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Titel:	”Egentligen	tycker	jag	ju	att	musik	är	roligt”	–	en	självstudie	i	att	hantera	prestat-
ionsångest	med	hjälp	av	mental	träning	
Författare:	Alicia	Strand	
Termin	och	år:	VT	2017			
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander		
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström		
	
Denna	studie	har	som	syfte	att	utforska	hur	jag	erfar	meningen	med	artistisk	mental	
träning	i	samband	med	musicerande.	Syftet	bärs	upp	av	följande	forskningsfråga:	På	
vilka	sätt	förändras	min	upplevelse	av	prestationsångest	under	en	period	av	artistisk	
mental	träning?	Studien	har	sin	utgångspunkt	i	ett	fenomenologiskt	livsvärldsperspektiv	
och	baseras	på	självobservationer	i	form	av	loggboksskrivande.	Resultatet	presenteras	
utifrån	fyra	teman:	Uppvaknande,	Tvivel,	Insikt	och	acceptans	och	Förändring.	Uppvak-
nande	beskriver	hur	den	artistiska	mentala	träningsprocessen	inleds,	vilket	får	mig	att	
börja	reflektera	och	ifrågasätta	mitt	beteende	och	mina	tankemönster.	Tvivel	visar	på	en	
period	av	mer	motgång	där	nyfunna	insikter	väcker	frågor	och	funderingar	som	gör	att	
jag	ifrågasätter	varför	jag	håller	på	med	musik.	Insikt	och	acceptans	beskriver	ett	möns-
ter	av	mer	positivt	tänkande.	Det	avslutande	temat	Förändring	visar	på	att	arbetet	med	
den	artistiska	mentala	träningen	blir	en	startprocess	för	mig	i	att	börja	ta	hand	om	mig	
själv	och	ta	ansvar	över	mina	känslor	och	min	vilja.	Slutligen	förs	en	diskussion	kring	
min	grundspänning,	min	självbild	och	min	livsvärld	där	resultatet	ställs	mot	tidigare	
forskning	och	övrig	litteratur	som	finns	presenterat	i	bakgrundskapitlet.	
	
Nyckelord:	prestationsångest,	självkänsla,	artistisk	mental	träning,	loggbok,	livsvärlds-
perspektiv	
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Abstract		
	
Thesis	1	-	Music	Education.	
Title:	“Really,	I	do	enjoy	music”	–	A	self	study	about	managing	performance	anxiety	with	
mental	training	
Author:	Alicia	Strand	
Semester	and	year:	Spring	term	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	how	I	experience	the	meaning	of	artistic	mental	
training	in	relation	to	practicing	music.	The	purpose	is	supported	by	the	following	re-
search	question:	In	what	ways	do	my	experience	of	performance	anxiety	change	during	
a	period	of	artistic	mental	training?	The	study	is	made	from	a	phenomenological	life-
world	perspective	and	is	based	on	self-observations	consisting	of	logbook	writing.	The	
result	is	presented	in	four	themes:	Awakening,	Doubt,	Insight	and	acceptance,	and	
Change.	Awakening	describes	how	the	artistic	mental	training	process	begins,	which	
makes	me	reflect	and	question	my	behaviour	and	my	pattern	of	thoughts.	Doubt	shows	a	
period	of	adversity	where	newly	discovered	insights	raise	questions	that	makes	me	
question	why	I	even	practice	music.	Insight	and	acceptance	describes	a	pattern	of	in-
creased	positive	thinking.	The	final	theme	Change	shows	how	the	artistic	mental	train-
ing	becomes	a	personal	starting	point	where	I	begin	to	care	for	myself	and	take	respon-
sibility	for	my	feelings	and	my	own	will.	Finally,	a	discussion	about	my	default	tension,	
my	self-image	and	my	life-world	is	being	made,	comparing	the	result	to	previous	re-
search	and	literature	presented	in	the	background	chapter.			
	
Keywords:	performance	anxiety,	self	esteem,	artistic	mental	training,	logbook,	life-world	
perspective	
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Förord	
Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till	min	handledare	Ann-Sofie	Paulander	som	med	kunskaper,	
synpunkter	och	uppmuntran	har	varit	ett	stöd	under	arbetsprocessens	gång.		
	
Tack	också	till	min	pojkvän,	mina	vänner	och	min	familj	för	all	kärlek	och	support	under	
skrivprocessen.	Att	ni	har	trott	på	mig	och	peppat	mig	när	det	har	varit	motgångar	har	
varit	guld	värt.		
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	ges	en	inledande	beskrivning	av	mitt	intresse	för	det	valda	ämnet	mental	
träning	i	musikaliska	sammanhang	följt	av	studiens	problemformulering,	syfte	och	frå-
geställningar.	

1.1	Inledande	text		
Min	dröm	har	alltid	varit	att	få	hålla	på	med	musik	på	heltid.	Som	barn	fantiserade	jag	
om	att	en	dag	bli	musikalartist	och	lite	senare	kom	ett	stort	intresse	för	fiolspel.	Idag	har	
jag	kommit	ett	steg	på	vägen	mot	min	dröm	då	jag	studerar	fiol	och	sång	på	musiklära-
programmet	på	Musikhögskolan	Ingesund.	Att	hålla	på	med	musik	ger	mig	mening	i	livet	
–	men	jag	har	ett	problem.	Jag	har	ganska	svåra	bekymmer	med	nervositet	och	prestat-
ionsångest.	Detta	hämmar	mig	och	får	mig	att	inte	våga	ge	mig	hän	till	hundra	procent	
när	jag	utövar	musik.	Rädslan	att	misslyckas	eller	inte	lyckas	leva	upp	till	uppställda	för-
väntningar	kan	till	och	med	få	mig	att	avstå	från	sammanhang	som	konserter,	kurser,	
auditions	med	mera.	Kraven	finns	ofta	i	mitt	eget	huvud	då	jag	ställer	höga	krav	på	min	
egen	prestation	och	har	lätt	för	att	tänka	tankar	där	jag	nedvärderar	min	egen	förmåga.	
Jag	är	också	rädd	för	att	bli	”avslöjad”	att	jag	inte	duger.	Att	älska	något	som	också	fram-
bringar	så	mycket	obehagskänslor	och	ångestkänslor	är	inte	helt	lätt	att	tackla.	Något	
måste	gå	att	göra	åt	saken!	
	
För	att	komma	till	rätta	med	detta	problem	vill	jag	ta	reda	på	mer	om	hur	jag	kan	arbeta	
för	att	hantera	min	prestationsångest.	Målet	är	att	jag	ska	kunna	ha	en	lustfylld	vardag	
med	musik	där	känslan	av	press	och	stress	inte	överskuggar	det	som	är	roligt	och	me-
ningsfullt.	Detta	har	fått	mig	att	börja	intressera	mig	för	mental	träning	och	hur	det	som	
metod	skulle	kunna	hjälpa	mig	att	övervinna	mina	psykiska	hinder.	Jag	tror	att	vi	i	mu-
sikvärlden	arbetar	alldeles	för	lite	med	den	mentala	biten.	Vi	koncentrerar	oss	otroligt	
mycket	på	övning	och	glömmer	bort	den	psykiska	aspekten	av	att	spela.	Därför	vill	jag	i	
detta	självständiga	arbete	utforska	hur	jag	kan	gå	tillväga	för	att	träna	upp	mig	mentalt	
och	på	så	sätt	ta	kontroll	över	de	problem	jag	upplever.			
	
Skolan	verkar	i	allmänhet	ställa	högre	krav	på	elever	än	den	tidigare	har	gjort,	något	
som	jag	har	reflekterat	många	gånger	över.	Under	praktikperioder	och	i	andra	samman-
hang	har	jag	mött	barn	och	ungdomar	som	mår	psykiskt	dåligt	på	grund	av	mycket	press	
och	krav	samt	höga	förväntningar	både	från	sig	själva	och	andra.	Som	lärare	kommer	jag	
säkerligen	även	att	stöta	på	elever	som	har	liknande	problem	med	nervositet	och	pre-
stationsångest	som	jag	har.	Den	här	undersökningen	ligger	mig	därför	varmt	om	hjärtat,	
dels	för	min	egen	skull	och	för	mitt	eget	musicerandes	skull,	men	också	för	att	jag	som	
blivande	lärare	vill	kunna	ge	elever	bra	verktyg,	förutsättningar	och	stöd	för	att	de	ska	
kunna	utvecklas,	komma	långt,	men	samtidigt	ha	kvar	glädje	och	lust	till	musik.			

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
I	min	roll	som	lärare	ligger	fokus	på	att	stötta	elever	i	deras	lärprocesser	och	skapa	för-
utsättningar	för	ett	lärande	som	innefattar	glädje	och	lust.	Ska	jag	kunna	vara	ett	stöd	för	
dessa	framtida	elever	behöver	jag	rimligtvis	först	arbeta	med	de	mentala	hinder	jag	själv	
upplever.	Jag	har	älskat	musik	så	länge	jag	kan	minnas,	men	har	också	bekymmer	med	
prestationsångest	och	nervositet	som	ibland	helt	överskuggar	det	som	är	roligt	och	me-
ningsfullt.	Att	vara	ambitiös	och	ställa	krav	på	sig	själv	kan	vara	något	positivt	och	ut-
vecklande,	men	var	går	egentligen	gränsen	mellan	ett	positivt	kravställande	och	negativ	
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prestationsångest?	Vilka	tillvägagångssätt	står	att	finna	för	att	hantera	prestationsång-
est?	Kan	jag	träna	min	hjärna	och	mina	tankar	på	att	hjälpa	mig	istället	för	att	stjälpa	
mig?	Vad	händer	med	mig	och	min	livsvärld	när	jag	kontinuerligt	arbetar	med	mental	
träning	och	reflekterar	över	min	personliga	utveckling?	Min	förhoppning	med	förelig-
gande	arbete	är	att	jag	ska	hitta	strategier	för	balans	som	gör	att	mitt	musicerande	blir	
mer	lustfyllt	och	där	jag	vågar	mer	–	jag	vet	att	jag	kan	mer	än	jag	tror.		
	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	utforska	hur	jag	erfar	mening	med	artistiskt	mental	
träning,	AMT,	i	samband	med	musicerande.	Syftet	bärs	upp	av	följande	forskningsfråga:	
	
På	vilka	sätt	förändras	min	upplevelse	av	prestationsångest	under	en	period	av	artistisk	
mental	träning?		
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2	Bakgrund		
I	detta	bakgrundskapitel	ges	först	en	områdesorientering	följt	av	ett	avsnitt	med	tidigare	
forskning.	Kapitlet	avslutas	därefter	med	att	studiens	teoretiska	perspektiv,	livsvärlds-
fenomenologi,	beskrivs.	

2.1	Områdesorientering	
I	detta	avsnitt	förklaras	några	begrepp	och	metoder	som	är	av	betydelse	för	studien.		

2.1.1	Nervositet	och	prestationsångest	
Att	vara	nervös	inför	ett	framträdande	är	naturligt.	Lundeberg	(1998)	menar	att	vi	vid	
nervositet	bland	annat	reagerar	genom	att	adrenalin	strömmar	ut	i	vår	kropp	så	att	våra	
sinnen	skärps	och	vi	kan	fungera	med	en	ökad	känslighet	och	högre	intensitet	än	nor-
malt.	Biologiskt	är	nervositet	till	för	att	människan	ska	ha	en	mera	skärpt	uppmärksam-
het	för	att	klara	av	hotande	situationer	genom	att	exempelvis	kunna	slåss	eller	fly.	Enligt	
Lundeberg	är	i	princip	alla	musiker	nervösa	inför	en	prestation	och	som	musiker	krävs	
det	en	kunskap	om	hur	nervositet	kan	kanaliseras	och	användas	inför	en	publik.	Görs	
det	på	ett	bra	sätt	är	ordet	nervös	enligt	Lundeberg	inte	längre	rätt	ord	att	använda	utan	
ord	som	”tänd”,	”engagerad”	eller	”laddad”	beskriver	denna	form	av	energi	bättre.	
Fagéus	(2012)	menar	i	sin	tur	att	det	finns	många	musiker	som	hävdar	att	det	krävs	
nervositet	för	att	kunna	spela	bra.	Dock	är	ordet	nervositet	enligt	Fagéus	inte	heller	ett	
ändamålsenligt	suggestionsord	eftersom	det	är	dubbeltydigt.	Hjärnan	kan	förstå	vad	det	
innebär	att	vilja	bli	nervös	i	bemärkelsen	att	uppleva	positiv	stress.	Detta	förstår	dock	
inte	kroppen	och	de	autonoma	nervsystemen,	som	är	de	system	som	till	stor	del	styr	oss.	
	
Prestationsångest	innebär	enlig	Nationalencyklopedin	(NE,	2017a),	ångest	för	att	pre-
stationer	inom	exempelvis	ett	arbete	inte	ska	vara	perfekta.	Grunden	till	prestations-
ångest	ligger	enligt	NE	i	en	svag	självkänsla	och	en	överstark	självkritik.	Williamon	
(2004)	hänvisar	till	Salomon	(1990)	som	definierar	prestationsångest	som	en	upple-
velse	av	ihållande	oro	och	stress	som	baseras	på	en	rädsla	för	att	få	försämrad	prestat-
ionsförmåga	i	offentliga	sammanhang	och/eller	en	faktisk	försämring	vid	prestation.	
Prestationsångest	anses	vara	oberoende	av	en	individs	musikaliska	begåvning,	övning	
och	grad	av	förberedelse.	Williamon	delar	in	prestationsångestens	symptom	i	tre	grup-
per:	fysiska	symptom,	beteendesymptom	samt	mentala	symptom.	Fysiska	symptom	ses	
som	vanliga	och	innebär	ökad	hjärtfrekvens	och	hjärtklappning,	hyperventilation,	torr	
mun,	svettningar,	illamående,	diarré	samt	känslor	av	yrsel.	Beteendesymptom	rör	i	sin	
tur	skakningar,	darrningar,	rastlöshet,	stelhet,	kraftlöshet	eller	uttryckslöshet.	De	sist-
nämnda	symptomen	kan	leda	till	att	prestationen	försämras	eller	att	signaler	av	nervosi-
tet	sänds	ut	till	publiken	som	kan	hämma	kommunikationen	och	förmedlandet	av	musik.	
Den	tredje	gruppen	rör	mentala	symptom	bestående	av	subjektiva	känslor	av	ångest	och	
negativa	tankar	om	den	egna	prestationen.	Detta	hör	ofta	ihop	med	att	en	person	överi-
dentifierar	självkänsla	och	självvärdering	med	hur	en	prestation	går,	eller	hur	den	gick,	
vilket	kan	leda	till	dålig	koncentration,	dålig	uppmärksamhetsfokus	och	slöseri	med	
värdefull	energi,	som	i	sig	kan	innebära	ökad	ångest.		
	
En	orsak	till	prestationsångest	kan	enligt	Williamon	(2004)	vara	det	som	på	engelska	
kallas	”trait	anxiety”.	Det	syftar	på	en	individs	benägenhet	att	känna	ångest	som	en	re-
aktion	på	social	stress	och	har	sitt	ursprung	i	ett	överaktivt	autonomt	nervsystem	eller	
låg	självkänsla.	En	annan	orsak	till	prestationsångest	som	anses	ha	stor	påverkan	på	en	
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individs	subjektiva	stresskänslor,	handlar	om	hur	individen	i	fråga	behärskar	en	uppgift.	
Att	vara	väl	förberedd	eller	att	uppleva	att	uppgiften	är	enkel	gör	att	känslan	av	ångest	
blir	lägre,	än	att	inte	vara	tillräckligt	förberedd	eller	om	uppgiften	upplevs	som	avance-
rad.	En	tredje	orsak	till	prestationsångest	är	situationsbaserad	stress,	en	väsentlig	och	
avgörande	faktor	för	scenskräck.	Omständigheter	som	exempelvis	sammansättning	och	
storlek	på	publik	eller	om	personen	presterar	ur	minnet	är	till	exempel	klassiska	exem-
pel	som	påverkar.					

