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Sammanfattning  
Denna studie har som syfte att undersöka hur jag genom mental träning kan skapa en starkare 
bild av mig själv och ta kontroll över negativa tankar kring min egen förmåga att musicera, 
samt hur min livsvärld påverkas och förändras under processen. De två frågeställningarna lyder: 
Hur erfar jag att en period av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv musikalisk 
självbild vad gäller mitt eget musicerande? Hur erfar jag att min livsvärld och inställning till 
musicerande förändras efter den mentala träningsprocessen? Det teoretiska perspektiv som 
studien baseras på är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet, där en ostrukturerad loggbok 
använts för dokumentation. Resultatet presenteras genom tre perioder som uppkommit ur 
studiens analysprocess: Period 1 – den mentala träningen påbörjas, Period 2 – tvivel och 
trevande, Period 3 – studiens avslutande fas samt ett avsnitt om min upplevelse att musicera. 
Resultatet visar att den mentala träningsprocessen är av stor hjälp för att påverka tankesätt hos 
mig själv. Det framkommer också  att vikten av avslappning och en god självkänsla är faktorer 
som påverkar mental inställning till musicerande. I efterföljande diskussionsavsnitt diskuteras 
resultatet ställt mot den litteratur som finns presenterad i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis 
reflekterar jag över arbetets betydelse och fortsatta forskning inom ämnet.  
 
Nyckelord: artistisk mental träning, välbefinnande, trygghet, självbild, prestationsångest, 
livsvärldsperspektiv 
 
Abstract  
The purpose of this study is to explore how I can create a stronger picture of myself and take 
control of my negative thoughts through mental training. Furthermore, the study looks into how 
my life-world is affected and changes during the process. The questions I seek to answer are: 
How do I experience that a period of mental training can help me achieve an increased self-
image to myself and my music-ability? How do I experience that my life-world and attitude to 
music change after the mental training process? The theoretical perspective on which the study 
is based is the phenomenological life-world perspective. An unstructured logbook was the main 
method for documentation. The result is presented through three phases based on the study’s 
process of analysis: Period 1 – the mental training begins, Period 2 – doubts and fumble, Period 
3 – the final phase of the study, and at last, a section about my experience of music ability. The 
result shows that the mental training is of great help to form my mindset to a more positive 
experience. It also shows that relaxation and a good self-esteem are important factors that 
influence the mental attitude to music. In the following chapter, the results are discussed in 
relation to literature presented in the background chapter. In conclusion, I reflect on the 
importance of the study and continued research within the subject. 
 
Keywords: artistic mental training, wellbeing, safety, self-image, performance anxiety, life-
world perspective 
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Förord 
Mitt allra största tack vill jag ge mig själv för att jag tagit mig tid till detta arbete och börjat 
jobba med mig själv. Genom detta arbete har jag påbörjat en process för att utvecklas både 
som musiker och som individ genom Fagéus metoder för mental träning.  
 
Jag vill också tacka mina fantastiska vänner och min familj för att de peppat mig, och hjälpt 
mig med diverse formuleringar när min hjärna gått i strejk och kroknat. 
 
Till sist vill jag också tacka Johannes Hatfield, min handledare, som kommit med mycket 
relevanta synpunkter och förslag till förbättring under arbetets skrivprocess.  
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1 Inledning  
I detta kapitel ges en inledande beskrivning av mitt intresse för det valda studieområdet mental 
träning samt arbetets problemformulering, syfte och frågeställningar.  
 
1.1 Inledande text  
Sedan jag påbörjat mina studier på Musikhögskolan Ingesund har min musikaliska vardag mer 
och mer präglats av stress, prestationstankar och tvivel till min egen förmåga att musicera. Detta 
gör att jag upplever en känsla av att inte fullt ut kunna njuta av det jag trots allt älskar att göra 
och valt att ägna min tid åt. Att prestera har fått ett starkare fokus i mitt musicerande och det 
påverkar mig på det sätt att jag ofta känner en oro för att min prestation inte ska duga eller räcka 
till. Det finns en tydlig rädsla för att misslyckas, och att inte leva upp till förväntningar från 
både mig själv och från min omgivning. Dessa känslor leder till negativa tankar och 
nedvärderande av min egen förmåga. De leder också till nervositet och ångest inför, för mig 
upplevda, otrygga musicerandesituationer. Kraven jag upplever finns oftast enbart i mitt eget 
huvud eftersom jag ställer höga krav på min prestation och har lätt att hamna i tankegångar där 
jag nedvärderar min egen förmåga. Många gånger finner jag det svårt att skilja på mig som 
person och min musikaliska prestation. Känslan av att inte räcka till och tvivla på mina 
kunskaper gör att musikalitet och spelglädje ofta kommer i andrahand samt hindrar min 
utveckling både som lärare och musikutövare. Jag anser mig sakna de verktyg jag behöver för 
att kunna hantera de negativa tankar som uppstår samt de krav jag sätter på mig själv. Därför 
vill jag ta reda på hur jag kan arbeta för att lära mig att hantera dessa känslor. Kan jag vara 
hjälpt av att träna min hjärna och mina tankar att hjälpa mig istället för att hindra mig? Kan 
mental träning som metod stärka min musikaliska självbild och framtida lärarroll? 
 
Enligt tidigare erfarenheter vet jag att många blivit hjälpta av ändrad mental inställning, inte 
minst inom idrott. Därför vill jag ägna detta arbete till att ta reda på hur jag genom mental 
träning kan lära mig att hantera mina egna känslor och tankar för att känna mig trygg i mitt 
musicerande och våga ha roligt i musiken. Mina egna krav och upplevda stress ska inte behöva 
överskugga det jag ändå tycker är meningsfullt, att musicera. Genom mental träning kan jag 
förhoppningsvis finna metoder och verktyg för att kunna må bra i mitt musicerande, jag tänker 
att det är en metod värd att prova, och nu när jag har tid att ta mig an detta vill jag ta den 
chansen. 
 
1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
I rollen som lärare ingår att stötta elever i deras läroprocess och skapa förutsättningar för ett 
lärande där glädje och lust ingår. För att kunna fullfölja detta uppdrag i min framtida lärarroll 
måste jag rimligtvis först börja hos mig själv, och med de mentala hinder jag själv upplever i 
mitt musicerade. Jag tycker verkligen om det jag gör, men negativa tankar och tvivel till min 
förmåga hindrar mig att ha roligt med musiken. Jag måste hitta ett sätt att balansera mina tankar 
mellan positiva krav, ambition och negativa prestationskrav.  
 
Så, vad kan jag göra för att uppnå ett mentalt välmående? Vilka strategier kan jag använda mig 
av? Kan jag träna mig mentalt för att uppnå detta? Och vad händer med min livsvärld efter att 
kontinuerligt ha arbetat med mental träning över en tid? Min förhoppning med föreliggande 
arbete är att det ska leda till ökad medvetenhet om mig själv och mitt förhållande till att 
musicera. Att jag ska våga ta för mig mer och kunna använda de strategier jag finner, både i 
min vardag och i min framtida yrkesroll där jag utan tvivel kommer att stöta på liknande 
problem hos mina elever.  
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Syftet med denna självstudie är att utforska hur jag kan träna mig mentalt för att skapa en 
starkare musikalisk självbild för att minska och ta kontroll över negativa tankar kring min 
egen förmåga att musicera. Syftet bärs upp av följande frågeställningar: 
 
1. Hur erfar jag att en period av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv 
musikalisk självbild vad gäller mitt eget musicerande? 
 
2. Hur erfar jag att min livsvärld, samt inställning till min förmåga att musicera förändras 
efter en mental träningsprocess?  
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2 Bakgrund  
I bakgrundskapitlet ges en områdesorientering med relevant litteratur för studien, följt av ett 
avsnitt med tidigare forskning. Därefter avslutas kapitlet med en redogörelse av studiens 
teoretiska perspektiv, fenomenologiskt livsvärldsperspektiv.   

2.1 Områdesorientering 
Utifrån vald litteratur redogörs nedan för orsaker till stress och prestationsångest hos musiker 
och musiklärare, samt olika metoder för att motverka ohälsa.  
 
2.1.1 Stress och prestationsångest hos musiker 
Forskning visar, enligt Kenny och Ackermann (2009), att livet som professionell musiker bidrar 
till en stressnivå som är högre än i de flesta andra yrken. Hälsan hos musiker som yrkesgrupp 
påverkas till stor del av ensamma övningstimmar, oregelbundna arbetstider, prestationsångest 
och muskelskador. Av dessa faktorer som påverkar hälsan hos musiker verkar prestationsångest 
vara den vanligaste. Författarna berättar att denna typ av ångest kan uppstå i alla sorts 
situationer, exempelvis provspelningar, examinationer eller konserter, och den uppstår hos alla 
typer av musiker. Jazzmusiker verkar dock, enligt Kenny och Ackermann, inte uppleva ångest 
som ett lika stort problem som klassiska musiker. Det finns också en individuell skillnad vilket 
gör att en del personer upplever starka känslor av ångest och scenskräck medan andra enbart 
har en nivå av spänning som istället kan hjälpa dem att skapa ett musikaliskt flöde under ett 
framträdande.  
 
Enligt Gaunt och Hallam (2009) är en stor bidragande faktor till prestationsångest kring 
musicerande en självidentifiering med musicerande tillsammans med svårigheter att separera 
denna från personlig identitet. Detta menar författarna, enligt studier, kan bero på att de 
personer som ägnar sig åt västerländsk klassisk musik ofta har en introvert personlighet med en 
känslig och ångestladdad personlighetstyp. Dessa personlighetsdrag kombinerat med det höga 
antal timmar av ensam övning tros öka dessa personers ångest och därmed bidra till försämrad 
hälsa. Det finns alltså viss forskning, enligt Gaunt och Hallam, som visar att den inbyggda 
känsligheten hos vissa personligheter resulterar i att självkänslan hos dessa låter sig formas av 
prestation och framträdanden. För den mer känsliga personen kan då ett mindre bra 
framträdande, eller en upplevd dålig prestation leda till en starkt försämrad självkänsla. 
Fenomenet fungerar på samma sätt åt andra hållet, vilket förstärker den redan tävlingsinriktade 
tendensen som finns i musikkulturen. En tendens där de med sämre självkänsla ofta kritiserar 
sig själva och sin förmåga, medan de med stark självkänsla och bra upplevda prestationer byggs 
upp och får en personlighet likt en stjärna. Med en sämre självkänsla och ett kritiserande av sig 
själv och sin förmåga, beskriver Fagéus (2012) också hur den personliga utvecklingsprocessen 
kan hämmas genom att den egna identiteten tar åt sig och formas av negativa bilder.  
 
