lite 

läskigt, man kan höra nån stämma sin gitarr i ett öde hus. I den 

långsamma tredje satsen hör man fortfarande gitarr- toner, men den 

här gången gitarrtonerna låter lite ”twisted”. Allt vänds lite upp och 

ner och efter att ha rusat omkring för en stund så återvänder melodin 

tillbaka till en ”narkotisk dimma”.  I början av den sista satsen 

skriver Ginastera ”grovt och envist”. Genom satsen fortsätter samma 

rytm genomgående. Det finns inte tid att vara ömtålig och 

sentimental, utan hela förloppet fortsätter bara framåt som ett tåg.  

 

(Påminna publik att fylla enkät. Det går också att stanna och snacka med 

Silja efter konserten, eller fråga om man får enkät i e-post istället om det 

inte finns tillräckligt många på plats.)” 

 

 

Några exempel på enkäter 