2.1.2	Mental	träning	
Mental	träning	innebär	enligt	NE	(2017b)	träning	med	hjälp	av	psykologiska	metoder.	
Träningen	innebär	mental	repetition	av	fysisk	aktivitet	utan	att	aktiviteten	egentligen	
utförs.	Mental	träning	växte	fram	under	början	70-talet	i	Sverige	och	byggde	på	forsk-
ningsresultat	från	Uppsala	Universitet.	Psykologen	och	forskaren	Uneståhl	(Hellertz,	
2015)	har	sedan	dess	haft	en	betydande	roll	inom	området	och	de	ursprungliga	meto-
derna	i	mental	träning	bygger	på	Uneståhls	forskningsresultat	från	60-talet.	Forsknings-
resultaten	tar	bland	annat	upp	hur	processer	som	tankar,	bilder	och	känslor	påverkar	
kroppen,	hur	vi	kan	påverka	och	erhålla	kontroll	över	dessa	processer	genom	alterna-
tiva	medvetandetillstånd	och	hur	vi	kan	stimulera	prestationshöjande	egenskaper	ge-
nom	träning.	Idag	finns	ett	stort	antal	metoder	som	oftast	avser	att	förbättra	ett	bete-
ende	i	allmänhet.	Exempel	på	mental	träning	kan	vara	övningar	i	att	använda	olika	visu-
ella	föreställningar,	träning	i	avslappning	och	koncentration	samt	övningar	som	syftar	
till	att	stärka	självförtroendet.	

2.1.3	Artistisk	mental	träning	
Artistisk	mental	träning,	AMT,	är	framtagen	av	Fagéus	(2012)	och	bygger	på	den	ovan-
nämnda	Uneståhls	metod.	Metoden	har	mycket	gemensamt	med	traditionell	mental	trä-
ning,	men	lägger	här	fokus	på	scenframträdande	och	de	speciella	dimensioner	som	finns	
inom	detta	område.	Inom	AMT	finns	en	strävan	efter	att	vinna	över	sig	själv,	alltså	att	
kunna	musicera	på	sin	egen	högsta	nivå.	Inom	AMT	finns	även	en	syn	på	att	känslighet	
och	sårbarhet,	använda	på	rätt	sätt,	utgör	en	styrka	för	att	kunna	förmedla	känslor:	
	

Många	studenter	har	en	känslighet	och	skörhet	som	uppfattas	både	av	dem	
själva	och	av	skolan	som	en	svaghet.	I	stället	är	denna	känslighet	kopplad	till	
förmåga	till	inkännande	och	medkänsla	en	av	de	viktigaste	faktorerna	för	att	
bli	en	bra	musiker.	(Fagéus,	2012,	s.	17–18)	

	
I	detta	citat	menar	Fagéus	(2012)	att	den	känslighet	och	skörhet	som	kan	uppfattas	som	
en	svaghet,	kopplad	till	förmåga	till	inkännande	och	medkänsla,	istället	är	en	av	de	vik-
tigaste	faktorerna	för	att	bli	en	bra	musiker.		
	
Fagéus	(2012)	presenterar	i	sin	metod	ett	12	veckor	långt	träningsprogram.	Detta	pro-
gram	finns	också	tillgängligt	i	hans	bok	Musikaliskt	flöde:	Artistisk	mental	träning	för	scen	
och	undervisning.	Träningspassen	baseras	på	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	
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f.	Scenträning	–	konsert,	föreställning	och	audition	
g.	Integrering.	Kunskaper	och	insikter	blir	till	kompetens		

(Fagéus,	2012,	s.	78)	
	
I	Fagéus	(2012)	bok	finns	utförandet	av	den	mentala	träningen	skriftligt	beskrivet,	men	
träningsprogrammen	finns	också	att	ta	del	av	genom	ljudspår	på	hemsidan	för	Artistisk	
Mental	Träning	(www.amt.yt).	Träningen	har	en	röd	tråd	där	de	sju	olika	stegen	länkas	
samman	med	varandra.	Utöver	själva	12-veckorsprogrammet	kompletteras	träningen	
med	andra	övningar	där	läsaren	ombeds	att	reflektera	över	exempelvis	självinsikt,	själv-
känsla	och	självförtroende.	Detta	används	sedan	i	den	mentala	träningen	som	steg	i	att	
individen	själv	ska	kunna	påverka	sin	träning	och	utveckling.			
	
2.1.4	Strategier	för	utförande	av	Artistisk	Mental	Träning  
 

Mentala	bilder		
En	stor	del	i	Fagéus	(2012)	metod	AMT	handlar	om	hur	vi	tar	till	oss	kunskaper,	utveck-
lar	färdigheter	och	använder	oss	av	inre	mentala	bilder.	Genom	att	utgå	från	minnet	av	
de	gånger	det	gick	bra	att	musicera	och	medvetet	aktivt	stimulera	dessa	minnen,	kan	de	
utnyttjas	på	positivt	sätt	inför	framtida	framträdanden.	Detta	görs	då	det	är	vanligt	att	
negativa	minnen	triggar	igång	negativa	känslor	och	tankar	som	blockerar	de	autonoma	
system	som	inte	är	viljestyrda.	Fagéus	liknar	detta	vid	en	allergisk	reaktion:		
  

Har	vi	precis	blivit	utsatta	för	allergen	och	fått	en	allergisk	reaktion,	ökar	ris-
ken	att	vid	exponering	av	samma	utlösande	ämne	blir	de	följande	reaktionerna	
ännu	kraftigare.	Studenten	bli	hämmad	och	rädd	och	löper	risken	att	bli	be-
traktad	som	icke-talang.	En	inlärd	hjälplöshet	leder	till	inbillad	talanglöshet.	
(Fagéus,	2012,	s.	19) 

  
Fagéus	menar	här	ovan	att	ett	negativt	minne	kan,	likt	en	allergisk	reaktion,	medföra	
ökad	risk	för	kraftigare	reaktioner	vid	framtida	exponering	av	samma	utlösande	ämne.	
Ett	sådant	minne	kan	därmed	hämma	framtida	situationer	och	påverka	nya	situationer	
negativt.	För	att	motverka	detta	och	nå	en	positiv	upplevelse	menar	Fagéus	att	positiva	
triggers	bör	användas.	En	positiv	inre	trigger	kan	exempelvis	vara	att	medvetet	aktivera	
ett	minne	från	en	situation,	exempelvis	en	konsert	eller	en	audition,	som	gick	riktigt	
bra.		 
			 
Avspänning	 
I	AMT	finns	övningar	som	används	för	att	sänka	grundspänningen	i	kroppens	muskler.	
Enligt	Fagéus	(2012)	är	grundspänning	det	tillstånd	av	fysisk	och	mental	spänning	som	
vi	har	i	vardagen	och	som	vi	befinner	oss	i	som	ett	normaltillstånd.	Grundspänningen	
blir	sedan	till	en	anspänning	när	vi	utför	en	aktivitet,	exempelvis	vid	en	konsertsituat-
ion.	Fagéus	uppger	att	det	vid	undersökningar	har	visat	sig	att	musiker	med	låg	grund-
spänning	oftare	presterar	både	tekniskt	och	musikaliskt	på	sin	egen	högsta	nivå.	Det	
beror	på	att	en	låg	grundspänning	utgör	en	förutsättning	för	att	det	endast	ska	vara	de	
rätta	musklerna	som	aktiveras	vid	prestation.	Om	grundspänningen	istället	är	hög	före	
ett	framförande	gör	anspänningen	inför	konserten	att	det	kroppsliga	och	det	psykiska	
systemet	låser	sig.	Muskler	som	arbetar	för	att	genomföra	prestationen	kal-
las	”synergister”	medan	de	muskler	som	motverkar	kallas	”antagonister”	(s.	84).	Detta	
kan	också	överföras	till	det	mentala	och	emotionella	planet	–	positiva	och	tankar	och	
känslor	kontra	negativa	sådana. 		
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Självbild		 
Mental	träning	handlar	enlig	Fagéus	(2012)	till	stor	del	om	att	arbeta	med	sin	inre	själv-
bild.	Från	barndomen	och	framåt	bygger	vi	vår	inre	självbild	genom	ett	komplicerat	
samspel	mellan	genetiska,	sociala,	mentala	och	emotionella	faktorer.	Att	ha	en	upple-
velse	av	att	hela	tiden	behöva	jämföra	sig	med	andra	och	försöka	passa	in,	kan	en-
ligt	Fagéus	leda	till	en	rädsla	att	inte	räcka	till	som	människa.	För	att	kunna	musicera	på	
högsta	nivå	är	det	därför	nödvändigt	att	få	vara	sig	själv,	då	behöver	också	rädslan	ersät-
tas	med	positiva	inre	bilder.	Centrala	ord	i	AMT	är	därför	självkänsla	och	självförtro-
ende.	Självkänsla	är	enligt	Fagéus	en	känsla	av	att	vara	älskad	och	uppskattad	för	den	
man	är,	medan	självförtroende	innebär	upplevelsen	av	att	vara	bra	på	det	man	gör.	Till-
läggas	bör	att	enligt	NE	(2017c)	påverkar	självkänslan	bland	annat	emotion	och	motivat-
ion	samt	har	betydelse	för	individuell	utveckling,	psykisk	hälsa	och	välbefinnande.				

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Connolly	och	Williamon	(2004)	skriver	att	avslappningsövningar	kan	användas	för	att	
kontrollera	stress	och	negativa	känslor	inför,	under	och	efter	ett	framförande.	Avslapp-
ningsövningar	kan	också	ha	effekter	på	det	mer	vardagliga	livet	och	på	arbetsrelaterad	
stress	som	kan	hämma	ett	fysiskt	och	psykiskt	välmående.	Ett	flertal	studier	i	musik	har	
enligt	Connolly	och	Williamon,	visat	att	avslappningsövningar	kan	hjälpa	att	ge	en	för-
ståelse	för	kroppsliga	och	mentala	tillstånd.	Det	kan	exempelvis	hjälpa	musiker	att	
minska	muskelspänningar	som	stör	de	fysiska	färdigheterna	eller	att	reducera	negativa	
inre	tankar.	Avslappningstekniker	påverkar	också	livet	i	övrigt	vilket	i	sin	tur	leder	till	
en	positiv	påverkan	på	övning	och	framförande	menar	de.	Exempelvis	kan	avslapp-
ningsövningar	förändra	kropp,	sinne	och	känslor	genom	induktion	av	ett	positivt	till-
stånd;	de	kan	därmed	bidra	till	förbättrat	lärande	och	minne	och	till	förbättrad	sömn.		
	
I	sitt	examensarbete	av	självstudiekaraktär	på	avancerad	nivå	har	Kawa-Caljer	(2015)	
genomfört	och	experimenterat	med	olika	mentala	tekniker	under	förberedelsearbetet	
inför	en	examenskonsert.	Syftet	var	att	kunna	prestera	utan	stress	och	panik	i	så	stor	
utsträckning	det	är	möjligt.	Kawa-Caljer	drar	bland	annat	slutsatsen	att	hon	som	musi-
ker	behöver	ha	en	medvetenhet	om	hjärnans	processer	och	hur	kroppen	fungerar	för	att	
kunna	hantera	prestationsångest.	Hon	drar	också	slutsatsen	att	allt	som	påverkar	oss	
människor	också	påverkar	oss	som	musiker,	och	hon	menar	därför	att	det	är	av	stor	vikt	
att	leva	ett	stabilt	liv	i	sin	vardag	för	att	också	kunna	prestera	bra	musikaliskt.			
	
Petersdotter	Eriksson	(2012)	har	i	ett	examensarbete	på	grundnivå	med	hjälp	av	inter-
vjuer,	undersökt	hur	violin-	och	violalärare	arbetar	för	att	ge	elever	möjlighet	att	mini-
mera	stress	och	nervositet	i	samband	med	provspelningar	och	konserttillfällen.	Hon	
kommer	bland	annat	fram	till	att	en	av	de	mer	avgörande	anledningarna	till	studenters	
ökade	stress	handlar	om	avsaknad	av	mental	och	praktisk	förberedelse.	Andra	orsaker	
som	framkom	i	studien	är	prestationskrav,	förväntningar	från	omgivningen	eller	från	
studenten	själv,	och	rädsla	att	misslyckas.	I	studien	understryks	också	att	mental	förbe-
redelse	har	betydelse	i	förebyggande	stresshantering.	Även	Bäckman	(2016)	har	i	ett	
examensarbete	på	grundnivå	studerat	hur	prestationsångest	hanteras	i	musikundervis-
ning.	Tre	instrumentalpedagoger	och	musiker	har	intervjuats	om	sina	förhållningssätt	
till	fenomenet	prestationsångest	i	musikundervisning.	I	studien	framkom	att	prestat-
ionsångest	anses	kunna	påverka	oss	på	olika	sätt	och	att	brist	på	trygghet,	självkänsla	
eller	kunskap	i	tekniska	färdigheter	kan	vara	orsaker	till	att	prestationsångest	uppstår.	
En	annan	slutsats	som	dras	är	att	en	pedagogs	engagemang	i	och	bemötande	av	eleven	
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är	av	stor	betydelse	när	det	gäller	prestationsångest.	Genom	olika	metoder	kan	en	peda-
gog	ge	en	elev	en	god	grund	som	kan	bidra	till	förebyggande	av	prestationsångest.			
	
I	ett	examensarbete	på	grundnivå	har	Olsson	(2007)	analyserat	ett	antal	personliga	re-
flektioner	från	musiker	och	musikhögskolestudenter	som	gått	en	kurs	i	mental	träning	
för	Fagéus.	I	arbetet	utforskas	kursdeltagarnas	tankar	och	reflektioner	över	hur	den	
mentala	träningen	har	påverkat	och	hur	den	påverkar	dem.	Olsson	kommer	fram	till	tre	
nyckelord	som	ringar	in	hur	deltagarna	handskas	med	sin	nervositet	och	sin	prestat-
ionsångest.	Dessa	tre	ord	är	visualisering,	balans	och	inställning.	En	annan	slutsats	som	
dras	är	att	självförtroende	och	dess	betydelse	är	något	som	förkommer	genomgående	i	
deltagarnas	reflektioner.				

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	följande	avsnitt	presenteras	det	valda	teoretiska	perspektiv	som	denna	studie	utgår	
ifrån.	Först	presenteras	fenomenologi	som	utgör	grunden	för	de	därefter	följande	avsnit-
ten:	livsvärldsperspektiv	och	fenomenet	mening.				