Kenny och Ackermann (2009) menar att prestationsångesten hos musiker kan delas in i två 
kategorier av ångest: den somatiska ångesten som kännetecknas av kroppsliga symptom så som 
svettningar och darrningar, samt kognitiv ångest som innebär negativa tankemönster kring 
musicerandet. Den kognitiva ångesten uppvisar följande kännetecken: 
 

1.	Starka	negativa	förväntningar	inför	framförande/prestation.	
2.	Starka	negativa	uppfattningar	vid	självutvärdering	efter	
framträdande/prestation.	
3.	Starka	förväntningar	på	att	framträdande/prestation	ska	dömas	negativt	av	
åskådare.	
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4.	Starka	känslor	av	oro	inför	konsekvenser	av	ett	dåligt	
framträdande/prestation.	
5.	Förhöjd	känslighet	för	förändringar	i	reaktioner	hos	åskådare.	
6.	Bristfälliga	möjligheter	att	finna	tröst	i	bevis	på	en	skickligt	hanterad	
situation.	
(Kenny	&	Ackermann,	2009,	s.	395,	egen	översättning)	
	

Connolly och Williamon (2004) nämner negativa distraktioner som något som medvetandet 
måste riktas bort från. Istället för att fastna vid distraktioner som hämmar en prestation måste 
fokus riktas mot det som är hjälpsamt i situationen. Författarna påpekar dock vikten av att inte 
försöka eliminera de negativa distraktionerna utan att ersätta dem med något som istället gynnar 
fokus och prestation. Schenck (2000) talar också om negativa tankar och menar att de för med 
sig tvivel och bildar mentala hinder som också kan påverka kroppen fysiskt, vilket kan leda till 
problematik kring smärta och muskelspänningar.  
 
Musikerkulturen innebär höga förväntningar både av omgivning och av musikern själv, vilket 
Ginsborg, Spahn och Williamon (2012) påstår, i samband med den tävlingskultur som råder 
inom området, kan leda till ökad stress. En stress som i sin tur kan leda till fysiska problem. I 
och med synen på musikerprofessionen som, enligt Kenny och Ackermann (2009), är ett yrke 
med hög stressnivå menar Ginborg et. al. (2012) att detta också speglas hos studenter på 
högskolenivå. Musikstudenter på högskolenivå drabbas i högre grad av både fysisk och psykisk 
ohälsa. En stor bidragande faktor till detta, anser både Gaunt och Hallam (2009) och Ginborg 
et. al. (2012), är svårigheter att separera den starka självidentifieringen i musicerandet från ens 
identifiering som person.    

2.1.2 Metoder för att hantera stress och prestationsångest 
Ginsborg, Spahn och Williamon (2012) menar att den främsta metoden för att främja mentalt 
välmående är vetskapen om hur mental ohälsa kan hanteras, och att inte gå över gränsen för sin 
egen förmåga när det gäller krav inom yrket. För att hantera stress, anser Kenny och Ackermann 
(2009) att det finns många användbara metoder, bland annat avslappningsövningar, meditativa 
aktiviteter och musikterapi. För att motverka prestationsångest menar de dock att den viktigaste 
metoden är att förbygga stress och ångest redan från tidig ålder. Andra hjälpsamma metoder 
som de nämner är att vara väl förberedd samt att ha ett gott självförtroende inför en prestation.  
 
Även Connolly och Williamon (2004) nämner avslappningsövningar som en metod för att 
främja ett mentalt välmående. Uneståhl (1981) beskriver avslappning som en inbyggd metod 
hos människan för att reducera stress och oro. Connolly och Williamon (2004) anför vidare att 
avslappningsövningar kan användas för att kontrollera stress och negativa känslor, både i 
arbetslivet och vardagsrelaterat. Privat kan dessa övningar reducera stress och förbättra både 
sömn och hälsan i sin helhet. I musicerande kan de vara till hjälp för att kontrollera känslor av 
press. Ytterligare en fördel med övningar i avslappning är att de kan ge en positiv inverkan på 
lärande, ju mer avslappnad du är inför en uppgift desto mer gynnsam blir inlärningen, menar 
Connolly och Williamon. 
 
Enligt Schenck (2000) är det bristen på den så kallade jag-kan-känslan som ger upphov till en 
stor del av den ohälsa som finns hos individer. Han menar att denna känsla av självsäkerhet och 
att lyckas är av stor vikt oavsett musikerns nivå. Bristen på jag-kan-känslan kan enligt Schenck 
resultera i att tidigare lustfyllda uppgifter istället känns komplicerade och krävande.  
 
Connolly och Williamon (2004) poängterar att mental träning kan användas för att bli hjälpt 
med att ersätta negativa tankar till mer framåtsträvande och positiva tankar. Den mentala 
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träningen har historiskt sett, enligt Uneståhl (1981) samt Weinberg och Gould (2015), sitt 
ursprung inom det idrottsliga fältet, och har under de senaste decennierna använts framgångsrikt 
inom området. Weinberg och Gould talar om begreppet Psychological Skills Training (PST), 
som innebär en metodisk träning av mentala eller psykologiska färdigheter. Denna har i syfte 
att förbättra prestation, öka njutning och att öka en sportslig fysisk självtillfredsställelse. Vidare 
skriver Weinberg och Gould om metoden PST som inkluderar målinriktning, fokus, 
upphetsning, visualisering och självbildsträning. De menar att idrottare med utmanande mål, 
baserat på realistiska prestationsnivåer, har lättare att erfara tillfredsställande muskelaktivitet 
och motivation. De talar också om att den fysiska och den psykiska träningen är 
sammankopplade och påverkar varandra i allra högsta grad. De övergripande målen med PST 
är att: automatisera färdigheter, interagera PST i prestationssituationer, och att simulera 
kompetens i olika prestationrelaterade sammanhang. Likt Weinberg och Goulds förklaring av 
mental träning, beskriver också Nationalencyklopedin (2019a) mental träning som en slags inre 
förberedelse med hjälp av psykologiska metoder. Uneståhl (1981) beskriver metoden som 
universell och menar att den därför, precis som Connolly och Williamon (2004), kan tillämpas 
inom andra ämnen än idrott, inte minst i vardagslivet eller exempelvis inom musik. Uneståhl 
(1981) beskriver den mentala träningen som lika självklar som konditions- och teknikträning 
hos idrottare för att uppnå ett bättre resultat. Exempel på mental träning kan vara övningar i att 
använda olika visuella föreställningar, avslappningsmetoder och koncentrationsövningar, samt 
övningar som syftar till stärkt självbild. Fagéus (2012) tar även han upp vikten av den mentala 
träningen, och menar att vi genom den kan påverka de tankar vi har inom oss. Vilket i sin tur 
kan ge större möjlighet att skapa en mer positiv inställning till oss själva och vår omgivning.  

2.1.3 AMT – artistisk mental träning 
Artistisk mental träning, förkortat AMT, är framtagen av Fagéus (2012) och bygger på den 
tidigare nämnda Uneståhls metoder. Fagéus har i AMT tagit fram en mental träning med fokus 
på scenframträdande och andra områdesspecifika situationer. AMT utgår alltid från individen 
själv, och målet är enligt Fagéus att vinna över sig själv genom att musicera på sin egen högsta 
nivå. En grundläggande syn inom AMT är enligt Fagéus att känslighet och sårbarhet, använda 
på rätt sätt, utgör en styrka för att kunna förmedla känslor. Han menar att den känslighet och 
sårbarhet som ofta uppfattas som svagheter, istället är en av de viktigaste faktorerna för att bli 
en bra musiker. 
 
Fagéus (2012) har utformat ett 12-veckors mentalt träningsprogram som finns tillgängligt i hans 
bok. De olika övningarna finns också att ladda ned på hemsidan för AMT (www.amt.yt) samt 
att lyssna på via streamingtjänsten Soundcloud (https://soundcloud.com/amt-yt). De mentala 
träningspassen delas in i följande sju steg: 
 

a. Fysisk avspänning, mental avslappning och inre mentalt rum. 
b. Självbildsträning – självrespekt, självkänsla, självförtroende och självinsikt. 
c. Motivation, attityder, feedback och förebilder. 
d. Framtidsbilder. Visioner, konkreta målbilder och kreativitet. 
e. Förberedelse för övning och övning. 
f. Scenträning – konsert, föreställning och audition.  
g. Integrering. Kunskaper och insikter blir till kompetens.  
(Fagéus, 2012, s. 78)  

 
Tanken, enligt Fagéus (2012), är att de sju stegen ska integreras i kroppen till en tyst kunskap 
där de smälter samman och bidrar till ett musikaliskt flöde. Utöver det 12-veckorsprogram som 
nämnts ovan kompletterar Fagéus träningen med andra övningar. Dessa övningar tas sedan med 
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i den mentala träningen och syftar på att öppna för reflektion och eftertanke för att individen 
själv ska kunna påverka sin träning och utveckling.  

2.2 Tidigare forskning inom området 
Det finns flera studier och forskning som behandlar ämnen kring ångest, stress och nervositet 
inom musikutövande som jag anser är av relevans för min studie. Exempelvis har Bäckman 
(2016) i sitt examensarbete kommit fram till olika orsaker till prestationsångest. Hon menar att 
brist på trygghet, självkänsla eller tekniska färdigheter kan vara bidragande faktorer till 
uppkomsten av prestationsångest. En annan slutsats hon kommer fram till är betydelsen av en 
pedagogs engagemang och bemötande av en elev. Genom olika metoder kan en pedagog ge en 
elev en god grund som kan bidra till förebyggandet av prestationsångest. Även Person (2016) 
berör detta ämne i sin självstudie utifrån ett livsvärldsperspektiv där hon undersöker hur hennes 
livsvärld påverkas av en tids mental träning. Person jobbade med den mentala träningen som 
metod för att lära sig hantera stress och prestationskrav, för att främja sitt välmående under en 
tid som utbytesstudent. Hon såg goda resultat av träningsprocessen, dock först efter en längre 
tid av träning. Det finns en del gemensamma nämnare mellan den aktuella studien och Persons 
självstudie. Några av dem är undersökandet av metoder för att främja välbefinnande i eget 
musicerande, samt användandet av Fagéus (2012) program för mental träning. 
 
