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Sammanfattning 
 
Självständigt arbete inom musiklärarprogrammet inriktning gymnasium 
Titel: En musiklärares bekännelse – en självstudie om mental träning för ökat välmående 
Författare: Stina Phalén 
Termin och år: HT 2017 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Ann-Sofie Paulander 
Examinator: Johannes Hatfield 
 
Syftet med studien är att utforska hur min livsvärld samt mitt musikaliska gestaltande 
påverkades av en tids mental träning. För att kunna följa processen fördes en 
ostrukturerad loggbok och videoinspelningar gjordes av min enskilda övning på 
blockflöjt. Denna kvalitativa studie genomfördes utifrån ett livsvärldsperspektiv som är 
en gren ur den fenomenologiska filosofin. Loggboken och videoinspelningarna 
analyserades genom att kategoriseras med olika sinnesstämningar, som: nedstämd, 
stressad, glad och stolt. Resultatet av analysen visar en progression från ett negativt 
tänkande till ett mer positivt tänkande. En successiv förändring av den enskilda 
övningen framkommer också, där kreativitet och experimenterande med olika 
inlärningsmetoder får allt mer plats. En diskussion av resultatet förs sedan, i förhållande 
till litteratur och tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas med att belysa 
arbetets betydelse samt möjligheter till framtida forskning.  
 
Nyckelord: mental träning, livsvärldsperspektiv, blockflöjt, loggboksskrivande, 
videoinspelningar 

 
  



 3 

Abstract  
Degree Project in Music Teacher Education Programme 
Title: Confession of a music teacher – a self-study on mental training to increase wellbeing 
Author: Stina Phalén 
Semester and year: Fall semester 2017 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
Supervisor: Ann-Sofie Paulander 
Examiner: Johannes Hatfield 
 
The purpose of the study is to explore how my life-world and music playing is affected 
by a period of mental training. An unstructured logbook was kept in order to follow the 
process. In addition video recordings of my individual practice playing the recorder, 
were made. This qualitative study was based on a life-world perspective - a branch from 
the phenomenological philosophy. The logbook and video recordings were analyzed by 
being categorized as different moods, such as: depressed, stressed, happy and proud. The 
result of the analysis shows a progression from a negative thinking to a more positive 
thinking. A successive change of the individual practice is also revealed, where creativity 
and experimenting with different learning methods appears more frequently. A 
discussion is thenceforth held, in relation to litterature and previous research, within 
the field. The work is concluded by illuminating the importance of this study and the 
opportunities for future research.  
 
 
Keywords: mental training, life-world perspective, recorder, logbook writing, video 
recordings 
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1 Inledning 
I följande kapitel redogörs mitt intresse för det valda studieområdet mental träning 
samt studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.  

1.1 Inledande text 

”Va?! Spelar du blockflöjt? Jag trodde det bara var för barn…” 
Denna och liknande reaktioner har jag mötts av ett otal gånger under de senaste åren när jag 
berättat för nya bekantskaper vad jag studerar till att bli. Blockflöjtslärare.  
”Tänk att det kan vara så obegripligt för folk…”, tänker jag tyst för mig själv, men utstrålar 
nog långt ifrån någon självsäkerhet i ämnet. Under min uppväxt har jag nog inte någonsin 
skrutit om mitt blockflöjtsspel, däremot har gitarren åkt med på ett antal fester och ser jag 
ett piano är jag snabbt där och spelar något stycke utantill. Dels för att det är roligt och dels 
för att få bekräftelse. Att jag spelar blockflöjt däremot, känner jag att folk inte behöver veta 
om, trots att det är just blockflöjt jag är allra bäst på. Jag skäms nog tyvärr lite för att jag 
spelar just detta instrument.  
 