2.3.1	Fenomenologi	
I	denna	studie	utforskas	erfarande	av	mening	med	AMT	i	samband	med	musicerande.	
Frågan	är	på	vilka	sätt	AMT	förändrar	min	upplevelse	av	prestationsångest	under	en	
period	av	AMT.	Att	uppleva	prestationsångest	och	att	förhålla	sig	till	detta	är	något	som	
påverkar	min	livsvärld.	Det	går	inte	att	veta	hur	andra	upplever	liknande	situationer,	
utan	jag	kan	endast	i	detta	fall	beskriva	hur	jag	känner	utifrån	min	levda	erfarenhet.	Då	
studien	beskriver	mina	upplevelser	av	prestationsångest	i	samband	med	musicerande	är	
ett	livsvärldsfenomenologiskt	perspektiv	ett	lämpligt	förhållningssätt.	För	att	förstå	livs-
världsperspektivet	är	en	bakgrundsförståelse	för	fenomenologi	värdefull.		
	
Fenomenologi	betyder	”läran	om	det	som	visar	sig	för	medvetandet”	(NE,	2017d).	Den	
moderna	fenomenologins	uppgift	syftar	till	att	studera	saker	som	fenomen,	så	som	de	
visar	sig	för	någons	medvetande.	Det	innebär	att	ett	fenomen,	något	vi	erfar,	betraktas	
utifrån	de	alla	olika	parametrar	som	fenomenet	kan	tänkas	innehålla.	Enligt	Nationalen-
cyklopedin	(2017e)	finns	det	också	en	ömsesidighet	mellan	objekt	och	subjekt;	det	kan	
inte	finnas	ett	fenomen	som	visar	sig	utan	att	det	finns	någon	som	det	visar	sig	för.	För	
att	en	forskare	ska	kunna	beskriva	ett	fenomens	egenskaper	och	förstå	detta	fenomeno-
logiskt,	krävs	att	forskaren	strävar	efter	att	lägga	sina	egna	antaganden	om	fenomenet	åt	
sidan.	Paulander	(2011)	menar	att	fenomen	kan	vara	i	princip	vad	som	helst	som	får	
mening	för	oss	såsom	saker,	företeelser	och	individer.				
	
Bengtsson	(1999)	menar	att	fenomenologi	inte	kan	beskrivas	som	en	enhetlig	metod	
utan	mer	som	en	filosofisk	inriktning	med	många	olika	variationer.	Enligt	Bengtsson	
finns	det	också	en	misstänksamhet	som	riktas	mot	färdiga	metoder	som	anger	regler	för	
hur	kunskap	om	saker	och	ting	ska	erhållas.	Sådana	metoder	anses	kunna	motarbeta	
möjligheten	till	att	upptäcka	och	se	ett	fenomens	hela	variation	och	mångfald.	Detta	gör	
att	det	inom	fenomenologi	finns	en	viss	frihet	för	forskare	att	själva	tolka	och	förstå	det	
fenomen	som	utforskas.			

2.3.2	Livsvärldsperspektiv	
Ur	de	fenomenologiska	filosofiska	tankebanorna	har	begreppet	livsvärld	utvecklats.	I	NE	
(2017f)	går	att	utläsa	att	många	filosofer	inom	den	fenomenologiska	rörelsen	har	bidra-
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git	till	att	utveckla	begreppet,	som	har	haft	ett	stort	inflytande	på	samtida	forskning	
inom	exempelvis	samhällsvetenskap,	pedagogik	och	teologi.	Livsvärldsperspektivet	an-
vänds	till	största	del	inom	kvalitativ	forskning,	det	vill	säga	forskning	som	inriktar	sig	på	
att	beskriva,	tolka	och/eller	förstå	olika	fenomen.	Bengtsson	(1999)	beskriver			förde-
larna	med	att	använda	livsvärldsfenomenologiskt	perspektiv	i	kvalitativ	forskning	inom	
just	pedagogik.	En	fördel	som	beskrivs	är	exempelvis	att	ett	livsvärldsfenomenologiskt	
perspektiv	kan	bidra	med	ny	kunskap	som	skiljer	sig	från	annan	kvalitativ	forskning.	
	
Bengtsson	(1999)	beskriver	livsvärlden	som	den	värld	som	var	och	en	av	oss	lever	ige-
nom.	Livsvärlden	är	ett	sammanfattande	begrepp	för	alla	erfarenheter	och	reflektioner	
som	en	person	har.	Med	den	utgångspunkten,	alltså	med	den	livsvärld	varje	enskild	per-
son	lever	i,	prövas	nya	kunskaper	och	erfarenheter.	Livsvärlden	finns	där	som	en	själv-
klarhet	i	allt	som	en	människa	företar	sig	och	den	tas	därför	förgiven	hela	livet.	Det	är	en	
värld	som	alltid	upplevs	i	relation	till	ett	subjekt.	Det	innebär	att	en	helt	objektiv-absolut	
värld	endast	är	något	som	finns	i	teorin.	Livsvärlden	är	istället	en	social	värld	med	före-
mål	skapade	av	människan	och	mänsklig	organisering	av	livet	utifrån	historiska	och	
framtida	perspektiv.	Den	är	komplex	och	varje	ting	har	individuell	betydelse	eftersom	
det	uppfattas	utifrån	vår	levda	erfarenhet.	Föremål	som	påträffas	i	livsvärlden	finns	i	
sammanhang	och	innehar	mer	än	bara	fysiska	egenskaper.	Enligt	Bengtsson	är	livsvärl-
den	inte	något	oåtkomligt	utan	den	är	den	konkreta	verklighet	som	vi	möter	varje	dag	
och	som	vi	förhåller	oss	till	och	delar	med	andra.	På	grund	av	detta	finns	det	inget	som	
hindrar	oss	från	att	undersöka	den	egna	livsvärlden	eller	andras	livsvärldar.	Dock	går	
det	inte	att	komma	ifrån	att	vi	alla	alltid	är	en	del	av	vår	livsvärld;	samtidigt	som	vi	stu-
derar	den,	kan	vi	inte	undkomma	den.		
	
En	persons	livsvärld	beror	enligt	Carlsson	(1999)	på	hur	den	nuvarande	situationen	
väljs	att	uppfattas	av	personen	i	fråga	och	vilka	förutsättningar	denna	person	befinner	
sig	i.	Två	personer	kan	befinna	sig	i	samma	miljö	och	ha	någorlunda	liknande	fysiska	
förutsättningar	för	att	uppfatta	en	miljö	på	liknande	sätt.	Ändå	kan	dessa	uppleva	två	
helt	olika	perspektiv	eftersom	fokus	läggs	på	olika	detaljer.	Detta	är	en	av	anledningarna	
till	att	jag	vill	undersöka	vad	som	händer	med	min	prestationsångest	under	en	period	av	
mental	träning,	då	jag	har	börjat	uppfatta	många	tillfällen	som	mer	stressfyllda	och	pre-
stigefyllda	än	vad	som	är	meningen	och	än	vad	andra	i	min	närhet	verkar	göra.				
	
Carlsson	(1999)	beskriver	även	hur	livsvärlden	ser	olika	ut	hos	olika	personer,	eftersom	
alla	har	olika	liv	och	olika	kroppar	att	uppleva	världen	genom.	På	grund	av	detta	kan	
våra	livsvärldar	ibland	krocka	med	varandra.	Carlsson	tar	exempelvis	upp	hur	elever	
med	dyslexi	kan	behöva	anpassa	sig	till	en	lärares	livsvärld.	Läraren,	som	är	en	del	av	en	
kultur	där	alla	förväntas	kunna	läsa	och	skriva,	har	en	livsvärld	som	är	impregnerad	av	
skriftspråket.	I	majoriteten	av	lärares	och	elevers	livsvärldar	ingår	förmågan	att	läsa	och	
skriva	som	en	naturlig	del,	medan	det	i	dyslektikers	livsvärld	är	en	sak	som	är	förknip-
pad	med	möda,	ängslan,	prestige	och	tillkortakommanden	varvid	en	krock	kan	uppstå:	
	

Det	är	alltid	svårt	att	se	sig	själv	utifrån,	få	grepp	om	det	självklara.	En	lärare	
är	lika	lite	som	de	flesta	andra	som	använder	skriftspråket	dagligen	medveten	
om	i	hur	grad	skriften	ligger	till	grund	för	allt	han/hon	gör	och	det	är	inte	för-
rän	denna	insikt	kommer,	som	det	är	möjligt	att	förstå	och	hjälpa	dem	för	
vilka	skriften	av	olika	anledningar	bjuder	motstånd.	(Carlsson,	1999,	s.	88)	
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Carlsson	(1999)	menar	här	ovan	att	det	är	först	när	en	lärare	blir	medveten	om	hur	stor	
roll	skriftspråket	spelar	i	det	egna	livet	och	att	dennes	sätt	att	ta	sig	an	världen	inte	är	
detsamma	som	för	elever	med	dyslexi,	som	denne	får	möjlighet	att	hjälpa	och	förstå	
dessa.	Detta	kan	tolkas	som	att	det	är	först	när	vi	inser	att	vår	egen	livsvärld	inte	ser	li-
kadan	ut	som	andras	som	vi	kan	ha	möjlighet	att	förstå	och	hjälpa	andra.	Carlsson	po-
ängterar	också	att	livsvärlden	ständigt	är	föränderlig.	När	vår	kropp	har	lärt	sig	en	ny	
färdighet	bildas	en	vana	som	medför	att	livsvärlden	förändras.	När	vi	har	lärt	oss	färdig-
heten	glömmer	vi	också	snabbt	hur	det	kändes	när	vi	inte	kunde	det	vi	lärt	oss.	
	
Paulander	(2011)	skriver	i	sin	doktorsavhandling	om	musikterapi	och	vad	som	händer	
med	livsvärlden	när	den	drastiskt	förändras	och	den	kris	detta	kan	innebära.	Eftersom	
livsvärlden	är	föränderlig	innebär	exempelvis	en	plötslig	sjukdom	eller	en	plötslig	
olycka	att	världen	upplevs	utifrån	detta	nya	perspektiv.	Paulander	för	en	diskussion	
kring	det	begrepp	som	används	inom	vården	och	som	menar	att	vi	inte	är	vår	sjukdom	
utan	att	vi	endast	har	den.	Paulander	anser	tvärtom	att	vi	både	är	och	har	våra	sjukdo-
mar.	Kroppsliga	eller	mentala	förändringar	innesluts	i	vår	livsvärld	och	förändrar	den	
eftersom	vi	börjar	handla,	tänka	och	känna	utifrån	nya	förutsättningar.	Ibland	kan	plöts-
ligt	nya	förutsättningar	göra	att	förändringen	behöver	ske	genom	en	påtvingad	anpass-
ning.	Paulander	menar	att	en	terapeutisk	process	kan	ge	utrymme	för	reflektion	kring	
det	som	sker	i	livsvärlden	vilket	gör	att	de	nya	erfarenheterna	kan	omvandlas	och	bli	
mer	gripbara	och	förståeliga.		

2.3.3	Mening	
Paulander	(2011)	skriver	i	sin	doktorsavhandling	om	mening	som	ett	begrepp	som	an-
vänds	inom	fenomenologi.	Mening	beskrivs	som	det	vi	riktar	vårt	medvetande	mot.	
Djupa	andliga	reflektioner,	hur	saker	och	ting	äger	rum	och	varför	något	överhuvudtaget	
sker	är	exempel	på	olika	former	av	mening	som	dagligen	genomsyrar	en	människas	liv.	
Ibland	kan	saker	vi	upplever	och	erfar	innebära	att	vi	har	svårt	att	uppleva	livet	som	
meningsfullt	och	vi	försöker	då	förstå	hur	och	varför	något	skedde	för	att	vi	ska	kunna	
gå	vidare.	På	samma	sätt	förhåller	vi	oss	till	mänskliga	handlingar,	både	våra	egna	och	
andras,	som	vi	vill	förstå	och	söka	förklaring	på.	Riktningen	mot	dessa	företeelser	och	
ting	kan	vara	medveten,	men	det	kan	också	handla	om	omedveten	riktning.	Paulander	
menar	att	när	vi	får	intryck	från	andra	och	är	öppna	för	omvärlden	skapar	vi	en	större	
förståelse	för	oss	själva	och	för	vår	omvärld.	Vårt	erfarande	påverkas	alltid	av	våra	tidi-
gare	erfarenheter,	vad	som	pågår	i	nuet	och	en	förväntan	på	det	som	ska	komma.	I	livs-
världen	möter	vi	ständigt	en	ström	av	mening	som	vi	inte	kan	slippa	undan	och	som	inte	
alltid	är	så	lätt	att	analysera	och	förstå.	Jag	har	i	denna	studie	valt	att	utgå	just	från	be-
greppet	mening	och	utforska	mening	med	AMT	i	samband	med	musicerande	och	i	relat-
ion	till	prestationsångest.	
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3	Metodkapitel		
I	detta	kapitel	presenteras	metoden	för	studien,	dess	genomförande,	bearbetning	och	
analys.	Slutligen	diskuteras	etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlig-
het.		

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoden	loggbok	
Studiens	metod	utgörs	av	loggboksskrivande.	Eftersom	studiens	syfte	är	att	utforska	hur	
jag	erfar	mening	i	min	livsvärld	med	Artistiskt	mental	träning,	AMT,	i	samband	med	mu-
sicerande,	var	möjlighet	att	uttrycka	och	beskriva	känslor,	tankar	och	reflektioner	vik-
tiga	aspekter	i	valet	av	observationsmetod.	Metoden	loggboksskrivande	var	därför	ett	
relativt	självklart	val	då	denna	metod	ger	mig	möjlighet	till	detta	på	ett	sätt	som	många	
andra	observationsmetoder	inte	gör.		
	
Loggboksskrivande	är	enligt	Bjørndal	(2002)	ett	enkelt	sätt	att	använda	sig	av	för	att	
skriva	ned	sina	observationer.	Syftet	med	att	skriva	loggbok	är	enligt	Bjørndal	att	genom	
reflektion	i	skriftlig	form	bilda	sig	en	djupare	förståelse	av	något	som	har	skett.	Använ-
dandet	av	loggbok	blir	ett	systematiskt	sätt	att	avsätta	tid	för	reflektion	av	till	exempel	
den	egna	praktiken.	Vid	användandet	av	loggbok	kan	personen	i	fråga	se	saker	som	tidi-
gare	upplevts	som	diffusa,	energikrävande	och	omöjliga	att	lösa.	Bjørndal	hänvisar	till	
teoretiker	som	Vygotskij,	Bruner	och	Emig	när	han	förklarar	att	skrivande	kan	främja	
inlärning	på	ett	unikt	sätt	genom	att	hand	och	öga	integreras	med	själva	lärandet.	Även	
den	inre	dialogen	kan	enligt	Bjørndal	främjas	av	skrivande.	Loggboken	blir	ett	sätt	för	
oss	att	prata	med	och	lyssna	till	oss	själva.	Genom	att	föra	loggbok	kan	vi	får	reda	på	mer	
om	vad	vi	gör	och	hur	vi	gör	det.	Saker	som	vi	gör	närmast	omedvetet,	på	rutin	eller	per	
automatik,	kan	komma	fram	och	bli	tydligare	för	analys	i	loggboksskrivandet.	Loggbo-
ken	betraktas	som	ett	privat	dokument.		
	