I en pilotstudie av Osborne, Green och Immel (2013) framkommer ett flertal positiva effekter 
som kan uppstå av mental träning. I studien fick ett antal studenter träna mentalt under en 
treveckorsperiod. Syftet med studien var att undersöka effekten av mental träning för att 
motverka prestationsångest vid musikaliska framträdanden. Resultatet visade att samtliga 
deltagare förbättrade sin koncentration, sitt mod, självförtroende och fokus. Det enda som inte 
påtagligt förbättrades var en tydligt ökad mängd energinivå vid framträdanden. Författarna 
resonerar dock kring att mängden energinivå inte nödvändigtvis behöver vara en negativ faktor 
vid ett framförande. En liknande studie har utförts av Hatfield (2016) som också visar positiva 
effekter av mental träning. I denna studie har musikstuderande, precis som i Osborne et. al. 
(2013), genomgått ett skräddarsytt mentalt träningsprogram. Innan projektet framgick att 
studenterna hade koncentrationssvårigheter, brist på motivation och tydliga mål, samt fysiska 
smärtor relaterat till övning. Resultatet av projektet som studien baseras på visar att studenterna 
upplevde just positiva effekter av den mentala träningen. Bland annat påvisades förbättrad 
koncentrationsförmåga, självreglering, medvetenhet i övningen och minskad ångest inför 
framträdanden. Efter uppföljande intervjuer med de deltagande studenterna visades att de 
fortsatt med mental träning också efter projektets slut.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras det valda teoretiska perspektiv som denna studie utgår från. Först 
beskrivs det fenomenologiska perspektivet, vilket utgör grunden för det efterföljande avsnittet 
om fenomenologiskt livsvärldsperspektiv.  

2.3.1 Fenomenologi 
I denna studie undersöks hur mental träning kan bidra till en känsla av stärkt musikalisk 
självkänsla och mental trygghet i samband med musicerande. För att studera detta har det 
fenomenologiska livsvärldsperspektivet valts som lämpligt förhållningssätt. För att djupare 
förstå livsvärldsperspektivet är en bakgrundförståelse för fenomenologi av värde.  
 
Nationalencyklopedin (NE, 2019b) berättar om fenomenologi som ”läran om det som visar sig 
för medvetandet”. Ordet fenomen beskrivs av Bengtsson (2005) som det fenomenologiska 
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perspektivets fundament och har sitt ursprung ur grekiskan och betyder just ”det som visar sig”. 
Den moderna fenomenologin syftar till att studera fenomen så som de visar sig för någons 
medvetande. Det som visar sig kan enligt Bengtsson vara av olika karaktär, och kan konstitueras 
av allt från fysiska ting till känslor, objekt och sociala institutioner. Bengtsson skriver att, för 
att något ska visa sig för oss förutsätter det att det finns något att visa sig för. Detta innebär att 
det inom fenomenologin föreligger ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt. Vidare 
menar Bengtsson också att fenomenologin inte är en enhetlig metod utan en mer filosofisk 
inriktning med olika variationer. Dessa variationer inom den fenomenologiska rörelsen skapar 
utrymme för den som studerar fenomenologi att själv förstå och tolka det utforskade fenomenet.  
 
Bengtsson (2005) anför vidare att vår tillgång till ett fenomen är genom vår erfarenhet. Det är i 
vår erfarenhet ett fenomen visas för oss, och det är i vår erfarenhet ett fenomen måste kartläggas. 
Exempelvis, för att kunna uppfatta en ballong som en ballong måste meningen ballong sålunda 
vara en del av min erfarenhet. Detta eftersom ett fenomen, något vi erfar, inte har någon egentlig 
mening förrän någon upplever dess mening. Bengtsson menar att fenomen egentligen inte bär 
på någon innebörd i sig själv, utan fenomenets innebörd uppstår endast i samklang med en 
individs uppfattning och erfarenhet av det. Allt vi erfar är en mening och erfars med andra ord 
som något. Formuleringen ”att gå tillbaka till sakerna själva” kan ses som ett signum inom 
fenomenologi. Detta menar Bengtsson som en kritik mot forskning som han anser tagit ett för 
stort steg från tingens ursprung, och därmed också kommit allt för långt bort från den mänskliga 
upplevelse som ett fenomen för med sig. Utmärkande för fenomenologin är således att inget 
kan tas för givet, varken åsikter, teorier eller begrepp. Detta för att ge varje objekt som är 
föremål för undersökning en så renodlad beskrivning som möjligt utan att låta erfarenhet och 
åsikt förändra dess natur. Därför finns det, enligt Bengtsson, också en misstänksamhet riktad 
mot färdiga metoder där regler anges för hur kunskaper om saker och ting skall erhållas. Sådana 
metoder ses motarbeta möjligheten att upptäcka och se alla olika parametrar ett fenomen kan 
tänkas innehålla.  

2.3.2 Fenomenologiskt livsvärldsperspektiv 
Livsvärldsperspektivet har enligt Bengtsson (2005) vuxit fram ur de fenomenologiska tankarna. 
Begreppet har genom åren bearbetats av ett flertal filosofer och dess betydelse har kommit att 
skifta för att anpassas till dess användningsområde. I nutid används perspektivet mestadels 
inom forskning som riktar sig till att beskriva, tolka och förstå olika fenomen. 
Livsvärldsperspektivet syftar till att studera världen i sin fulla form så som den visar sig och 
upplevs av människan.  
 
Bengtsson (2005) menar att vi inte kan undkomma vår egen livsvärld, då den utgör den konkreta 
verklighet vi befinner oss i, förhåller oss till och delar med andra. Han menar att livsvärlden är 
ett sammanfattande begrepp för alla erfarenheter och reflektioner en individ har. Med andra ord 
är livsvärlden den upplevda värld där en individ lever och handlar utifrån sina erfarenheter. 
Bengtsson menar vidare att en livsvärld är varken subjektiv eller objektiv. Med det menar han 
att livsvärlden kan ses som ett samspel mellan en individ och dess omvärld då den varken kan 
formas i vårt medvetande eller enbart av yttre förutsättningar. Istället formas och upplevs den 
individuellt under influens av fenomen omkring oss i vår livsvärld. I och med detta är vår 
livsvärld mycket öppen för förändring, varje intryck påverkar en rad förkunskaper och 
erfarenheter. Därför är ingen livsvärld identiskt. Bengtsson anför vidare att livsvärlden är en 
komplex och mångsidig verklighet där varje ting har en individuell betydelse eftersom den 
uppfattas kopplad till vår levda erfarenhet. Föremål som uppträder i livsvärlden finns i en 
kontext och besitter mer än bara fysiska egenskaper. Bengtsson menar att ett föremål inte 
existerar i sig självt eftersom det alltid är omgiven av andra föremål som är kopplade till 
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varandra, som i sig refererar till ytterligare föremål, utifrån vår erfarenhet. Exempelvis är en 
kastrull och en ugnsform två föremål tillhörande ett kökssammanhang, som leder vår tanke 
vidare till andra föremål, så som en elvisp och en matberedare. Tack vare vår erfarenhet vet vi 
genom sammanhanget vad föremålen har för funktion. Bengtsson menar alltså att livsvärlden 
ser olika ut hos olika personer, eftersom alla har olika förutsättningar att uppleva världen. 
Många människor delar ofta samma uppfattning och upplevelse av ett fenomen trots våra olika 
livsvärldar, men det finns ändå olikheter. Carlsson (2005) menar att två personer kan befinna 
sig i samma miljö med liknande fysiska förutsättningar att uppfatta den på ett visst sätt, men 
ändå uppleva två helt olika perspektiv på situationen. Detta på grund av våra tidigare 
erfarenheter som gör att vi omedvetet lägger fokus på olika detaljer.  
 
Mening är enligt Paulander (2011) ett mycket använt begrepp inom fenomenologi. Hon 
beskriver mening som det vi riktar vårt medvetande mot, vilket mestadels sker omedvetet. 
Paulander menar vidare, likt Bengtsson (2005), att mening skapas hos ett fenomen först när vi 
förstått det, utifrån hur vår livsvärld är formad när vi möter det. Alla fenomen har en mening, 
men även den skiljer sig mellan våra olika livsvärldar. Därför menar Paulander (2011) att 
begrepp som förståelse och förklaring också kan vara av vikt inom perspektivet. Vidare anför 
Paulander att en plötslig händelse, eller nya förutsättningar ibland kan göra att förändringar i 
vår livsvärld måste ske genom påtvingad anpassning. På grund av plötsliga upplevelser och 
upplevelser kan vi som följd få svårt att känna meningsfullhet. Men genom att ge utrymme för 
reflektion kring det som sker i vår livsvärld, en sorts terapeutisk process, kan de påtvingade 
erfarenheterna omvandlas till mer gripbara och förståeliga för att kunna gå vidare. På samma 
sätt menar Paulander att vi förhåller oss till mänskliga handlingar som vi vill förstå och söka 
förklaring till, både våra egna och andras. Genom att ta del av intryck från oss själva och andra, 
och vara öppna för omvärlden menar hon att vi kan skapa en större förståelse för oss själva och 
vår omgivning. Förståelse och närmande av andras livsvärldar är, enligt Bengtsson (2005), en 
viktig kompetens ur ett pedagogiskt perspektiv. Han menar att det är först när vi inser att vår 
egen livsvärld inte ser likadan ut som andras som vi har möjlighet att förstå och hjälpa andra.  
 
Då föreliggande arbete är en självstudie med mig själv som forskningsobjekt anses det 
fenomenologiska livsvärldsperspektivet passande. Studien är inte formad att beskriva annat än 
det jag som subjekt erfar under studieperioden. Livsvärldsperspektivet gör det möjligt för mig 
att förstå och beskriva vad som sker under projektets gång på ett relevant sätt, i och med att det 
sätts in i den aktuella livsvärlden.  
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras metoden för föreliggande studie, dess genomförande, bearbetning 
och analys. Därefter diskuteras etiska överväganden samt giltighet och tillförlitlighet för 
studien.   