Att utbilda sig till blockflöjtslärare och samtidigt skämmas för sitt instrument kan tyckas 
paradoxalt. Detta kan ha orsakat eller åtminstone bidragit till den ångest jag upplever så fort 
jag ska spela något, som till exempel när jag har enskild lektion eller när jag övar. Vad jag än 
gör så känner jag mig därför också dålig, det vill säga inte tillräckligt bra på mitt instrument. 
Att jag är tillräckligt bra för att bli antagen till Musikhögskolan Ingesund, som var min högsta 
önskan ett tag, har inte hjälpt mig alls. Det har egentligen bara framkallat fler situationer att 
ha ångest över. Hela min grundinställning till instrumentet verkar alltså vara skev och därför 
har jag valt att arbeta med just denna fråga i det här arbetet.  
 
Ångest har jag levt med väldigt länge och det verkar inte finnas någon ”quick-fix” på detta 
problem. Det har känts som att ju mer jag funderar desto fler problem upptäcker jag och ju 
mer jag tvingar mig själv att gå emot mina känslor desto värre tycks problemen bli. Det har 
under min hittills gångna tid på Musikhögskolan Ingesund dykt upp ett flertal ångestladdade 
situationer och det hela har inte förbättrats med tiden, utan snarare tvärtom. Jag har läst om 
mentala hinder och har tänkt att jag ska försöka göra någonting åt dem när jag har tid. Nu 
har jag tid. 
 
Att undersöka effekten av mental träning är högst relevant för mig som blivande musiklärare 
då jag med största säkerhet kommer möta elever som erfar olika former av mentala hinder. 
Om jag själv har provat och märkt att någon typ av mental träning fungerat för mig, skulle 
detta ju också kunna hjälpa mina framtida elever.  
 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Den problematik som utgör grunden för denna självstudie är att jag idag inte mår bra när jag 
musicerar och undervisar. Jag har ångest och känner mig otillräcklig. Min självkänsla är så 
låg att jag har svårt att skilja på mig som person och mina musikaliska prestationer. Jag har 
även, som jag tolkar det, för hög grundspänning vilket gör att de situationer där jag måste 
vara extra alert såsom vid konsert, blir mycket svåra att genomföra. Detta är inte bra inför 
min framtida yrkeskarriär. Som lärare måste jag också kunna gå in i en ”lärarroll” och agera 
på ett fördelaktigt vis för att eleverna ska kunna ta till sig information och även ta mig som 
lärare på allvar. Om ångest skiner igenom mitt agerande i en undervisningssituation är jag 
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inte trovärdig. Därför är det viktigt att jag får bukt med detta problem innan jag tar examen 
och självständigt ska undervisa. Vad kan jag göra för att uppnå ökad hälsa och 
välbefinnande? Vilka strategier är användbara? Vilka förändringar kan jag förvänta mig? 
Även om jag nu inte genomgår en metamorfos i någon mening, utan bara sänker mina 
mentala hinder och i denna rapport kan visa vad det var som hjälpte mig, kan detta 
förhoppningsvis bli till hjälp både för andra och för mig själv i mitt kommande arbete. I den 
bästa av världar kliver jag in i detta arbete som en orolig musiklärarstudent och kommer ur 
det som en ny, stark och självsäker individ med förbättrad hälsa och välbefinnande. Syftet 
med denna självstudie är därför att undersöka hur jag kan uppnå ökad hälsa och 
välbefinnande vid musicerande. Syftet bärs upp av följande frågeställningar: 
 

 Vilka tillvägagångssätt väljer jag att använda mig av under en period av mental 
träning?   

 På vilka sätt förändrar dessa tillvägagångssätt min livsvärld och mitt musicerande?  
 
Arbetet kan förhoppningsvis komma att bli intressant och relevant inte endast för mig utan 
även för andra människor med liknande problem. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel görs en orientering i studiens valda ämne; mental träning. Därefter 
presenteras tidigare forskning inom området och slutligen redogörs för det teoretiska 
perspektiv studien vilar på. 

2.1 Områdesorientering 

Nedan listas några uppfattningar om olika begrepp inom mental träning samt hur de är 
relevanta för studien. 
 