Enligt	Bjørndal	(2002)	finns	det	olika	sätt	att	strukturera	och	utforma	en	loggbok	på,	
med	två	huvudindelningar	i	ostrukturerad	och	strukturerad	loggbok.	En	ostrukturerad	
loggbok	innebär	en	mer	fri	text	som	i	princip	inte	behöver	mer	struktur	än	att	skilja	på	
tidpunkter	eller	olika	skeden	i	det	som	skrivs.	En	strukturerad	loggbok	är	tvärtom	mer	
organiserad	och	kan	exempelvis	innehålla	återkommande	frågor	som	önskas	uppmärk-
sammas	vid	varje	tillfälle.	Det	finns	för-	och	nackdelar	med	båda	dessa	sätt	menar	
Bjørndal.	Fördelen	med	en	ostrukturerad	loggbok	är	att	den	är	öppen	för	tankar	och	re-
flektioner	som	skulle	kunna	försvinna	i	en	loggbok	med	mer	strukturerad	form.	Däremot	
kan	en	ostrukturerad	loggbok	vara	krävande	att	läsa	och	analysera	i	efterhand	då	det	
lätt	kan	bli	mycket	text	att	bearbeta.	Med	en	strukturerad	loggbok	kan	man	däremot	
dela	in	skrivandet	i	olika	teman	och	rubriker	som	gör	det	lättare	att	observera	och	ana-
lysera.	För	denna	studie	användes	en	ostrukturerad	loggbok.	Avsikten	med	detta	var	att	
inte	sätta	upp	några	ramar	kring	skrivandet	utan	ge	mina	tankar	och	känslor	möjlighet	
att	få	flöda	fritt	i	skrivandet.	

3.2	Design	av	studien		
I	detta	avsnitt	beskrivs	valet	av	musikaliskt	gestaltande	projekt,	de	dokumenterade	situ-
ationerna,	genomförande	av	dokumentationen,	bearbetning	och	analys	och	slutligen	förs	
ett	resonemang	kring	etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet.			
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3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
I	den	här	studien	har	jag	valt	att	utforska	på	vilka	sätt	min	upplevelse	av	prestationsång-
est	förändras	under	en	period	av	Artistisk	mental	träning.	Prestationsångest	är	något	
som	länge	har	varit	ett	problem	för	mig	och	som	har	hämmat	mig	och	gjort	att	jag	inte	
har	vågat	ge	mig	hän	till	hundra	procent	när	jag	utövar	musik.	Jag	var	därför	intresserad	
av	att	testa	mental	träning	som	en	metod	för	att	hantera	prestationsångest	och	valde	
Fagéus	(2012)	mentala	träningsprogram,	artistisk	mental	träning,	som	beskrivs	i	boken	
Musikaliskt	flöde:	Artistisk	mental	träning	för	scen	och	undervisning.	Träningsprogram-
met	innebar	att	jag	under	tolv	veckor,	fem	dagar	i	veckan,	tränade	mentalt.	Under	denna	
period	har	jag	inte	haft	något	specifikt	stycke	som	jag	har	övat	på	utan	jag	har	applicerat	
de	olika	strategierna	på	det	jag	övat	på	för	tillfället	och	vid	de	tillfällen	som	naturligt	
funnits	i	min	vardag.	De	stycken	som	har	varit	aktuella	är	exempelvis	Violinsonat	i	G	moll	
av	Erik	Sjögren	och	diverse	stråkorkesternoter	och	symfoniorkesternoter.			

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	 	
De	situationer	jag	har	valt	att	dokumentera	är	de	tillfällen	då	jag	under	tolv	veckor	ut-
förde	Fagéus	(2012)	artistiska	mentala	träning	under	hösten	2016.	I	anslutning	till	varje	
träningspass	valde	jag	att	dokumentera	mina	tankar	i	en	ostrukturerad	loggbok	för	att	
komma	ihåg	så	mycket	som	möjligt	av	min	upplevelse	av	träningspasset	och	för	att	
skapa	tillfälle	för	reflektion	kring	mina	tankar	och	känslor	under	träningsperiodens	
gång.	Träningspassen	var	inte	inplanerade	i	förväg	utan	skedde	spontant	under	dagen	
beroende	på	schema	och	arbetsbörda.	Loggbok	fördes	också	i	samband	med	de	så	kal-
lade	prestationstillfällen	utspridda	över	tolvveckorsperioden.	Eftersom	denna	studie	har	
sin	utgångspunkt	i	prestationsångest	i	samband	med	musicerande,	och	inte	endast	
är	kopplad	till	upplevelsen	av	prestationsångest	och	nervositet	i	samband	
med	konserttillfällen,	kunde	ett	prestationstillfälle	innebära	i	princip	vilket	tillfälle	som	
helst	som	innebar	en	upplevd	känsla	av	prestation	exempelvis	instrumentallekt-
ion,	masterclass,	audition,	gemensam	lektion,	ensemblespel	eller	liknande.	Det	fanns	
även	stunder	utanför	de	förbestämda	tillfällen	som	jag	valde	att	dokumentera	i	loggbo-
ken	trots	att	det	inte	var	planerat.	Det	handlade	om	tillfällen	som	utmärkte	sig	i	att	jag	
mådde	sämre	eller	bättre	än	vanligt	gällande	prestationsångest	och	stress	och	som	då	
visade	på	någon	form	av	förändring	gentemot	hur	det	normalt	kändes.			

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Den	mentala	träningen	ägde	främst	rum	hemma	i	min	lägenhet	men	också	på	andra	stäl-
len	där	det	fanns	möjlighet	för	mig	att	avskärma	mig	exempelvis	i	vilorummet	på	Musik-
högskolan	Ingesund,	i	en	tom	tågvagn	i	den	dagliga	pendlingen	och	så	vidare.	Vid	utfö-
randet	av	den	artistiska	mentala	träningen	låg	eller	satt	jag	ned	och	lyssnade	
på	Fagéus	inspelade	övningar.	Dessa	övningar	skiljde	sig	åt	från	vecka	till	vecka.	Efter	
varje	träningspass,	som	utfördes	ungefär	fem	gånger	i	veckan,	skedde	dokumentationen	
genom	en	ostrukturerad	loggbok.	Avsikten	var	att	inte	sätta	upp	några	ramar	kring	skri-
vandet	utan	ge	mina	tankar	och	känslor	möjlighet	att	få	flöda	fritt	i	skrivandet.	Detta	
gjorde	att	loggboksskrivandet	vid	vissa	tillfällen	resulterade	i	en	lång	text,	medan	det	vid	
andra	tillfällen	endast	blev	ett	par	meningar	och	därmed	tog	allt	från	två	minuter	till	
uppemot	en	halvtimme.	När	jag	dokumenterade	i	loggboken	låg	inriktningen	mer	på	
upplevelsen	av	träningen	och	vilka	eventuella	insikter	och	frågor	som	uppstått	än	på	hur	
själva	träningen	genomfördes.			
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Intentionen	med	loggboksskrivandet	var	att	vara	så	ärlig	som	möjligt	i	det	som	skrevs.	
Meningen	var	inte	att	alla	ska	kunna	läsa	och	förstå	det	som	skrivits,	utan	fokus	låg	på	
den	personliga	reflektionen	utifrån	min	livsvärld.	Fokus	låg	inte	heller	på	språkbruk	el-
ler	att	formulera	en	korrekt	och	sammanhängande	text.	Istället	försökte	jag	låta	skri-
vandet	strömma	på,	utan	att	tänka	efter	och	formulera	om	de	tankar	som	uppstått	i	
stunden.		 
	 
Vid	de	tre	prestationstillfällena,	det	vill	säga	de	tillfällen	som	innebar	en	upplevd	känsla	
av	prestation,	fördes	loggbok	innan	själva	prestationen	för	att	observera	tankar,	känslor	
och	kroppsliga	reaktioner,	vilket	tog	cirka	tre	minuter.	Efter	prestationstillfället	fördes	
också	samma	typ	av	loggbok	som	även	den	tog	runt	tre	minuter	att	skriva.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
För	att	kunna	börja	bearbetningen	av	innehållet	i	loggboken	valde	jag	att	sammanställa	
allt	material	på	datorn.	Detta	förenklade	översikten	och	gjorde	det	lättare	att	bläddra	
mellan	de	olika	anteckningarna.	Efter	detta	läste	jag	igenom	det	sammanställda	materi-
alet	i	kronologisk	ordning	utan	något	särskilt	fokus.	Därefter	började	jag	om	och	läste	
det	sammanställda	materialet	dag	för	dag	medan	jag	förde	in	små	kommentarer	som	
sammanfattade	tankar	och	reflektioner	logg	för	logg	och	även	vecka	för	vecka.	Detta	
gjorde	jag	för	att	enklare	kunna	orientera	mig	och	se	övergripande	mönster	i	det	som	
skrivits.	Loggboken	lästes	om	ytterligare	gånger	då	jag	letade	efter	mönster.	Vid	bear-
betningen	av	loggboken	försökte	jag	leta	efter	förändringar,	men	även	efter	mer	kon-
stanta	mönster	över	tid	gällande	beteenden,	tankegångar	och	känslor.	Jag	särskilde	inte	
anteckningarna	från	prestationstillfällena	utan	lät	dessa	finnas	med	i	analysen	av	hela	
dokumentationen.	Jag	fann	att	resultatet	kunde	delas	upp	i	fyra	teman	som	till	stor	del	
var	kronologiskt	tidsbaserade	och	kopplade	till	hur	min	livsvärld	och	min	upplevelse	av	
prestationsångest	såg	ut	och	förändrades	under	processens	gång.	Dessa	teman	finns	be-
skrivna	i	arbetets	resultatdel.							

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Johansson	och	Svedner	(2010)	poängterar	vikten	av	att	skildra	det	som	har	hänt	på	ett	
så	riktigt	och	objektivt	sätt	som	möjligt.	Tillförlitligheten,	reliabiliteten,	är	angelägen	och	
innebär	ett	mått	på	hur	noggrann	en	studies	mätningar	är.	Att	jag	själv	ska	analysera	och	
reflektera	över	mitt	eget	beteende	skulle	kunna	ses	som	problematiskt	då	jag	både	ska	
agera	musiker	och	forskare.	Det	faktum	att	jag	analyserade	allt	mitt	material	först	efter	
genomförandet	av	den	mentala	träningsperioden	anser	jag	bidrog	till	att	rollerna	kunde	
hållas	isär	bättre.	Även	det	faktum	att	det	gick	viss	tid	mellan	insamlandet	av	material	
och	analys	har	också	underlättat	detta.	Under	höstterminen	genomförde	jag	själva	pro-
cessen	med	den	mentala	träningen	och	förde	samtidigt	loggbok,	medan	jag	först	under	
våren	intog	rollen	som	forskare	vilket	gav	mig	viss	distans	som	medförde	att	jag	kunde	
analysera	perioden	av	mental	träning	ur	ett	mer	neutralt	perspektiv.	Johansson	och	
Svedner	skriver	också	om	lärarutbildningens	examensarbete	som	ett	arbete	vars	huvud-
sakliga	syfte	är	att	utveckla	den	skrivande	till	att	bli	en	bättre	pedagog.	Detta	skulle	
kunna	gälla	även	för	detta	arbete.	De	roller	jag	tar	i	denna	process	ska	när	allt	kommer	
omkring	inte	skiljas	på	utan	sammanföras	i	syfte	att	leda	till	att	jag	blir	en	bättre	lärare.	
Bjørndal	(2002)	menar	i	sin	tur	att	färdigheter	i	att	observera	och	utvärdera	är	viktigt	
för	en	pedagog	eftersom	pedagogen	har	skyldighet	att	på	bästa	möjliga	sätt	se	eleven	
och	den	aktuella	pedagogiska	situationen.	Vidare	menar	Bjørndal	att	en	god	pedagogisk	
observation	innebär	strävan	efter	att	iaktta	faktorer	och	förhållanden	som	är	av	bety-
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delse	för	lärsituationen	och	att	det	inte	handlar	om	att	allt	ska	bedömas	och	observeras	i	
en	observation.		
	
Föreliggande	arbete	är	en	självstudie	där	jag	är	den	enda	medverkande	vilket	innebär	
att	jag	inte	behöver	vidta	några	särskilda	etiska	åtgärder	gällande	andra	personer.	Jo-
hansson	och	Svedner	(2010)	menar	att	det	är	av	stor	betydelse	att	tillämpa	god	forsk-
ningsetik	vid	undersökningar	där	andra	människor	deltar.	Deltagarna	får	exempelvis	
inte	föras	bakom	ljuset	gällande	studiens	syfte	och	de	ska	ha	möjlighet	att	avbryta	sitt	
deltagande	utan	att	vara	rädd	för	negativa	konsekvenser.	En	deltagare	ska	också	kunna	
garanteras	anonymitet	i	den	färdiga	rapporten.		
	
En	studies	giltighet,	validitet,	beror	enligt	Johansson	och	Svedner	(2010)	på	om	resulta-
tet	ger	en	sann	bild	av	det	som	undersöks.	Föreliggande	studie	eftersträvar	en	så	stor	
giltighet	av	det	valda	ämnet	som	möjligt.	Dock	kan	det	faktum	att	studien	endast	innefat-
tar	en	person	påverka	resultatet.	Vidare	kan	materialet	från	en	ostrukturerad	loggbok	
enligt	Johansson	och	Svedner	vara	svårt	att	sammanställa	och	analysera	vilket	skulle	
kunna	ifrågasätta	studiens	giltighet.	Dessutom	är	det	troligt	att	jag	inte	har	lyckats	vara	
totalt	objektiv	i	analysen,	utan	där	har	lagt	in	egna	värderingar.	
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	utforskandet	av	hur	min	upplevelse	av	prestat-
ionsångest	förändras	under	en	period	av	AMT	t.	Resultatet	delas	in	i	fyra	teman	som	vi-
sar	på	hur	AMT	bidrar	till	förändring	i	min	livsvärld	och	i	mitt	förhållande	till	prestat-
ionsångest.	Dessa	teman	är	Uppvaknande,	Tvivel,	Insikt	och	acceptans	och	Förändring.	

4.1	Uppvaknande	
I	detta	tema	presenteras	den	inledande	delen	av	AMT.	Genom	träningspassen	sker	ett	
uppvaknande	där	jag	får	en	ökad	förståelse	för	mig	själv	och	min	prestationsångest.	Den	
inledande	perioden	av	AMT	innehåller	många	förändringar	och	händelser	och	presente-
ras	därför	nedan	utifrån	följande	underteman:	Den	artistiska	mentala	träningen	påbör-
jas,	Självbilden	blottläggs	och	Vara	min	egen	förebild.	

4.1.1	Den	artistiska	mentala	träningen	påbörjas	
I	början	av	den	tolv	veckor	långa	perioden	av	AMT	ligger	fokus	på	avslappning.	Första	
veckans	pass	benämns	i	AMT	Muskulär	avslappning	och	den	andra	veckans	pass	Mental	
avslappning.	Loggboken	visar	hur	jag	i	början	upplever	en	slags	”smekmånadsfas”	i	relat-
ion	till	dessa	träningspass.	Jag	är	förväntansfullt	och	positivt	inställd	till	AMT	och	kom-
menterar	innehåll	och	mina	reaktioner	enbart	positivt.	Här	nedan	visas	ett	utdrag	ur	
loggboken	från	ett	av	träningspassen:	
	

Det	känns	spontant	som	att	jag	bara	vill	fortsätta	med	”passet”.	Jag	vill	inte	att	
det	ska	ta	slut	utan	skulle	kunna	vara	i	detta	avslappnade	tillstånd	mycket	
längre.	Det	är	ovant	att	ägna	sig	helt	åt	att	känna	in	kroppen	–	känna,	obser-
vera,	lyssna	inåt,	bara	vara	istället	för	att	GÖRA,	prestera,	lyssna	på	annat	som	
drar,	pockar	på	och	vill	saker	av	mig.	(Ur	loggbok,	4/10–16)	
	

Anteckningarna	här	ovan	visar	hur	jag	upplever	en	fascination	över	det	nya	som	AMT	
innebär.	Jag	beskriver	att	jag	känner	mig	avslappnad	under	träningen	och	att	jag	skulle	
vilja	att	passet	pågick	längre	än	vad	det	gör.	Det	framkommer	även	att	jag	är	ovan	vid	att	
stanna	upp	och	ägna	tid	till	att	lyssna	efter	hur	jag	mår	och	hur	jag	känner.	Istället	be-
skriver	jag	att	mitt	fokus	brukar	ligga	på	det	jag	gör	och	på	att	räcka	till	i	andras	ögon.		
	