3.1 Beskrivning och motivering av metoden loggbok 
Föreliggande studie har dokumenterats med hjälp av ostrukturerad loggbok. Syftet med studien 
är att undersöka hur en mental träningsprocess kan bidra till stärkt självbild i förhållande till 
musicerande, samt hur jag erfar förändringar i min livsvärld och inställning till musicerande 
under perioden. Därför har möjligheten att kunna uttrycka och beskriva känslor och reflektioner 
varit viktiga faktorer i valet av dokumentationsmetod. Det ostrukturerade loggboksskrivandet 
var därav ett självklart val då jag anser att metoden ger möjlighet till reflektion som många 
andra dokumentationsmetoder inte gör på samma sätt.   
 
Enligt Bjørndal (2005) är dokumentation genom loggbok en metod för att reflektera, samt skapa 
djupare förståelse för något som skett, vilket kan vara av vikt för dokumentation i samband med 
mental träning. Användandet av loggbok, menar Bjørndal, är ett systematiskt sätt att avsätta tid 
till reflektion. Aktuellt för studien kan vara att skrivandet av loggbok möjliggör ett 
synliggörande av känslor. Loggboken kan också betraktas som ett privat dokument, vilket kan 
ge en frihet att dokumentera och uttrycka sina känslor utan rädsla för att någon utomstående 
ska läsa. En nackdel författaren tar upp med dokumentationsmetoden är att loggboksskrivandet 
kräver en längre tid av dokumentation för att ge ett  pålitligt resultat.  
 
Bjørndal (2005) beskriver två olika sätt att bygga upp en loggbok på; ostrukturerat och 
strukturerat. I föreliggande studie har det ostrukturerade loggboksskrivandet valts för 
dokumentation under projektet. Författaren menar att den ostrukturerade loggboken innebär en 
mer fri text, det enda som krävs av den är att kunna skilja på tidpunkter eller olika skeden i det 
som skrivs. En strukturerad loggbok beskrivs istället som mer organiserad och kan till exempel 
bestå av återkommande frågor eller kategorier. Bjørndal menar att det finns för- och nackdelar 
med båda sätten att föra loggbok. Han menar att fördelen med en ostrukturerad loggbok är att 
den är öppen för tankar och reflektion som annars kan riskera att falla bort i en mer strukturerad 
loggbok. Däremot kan det vara svårare att analysera en ostrukturerad loggbok då den ofta utgör 
en större mängd stoff, med teman och rubriker kan det vara lättare att observera och analysera 
i efterhand.  
 
Valet av den ostrukturerade loggboken grundas även i fenomenologins tanke om att färdiga 
metoder ses motarbeta möjligheten att upptäcka och se alla sidor av ett fenomen. Jag vill, på 
grund av detta, inte sätta upp några ramar kring mitt skrivande utan tillåta min tanke och känsla 
att flöda fritt utan hinder. Detta för att få en så tillförlitlig studie som möjligt. 

3.2 Design av studien 
I följande avsnitt presenteras de studieobjekt som valts för studien, varför de valts och hur de 
dokumenterats och bearbetats.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
I denna studie har jag intresserat mig för mental träning som metod för att hantera 
prestationsångest och negativa tankebanor, för att på så sätt förändra min livsvärld och uppnå 
en starkare självbild i förhållande till mitt musicerande. Min strategi är att använda Fagéus 
(2012) mentala träningsprogram som metod. Det mentala träningsprogrammet har inneburit att 
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jag under en tolvveckorsperiod tränat mig mentalt. Under dessa veckor har det inte funnits ett 
specifikt verk som jag övat på, utan studiens strategier har applicerats på det jag för tillfället 
övat på, samt lämpliga situationer som uppstått i min vardag.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
De tillfällen jag valt att dokumentera är de gånger jag upplevt mig ha något värdefullt att tillföra 
loggboken, exempelvis i övningssituationer eller i samband med lektion. Jag har också 
dokumenterat i anknytning till de gånger jag utfört Fagéus (2012) artistiska mentala träning. I 
samband med de mentala träningspassen dokumenterades tankar i en ostrukturerad loggbok, 
detta för att minnas så mycket som möjligt i efterhand samt för att skapa tillfälle för reflektion. 
De mentala träningspassen skedde spontant beroende på schema och vardag, oftast under tidig 
morgon eller sen kväll då jag upplevde mig ha tid för reflektion.  
 
Eftersom denna studie inte enbart fokuserar på känslor av prestation och stress i samband med 
framträdande, har jag även fört loggbok vid tillfällen i min vardag där jag upplevt otrygghet 
och stress. Exempelvis kunde ett sådant tillfälle vara en instrumentallektion, ensemblespel, en 
muntlig presentation eller liknande. Utöver dessa tillfällen uppstod också utmärkande 
situationer då jag valde att dokumentera i loggboken på grund av att jag upplevde mig må bättre 
eller sämre än vanligt gällande ångest och stress.  
 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
I genomförandet av de mentala träningspassen har jag tränat enligt Fagéus (2012) mentala 
träningsprogram. Varje dag har jag genomfört ett träningspass med hjälp av en ljudinspelning, 
som vid varje tillfälle inledningsvis börjar med mental och muskulär avslappning för att sedan 
efterföljas av den övning som stått i fokus för aktuell vecka. Jag har försökt vara uppmärksam 
och öppen för att ta till mig de instruktioner som angetts genom inspelningen. Syftet med de 
första veckornas träning har varit att med hjälp av avslappning nå en ökad självmedvetenhet 
kring min kropp med målet att erfara en lägre grundspänning. Detta för att så småningom kunna 
vara mer fokuserad och mottaglig inför fortsatt mental träning. Enligt Fagéus (2012) har jag 
också arbetat med självlänsla och självförtroende genom affirmationer, reflektion kring 
förebilder, vad jag vill odla och vårda hos mig själv både artistiskt och personligt, samt med 
visualisering inför ett framtida projekt. 
 
Som nämt ovan valde jag att föra en ostrukturerad loggbok genom projektet, främst för att i så 
stor mån som möjligt känna mig fri att dokumentera det som dyker upp i tanken. Valet grundas 
också i fenomenologins misstänksamhet gentemot användandet av färdiga metoder där regler 
anges för hur kunskap om fenomen skall erhållas. Loggboksförandet genomfördes före och 
efter varje övningspss/situation, detta för att undvika att stanna upp i de olika momenten. De 
övningar inom den mentala träningen som krävt papper och penna noterades även de i 
loggboken. Loggbokens syfte har varit att genom bearbetning och analys synliggöra mönster, 
likheter samt förändringar kring min inställning och upplevelse av musicerande enligt studiens 
frågeställningar.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Vid analysens början valde jag att först läsa igenom loggboken i kronologisk ordning, från 
början till slut, utan något specifikt fokus. Detta i syfte att vara så öppen som möjligt för olika 
upptäckter.  Därefter lästes loggboken ett flertal gånger för att finna olika mönster och teman, 
så som beteenden, känslor och tankegångar. Olika återkommande mönster och teman som 
uppmärksammades under analysens gång var exempelvis ångest, stress och negativitet, samt 
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anteckningar med antydan på hur min livsvärld påverkats genom projektet. Analysens syfte var 
att leta efter anteckningar för att ge svar på arbetets frågeställningar. Efter analysen fann jag att 
resultatet kunde delas in i fyra avnitt: ”Period 1 – den mentala träningen påbörjas”, ”Period 
2 – tvivel och trevande”, ”Period 3 – projektets avslutande fas”, samt ”upplevd inställning till 
min förmåga att musicera”. De ovan nämnda perioderna är enligt loggboken de som verkar ha 
påverkat mig och min livsvärld som mest utifrån studiens frågeställningar. Avsnitten beskrivs 
närmare i studiens resultatkapitel.  
  



 

 16 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som gjorts utifrån den förda loggboken. 
Följande kapitel är format utifrån de tre perioder som efter analys av loggbok kommit att ses 
som avgörande för föreliggande studie. Därefter följer ett avsnitt relaterat till studiens 
forskningsfråga om hur min inställning till min förmåga att musicera förändras efter den 
mentala träningen, samt ett sammanfattande avsnitt.  

4.1 Period 1 – den mentala träningen påbörjas 
Under period 1 i studien påbörjas den mentala träningen med hjälp av Fagéus (2012) 
tolvveckorsprogram. Det som kännetecknar perioden, som sträcker sig över fyra veckor, är 
arbetet med muskulär och mental avslappning samt stärkande av självbild som metod för 
välmående.  

4.1.1 Muskulär och mental avslappning 
Till en början känns både den mentala träningens syfte (muskulär och mental avslappning) svår 
att uppnå. Vid flera tillfällen under den första veckan av muskulär avslappning skriver jag i 
loggboken om distraktioner. Bristande koncentration kan vara en orsak till att jag upplever mig 
distraherad, och det gör att jag inte alls upplever mig avslappnad efter genomfört träningspass. 
I loggboken exemplifieras några upplevda svårigheter: ”Var ska jag slappna av? Hur vet jag 
när jag är helt avslappnad?” (18-09-18). Jag uppfattar att jag känner mig spänd i kroppen, men 
har svårt att definiera när jag är avslappnad. Trots svårigheterna blir det lättare och lättare för 
varje upprepat träningspass. Något som jag inser verkar påverka mitt fokus under övningarna 
är min dagsform. De dagar då jag upplever mig avslappnad och tillfreds av övningen är, enligt 
loggboken, de dagar som överlag varit relativt lugna och harmoniska. Dagar som istället präglas 
av stress och ångestkänslor medför också en svårighet att integrera avslappningsövningen i 
kroppen. Flera utdrag ur loggboken visar också att jag känner mig ovan att stanna upp och 
reflektera över mitt jag och ta mig tid att lyssna till min kropp.  Lika främmande känner jag mig 
för den mentala avslappningen: ”Det är svårt att hålla koncentrationen i den muskulära 
avslappningen,	 men det känns nästintill omöjligt att hålla fokus under den mentala 
avslappningen. Hur får jag tyst på tankar som fladdrar i huvudet?” (18-09-25).		
	