Genom	att	utföra	avslappningsövningarna	regelbundet	börjar	jag	få	en	uppfattning	om	
vad	det	innebär	att	vara	avslappnad.	Jag	skriver	vid	ett	flertal	tillfällen	i	loggboken	att	
jag	har	uppfattat	mig	som	avslappnad	innan	träningspasset	men	att	jag	under	träningen	
inser	att	jag	är	spänd	i	muskler	som	jag	inte	varit	medveten	om.	Ett	exempel	är:	”Jag	
märker	hur	spänd	jag	är	när	jag	tar	mig	tid	att	fokusera	på	kroppen	och	känna	efter.	Ax-
larna	sitter	uppe	vid	öronen	och	jag	är	otroligt	spänd	i	käkarna.”	Träningspassen	får	
dock	olika	utfall	från	dag	till	dag.	Ena	dagen	skriver	jag	i	loggboken:	”Jag	har	otroligt	
svårt	att	hålla	fokus.	Tankarna	flyger	hela	tiden	iväg	åt	olika	håll”,	medan	jag	redan	nästa	
dag	skriver:	”Den	här	gången	tycker	jag	att	det	gick	lättare	att	slappna	av”.	Liknande	
kommentarer	som	beskriver	ett	varierande	resultat	från	dag	till	dag	återfinns	vid	upp-
repade	tillfällen	i	början	av	träningsperioden.	Detta	vittnar	om	att	min	dagsform	påver-
kar	utfallet	av	den	Artistiska	mentala	träningen.	Jag	ser	ett	relativt	tydligt	mönster	i	hur	
de	yttre	faktorerna	stress,	press	och	prestationsångest	medför	störningar	under	trä-
ningspassen:	”Har	en	stressklump	i	magen	för	allt	jag	måste	hinna	med	–	prestera.	Det	
gör	att	jag	inte	kan	koncentrera	mig	på	själva	träningen,	mina	tankar	är	någon	annan-
stans”.	
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I	loggboken	skriver	jag	om	återkommande	hjärtklappning	och	snabb	andning.	Det	fram-
kommer	att	jag	upplever	en	ständig	stress	i	kroppen	och	att	känslan	av	press	och	pre-
stationsångest	infinner	sig	redan	när	jag	vaknar	på	morgonen.	Vid	ett	flertal	tillfällen	
under	de	två	första	veckorna	reagerar	jag	på	hur	rösten	på	ljudfilen	under	träningspas-
set	uppmanar	mig	som	den	lyssnande	att	stänga	ute	världen	runt	omkring	mig.	Jag	erfar	
då	att	det	är	svårt	för	mig	att	veta	var	gränsen	går	mellan	”världen	utanför”	och	den	
värld	som	finns	inom	mig.	Rent	fysiskt	kan	världen	utanför	avskärmas	genom	hörlurar	
och	stängda	dörrar,	men	försöken	att	mentalt	stänga	av	världen	utanför	gör	mig	förvir-
rad.	Jag	har	svårt	att	hitta	det	som	är	”jag”,	utan	det	som	är	runt	omkring	mig.	Vem	är	jag	
i	grunden,	utan	det	som	definierar	mig,	det	vill	säga	min	omvärld?	Jag	upplever	att	jag	
blir	till	genom	det	jag	gör	och	genom	andras	ögon:		
	

Jag	är	”fiol-Alicia,	”storasyster-Alicia”,	”ambitiösa	Alicia”,	”duktiga	Alicia”,	”den	
trogna	vännen-Alicia”,	”den	som	alltid	ställer	upp-Alicia”	och	så	vidare	och	så	
vidare.	Men	vem	är	jag	om	jag	skalar	av	allt	det;	alla	epitet?”.	(Ur	loggbok,	
7/10–16)		

	
I	citatet	ovan	framkommer	hur	jag	funderar	på	frågan	om	vem	jag	är	utan	de	olika	epitet	
som	jag	och	andra	sätter	på	mig	själv.		
	
Loggboken	innehåller	återkommande	beskrivningar	av	hur	prestationsångesten	tar	en	
stor	plats	i	mitt	liv.	Jag	uttrycker	ofta	att	jag	är	rädd	för	att	inte	räcka	till	eller	för	att	jag	
inte	är	tillräckligt	bra	eller	tillräckligt	musikalisk	för	att	passa	in	på	skolan.	Detta	leder	
till	destruktiva	tankar	som	får	stort	utrymme	och	ibland	till	och	med	övertar	det	som	
upplevs	som	positivt	och	givande.	Jag	beskriver	i	loggboken	hur	jag	har	svårt	att	ta	be-
slut,	både	när	det	gäller	mindre	beslut	i	vardagen	och	större	mer	avgörande	beslut.	Jag	
väger	in	andra	människor	och	vad	de	kommer	att	tycka	i	de	beslut	jag	behöver	fatta.	Det	
gör	att	besluten	kan	kännas	avgrundsstora;	vilket	beslut	jag	än	tar	blir	det	konsekvenser	
för	någon	eller	några	andra.	Vad	jag	själv	tycker	och	vill	verkar	spela	mindre	roll	än	vad	
andra	tycker.	Som	ett	led	i	detta	har	jag	också	ofta	dåligt	samvete.	Hur	jag	än	gör	upple-
ver	jag	att	jag	gör	någon	besviken,	att	jag	inte	lever	upp	till	kraven.	Det	behöver	inte	all-
tid	vara	uttalade	förväntningar	från	en	viss	person,	det	kan	lika	gärna	vara	krav	jag	upp-
lever	i	mitt	huvud.	Ofta	ligger	det	dåliga	samvetet	i	att	jag	anser	att	jag	har	övat	för	lite.	
Jag	beskriver	hur	min	tankevärld	ständigt	är	fylld	av	det	jag	borde	göra	eller	borde	ha	
gjort:	”Jag	åkte	iväg	för	att	träna	på	Friskis	&	Svettis,	jag	vet	att	jag	mår	bra	av	det	och	att	
man	´ska	träna´,	men	jag	kände	hela	tiden	att	jag	istället	borde	ha	övat	fiol.	Hur	jag	än	
gör	räcker	jag	ju	aldrig	till.”		

4.1.2	Självbilden	blottläggs	
Efter	de	två	inledande	veckorna	av	AMT	följer	ett	par	veckor	där	metoden	lägger	fokus	
på	självkänsla	och	självförtroende.	I	Fagéus	(2012)	bok	finns	instruktioner	till	övningar	
som	komplement	till	ljudspåren.	Jag	får	exempelvis	definiera	vad	jag	anser	kännetecknar	
en	person	med	god	självkänsla	och	en	person	med	gott	självförtroende.	Egenskaper	jag	
väljer	för	att	definiera	en	person	med	god	självkänsla	är	harmonisk,	trygg,	accepterande,	
självklar,	ödmjuk	och	äkta.	En	person	med	gott	självförtroende	definierar	jag	med	orden	
vågar,	tror	på	sin	kapacitet	och	målinriktad.	I	den	mentala	träningen	ska	jag	sedan	an-
vända	mig	av	några	av	dessa	definitioner.	Tanken	är	att	dessa	karaktärsdrag	är	något	
som	inte	bara	beskriver	andra,	utan	något	jag	själv	också	kan	ha	tillgång	till.	
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I	loggboken	framkommer	att	jag	själv	anser	att	min	självkänsla	är	låg.	Jag	känner	inte	
alls	igen	mig	i	de	ord	jag	skrivit	som	definierar	en	person	med	god	självkänsla,	och	jag	
skriver	också	att	jag	tror	att	prestationsångesten	är	ett	led	i	min	låga	självkänsla:		
	

Det	är	som	om	jag	bara	tror	att	jag	duger	när	jag	har	gjort	något	bra,	presterat.	
Det	är	klart	att	det	är	mycket	som	står	på	spel	då,	inte	så	konstigt	att	jag	kän-
ner	prestationsångest.	Jag	funderar	mycket	på	om	det	är	lika	mycket	för	mig	
själv	som	för	andra	som	jag	vill	leva	upp	till	olika	krav.	Jag	ställer	krav	på	mig	
själv	hela	tiden.	Skolan	ställer	också	krav	så	klart,	och	ibland	är	de	totalt	orim-
liga,	men	frågan	är	om	det	inte	är	jag	som	ställer	de	högsta	kraven	på	mig	själv.	
Jag	vill	hela	tiden	göra	allt	bra	och	misstror	mig	själv	ständigt.	(Ur	loggbok,	
20/10–16)	
	

Citatet	ovan	visar	att	min	självkänsla	verkar	vara	kopplad	till	prestation.	Det	verkar	som	
om	min	självkänsla	påverkas	av	det	jag	presterar	och	hur	dessa	prestationer	tas	emot	
och	bemöts	av	andra	och	även	av	mig	själv.	I	loggboken	beskriver	jag	min	tendens	att	
överarbeta	de	flesta	uppgifter	jag	tar	mig	an	på	grund	av	att	jag	är	osäker	på	om	jag	du-
ger.	Det	framkommer	också	att	jag	har	en	rädsla	för	vad	som	skulle	hända	om	jag	släppte	
”garden”	och	inte	ställde	så	höga	krav	på	mig	själv:	
	

Ibland	tänker	jag	att	det	är	tack	vara	mina	höga	krav	och	min	dåliga	själv-
känsla	som	gör	att	jag	ändå	klarar	det.	Om	jag	skulle	sluta	vara	så	översträng	
mot	mig	själv,	då	skulle	jag	kanske	inte	klara	det	över	huvud	taget?	(Ur	logg-
bok,	18/10–16)	

	
Citatet	visar	att	jag	tvekar	på	om	jag	skulle	klara	av	det	jag	tar	mig	för	över	huvud	taget	
om	jag	inte	skulle	ställa	så	höga	krav	på	mig	själv.	
	
I	det	mentala	arbetet	med	att	stärka	min	självbild	syns	tydligt	hur	jag	börjar	reflektera	
över	varför	jag	känner	prestationsångest,	stress	och	press.	Genom	reflektionerna	i	logg-
boken	framkommer	det	hur	jag	börjar	komma	till	insikt	om	självkänslans	betydelse	för	
mitt	musicerande.	Jag	inser	att	för	att	jag	ska	känna	mig	bekväm	i	mitt	musicerande	be-
höver	jag	arbeta	med	hela	mig	själv	och	hur	jag	ser	på	mig	själv	som	person	i	allmänhet.	
Denna	insikt	ska	komma	att	bli	ett	viktigt	steg	i	denna	studie.	Genom	denna	insikt	tar	jag	
ett	första	steg	mot	ett	mer	positivt	beteende,	då	det	lägger	grunden	till	hela	min	mentala	
träning	och	arbetet	med	att	hantera	min	prestationsångest.		
	
När	det	gäller	övningarna	som	fokuserar	på	självförtroendet	hittade	jag	fler	igenkän-
ningsfaktorer.	I	loggboken	framkommer	till	exempel	att	jag	har	en	relativt	stor	tilltro	till	
att	jag	är	tillräckligt	smart	för	att	förstå	saker	och	att	jag	tror	att	jag	har	förmåga	att	
klara	av	det	jag	tar	mig	för	inom	exempelvis	skolarbete	eller	övning.	Problemet	med	
prestationsångesten	verkar	alltså	snarare	vara	kopplad	till	min	självkänsla	än	till	mitt	
självförtroende.		

4.1.3	Vara	min	egen	förebild	
I	AMT	har	den	femte	veckan	fokus	på	förebilder.	Det	handlar	både	om	att	hitta	förebilder	
i	andra	människor,	men	också	om	att	vara	en	förebild	för	sig	själv.	Den	avslappning	som	
fortfarande	ligger	till	grund	för	träningen	är	något	jag	nu	blivit	mer	van	vid.	Det	börjar	
bli	lättare	att	behålla	fokus	under	träningspassen	vilket	visar	på	en	positiv	utveckling.		
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Arbetet	med	att	lyfta	fram	och	fokusera	på	positiva	förebilder	beskrivs	i	loggboken	som	
något	positivt.	Jag	fastnar	extra	vid	de	avsnitt	som	handlar	om	att	försöka	vara	en	före-
bild	för	sig	själv.	En	övning	handlar	om	att	jag	ska	försöka	minnas	någon	gång	då	jag	
skulle	kunna	sägas	vara	en	förebild	för	mig	själv.	Genom	att	minnas	sådana	tillfällen	
uppmanar	träningspasset	mig	att	ha	tilltro	till	att	jag	kan	uppleva	liknande	saker	även	i	
framtiden.	I	loggboken	skriver	jag	om	att	jag	känner	mig	stärkt	av	att	påminna	mig	om	
gånger	då	jag	exempelvis	musicerade	på	en	för	mig	hög	nivå,	eller	gånger	som	jag	vågade	
genomföra	en	konsert	och	det	gick	bra.		

4.2	Tvivel	
I	detta	tema	beskrivs	hur	den	inledande	perioden	av	mental	träning	går	över	i	en	period	
som	kännetecknas	av	upplevelser	av	motgång.	Orsaker	som	stress,	press	och	ifrågasät-
tande	av	min	tillvaro	leder	till	att	jag	känner	tvivel	och	hamnar	i	en	mental	svacka.		
	
I	samband	med	att	jag	blir	allt	mer	medveten	om	mig	själv	och	mina	problem	väcks	
också	frågor	som	rubbar	hela	min	tillvaro.	Jag	ifrågasätter	varför	jag	överhuvudtaget	
håller	på	med	musik	och	vad	jag	egentligen	vill	med	mitt	musicerande.	Tänk	om	jag	läg-
ger	ned	all	min	tid	och	hela	min	själ	på	något	som	inte	är	rätt	för	mig?	Loggboken	visar	
att	det	börjar	bli	en	utmaning	att	klara	av	att	bibehålla	regelbundenheten	i	den	mentala	
träningen.	Jag	beskriver	en	misstro	till	att	den	mentala	träningen	ska	kunna	hjälpa	mig	
och	känner	en	frustration	över	att	det	mentala	arbetet	går	så	långsamt.	I	början	av	pro-
cessen	kände	jag	en	större	förändring	och	utveckling.	Det	var	mycket	nytt	och	jag	gick	
från	att	må	ganska	dåligt	och	känna	prestationsångest	varje	dag,	till	att	börja	ta	mig	tid	
att	arbeta	mentalt	och	att	börja	reflektera	över	mitt	liv.	Trycket	ökar	nu	under	den	här	
perioden	i	skolan	och	den	mentala	träningen	upplevs	nu	ofta	som	ett	ytterligare	stress-
moment.	Loggboken	visar	en	återkommande	känsla	av	skuld	för	att	jag	inte	hinner	med	
det	jag	vill	och	det	jag	har	planerat.	I	detta	räknas	även	den	mentala	träningen	in.	Stres-
sen	och	känslan	av	otillräcklighet,	bland	annat	på	grund	av	allt	som	behöver	göras	i	sko-
lan,	märks	mer	och	mer	eftersom	det	gör	mig	ofokuserad.	Vid	ett	par	tillfällen	beskriver	
jag	att	jag	har	glömt	bort	träningen	under	dagen	och	att	jag	gör	den	på	kvällen	innan	jag	
ska	sova.	Det	slutar	med	att	jag	somnar	innan	träningspasset	är	klart.	En	annan	dag	be-
skriver	jag	hur	jag	blev	tvungen	att	avbryta	träningspasset:	
	

Jag	var	tvungen	att	avbryta	träningen	för	att	jag	var	så	splittrad.	Kunde	inte	
koncentrera	mig	på	vad	rösten	sa,	utan	tankarna	flög	hela	tiden	till	vad	jag	
"kanske	hade	glömt	att	göra".	Jag	försöker	lyssna	och	ta	till	mig,	men	blir	bara	
stressad	av	att	rösten	pratar	så	långsamt.	Det	känns	som	att	jag	har	ett	blurr	i	
hjärnan,	en	tunn	gardin	som	skymmer	sikten	och	gör	att	jag	inte	kan	koncen-
trera	mig	ordentligt.	Jag	kommer	inte	åt	de	riktiga	tankarna	och	känslorna.	(Ur	
loggbok,	15/11–16)		

	
Loggboken	visar	också	på	frustration	över	mitt	beteende.	Jag	märker	att	jag	har	potenti-
al	att	klara	av	saker,	exempelvis	svåra	stycken	eller	nervösa	musikaliska	situationer,	
men	jag	upplever	att	jag	ibland	har	en	tendens	att	stoppa	”huvudet	i	sanden”	istället	för	
att	ta	tag	i	mina	problem:	”Känslan	som	infinner	sig	när	det	är	så	mycket	att	göra	är	att	
jag	bara	vill	strunta	i	allt	–skita	i	det	och	bara	sluta,	fastän	jag	innerst	inne	vet	att	jag	kla-
rar	mer	än	vad	jag	tror.”		
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I	loggboken	försöker	jag	sätta	ord	på	varför	känslan	av	prestationsångest	är	så	stor.	Jag	
beskriver	att	jag	har	svårt	att	skilja	på	min	personlighet,	det	som	är	jag,	och	det	som	är	
min	prestation.	Det	gör	att	när	jag	får	kritik	för	hur	jag	spelar	och	musicerar	har	jag	svårt	
att	låta	det	rinna	av	mig,	utan	jag	tar	det	som	kritik	mot	mig	som	person.	Jag	kan	rent	
intellektuellt	förstå	att	detta	inte	stämmer	och	att	jag	som	person	är	så	mycket	mer	än	
mitt	musicerande	och	det	jag	presterar,	men	känslorna	av	otillräcklighet	finns	alltjämt	
där	och	jag	lyckas	inte	skaka	dem	av	mig.	Jag	känner	en	särskilt	stor	press	och	stress	
inför	instrumentallektionerna:	”Mina	tankar	tas	upp	av	oro	inför	fiollektionen.	Det	känns	
verkligen	jätte,	jättejobbigt.	Jag	har	inte	haft	tid	att	utvecklas	så	mycket	sen	förra	lekt-
ionen	som	jag	känner	att	jag	borde”.		
	
Jag	upplever	att	stressen	och	prestationsångesten	tar	över	allt	mer	av	min	tid.	Jag	har	
inte	tid	att	fokusera	på	något	annat	än	på	skolan	och	jag	känner	mig	konstant	trött:	”Jag	
känner	mig	slutkörd.	Jag	vill	bara	PAUSA	från	livet	och	all	prestation”.	Detta	gör	att	jag	
vissa	dagar	känner	så	mycket	stress	och	prestationsångest	att	jag	inte	orkar	åka	iväg	till	
skolan	över	huvud	taget.	I	loggboken	beskriver	jag	att	jag	har	svårt	att	känna	lust	eller	
motivation	till	mitt	musikutövande,	utan	att	det	mer	upplevs	som	något	jag	gör	för	att	
jag	måste.		
	
I	loggboken	reflekterar	jag	ytterligare	över	min	vilja	att	leva	upp	till	andras	förväntning-
ar.	Jag	beskriver	att	jag	har	otroligt	svårt	att	säga	nej	till	saker	och	att	jag	kan	uppleva	en	
lättnad	när	jag	har	en	uppenbar	anledning,	som	exempelvis	en	annan	inbokad	aktivitet,	
som	gör	att	jag	måste	säga	nej.	Detta	gör	att	jag	ibland	till	och	med	säger	ja	trots	att	jag	
vet	att	jag	inte	kan:	”Jag	hör	mig	själv	säga	ja,	men	jag	vet	ju	att	jag	inte	kan	då.	Sen	får	
jag	skicka	ett	mail	eller	ett	sms	att	jag	tog	fel	och	att	jag	tyvärr	måste	säga	nej.”	Detta	
beteende	gör	att	jag	känner	ännu	mer	dåligt	samvete	och	att	jag	tar	på	mig	mer	än	vad	
jag	orkar	med.		

4.3	Insikt	och	acceptans	
I	detta	avsnitt	beskrivs	hur	loggboken	långsamt	börjar	visa	ett	mönster	av	mer	positivt	
tänkande	i	samband	med	att	jag	kommer	till	insikter	utifrån	mina	reflektioner	och	mitt	
ifrågasättande.		
	
Efter	det	föregående	temat,	som	präglas	av	tvivel	och	motgång	som	gör	att	jag	börjar	
gräva	djupt	ned	i	mina	känslor	och	reflektera	över	frågor	som	leder	till	tvivel	och	osä-
kerhet,	börjar	loggboken	nu	sakta	visa	på	ett	mönster	av	mer	positivt	tänkande.	
Den	här	perioden	kommer	visa	sig	betyda	mest	för	mig	eftersom	jag	börjar	komma	till	
insikter	om	mig	själv	som	blir	avgörande	för	mitt	förhållande	till	prestation	och	prestat-
ionsångest.	I	den	Artistiska	mentala	träningens	åttonde	vecka	ligger	fokus	på	att	visuali-
sera	framtida	projekt.	I	loggboken	beskrivs	att	jag	i	träningen	ombeds	att	visualisera	en	
framtida	musikalisk	situation	som	jag	drömmer	om.	Jag	ska	i	ett	avslappnat	tillstånd	se	
miljön	och	människorna	framför	mig,	känna	av	atmosfären	och	glädja	mig	åt	mina	fram-
tidsplaner.	Den	första	reaktionen	är	att	jag	inte	kan	komma	på	en	sådan	situation.	Det	
gör	att	jag	börjar	fundera	över	varför	jag	vill	hålla	på	med	musik	över	huvud	taget.	Jag	
drar	följande	slutsats	i	loggboken:		
	

Jag	har	kört	in	på	ett	snårigt	sidospår	där	jag	inte	kan	se	den	egentliga	anled-
ningen	till	varför	jag	vill	hålla	på	med	musik.	Jag	övar	bara	för	att	få	bekräf-
telse	–	från	mig	själv	och	från	andra.	Jag	är	så	rädd	att	jag	inte	ska	räcka	till,	att	
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jag	helt	sätter	mig	själv,	min	lust	och	mina	behov	åt	sidan.	Som	om	jag	inte	
vore	värd	att	njuta	av	att	utöva	musik.	Egentligen	tycker	jag	ju	att	musik	är	ro-
ligt	och	har	massor	inom	mig	som	jag	vill	uttrycka.	(Ur	loggbok,	21/11–16)		
	

Citatet	här	ovan	beskriver	hur	jag	lägger	huvudfokus	i	mitt	musicerande	på	att	få	bekräf-
telse	från	mig	själv	och	från	andra	vilket	gör	att	jag	tappar	bort	varför	jag	egentligen	vill	
hålla	på	med	musik.	Känslan	av	att	behöva	leva	upp	till	olika	krav	gör	att	jag	trycker	un-
dan	mina	egna	behov	och	min	egen	lust	till	musik.	
	
I	loggboken	kommer	jag	fram	till	att	musikens	roll	i	mitt	liv	är	så	mycket	mer	än	något	
jag	utför,	något	jag	sysslar	med.	Musiken	är	”jag”	och	på	så	sätt	blir	”jag”	också	musiken.	
Om	jag	inte	tar	hand	om	mig	själv	kan	jag	inte	heller	ge	mitt	allt,	mitt	jag	och	det	jag	kan,	
i	musik.	Jag	måste	respektera	mig	själv	och	skapa	en	stabil	grund	att	stå	på	för	att	bli	
trygg	när	jag	musicerar.	I	loggboken	beskriver	jag	också	hur	jag	länge	kört	på	i	ett	tempo	
som	jag	inte	klarar	av:				
	

Jag	tror	att	jag	har	en	”bara	göra-växel”	som	jag	kan	koppla	på.	Den	är	min	
styrka,	men	den	kan	också	vara	förödande.	Genom	att	koppla	på	den	växeln	
kan	jag	prestera	massor	och	få	mycket	gjort	på	grund	av	att	jag	inte	känner	ef-
ter	så	mycket.	Jag	bara	gör.	Men	om	jag	aldrig	kopplar	ur	den	växeln	kommer	
den	slitas	ut	och	slita	ut	mig.	Jag	kan	inte	bara	köra	på	högsta	växeln.	(Ur	logg-
bok,	30/11–16)		

	
Metaforen	ovan	beskriver	hur	jag	insett	att	min	förmåga	att	gång	på	gång	trycka	undan	
mina	känslor	för	att	orka	och	kunna	prestera	gör	att	jag	sliter	ut	mig	själv	och	dränerar	
mig	på	motivation.	Reflektionerna	och	insikterna	om	mig	själv	gör	också	att	jag	börjar	
inse	något	om	mig	själv	som	kommer	att	leda	till	förändring	som	rör	hela	mitt	liv:								
	

Det	har	slagit	mig	många	gånger	på	senaste	tiden	att	det	ju	i	slutänden	är	jag	
som	är	ansvarig	över	mitt	eget	liv.	Jag	kan	välja	att	låta	prestationsångesten,	
viljan	att	vara	perfekt	–	för	alla	–	knäcka	mig,	eller	så	kan	jag	välja	att	göra	allt	
för	att	förändra	detta.	Jag	vill	inte	att	detta	som	är	just	nu	och	har	varit	länge	
ska	bli	mitt	liv.	Att	inte	fungera	som	jag	skulle	kunna	gör	mig	frustrerad	och	
arg.	(Ur	loggbok,	30/11–16)	

	
Slutsatsen	jag	kommer	fram	till	ovan	är	något	som	jag	tidigare	har	blundat	för.	Jag	har	
använt	prestationsångesten	som	något	jag	kan	gömma	mig	bakom	och	något	som	gör	att	
jag	kan	avsäga	mig	ansvaret	för	att	jag	mår	som	jag	mår.	Jag	inser	att	om	jag	inte	visar	
respekt	för	mig	själv	genom	att	lyssna	på	mina	behov	och	mina	känslor	blir	det	menings-
löst	att	hålla	på	med	musik.	Jag	ifrågasätter	att	jag	så	uppenbart	verkar	ha	ett	behov	att	
ständigt	leva	upp	till	alla	andras	förväntningar:	”Vad	är	egentligen	meningen	med	att	jag	
vill	vara	duktig	hela	tiden	om	jag	aldrig	får	vara	den	jag	är,	tro	på	mig	själv	och	göra	det	
jag	vill?”	Loggboken	visar	på	att	jag	börjar	känna	ilska	över	den	tillvaro	jag	befinner	mig	
i.	Jag	har	börjat	förstå	mer	om	vem	jag	är,	vad	jag	behöver	och	vad	jag	vill	genom	att	
stanna	upp	och	ta	tid	till	att	lyssna	på	mig	själv.	När	jag	börjar	med	den	Artistiska	men-
tala	träningen	är	jag	en	person	med	en	prestationsbaserad	låg	självkänsla	som	söker	
bekräftelse	genom	att	göra	allt	för	att	leva	upp	till	andras	krav	och	förväntningar.	Genom	
den	mentala	träningen	tvingas	jag	att	stanna	upp	och	reflektera	över	mitt	beteende	och	
mina	känslor.	Jag	börjar	inse	varför	prestationsångesten	tar	ett	så	stort	utrymme	i	mitt	
liv	och	får	också	insikt	om	att	jag	använder	prestationsångesten	som	en	ursäkt	för	att	
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inte	ta	tag	i	mina	problem.	I	och	med	dessa	insikter	kan	jag	nu	börja	förändra	min	till-
varo.			

4.4	Förändring	
I	detta	tema	beskrivs	hur	jag	börjar	göra	faktiska	förändringar	i	min	vardag	för	att	börja	
ta	ansvar	över	mina	egna	behov,	min	vilja	och	mina	känslor	och	på	så	sätt	också	hantera	
min	prestationsångest.		
	
I	loggboken	ser	jag	nu	mönster	av	att	jag	har	börjat	hitta	mig	själv	allt	mer.	Där	fram-
kommer	att	jag	börjar	använda	mig	av	mina	nyfunna	insikter	för	att	förändra	min	var-
dag.	Arbetet	med	den	Artistiska	mentala	träningen	blir	en	startprocess	i	att	börja	ta	
hand	om	mig	själv	och	ta	ansvar	över	mina	känslor	och	min	vilja.	Vecka	nio	och	tio	hand-
lar	om	förberedelser	inför	övning	och	inför	konsert.	I	loggboken	beskriver	jag	mitt	ar-
bete	med	att	försöka	minska	den	värderande	attityd	jag	har	till	mig	själv	under	mina	
övningspass.	I	loggboken	framkommer	att	jag	upplever	att	min	strävan	efter	att	göra	allt	
perfekt	medför	att	jag	hellre	avstår	från	att	göra	något,	än	att	göra	något	som	inte	är	per-
fekt.	Istället	beskriver	jag	nu	hur	jag	försöker	arbeta	med	min	övning	utifrån	inställning-
en	”just	do	it”:	”Alla	övningspass	kan	inte	vara	perfekta	och	alla	treklanger	kan	inte	flyta	
på	klockrent	varje	gång.	Men	det	är	bättre	att	i	alla	fall	spela	treklangerna,	än	att	inte	
spela	dem	alls.”	Min	beskrivning	av	att	det	är	bättre	att	göra	något	som	blir	helt	okej	än	
att	avstå	för	att	det	inte	blir	perfekt,	kan	tolkas	som	att	jag	börjar	sänka	kraven	på	mig	
själv	och	komma	till	insikt	om	att	jag	kan	förstöra	för	mig	själv	genom	att	begära	för	
mycket	av	mig	själv.		
	
Som	ett	led	i	insikten	om	att	jag	behöver	ta	hand	om	mig	själv	för	att	må	bättre	i	mitt	
musicerande,	börjar	jag	träna	fysiskt	mer	regelbundet.	Jag	märker	snabbt	hur	den	fy-
siska	träningen	hjälper	till	att	sänka	min	stressnivå.	Det	märks	exempelvis	under	de	
mentala	träningspassen.	Jag	upplever	att	jag	får	ur	mig	negativa	känslor	och	fylls	av	
energi	av	den	fysiska	träningen.	Det	gör	att	jag	efteråt	känner	mig	mer	lugn	och	på	så	
sätt	har	lättare	för	att	koncentrera	mig	och	fokusera	på	de	ljudspår	jag	lyssnar	till.	Att	ta	
mig	tid	att	träna	fysiskt	känns	också	mer	okej	att	göra	nu,	eftersom	jag	ser	det	som	en	
del	i	mitt	arbete	för	att	stärka	min	självkänsla	och	på	så	sätt	få	bukt	med	min	prestat-
ionsångest.	Tidigare	hade	jag	svårt	att	tillåta	mig	att	ge	tid	till	att	göra	saker	som	inte	
tydligt	var	direkt	kopplade	till	övning	eller	övriga	skolan.			
	