Den mentala avslappningen verkar också tydligt påverkas av en oro att hinna med det som pågår 
parallellt med detta projekt. I loggboken framkommer en stress över andra skoluppgifter och 
övning på mitt instrument som jag upplever att jag måste hinna med. Yttre faktorer blir ett 
hinder för att uppnå det mentala fokus jag vill erfara. Efter två veckor av muskulär och mental 
avslappning verkar det ändå som övningarna når ett resultat: 
 

Det känns fint att göra både de muskulära och de mentala avslappningsövningarna. Det 
upplevs lättare och lättare, främst med de muskulära avslappningarna /…/ den mentala 
känns också den helt ok, även om den mer påverkas av dagsformen går det ändå att 
uppnå en viss grad av tillfredsställande avslappning. Jag känner mig lugnare både i 
kropp och tanke efter dessa två veckor. (18-09-28). 

 
Att göra avslappningsövningar varje dag under två veckors tid påverkar min livsvärld och jag 
upplever mig vara lugnare och mer avslappnad både i kropp och tanke. Loggboken visar att 
min musikutövning efter dessa veckor av avslappning skapar en mer fokuserad och metodisk 
daglig övning på mitt instrument, vilket också leder till ett lugn i sig. I anknytning till detta 
anser jag mig också ha lättare att somna på kvällen, samt erfar en ökad medvetenhet kring min 
kropp och tanke.  
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4.1.2 Självbildsträning 
Efter två veckors arbete kring avslappning påbörjas nu ett arbete mot att stärka min självbild. 
Självbildsträningen delas upp i två delar: självkänsla och självförtroende.  
 

…lektionen idag kändes hemsk, känner mig dålig på det jag gör. Jag vill prestera, 
jag vill våga. Varför är jag rädd för att göra fel? Det är som jag inte duger om det 
blir fel. Jag sitter fast i en ond cirkel, och känslan av att vilja prestera hindrar mig 
från att prestera som jag vill i rädsla att ”göra fel”… (18-02-10). 

 
Känslan av otillräcklighet, och att inte duga om jag inte presterar kan tolkas till att min 
självkänsla är tydligt kopplad till min prestation. Ett tecken på detta är även återkommande 
anteckningar i loggboken om svårigheter att ta emot konstruktiv kritik, då jag tolkar all form 
av kritik negativt och mot mig som person. Jag förstår rent intellektuellt det orimliga i mina 
resonemang kring kritik och att prestera, men känslan av otillräcklighet är tydlig och det är 
svårt att släppa den. Ett liknande arbete sker i övningar kring självförtroende, individuella ord 
som definierar en person med ett gott självförtroende affirmeras i den mentala träningen. Orden 
från båda övningarna börjar efter två veckor sakta sjunka in, men kräver fortsatt påminnelse för 
att ge tillräcklig effekt över tid: ”övningarna är inget som förändrar mitt ’jag’ i en 
handvändning, men det blir tydligt att självbilden är något jag fortsatt behöver arbeta med.” 
(18-10-11). Arbetet mot en stärkt bild av mig själv gör återigen att jag känner en ökad 
medvetenhet, samt ett tydligt behov av att behöva jobba med just självbilden. Det blir tydligt 
genom loggboken att min livsvärld påverkas av den självbildsträning som jag ägnar mig åt 
genom att jag börjar ifrågasätta mig själv. Jag reflekterar kring frågor om vem jag är, och vem 
jag vill vara, samt varför jag upplever prestationsångest och stress i min vardag och kring mitt 
musicerande. Detta ifrågasättande kan ses som en början till en omställning i min livsvärld. Jag 
inser också att min självkänsla och mitt självförtroende sjunker på grund av att jag aldrig tillåter 
mig själv att känna mig bra nog, att duga som jag är. En ytterligare insikt är att arbetet mot en 
stärkt självbild är av största vikt för att jag ska känna mig harmonisk i mitt musicerande. Genom 
dessa insikter i mig själv kan jag ta mig ett steg närmare ett mer positivt förhållningssätt till 
mig själv och min förmåga för att hantera min upplevda stress i samband med musicerandet. 

4.2 Period 2 – tvivel och trevande 
Den mentala träningen fortsätter enligt Fagéus (2012) träningsprogram, men efter de fyra 
inledningsveckorna visar mönster i loggboken tecken på en fas av tvivel och osäkerhet. Denna 
period präglas av en tid då arbetsbelastningen gällande skoluppgifter verkar öka, och jag 
upplever en stress över att inte riktigt hinna med mitt arbete med studien. Detta resulterar i att 
jag hamnar i en mental svacka. Då trycket i utbildningen ökar får jag svårt att hinna den mentala 
träningen och den upplevs som ytterligare ett orosmoment. Ur loggboken: ”Det går så trögt. Jag 
har svårt att komma till ro i övningarna och kan inte sluta tänka på allt jag borde göra och som 
ska göras.” (18-10-26). Citatet ur loggboken visar att jag känner mig stressad över att ha många 
bollar i luften, och att det är svårt att genomföra och få något ur den mentala träningen. Den 
mentala svackan visar sig i form av ett tydligt negativt tänkande i loggboken, jag har svårt att 
se positivt på tillvaron och de uppgifter jag har att göra känns som berg att bestiga. Vissa dagar 
upplever jag en utmattande trötthet, att jag inte förmår mig att gå till skolan alls.  
 

Det känns verkligen som jag har tusen småuppgifter att göra, jag orkar inte, jag vet 
inte hur jag ska göra dem. Kan inte ta tag i något, det är som att ju mer jag har att 
göra desto mindre gör jag. Jag skjuter det framför mig och hoppas att det ska lösa 
sig på något magiskt sätt… (18-10-29).  
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Kroppens försvar vid stress blir att inte göra något alls. Att vissa dagar inte vara på plats, och 
att inte vilja eller hinna göra skoluppgifter så pass ”bra” och grundligt som jag vill göra dem 
ger mig dåligt samvete. Det är som att den mentala träningens ökade medvetenhet kring mig 
själv och de problem jag erfar gör att jag känner ett växande tvivel och osäkerhet i min tillvaro. 
En av de stora stressfaktorerna under perioden är mitt eget musicerande, min egen övning som 
jag nu inte alls känner motivation till. Jag upplever att jag inte hinner öva så mycket som jag 
vill för att känna mig trygg inför min instrumentallektion och känner skam över detta: ”Jag 
hinner inte öva som jag vill, känner mig inte redo för lektion imorgon. Har inte alls hunnit så 
långt som tänkt med stycket och [läraren] kommer tycka att jag borde öva mer.” (18-11-07). 
Oron som upplevs inför instrumentallektionen kan tolkas som en oro för att inte leva upp till 
lärarens förväntningar, att inte prestera. Den stressade tillvaron tillsammans med mina 
prestationskänslor gör att jag inte mår bra i mitt musicerande och jag känner ingen motivation.  
 

Nånstans fattar jag att jag inte bara kan ”gömma mig” för livet och mina måsten, jag 
måste skapa en förändring för att må bättre… jag måste vara aktiv för att försöka må 
bättre. Det är bara jag som kan göra en förändring. (18-11-12). 

 
Efter en tid kommer jag till insikt att jag måste förändra min tillvaro och nå en vändpunkt i den 
negativa spiral som satts i rörelse inom mig. Det som påverkar mitt mentala mående som mest 
är min egen övning, och därför väljer jag att tala med min instrumentallärare om den situation 
jag befinner mig i:  
 

Tog tag i att prata med [läraren] idag, hen tyckte jag har orimligt lite tid att öva på 
och kunde till viss del förstå mina prioriteringar. Vi kom fram till att byta till ett mer 
överkomligt stycke att spela denna termin, som inte innebär en lika stor utmaning. 
Det känns bra. (18-11-14). 

 
Loggboken visar att mitt beslut att öppna upp mig om min situation ger en lättnad, genom vår 
lösning hinner jag nu med min övning på ett helt annat sätt. Jag upplever en ökad motivation 
att fortsätta kämpa med mina studier. I samband med detta börjar loggboken så småningom visa 
tendenser till att mitt mentala mående vänder i rätt riktning. Insikten om att det bara är jag själv 
som kan förändra min situation, förändrar min livsvärld. I och med detta måste jag ta tag i det 
jag har framför mig och jag måste sänka mina krav för att få det gjort. Under denna period av 
tvivel och osäkerhet uppmärksammades också en övning som syftar på att se det positiva i 
vardagen. Övningen går ut på att varje dag skriva upp tre positiva saker som jag erfarit under 
dagen, det hjälper mig att fokusera på positiva tankar och upplevelser istället för att fastna i min 
negativitet. Till en början känns övningen svår, men går lättare och lättare i samband med att 
mitt mentala mående vänder mot det mer positiva. Det kan också tolkas som att min negativa 
livsvärld vänder till en mer positiv, tack vare denna övning som hjälper mig att fokusera på 
positiva och hjälpande tankemönster. 

4.3 Period 3 – studiens avslutande fas 
Efter föregående avsnitt och den ovan nämnda övningen i positivitet är jag medveten om att jag 
måste ersätta de negativa tankarna och aktivt tvinga mig att tänka positivt. Genom detta 
medvetna tänkande kan jag ha ett mer förlåtande förhållningssätt till mig själv och mitt 
musicerande. Till följd av denna insikt erfar jag vikten av tankens kraft, och att arbetet med den 
mentala träningen påverkar mig mer än jag kunnat tro.  
 
I vecka åtta av Fagéus (2012) mentala träningsprogram går träningen ut på att visualisera ett 
projekt som ligger framför mig. Meningen med övningen är att jag i ett avslappnat tillstånd ska 
föreställa mig en vald situation för mitt inre. Jag valde att applicera övningen i visualisering på 
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ett kommande terminsuppspel. Ett terminsuppspel är ett examinerande framträdande som görs 
i slutet av varje termin som ett tillfälle för studenterna att visa upp vad de arbetat med under 
terminen. Framträdandet görs inför en liten publik bestående av studenter och lärare, varav 
några utgör en lärarjury. Efter framträdandet ges konstruktiv kritik.  
 

Jag försöker att se exakt hur situationen kommer att gå till framför mig, scenen, 
ljuset, mig själv, publiken. Jag ser och hör mig själv spela, det är avslappnat, 
dynamiskt och i en positivt laddad atmosfär. Jag spelar så gott det går efter min 
förmåga. (18-26-11). 