I	början	av	perioden	av	AMT	var	övningarna	helt	avgränsade	till	den	stund	då	jag	lyss-
nade	på	ljudfilen	och	aktivt	ägnade	min	tid	åt	just	träning.	Mot	slutet	av	studien	börjar	
jag	istället	kunna	använda	mig	av	övningarna	i	den	övriga	vardagen.	Det	händer	exem-
pelvis	oftare	att	jag	kan	stanna	upp	och	tänka	till	en	extra	gång	när	de	negativa	tankarna	
kommer	och	jag	kan	i	övningsrummet	motivera	mig	mer	genom	att	ställa	mig	själv	frå-
gor	om	vad	mitt	långsiktiga	mål	är	med	min	övning	samt	påminna	mig	om	mina	visioner.	
	
Loggboken	visar	mot	slutet	av	träningen	mönster	av	att	jag	börjar	bli	bättre	på	att	priori-
tera	min	tid	och	våga	säga	nej	till	saker.	Jag	utarbetar	ett	system	för	hur	jag	ska	ta	mig	an	
förfrågningar	som	är	av	det	lite	större	slaget:	”Om	jag	får	en	fråga	om	att	spela	på	en	
konsert	eller	göra	ett	speljobb	ber	jag	om	att	få	tänka	på	det	lite	och	återkomma	dagen	
efter.	Då	kan	jag	få	tid	att	känna	in	vad	jag	vill	och	vad	jag	hinner	med.”		
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4.5	Sammanfattning	
Under	rubriken	Uppvaknande	beskriver	jag	hur	träningsprocessen	i	AMT	inleds.	Avsnit-
tet	visar	hur	min	tillvaro	i	stor	grad	påverkas	av	min	prestationsångest,	men	att	träning-
en	får	mig	att	börja	reflektera	och	ifrågasätta	mina	tankemönster	och	mitt	beteende.	Ge-
nom	träningen	lär	jag	mig	allt	mer	att	slappna	av	mentalt	och	muskulärt.	Jag	inser	att	
min	prestationsångest	bottnar	i	en	låg	självkänsla	och	att	jag	behöver	arbeta	med	den	
för	att	kunna	hantera	prestationsångesten.	Jag	lär	mig	också	att	jag	behöver	vara	en	fö-
rebild	för	mig	själv.		
	
I	det	därefter	följande	avsnittet	Tvivel	beskrivs	hur	den	inledande	perioden	av	AMT	följs	
av	en	period	av	mer	motgång.	Mina	nyfunna	insikter	väcker	frågor	och	funderingar	som	
gör	att	jag	ifrågasätter	varför	jag	överhuvudtaget	håller	på	med	musik.	Trycket	i	skolan	
och	känslan	av	otillräcklighet	ökar	samtidigt	som	stressen	och	prestationsångesten	tar	
över	allt	mer	av	min	tid.	Perioden	av	motgång	gör	att	jag	har	svårt	att	bibehålla	regel-
bundenheten	i	träningen	och	jag	börjar	tveka	på	om	AMT	verkligen	hjälper.		
	
Under	rubriken	Insikt	och	acceptans	beskrivs	hur	loggboken	långsamt	börjar	visa	ett	
mönster	av	mer	positivt	tänkande.	Mina	reflektioner	och	mitt	ifrågasättande	av	min	till-
varo	leder	till	insikt	om	att	jag	har	kommit	in	i	ett	mönster	där	musicerandets	hela	fokus	
har	blivit	att	leva	upp	till	förväntningar	och	få	bekräftelse	från	andra	och	från	mig	själv.	
Jag	inser	också	att	jag	länge	har	levt	mitt	liv	i	ett	allt	för	högt	tempo	där	jag	har	undvikit	
att	stanna	upp	för	att	känna	efter	vad	jag	vill	och	hur	jag	mår.	Som	en	följd	av	detta	för-
står	jag	att	om	jag	inte	visar	respekt	för	mig	själv	genom	att	lyssna	på	mina	behov	och	
mina	känslor	blir	det	meningslöst	att	hålla	på	med	musik.	Den	uppgivenhet	jag	tidigare	
känt	börjar	förändras	till	ilska	och	handlingskraft.	
	
Kapitlet	avslutas	med	rubriken	Förändring	som	visar	på	att	arbetet	med	den	Artistiska	
mentala	träningen	blir	en	startprocess	för	mig	i	att	börja	ta	hand	om	mig	själv	och	ta	
ansvar	över	mina	känslor	och	min	vilja.	Jag	börjar	lyssna	mer	efter	vad	jag	orkar	och	vad	
jag	vill	både	när	det	gäller	egna	och	andras	förväntningar	på	mig.	Träningen	blir	också	
något	jag	börjar	kunna	använda	mig	av	i	vardagen	och	inte	bara	under	tiden	jag	lyssnar	
på	ljudfilerna.					
	
Under	den	tolv	veckor	långa	perioden	av	AMT	visas	alltså	att	jag	går	från	att	vara	en	per-
son	med	en	prestationsbaserad	låg	självkänsla	som	undermedvetet	intalar	mig	negativa	
tankar,	till	en	person	med	större	medvetenhet	om	mig	själv	vilket	gör	att	jag	kan	på-
verka	mitt	beteende	och	mitt	sätt	och	tänka	i	större	utsträckning.	Den	artistiska	mentala	
träningen	blev	meningsfull	genom	att	den	skapade	utrymme	för	reflektion	som	gjorde	
att	jag	kom	till	insikter	som	förändrade	min	livsvärld	och	min	upplevelse	av	prestations-
ångest.	Det	i	sin	tur	medförde	att	jag	utvecklades,	inte	bara	som	musiker	utan	även	som	
person.		
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	belyses	resultatet	i	förhållande	till	tidigare	forskning	och	övrig	litteratur.	
Vidare	diskuteras	arbetets	betydelse	och	avslutningsvis	fortsatta	forsknings-	och	ut-
vecklingsarbeten	inom	området.			

5.1	Resultatdiskussion	
Resultatdiskussionen	presenteras	utifrån	följande	teman:	Min	grundspänning,	Min	själv-
bild	samt	Min	livsvärld.	

5.1.1	Min	grundspänning			
Fagéus	(2012)	AMT	har	sin	grund	i	att	sänka	kroppens	grundspänning.	Genom	hela	trä-
ningsperioden	inleds	de	mentala	träningspassen	med	avslappningsövningar	som	syftar	
till	att	bidra	till	en	bättre	prestation	både	tekniskt	och	musikaliskt.	De	fungerar	också	
som	en	grund	för	den	mer	tillämpade	mentala	träningen	som	följer	efter	avslappnings-
övningarna.	Resultatet	visar	att	avslappningsövningarna	påverkar	mig	redan	från	start.	
Jag	beskriver	en	fascination	över	hur	det	avslappande	tillståndet	som	avslappningsöv-
ningarna	ger,	skapar	välbehag	och	får	mig	att	börja	reflektera	över	mig	själv	och	den	jag	
är,	genom	att	känna,	observera	och	lyssna	inåt.	Jag	beskriver	också	att	jag	under	av-
slappningsövningarna	inser	att	jag	är	spänd	i	muskler	som	jag	inte	varit	medveten	om.	
När	jag	upplevt	mig	som	avslappnad	har	jag	ändå	varit	spänd	i	exempelvis	axlar	och	
käke.	I	slutskedet	av	den	mentala	träningen	beskrivs	även	hur	jag	kan	använda	mig	mer	
av	den	mentala	träningen	i	min	vardag	och	inte	bara	den	stund	då	jag	lyssnar	på	ljudfi-
lerna.	Precis	som	Fagéus	beskriver	visar	resultatet	att	jag	efter	att	ha	arbetat	med	av-
slappningsövningar	har	skapat	en	förändrad	hantering	av	tillfällen	som	innefattar	pre-
station,	vilket	kan	liknas	med	att	jag	har	fått	en	sänkt	grundspänning.	Detta	stämmer	
även	in	på	Connolly	och	Williams	(2004)	beskrivning	av	att	avslappningsövningar	kan	
användas	för	att	kontrollera	stress	och	negativa	känslor	inför,	under	och	efter	ett	fram-
förande	samt	för	att	påverka	det	generella	livet	i	positiv	riktning.	

5.1.2	Min	självbild		
I	sin	bok	beskriver	Fagéus	(2012)	att	AMT	till	stor	del	handlar	om	att	arbeta	med	sin	
inre	självbild.	Självförtroende	och	självkänsla	är	två	nyckelord	som	definierar	självbil-
den	och	Fagéus	menar	att	vi	bygger	vår	inre	självbild	från	det	att	vi	föds	till	att	vi	dör.	
Kopplat	till	föreliggande	studies	resultat	skulle	detta	kunna	innebära	att	jag	går	in	i	den	
artistiska	mentala	träningsperioden	med	en	självbild	som	är	präglad	och	formad	av	det	
jag	tidigare	erfarit	i	mitt	liv.	Självbilden	innebär	då	en	låg	självkänsla	som	gör	att	jag	
känner	mycket	prestationsångest.	Genom	studien	förändras	min	självbild;	en	ökad	själv-
känsla	för	med	sig	minskad	prestationsångest.	
	
Enligt	Nationalencyklopedin	(2017f)	bottnar	prestationsångest	i	låg	självkänsla	och	
överstark	självkritik.	Även	Williamon	(2004)	beskriver	detta	samband	och	menar	att	
känslan	av	prestationsångest	ofta	hör	ihop	med	att	personen	i	fråga	överidentifierar	sin	
självkänsla	och	sin	självvärdering	med	själva	prestationens	kvalité.	I	resultatet	fram-
kommer	att	min	prestationsångest	till	stor	del	beror	på	att	jag	upplever	mig	ha	just	en	
låg	självkänsla.	Detta	identifieras	redan	i	inledningen	av	processen	utifrån	de	övningar	
som	den	mentala	träningen	innehåller.	I	likhet	med	Nationalencyklopedins	definiering	
av	prestationsångest	visar	resultatet	även	att	jag	har	en	överstark	självkritik	då	jag	be-
skriver	att	jag	bara	tror	att	jag	duger	när	jag	har	presterat	bra.	Även	begreppet	”trait	
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anxiety”	som	Williamon	(2004)	tar	upp	verkar	stämma	överens	med	hur	jag	reagerar	
och	känner	under	processen.	Det	verkar	som	att	jag	har	en	ökad	benägenhet	att	känna	
ångest	som	en	reaktion	på	social	stress.	Jag	beskriver	exempelvis	vid	upprepade	till-
fällen	hur	jag	upplever	en	press	över	att	leva	upp	till	andras	krav	och	förväntningar	och	
att	detta	tar	mycket	kraft	och	energi	och	skapar	ångest.		
	
Williamon	(2004)	tar	upp	situationsbaserad	stress	som	en	orsak	till	prestationsångest	
och	som	en	väsentlig	och	avgörande	faktor	för	scenskräck.	Denna	orsak	är	inte	represen-
terad	i	föreliggande	resultat.	Min	prestationsångest	förekommer	inte	främst	under	själva	
genomförandet	av	framträdanden	eller	konserter,	utan	är	mer	ett	tillstånd	jag	upplever	i	
vardagen,	det	vill	säga	före	och	efter	framträdanden	och	konserter.	Detta	skulle	kunna	
ha	att	göra	med	hur	relationen	är	mellan	min	självkänsla	och	självförtroende.	Fagéus	
(2012)	menar	att	självkänsla	är	en	känsla	av	att	vara	älskad	och	uppskattad	för	den	man	
är,	medan	självförtroende	innebär	upplevelsen	av	att	vara	bra	på	det	man	gör.	I	resulta-
tet	beskrivs	hur	problemet	med	prestationsångest	snarare	verkar	vara	kopplad	till	min	
självkänsla	än	till	mitt	självförtroende.	Jag	upplever	att	jag	har	relativt	stor	tilltro	till	att	
jag	är	tillräckligt	smart	eller	att	jag	har	en	förmåga	att	klara	av	det	jag	tar	mig	för.	Det	
skulle	kunna	tolkas	som	att	när	jag	befinner	mig	i	konsertsituationer	kan	jag	hantera	den	
situationsbaserade	stressen	på	grund	av	mitt	självförtroende.	I	vardagen	tar	min	låga	
självkänsla	istället	över	och	jag	värderar	mitt	värde	som	person	i	vad	jag	presterar	och	i	
vad	jag	tror	att	andra	tycker	om	mig,	vilket	gör	att	jag	upplever	prestationsångest.	
	
Fagéus	(2012)	poängterar	att	upplevelsen	av	att	hela	tiden	behöva	jämföra	sig	med	
andra	och	försöka	passa	in	kan	leda	till	en	rädsla	för	att	inte	räcka	till	som	människa.	För	
att	kunna	musicera	på	högsta	nivå	menar	Fagéus	därför	att	det	är	nödvändigt	att	kunna	
vara	sig	själv.	I	början	av	processen	upplever	jag	svårigheter	med	att	veta	vem	jag	är	när	
jag	är	mig	själv.	I	loggboken	beskrivs	att	jag	upplever	att	jag	blir	till	genom	det	jag	gör	
och	genom	andras	ögon,	men	att	jag	inte	vet	vem	jag	är	i	grunden.	Känslan	av	att	inte	
räcka	till	som	människa	är	också	något	jag	vittnar	om	i	inledningen	av	processen.	Jag	är	
både	rädd	att	inte	räcka	till	som	människa	och	rädd	för	att	inte	vara	tillräckligt	musika-
lisk	för	att	passa	in	på	skolan.	Precis	som	Fagéus	poängterar	gällande	att	kunna	musi-
cera	på	högsta	nivå,	gör	mina	svårigheter	med	mig	själv	och	min	självbild	att	jag	inte	kan	
ge	mitt	allt	när	jag	utövar	musik.	Längre	fram	i	processen	lär	jag	mig	dock	mer	om	mig	
själv,	vilket	leder	till	en	annan	inställning	till	prestation	som	gör	att	jag	kan	vara	mig	
själv	i	högre	utsträckning	och	musicera	på	en	för	mig	högre	nivå.		
	
Inom	AMT	finns	det	enligt	Fagéus	(2012)	en	strävan	efter	att	vinna	över	sig	själv	och	på	
så	sätt	kunna	musicera	på	sin	egen	högsta	nivå.	Kanske	är	det	just	detta	jag	har	gjort	un-
der	processens	gång.	Resultatet	visar	att	jag	börjar	som	en	person	med	prestationsbase-
rad	låg	självkänsla	som	upplever	mycket	prestationsångest.	Det	skulle	kunna	beskrivas	
som	att	det	är	prestationsångesten	och	den	låga	självkänslan	som	styr	över	mig.	Jag	har	
inte	makten	över	mig	själv	utan	förlorar	gång	på	gång	mot	min	låga	självkänsla.	Jag	tän-
ker	ofta	negativa	tankar	som	får	styra	mitt	beteende	och	mitt	mående.	Genom	att	arbeta	
med	AMT	uppnår	jag	en	större	medvetenhet	om	mig	själv.	Det	arbetet	skulle	kunna	lik-
nas	vid	den	strävan	efter	att	vinna	över	sig	själv	som	Fagéus	beskriver.	Med	den	nya	
medvetenheten	om	mig	själv	kan	jag	sedan	påbörja	en	process	mot	att	må	bättre	och	
kunna	styra	mina	tankar	och	förändra	mitt	beteende,	jag	börjar	i	likhet	med	Fagéus	be-
skrivning	att	vinna	över	mig	själv.	
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5.1.3	Min	livsvärld	
Paulander	(2011)	skriver	om	drastiska	förändringar	i	livsvärlden	och	kriser	som	följd	av	
detta.	Nya	förutsättningar	förändrar	livsvärlden	men	plötsliga	sådana	kan	ibland	inne-
bära	att	förändringen	behöver	ske	genom	en	påtvingad	anpassning.	Då	kan	en	terapeu-
tisk	process	ge	utrymme	för	reflektion	som	gör	erfarenheterna	mer	förståeliga.	Den	
mentala	träningen	fick	mig	att	börja	reflektera	över	mitt	liv.	Jag	kom	fram	till	insikter	
som	ställde	min	värld	på	sin	spets	och	som	på	så	sätt	innebar	en	plötslig	förändring	av	
min	livsvärld.	I	resultatet	beskriver	jag	en	svacka,	vilket	skulle	kunna	översättas	med	att	
jag	upplevde	en	kris.	Den	fortsatta	mentala	träningen	skulle	kunna	liknas	med	den	tera-
peutiska	process	som	Paulander	beskriver.	Med	hjälp	av	den	kan	reflektion	kring	de	ny-
funna	erfarenheterna	göra	att	jag	börjar	kunna	hantera	min	förändrade	livsvärld.		
	
Vidare	skriver	Paulander	(2011)	om	hur	vi	människor	definierar	oss	själva	och	diskute-
rar	kring	hur	sjukdomar	kan	påverka	oss.	Hon	skriver	om	hur	vi	både	är	och	varseblir	
våra	sjukdomar	utifrån	de	personer	var	och	en	av	oss	är.	Detta	skulle	kunna	översättas	
till	min	relation	till	musik.	Jag	beskriver	att	musikens	roll	i	mitt	liv	inte	endast	är	något	
jag	utför	eller	sysslar	med,	utan	att	musik	är	en	del	av	mig	och	att	jag	på	så	sätt	också	blir	
den	musik	jag	skapar	när	jag	utövar	musik.	På	så	sätt	hör	hela	mitt	mående	och	övriga	
liv	ihop	med	mitt	musicerande	och	tvärtom.	Likt	det	Paulander	skriver	om	sjukdomar	är	
jag	inte	endast	mitt	musikutövande,	men	det	är	en	stor	del	av	det	som	är	”jag”.	Till	följd	
av	detta	kommer	jag	under	processen	till	insikt	om	att	jag	behöver	arbeta	med	hela	mig	
själv	och	hur	jag	ser	på	mig	själv	i	allmänhet	för	att	kunna	känna	mig	bekväm	i	mitt	mu-
sicerande.	Detta	stämmer	också	väl	in	på	Kawa-Caljers	(2015)	slutsats	om	att	allt	som	
påverkar	oss	som	människor	också	påverkar	oss	som	musiker	och	att	det	därför	är	vik-
tigt	att	leva	ett	stabilt	liv	i	sin	vardag	för	att	kunna	prestera	bra	musikaliskt.				
	
Livsvärlden	kan	enligt	Carlsson	(1999)	se	olika	ut	hos	olika	personer,	och	våra	livsvärl-
dar	kan	krocka	med	varandra.	Resultatet	i	föreliggande	studie	visar	att	jag	i	början	av	
träningsperioden	jämför	mig	mycket	med	andra	genom	att	jag	gång	på	gång	försöker	
leva	upp	till	vad	andra	tycker	och	tänker	om	mig.	Jag	försöker,	och	känner	mig	ständigt	
tvungen,	att	anpassa	mig	till	andra	personers	livsvärldar.	Likt	det	Carlsson	beskriver	
skulle	detta	kunna	förklaras	som	att	min	livsvärld	krockar	med	andras	livsvärldar.	I	lik-
het	med	det	Carlsson	skriver	om	att	livsvärldar	kan	krocka	med	varandra	skulle	den	del	
av	resultatet	som	går	under	temat	Tvivel	också	kunna	beskrivas	som	att	min	egen	livs-
värld	krockar	med	sig	själv.	I	temat	kommer	jag	till	insikter	som	gör	att	jag	börjar	ifråga-
sätta	det	jag	tidigare	tänkt	och	tyckt.	Den	livsvärld	som	jag	levt	i	innan	dessa	insikter	och	
den	livsvärld	som	formas	av	de	nya	insikterna	och	den	ökade	förståelsen	går	inte	ihop	
utan	krockar	med	varandra.	Resultatet	visar	hur	jag	brottas	med	mina	tidigare	upplevel-
ser	och	erfarenheter	av	världen	och	de	nya	uppfattningar	som	börjar	ta	form.	Carlsson	
poängterar	även	att	livsvärlden	hela	tiden	är	föränderlig	och	detta	syns	tydligt	i	denna	
del	av	resultatet.	
	
Carlsson	(1999)	skriver	om	hur	två	personer	som	befinner	sig	i	samma	miljö	med	nå-
gorlunda	liknande	fysiska	förutsättningar	ändå	kan	uppleva	två	helt	olika	perspektiv,	
eftersom	fokus	läggs	på	olika	detaljer.	Innan	arbetet	med	AMT	påbörjas	uttrycker	jag	att	
jag	har	börjat	uppfatta	många	tillfällen	som	mer	stressfyllda	och	prestigefyllda	än	vad	
som	är	meningen	och	än	vad	andra	i	min	närhet	verkar	göra.	I	början	av	processen	ver-
kar	jag	ha	en	låg	självkänsla	och	en	ökad	benägenhet	att	känna	ångest	som	reaktion	på	
social	stress.	Detta	leder	säkerligen	till	att	jag	lägger	fokus	på	helt	andra	saker	än	vad	en	
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person	utan	dessa	problem	gör.	Likt	det	Carlsson	beskriver	skulle	det	då	kunna	innebära	
att	jag	upplever	helt	olika	perspektiv	av	situationer	än	vad	andra	i	min	närhet	gör.		
	
Vidare	skriver	Carlsson	(1999)	om	att	det	är	först	när	vi	inser	att	vår	egen	livsvärld	inte	
ser	likadan	ut	som	andras	som	vi	kan	ha	möjlighet	att	förstå	och	hjälpa	andra.	Detta	
skulle	kunna	vändas	på	lite;	det	är	först	när	jag	inser	att	min	egen	livsvärld	inte	ser	lika-
dan	ut	som	andras	som	jag	kan	ha	möjlighet	att	förstå	och	hjälpa	mig	själv.	I	början	av	
den	artistiska	mentala	träningen	känner	jag	mycket	prestationsångest,	stress	och	press	
och	är	hård	mot	mig	själv.	Jag	har	inte	så	stor	förståelse	för	mig	själv	och	klandrar	mig	
själv	för	mina	handlingar,	reaktioner	och	känslor.	Jag	jämför	mig	med	andra	människor	
och	deras	livsvärldar	utan	att	ha	förståelse	och	respekt	för	min	unika	livsvärld	och	vad	
som	gjort	att	jag	känner	och	reagerar	som	jag	gör.	Efter	ett	tag	börjar	jag	istället	inse	
mer	om	mig	själv	och	vad	mina	känslor	bottnar	i,	vilket	gör	att	jag	kan	börja	ha	en	större	
förståelse	för	mig	själv.	Det	gör	i	sin	tur	att	jag	kan	börja	förändra	mitt	liv	och	lyssna	mer	
på	mig	själv.	I	likhet	med	det	Carlsson	skriver	inser	jag	att	min	livsvärld	inte	ser	likadan	
ut	som	andras	och	att	jag	inte	behöver	försöka	anpassa	mig	till	andra	människors	livs-
världar,	utan	istället	kan	lyssna	till	mig	själv.	Det	gör	att	jag	kan	börja	hjälpa	mig	själv.		
	
För	att	finna	mening	behöver	vi	rikta	vårt	medvetande	mot	något	som	ger	mening	menar	
Paulander	(2011).	Det	vi	riktar	vårt	medvetande	mot	är	det	som	får	mening	för	oss	och	
riktningen	kan	vara	både	medveten	och	omedveten.	I	resultatet	beskrivs	hur	mitt	med-
vetande	i	början	av	processen	är	riktat	mot	företeelser	och	ting	som	gör	att	jag	mår	då-
ligt.	Jag	försöker	hitta	mening	genom	att	rikta	mitt	medvetande	åt	fel	håll.	Exempelvis	
försöker	jag	hitta	mening	i	bekräftelsen	som	jag	får	av	att	leva	upp	till	andras	krav	och	
förväntningar.	Prestationen	blir	omedvetet	hela	meningen	med	att	utöva	musik	och	jag	
tappar	bort	det	som	från	början	fått	mig	att	känna	mening	med	musik.	Precis	som	Pau-
lander	beskriver	är	riktningen	till	stor	del	omedveten	och	jag	är	fast	i	tankebanor	där	jag	
trycker	ned	mig	själv.	Under	processens	gång	lär	jag	mig	att	identifiera	det	jag	omed-
vetet	riktar	mitt	medvetande	mot	för	att	sedan	medvetet	styra	min	riktning	mot	saker	
som	får	mig	att	känna	positiv	mening.	Detta	medför	att	de	saker	som	jag	tidigare	har	lagt	
stort	fokus	på	och	letat	efter	mening	i,	inte	längre	har	samma	betydelse	för	mig.		Denna	
utveckling	kan	även	kopplas	till	det	Paulander	skriver	om	att	vara	öppen	för	omvärlden	
och	på	så	sätt	få	en	större	förståelse	för	både	sig	själv	och	för	andra.	Genom	träningen	lär	
jag	mig	att	omvärdera	vad	som	får	mening	i	min	livsvärld	och	se	detta	utifrån	nya	per-
spektiv	och	på	så	sätt	också	förstå	mer	om	hur	jag	själv	reagerar.		

5.2	Arbetets	betydelse	
Arbetets	huvudsakliga	betydelse	har	för	mig	varit	att	jag	har	lärt	mig	att	förhålla	mig	till	
min	prestationsångest	i	samband	med	musicerande	på	ett	bättre	sätt.	Studien	har	hjälpt	
mig	att	bli	medveten	och	på	så	sätt	förändra	min	syn	både	på	mig	själv	och	på	mitt	för-
hållande	till	musik.	Detta	gör	att	jag	mår	bättre	och	känner	mer	glädje	över	mitt	musikö-
vande.	Studien	har	även	gett	mig	strategier,	motivation	och	handlingskraft	till	att	börja	
en	konkret	förändring	för	att	kunna	hantera	min	prestationsångest	i	vardagen	och	på	så	
sätt	fortsätta	att	skapa	en	mer	positiv,	lustfylld	och	ödmjuk	syn	på	mig	själv,	musik	och	
prestation.	Den	största	lärdomen	för	mig	är	insikten	om	att	jag,	för	att	musik	ska	inne-
bära	mening	för	mig,	behöver	visa	respekt	mot	mig	själv	genom	att	lyssna	till	mina	be-
hov	och	mina	känslor	istället	för	att	sträva	efter	att	leva	upp	till	andras	förväntningar	
och	krav.		
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Eftersom	prestationsångest,	stress	och	nervositet	i	förhållande	till	musikutövning	är	
något	som	jag	inte	är	ensam	om	att	uppleva	är	jag	övertygad	om	att	jag	kommer	att	ha	
stor	nytta	av	min	kunskap	om	mental	träning	för	att	stötta	framtida	elever.	Att	jag	som	
lärare	kan	hantera	mina	egna	mentala	hinder	kan	också	fungera	förebildande.	Förhopp-
ningsvis	kommer	mina	erfarenheter	av	studien	även	att	ge	mig	verktyg	och	förståelse	för	
att	kunna	bemöta	elever	som	upplever	känslor	liknande	de	jag	har	bearbetat	under	stu-
diens	gång.	Min	önskan	är	att	denna	studie	ska	vara	av	betydelse	även	för	andra	lärare	
som	möter	elever	som	upplever	stor	stress	och	prestationsångest.	Förhoppningsvis	kan	
detta	arbete	bidra	till	förståelse	för	de	känslor	och	tankar	som	dessa	elever	har	och	in-
sikt	om	hur	mental	träning	kan	göra	skillnad,	inte	bara	gällande	musik	utan	också	i	för-
ändringen	av	en	individs	självbild	och	självinsikt.				

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
I	den	här	studien	har	meningen	med	AMT	i	samband	med	prestationsångest	vid	musice-
rande	utforskats.	Att	göra	en	självstudie	i	AMT	har	visat	sig	vara	värdefullt	och	givande	
för	mig.	Jag	skulle	absolut	kunna	tänka	mig	att	fortsätta	titta	på	hur	AMT	kan	påverka	
och	förändra	min	prestationsångest.	Det	skulle	då	vara	intressant	att	studera	detta	i	ett	
mer	långsiktigt	perspektiv	för	att	se	om	en	mer	permanent	förändring	kan	bibehållas.		
	
Innan	jag	påbörjade	denna	studie	hade	jag	ingen	aning	om	hur	stor	del	av	den	Artistiska	
mentala	träningen	som	skulle	komma	att	handla	om	att	arbeta	med	mig	själv	som	män-
niska,	inte	bara	om	att	prestera	som	musiker.	Jag	har	funderat	en	hel	del	på	hur	mycket	
vår	självbild,	som	formas	genom	det	vi	är	med	om,	betyder	för	oss	som	musiker.	För	mig	
har	jag	insett	att	en	god	självbild	och	framför	allt	en	god	självkänsla	är	avgörande	för	hur	
jag	ska	må,	prestera	och	identifiera	mig	i	min	roll	som	musiker.	Hur	långt	skulle	jag	ha	
kommit	idag,	både	gällande	prestation	och	välmående,	om	jag	hade	arbetat	mentalt	re-
dan	som	yngre?	Mental	träning	var	inget	jag	visste	om	under	min	skoltid,	varken	i	
grundskolan	eller	gymnasieskolan.	Redan	i	inledningen	i	detta	arbete	skrev	jag	att	jag	
flera	gånger	har	mött	barn	och	ungdomar	som	mår	psykiskt	dåligt	av	mycket	press	och	
krav	samt	höga	förväntningar	både	från	sig	själva	och	andra.	Ett	intressant	forsknings-
område	skulle	därför	kunna	vara	att	undersöka	hur	mental	träning	kan	få	musikelever	
att	må	bättre	i	samband	med	musicerande.	
	
Ett	annat	intressant	utvecklingsarbete	kopplat	till	prestationsångest,	självbild	och	själv-
känsla	i	förhållande	till	musikutövning	skulle	kunna	vara	att	studera	relationen	mellan	
självbild	och	genus	i	musikvärlden.	Det	skulle	vara	intressant	att	veta	hur	självbilden	
påverkas	av	genus	hos	musikelever	och	musikstudenter.	Min	upplevelse	är	att	tjejer	ge-
nerellt	ofta	har	sämre	självkänsla	än	killar,	men	även	att	en	dålig	självbild	tar	sig	uttryck	
på	olika	sätt	hos	tjejer	och	killar	vid	musikutövande.		
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