 
Övningen i visualisering genomförs varje dag fram till det är dags för terminsuppspel, och för 
varje gång lägger jag till detaljer kring min upplevelse av situationen. I loggboken beskrivs hur 
jag vid varje övningstillfälle tar med ett fokus och ett inre lugn i mitt avslappnade tillstånd. Jag 
erfar att en trygghet inför framträdandet skapas: ”Det känns som jag kan det här nu, jag känner 
mig relativt lugn. Det känns verkligen som jag utvecklats i mig själv i och med det här arbetet, 
det är inte ”perfekt” ännu, men det är en start.” (18-12-05). Jag beskriver att jag känner ett lugn 
i mig själv, samt att jag känner mig tillfreds med den utveckling jag själv känner kopplat till 
den mentala träningen och mitt musicerande. Mönster visar att loggboken överlag blivit mer 
positiv, och mina tankar fokuseras inte lika tydligt på de negativa som i projektets början. Mitt 
förändrade fokus inom mig tyder på en process mot en omformad livsvärld.  
 
Då dagen för terminsuppspel kommer är jag nervös, jag visualiserar situationen framför mig 
och använder mig av positiva affirmationer för att skapa en ”jag-kan-känsla” och en trygghet 
inför mitt musicerande.  
 

Idag var terminsuppspelet. Jag brukar vara extremt nervös och inte alls kunna njuta 
av att spela upp för en publik. Så, i efterhand, när jag gjort uppspelet, kan jag nog 
känna mig relativt nöjd. Jag höll ihop det, spelade från början till slut, utan några 
större missar. Jag önskar dock att jag varit mer avslappnad och kunnat förmedla mer 
dynamik och känsla. MEN, med tanke på att det i princip brukar gå åt skogen kan 
jag försöka känna mig nöjd med detta och ta vara på det positiva. (18-10-12).  

 
I loggboksutdraget ovan kan jag tydligt se min nya förmåga att iaktta det negativa i situationen 
för att fokusera på det som upplevdes mer positivt. Genom att använda visualisering som metod 
för att skapa lugn och trygghet i mig själv och inför en situation har jag kunnat prestera på en 
nivå som för mig känns acceptabel. Övningen i att visualisera har kommit att bli ett verktyg 
som jag enligt loggboken kommer att fortsätta använda mig av. Den har hjälpt mig att kliva in 
i en roll som gör att jag lättare kan distansera mig och skilja på det jag presterar från mig som 
person. Detta har lett till att jag lättare kan ta till mig kritik utan att forma den till ett negativt 
erfarande. Att visualisera har öppnat upp för förändring i min livsvärld. Mot slutet av studien 
visas, genom loggboken, också att jag uppnått en förståelse i att allt jag tar mig för inte kan vara 
perfekt och att det är okej, så länge jag gör något istället för att inte göra något alls. Detta tolkar 
jag som ett tecken på att min livsvärld förändrats och att jag börjat sänka mina krav på mig själv 
och mitt musicerande en aning. Det är nu otvivelaktigt för mig att den mentala träningens 
positiva effekter är bra för mitt mående och musicerande, och att jag genom denna studie 
tvingats att stanna upp och reflektera över mig och mina känslor för att erfara en trygghet i mig 
själv. 

4.4 Upplevd inställning till min förmåga att musicera  
Till en början är mitt musicerande i hög grad fokuserat på att prestera och leva upp till 
förväntningar, hos mig själv och hos andra. Loggboken visar en stress över att personer i min 
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omgivning kan höra när jag övar på mitt instrument. Tankar om vad andra ska tycka och tänka 
om mitt spel påverkar min övning negativt. Därav känner jag en bristande motivation att öva, 
och har lätt att klanka ner på mig själv i övningsrummet. Min enskilda övning präglas innan 
projektets start starkt av negativa tankar och ett stressat medvetande som också medförde 
kroppsliga spänningar och prestationsångest. Efter projektets inledande period av övningar i 
avslappning kan jag lättare känna in min kropp och var jag upplever mig spänd innan jag spelar 
på mitt instrument för att på så sätt försöka att motverka spänningar. Likaså kan jag genom 
avslappning påverka min andning medan jag spelar på mitt instrument. Ur loggbok: ”Blä, jag 
andas inte ordentligt när jag spelar. Det är dumt. Det ger ju bara mer spänningar. Måste slappna 
av.” (18-10-06). Genom denna medvetenhet kan jag med hjälp av avslappning hjälpa min kropp 
att musicera lättare, rent tekniskt, med minskade spänningar. 
 
Genom avslappningsövningarna upplever jag nu minskade spänningar i rygg/nacke, axlar och 
armar, detta påverkar också min tanke under övningspassen då jag inte upplever mig lika 
negativ. Ur loggboken: ”Jag inser att om jag gör en kort mindfulnessövning för att slappna av 
och samla tankarna innan jag sätter mig vid instrumentet upplever jag mig mindre spänd i 
kroppen, och även lite mindre negativ i tanken. Utan spänningar är det som att jag lättare, 
genom tanken, kan motivera mig att öva…?” (18-19-11). Om den kroppsliga avslappningen 
och den minskade negativa tanken har ett samband eller inte är svårt att avgöra, men detta leder 
ändå till en ökad motivation och lust att vara min egen förebild och fokusera på att utvecklas i 
min övning. ”Jag tänker att jag ska göra ett försök att strukturera min övning lite bättre, för att 
bli mer effektiv och försöka göra det så bra som möjligt för mig” ur loggbok (18-11-21). Min 
tanke om att strukturera upp min övning så att den blir mer effektiv tolkar jag som att min 
motivation till att musicera ökar. Den strukturering jag genomför består av att göra listor med 
moment och uppgifter jag behöver färdigställa, och på så sätt kan jag visuellt se vad jag 
åstadkommit och vad som finns kvar att göra. Jag väljer även att prioritera olika ämnen och 
moment, då jag beslutar mig för att jag inte hinner öva på allt jag vill varje dag. Ytterligare en 
förändring jag gör i mitt övningsschema är att jag koncentrerar min övning, i den mån det går, 
till förmiddagar och senare eftermiddag/kväll. Detta för att få en tids paus till mitt musicerande 
under dagen men också för att jag då kan öva i min lägenhet, så länge jag inte har lektioner på 
skolan under dessa tider. I loggboken uttrycker jag att jag upplever det lättare att öva hemma: 
”på det digitala instrumentet hemma i lägeheten kan jag ställa in volym själv, och jag kan välja 
att använda hörlurar om jag vill vara ”för mig själv”, det känns mycket skönare och jag behöver 
inte oroa mig för vad andra hör.” (30/11–18). Genom att öva hemma upplever jag att jag kan 
öva på mina egna premisser, utan att distraheras av hämmande tankar kring att prestera också i 
min övning. Hela projektet har påverkat min inställning till mig själv och mitt musicerande. 
”…jag upplever att jag har större kontroll över mig själv, över tankar och känslor” (12/12–18). 
Med min känsla av kontroll över mitt inre upplever jag en känsla av ökad trygghet i mig själv, 
vilket också integreras i min enskilda övning. Jag känner mig mer ödmjuk och förlåtande 
gentemot mig själv och kan acceptera de tankar mitt medvetande riktas mot under ett 
övningspass utan att ta fäste vid dem. Detta leder till att jag så småningom vågar spela ut mer i 
övningsrummet utan någon större rädsla för vad någon annan ska tycka och tänka. Jag är mindre 
kritisk, i negativ mening, mot mig själv, vilket gör att mitt musicerande kan utvecklas i större 
utsträckning. Jag upplever även ett större fokus och en koncentration hos mig själv och det jag 
gör, samt att jag musicerar i större grad för min egen skull, för att bli bättre och utvecklas där 
jag är just nu. Projektets utsatta tid för reflektion har hjälpt mig att se de framsteg jag gör och 
vad jag kan göra för att fortsätta utvecklas.  
 

Det känns nu en aning lättare att fokusera på mig själv och varför jag musicerar, 
istället för vad andra tycker och tänker när jag övar för mig själv. Det är fortfarande 
svårt att våga i sociala sammanhang där jag musicerar tillsammans med andra eller 
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är i ett lektionssammanhang. Det känns liksom mer utsatt. Men eftersom jag 
upplever en förändring i min enskilda övning så antar jag att det bara är att jobba på 
för att utöka den tryggheten. (18-18-12). 

4.5 Sammanfattning och slutsatser 
I kapitlets första avsnitt beskrivs den mentala träningens inledande veckor, där jag ägnar mig 
åt muskulär och mental avslappning samt självbildsträning. Jag har till en början svårt att 
komma in i den mentala träningen, och erfar att det är svårt att uppnå ett avslappnat tillstånd 
utan distraktioner. Distraktionerna styrs till stor del av dagsform och olika yttre faktorer, men 
efter två veckor upplever jag mig mer lugn och harmonisk som människa. Övningarna kring 
min självbild får mig att inse att min självkänsla är kopplad till min prestation. Jag har svårt att 
ta konstruktiv kritik, och börjar reflektera kring vem jag är och vem jag vill vara. 
Självbildsträningen får mig att komma till insikt om att min självbild är något jag behöver 
fortsätta jobba med under en längre tid.  
 
Den första perioden efterföljs av en mental svacka. Under rubriken Period 2 – tvivel och 
trevande beskrivs en tid av ökad arbetsbelastning som gör att jag känner mer stress än vanligt i 
min vardag. Till följd av en känsla av otillräcklighet, stress och måsten skapas en negativ spiral 
inom mig. Jag får under perioden svårt att hålla mina rutiner. Den faktor som påverkar mig som 
mest under denna tid är min egen övning som jag upplever att jag inte hinner med som jag vill, 
vilket jag känner dåligt samvete över. Tillslut inser jag att bara jag själv kan göra något åt min 
situation och mitt mående, och bestämmer mig för att ändra mitt beteende. Till hjälp använder 
jag en övning där jag tvingas att se det positiva i situationer och jag kan skapa en process som 
långsamt får mitt mående att vända. Detta blir en tydlig start för att börja respektera och lyssna 
till mina behov, och börja ta hand om mig själv. 
 
Vidare in i den tredje perioden är jag medveten om att jag med hjälp av tankens kraft kan styra 
över mitt eget mående. Fagéus mentala träningsprogram fortsätter med metoden att visualisera 
ett framtida projekt, som i mitt fall är ett terminsuppspel. Genom visualisering lär jag mig att 
mentalt förbereda, och bygga upp ett lugn inom mig inför en situation. Visualisering blir för 
mig ett verktyg för att kliva in i en roll och kunna distansera mig själv som person från min 
prestation. Som svar på föreliggande studies första forskningsfråga, hur erfar jag att en period 
av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv musikalisk självbild vad gäller mitt 
eget musicerande, vill jag anse att resultatet visar att den mentala träningen hjälp mig att lyfta 
fram allt mer positiva beteenden hos mig själv. Den mentala träningsprocessen har gjort mig 
mer medveten om mina destruktiva mönster och fått mig att mer aktivt fokusera på ett mer 
positivt tänkande. Med hjälp av mitt förändrade sätt att tänka och de metoder/verktyg som 
träningsprocessen fört med sig erfar jag en stärkt självbild i mitt musicerande.  
 
Vad gäller den andra forskningsfrågan, hur jag erfar att min livsvärld och inställning till 
musicerande förändras efter en mental träningsprocess, visar sig under studiens gång att det 
startats en förändringsprocess i min livsvärld. Jag upplever att jag blivit en mer medveten 
människa och att jag i större grad kan påverka mitt mående och mitt sätt att tänka. Den mentala 
träningen har varit meningsfull, och skapat rum för tanke vilket lett mig till insikter som 
förändrat min livsvärld och upplevelse av prestation och stress. Även min inställning till min 
egen förmåga att musicera förändras genom projektet. Jag upplever en ökad kontroll över mig 
själv, både i tanken och känslomässigt. Det bidrar till en ökad trygghet i mig själv och hjälper 
mig att känna mer motivation och lust att musicera och våga utvecklas i större grad. Den 
mentala träningen har påverkat mig mer än jag kunnat tro, och dess positiva effekter är nu 
uppenbara för mig.   
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5 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras resultatet för studien i förhållande till tidigare forskning och övrig 
litteratur. Därefter redogörs för vilken betydelse föreliggande arbete haft för mig, och skulle 
kunna ha för andra. Avslutningsvis presenteras fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
inom föreliggande ämne. 

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är indelad i fyra teman, avslappning som grund, värdet av en god 
självbild, min förändrade uppfattning av musicerandeförmåga, samt min livsvärlds förändring.  

5.1.1 Avslappning som grund 
Genom den litteratur och forskning jag kommit över kring ämnet mental träning beskrivs 
förmågan att slappna av som en utgångspunkt, oavsett den mentala träningens egentliga syfte. 
Likaså menar Fagéus (2012) att all förutsättning för mental träning bygger på att sänka 
kroppens grundspänning. Genom hela Fagéus träningsprogram inleds varje mentalt 
övningspass med en avslappningsövning som ligger till grund för efterföljande mentala 
övningar.  
 
I föreliggande studies resultat beskrivs tillämpandet av avslappning till en början som svårt. 
Orsaken till min upplevda svårighet kan bero på min kropps ovana att vara avslappnad, min 
kropp är inte tränad att slappna av. Fagéus (2012) menar att förmågan att erfara avslappning är 
som vilken färdighet som helst, den kräver övning för att utföras på rätt sätt. Detsamma menar 
både Connolly och Williamon (2004), samt Uneståhl (1981) som hävdar att avslappning bör 
genomföras regelbundet för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Enligt min förda loggbok 
framkommer att jag först efter en tid upplever att jag får ut något av övningarna i avslappning. 
Ju mer jag tränade desto lättare upplevde jag mig nå det avslappnade tillståndet, vilket 
överensstämmer med litteraturen om att mängdträning ger resultat. Genom upprepad övning 
har jag lärt kroppen att känna igen graden av avslappning för att nästa gång veta vad jag letar 
efter, och kan därför både lättare och snabbare hitta tillbaka till den. Det framkommer också i 
resultatkapitlet att min grad av avslappning påverkas av olika faktorer, bland annat min 
dagsform. Enligt Connolly och Williamon (2004) kan stress och oro i vardagen påverka en 
individs fokus och distrahera från det hen försöker att ta sig för. Till en början kan tänkas att 
min svårighet att komma från distraktioner var på grund av att mitt fokus var upptaget med att 
eliminera de distraktioner jag erfor. Istället för att bli av med dem skedde istället det motsatta, 
jag fokuserade mer på dem än på själva avslappningsövningen. Connolly och Williamon (2004) 
menar också att det genom avslappning kan vara lättare att kontrollera negativa känslor och på 
så sätt påverka det allmänna livet i en mer positiv riktning, vilket tydligt syns i resultatet där 
jag efter en tid i den mentala träningsprocessen upplever att jag kan hantera min vardagliga oro 
på ett förbättrat sätt. Den nya förmågan att kunna hantera mina känslor och reaktioner antyder 
till att min kropp erfarit en sänkt grundspänning, vilket är en viktigt grund för att gå vidare i 
den mentala träningen. Genom min nya förmåga att slappna av märks också tydligt att jag har 
lättare att observera mina negativa tankar och distraktioner för att sedan låta dem passera utan 
att rikta mitt medvetande mot dem. Mitt erfarande av en minskad grundspänning skapar goda 
förutsättningar för fortsatt utveckling mot en mer förlåtande inställning mot mig själv och min 
förmåga i olika musicerandesituationer. 

5.1.2 Värdet av en god självbild 
Den inre ångest jag upplever kallar Kenny och Ackermann (2009) för kognitiv ångest, vilken 
bland annat kännetecknas av starka negativa förväntningar på en situation eller förväntningar 
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att dömas negativt av omgivning. Resultatet visar att den oro jag upplever kopplad till vad mina 
lärare och min omgivning ska tycka om min prestation. Dessa känslor leder vidare till starkare 
känslor av otillräcklighet och det blir klart för mig att min prestationsångest och stress är 
kopplad till min självbild. De negativa tankemönster och beteenden jag erfarit kring 
musicerande under en längre tid har lett till att min självbild sjunkit. Detta har i sin tur lett till 
ökad stress och oro inför otrygga situationer, och jag har sällan tyckt att min prestation har vart 
tillräcklig. Mitt mående blir en ond cirkel som jag upplever mig ha svårt att komma ur. En 
förklaring till den onda cirkel jag erfar kan kopplas samman till det Gaunt och Hallam (2009) 
beskriver om prestation och självbild hos musiker. De menar att det finns en tendens där 
individer med, en i grunden, låg självkänsla ofta kritiserar sig själva och sin förmåga i 
förhållande till sina dåligt upplevda prestationer. Vidare menar författarna att tendensen också 
visas motsatt hos personer med en stark självkänsla, där dessa personer med en stark självkänsla 
och bra upplevda situationer ständigt byggs upp och hela tiden får en extra stark självbild. 
Likaså menar Schenck (2000) att negativa mönster och självtvivel hos en person kan bli ett 
hinder för en positiv utveckling av ens ”jag”. Detta på grund av att det finns en risk att en som 
person definieras av sina negativa beteenden, vilka i sin tur hämmar nya tankebanor. Därav kan 
min känsla av att vara fast i en ond cirkel av självtvivel och negativitet, samt att inte kunna 
komma ifrån den förklaras. Även Fagéus (2012) poängterar vikten vid att skapa positiva bilder 
och en stark självbild, eftersom han menar att en låg självkänsla och kritiserande av sig själv 
och sin förmåga hämmar en personlig utvecklingsprocess. Därför är det av yttersta vikt att hela 
tiden arbeta med sig själv och sin självbild, särskilt inför min framtida roll som lärare. Om jag 
som lärare inte kan acceptera och tro på min egen förmåga att musicera, hur ska jag då få mina 
elever att tro på sig själva? 
 
Inom Fagéus (2012) AMT-metod handlar självbildsträning om att skapa en bild av vem jag är 
och vem jag vill vara. Han menar att självbilden präglas av erfarenheter och upplevelser, samt 
att formandet av den pågår hela livet, från det att vi föds till vår död. När jag påbörjade denna 
studie klev jag in i den som en person med en låg självbild där jag upplevde mycket stress och 
oro, negativa tankar och prestationskrav. Bäckman (2016) menar i sin studie att en brist på 
trygghet och självkänsla kan vara bidragande faktorer till prestationsångest, sambandet mellan 
prestationsångest och låg självkänsla tycker jag mig kunna påvisa genom föreliggande studies 
resultat. Som följd till en låg självbild kan det också, enligt Gaunt och Hallam (2009) uppstå 
svårigheter att skilja person från prestation. Även det stämmer med studiens resultat där jag vid 
flertal tillfällen upplever mig ha svårt att skilja mina prestationer från min person. Men med 
hjälp av Fagéus (2012) metod att visualisera har jag kunnat tillämpa ett perspektiv på mig själv 
sett utifrån. Detta har gjort det lättare för mig att gå in i en roll för att distansera mig själv från 
min prestation, och på så sätt lättare lyckats skapa en acceptans hos mig själv. Genom att se 
min prestation från ett annat perspektiv har jag kunnat vara mer tillåtande mot mig själv, framför 
allt i sammanhang av musicerande. Det har även bidragit till en större upplevd känsla av 
trygghet och självsäkerhet som på sikt kan leda till ytterligare stärkt självbild, enligt Bäckman 
(2016). Med min förmåga att anta en roll har jag fått en ny inställning till min förmåga och 
upplever att jag kan vara mig själv i högre utsträckning.  
 
Fagéus (2012) skriver också om en strävan inom AMT om att vinna över sig själv för att på så 
sätt kunna musicera på sin egen högsta nivå. I studiens början kan min självkritik och mitt sätt 
att värdera mig själv genom andra, som jag låtit styra över mig, ses som att jag gång på gång 
förlorat mot mig själv. Men genom den mentala träningen har det uppstått en ny medvetenhet i 
mig själv, och med den har jag kunnat påbörja en process mot att må bättre och styra över mina 
tankar i en mer positiv riktning. Jag har kanske, enligt Fagéus beskrivning, börjat vinna mer 
och mer över mig själv.   



 

 24 

 

5.1.3 Min förändrade uppfattning kring musicerandeförmåga  
Resultatet i föreliggande studie visar att jag med hjälp av avslappning, som en sorts grund i den 
mentala träningsprocessen, upplever en slags kedjeeffekt hos mig själv, en kedjeeffekt som 
påverkat och lett mig mot en mer positiv inställning till mig själv och min musikaliska förmåga. 
Genom att börja sänka min kroppsliga grundspänning har jag också kunnat påverka min 
mentala spänning i högre grad. På så vis har jag allt eftersom lärt mig att rikta mitt ansvar mot 
mig själv och att inte ge fokus åt destruktiva tankar, prestationsångest och oro. Att observera 
och reducera mina negativa tankemönster har skapat en inre motivation att utvecklas, och att 
bli mer effektiv och förlåtande kring mitt musicerande. Fagéus (2012) talar om att vi genom 
den mentala träningen kan påverka de tankar vi har om oss själva. Med en låg självbild och hög 
självkritik menar Fagéus att den personliga utvecklingsprocessen kan hämmas på grund av att 
den egna identiteten formas av de negativa tankemönstren. Under en större del av mitt liv har 
mitt negativa kritiska tänkande mot mig själv och min prestation integrerats i mitt medvetande. 
Precis som Fagéus menar, visar resultatet i denna studie att de negativa känslor och upplevelser 
jag tillämpat har fått mig att ”fastna” i ett destruktivt mönster. Ur loggboken framkom att jag, 
genom att tvinga mig själv att aktivt tänka ett antal positiva tankar varje dag gjort det lättare för 
mig att ta mig ur de negativa mönstren. Min nya förmåga att ta kontroll över mitt medvetande 
och att se min prestation ur ett mer accepterande perspektiv har i sin tur gett mig en större 
möjlighet att skapa ytterligare ökad positiv inställning till mig själv och mitt musicerande – en 
sorts självrespekt. De nyfunna positiva minnesbilder och tankar ersätter steg för steg de 
negativa, och istället för att ge utrymme till destruktiva tankar och oro hittar jag istället ett inre 
fokus som hjälper mig att strukturera upp och koncentrera min enskilda övning. Paulander 
(2011) hävdar att mening är en grund för att förstå sig själv, andra personer samt varför saker 
och ting sker i vår värld. Genom arbetet med den mentala träningen har jag funnit en större 
förståelse för mig som individ i min livsvärld, men också en ökad trygghet som person. Jag tror 
att det är först när jag upplevt denna trygghet och skapat en mer accepterande attityd till min 
prestation som jag ärligt kunnat ta till mig AMT-metoden och använda mig av den i olika 
musicerandesituationer. Ur min förståelse och ökade trygghet har jag upplevt en ny mening 
med mitt musicerande, som möjliggör en musikalisk utveckling vilket i sin tur hjälper mitt 
musicerande att upplevas som mer njutbar. Genom att ge mig själv tid och att inte ställa orimliga 
krav på min förmåga har jag gjort min utveckling mer värdefull.  

5.1.4 Min livsvärlds förändring 
Enligt Bengtsson (2005) handlar det fenomenologiska livsvärldsperspektivet om att, genom 
erfarande av olika fenomen, studera hur världen upplevs. Musicerande är något som jag under 
senare tid upplevt som mer och mer prestationsladdat och negativt, även om det är något jag 
älskar att göra. Bengtsson talar om livsvärlden som en värld där våra levda erfarenheter spelar 
in i vår upplevelse av vår omgivning och oss själva. I resultatet beskrivs en mental svacka till 
följd av bland annat ökad medvetenhet och reflektion kring mig själv. Dessa insikter kom att 
innebära en plötslig förändrad uppfattning av min livsvärld. Den mentala svacka som omnämns 
skulle även kunna beskrivas som en sorts kris, vilken Paulander (2011) talar om – hon menar 
att plötsliga händelser ger förändrade förutsättningar vilket som följd kan ge mer eller mindre 
påtvingad anpassning av en livsvärld. Hon menar också att en terapeutisk process innefattande 
reflektion kring nya förutsättningar kan bidra till ett accepterande av denna förändring. I 
föreliggande studie kan den mentala träningsprocessen tolkas som den terapeutiska process 
Paulander beskriver. Genom mental träning har jag fått tillfälle att reflektera kring mina nya 
erfaranden och på så sätt kunnat hantera min förändrade livsvärld och inställning till 
musicerande.  
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Under den mentala träningsprocessen börjar mitt tidigare tankesätt, kring mig själv och 
musiken, att öppnas upp och jag inleder ett skapande av en ny inställning till mig själv och de 
fenomen jag möter. Resultatet visar hur jag till en början har en låg självbild och en sorts 
dragning till att känna stress och oro i olika situationer. Detta leder till att jag riktar mitt 
medvetande mot hämmande, destruktiva tankemönster och beteenden som gör att jag mår dåligt 
i min vardag. Precis som Paulander (2011) beskriver är en stor del av var jag riktar mitt 
medvetande omedvetet och jag fastnar i tankebanor där jag är negativ och hård mot mig själv 
och min förmåga. Med arbetets gång visar loggboken att jag lättare och lättare kan identifiera 
och mota bort de negativa tankar som tidigare hindrat mig, för att istället aktivt rikta mitt 
medvetande mot saker som får mig att känna mer positiv mening. Denna utveckling kan tolkas 
som att jag fått en större öppenhet och förståelse för omvärlden samt mig själv. Min aktiva 
medvetenhet om var mitt fokus är riktat har gjort att mitt erfarande av musicerande nu övergått 
till en mer positiv upplevelse. Min nyfunna öppenhet och förståelse för mig själv och världen 
omkring mig gör att jag inser, precis som Carlsson (2005) skriver, att min livsvärld är unik och 
inte lik någon annans. Det skapar en acceptans hos mig själv där jag kan förstå mig själv och 
vad mina känslor bottnar i, att jag inte behöver anpassa mig till andra livsvärldar utan istället 
kan lyssna till mig själv. Bengtsson (2005) nämner också att det är först när vi inser att vår 
livsvärld inte är lik någon annan som vi kan förstå och hjälpa andra. Jag vill tolka denna 
formulering till att det är först genom min förståelse om alla livsvärldars unika form som jag 
kan förstå och hjälpa mig själv.  
 
Tack vare föreliggande studie har jag förstått att mitt liv och mående är kopplat till mitt 
musicerande och tvärtom. I och med detta inser jag också att jag behöver bearbeta hela mitt 
”jag” och min syn på mig själv för att känna harmoni i mitt utövande av musik. Genom den 
mentala träningen har jag lärt mig att omvärdera min syn på mening i min livsvärld och att se 
detta från nya perspektiv för att förstå mina egna reaktioner och känslor.  

5.2 Arbetets betydelse  
Arbetets huvudsakliga betydelse har varit att, genom skrivandet av loggbok, få en överblick 
över min resa mot ett bättre mående. I och med arbetet har jag på ett bättre sätt lärt mig att 
balansera min prestationsångest, oro och stress i samband med mitt musicerande. Detta har lett 
till en ökad självkännedom och acceptans inför mig själv och mina förmågor, och har på så sätt 
gett mig en mer stabil grund att stå på i min fortsatta utbildning. Arbetet med artistisk mental 
träning har visat sig vara betydande både för mig som musiker och lärare, samt för min 
personliga utveckling. Min nyfunna grad av medvetenhet om mig själv, både kroppsligt och 
mentalt, gör att jag i större mån kan välja att rikta min energi och mina tankar mot mer positiva 
erfaranden. Detta har förändrat min syn på mig själv och mitt förhållande till musik, vilket har 
lett till ett ökat välmående och en mer värdefull utveckling både i min musiceranderoll och som 
person. De strategier och verktyg jag erfarit under studiens gång har hjälp mig mot en konkret 
förändring av min livsvärld. Det har öppnat mina ögon för mitt negativa beteende och hur 
mycket energi det tar från mig och mitt musicerande. Jag ska inte behöva må dåligt och känna 
ångest i samband med ett framträdande eller en lektion som går utanför min trygghetszon.  
 
För mig som lärare har arbetet haft stor betydelse då jag med ökad trygghet i mig själv lättare 
kan stå som en förebild för mina framtida elever. Ökad trygghet kan också öka kvaliteten på 
min undervisning då jag anser att en trygg lärare i större utsträckning kan ta hänsyn till och 
möta olika individers behov. I arbetet med elever är jag också övertygad om att jag i rollen som 
lärare kommer stöta på individer med liknande problematik som jag själv upplever. Därför är 
min förhoppning att studien ska leda till förståelse för dessa individer, samt insikt om hur 
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mental träning kan hjälpa och göra skillnad – inte bara gällande musicerande utan också i en 
personlig utveckling. Kunskap kring ämnet kan också vara av stor vikt i skolor för att öppna 
upp för diskussion och reflektion, samt inspirera andra att arbeta med sig själva i syfte att 
utvecklas personligt för att uppleva en ökad trygghet i presterandesituationer.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Föreliggande studie på individuell nivå har visat sig vara nyttig för mig på flera sätt. Min 
uppfattning är dock att mental träning kräver tid och ett kontinuerligt arbete för att uppnå 
positiva resultat. Fortsatt vore det därför intressant att utforska tillämpningen av AMT under en 
längre tidsperiod, både hos mig själv som objekt men också hos andra individer. Detta för att 
se om ytterligare slutsatser kan dras ur användandet av metoden, samt om en mer permanent 
förändring kan bibehållas.  
 
I och med den ökade psykiska ohälsan hos skolungdomar vore det även intressant att forska 
kring hur mental träning praktiskt kan tillämpas i undervisning på olika nivåer, inte 
nödvändigtvis enbart i musikämnet. Därigenom vore det också av intresse att göra en 
intervjustudie av lärare om hur de ser på mental träning som förebyggande åtgärd för psykisk 
ohälsa bland ungdomar, och om de på något sätt redan använder sig av metoder i sin 
undervisning. Elever möter ständigt situationer som de förväntas att prestera i på olika sätt. Jag 
tror att en implementering av mental träning i skolan, i förebyggande syfte, för att ge elever 
kunskap och verktyg att ta hjälp av skulle medföra ett flertal positiva effekter. Inte minst på 
ungdomars utveckling av självbild och självinsikt.  
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