Mental grundträning och mental träning 
Hansson och Uneståhl (2002) förespråkar att utövaren börjar med mental grundträning. 
Begreppet syftar till konkret träning av exempelvis muskelavslappning, mental 
avslappning och andra grundläggande tekniker. Nästa steg är att jobba mer med de 
existentiella hindren, så som självkänsla, självförtroende, attityd, kreativitet och glädje. 
Detta kallar de kort och gott mental träning.  
 
Självkänsla, självförtroende och självbild 
Fagéus (2012) definierar begreppen självkänsla och självförtroende på följande vis: 
”Självkänsla – känslan av att vara älskad, uppskattad för den jag är. Självförtroende – 
upplevelsen av att jag är bra på det jag gör.” (s.89). När det kommer till självbild syftar 
han på vår egen uppfattning om hur vi är. Ofta är den inte speciellt lik andra människors 
bild av oss. Det är enligt Fagéus mycket viktigt att jobba med dessa tre fenomen, 
eftersom de kan påverka vår personlighet och hur vi beter oss i olika situationer.  
 
Grundspänning, spänningspåslag och situationsspänning 
Grundspänning är ett begrepp som används av både Uneståhl (1981) och Fagéus (2012) 
när de beskriver den spänningsnivå varje individ har när den är avspänd och inte 
presterar. Grundspänningen är olika hög hos olika personer, men den går att påverka 
med hjälp av mental träning.  
 
Både Uneståhl (1981) och Jansson (1995) menar att ett spänningspåslag läggs på 
grundspänningen vid prestation och resultatet av detta kallar de situationsspänning.  Om 
situationsspänningen är för hög har det negativa effekter på prestationen och kan även 
påverka vår hälsa. Spänningen kan vara hög, antingen för att vi har en hög 
grundspänning eller för att spänningspåslaget är högt. Oavsett varför 
situationsspänningen är hög, kommer den att påverka vår prestation negativt, som till 
exempel att motoriken försämras. Om vi går länge och är onödigt spända kan vi få 
muskelvärk på grund av att blodcirkulationen försämras i de muskler som är spända.  
 
Avslappning, avkoppling och avspänning 
Uneståhl (1981) har gjort en medveten uppdelning mellan begreppen avslappning, 
avkoppling och avspänning. Avslappning menar han är fysisk eller psykisk 
spänningsreglering, där spända muskler alltså istället slappnar av eller hjärnan varvar 
ner. Avspänning syftar till att minska psykiska spänningar som oro, stress eller 
nervositet, så att psyket inte är onödigt högt belastat och avkoppling innebär att stänga 
ute intryck. Samtliga typer av spänningsreglering är mycket centrala för Uneståhls 
mentala träningsprogram. I grundträningen ligger fokus på att utövaren ska lära sig att 
reglera spänningar i flera olika situationer och för att klara av det måste denne först lära 
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sig knepen. I den efterföljande mentala träningen är spänningsreglering fortfarande 
basen, men träningen börjar bli mer målinriktad och berör existentiella hinder, med 
hjälp av spänningsreglering.  
 
Green och Gallwey (1986) har ett annat fokus när det kommer till avslappning. Enligt 
dem är den optimala utgångspunkten vid en prestation att personen i fråga är 
avslappnad men koncentrerad. För att uppnå det läget måste musikern ignorera Self 1. 
Det är ett begrepp som enligt författarna är den inre röst som dömer vad som skett och 
påminner om vad som bör och inte bör göras, vad som kan hända etc. Om musikern 
lyckas ignorera denna inre röst lämnar den mer plats åt Self 2 som använder sig av den 
kunskap musikern redan besitter och kan framhäva hela musikerns potential, vilket 
leder till en innerlig, bra prestation. Detta hör på vissa sätt ihop med Fagéus (2012) teori 
om att ett framträdande av en person med dålig självkänsla blir oärligt och inte speciellt 
glädjande för musikern och kanske inte heller för publiken om osäkerheten skiner 
igenom fasaden.  
 
Green och Gallwey (1986) menar att om musiker lär sig att hantera stressen som 
uppstår vid en prestation, kommer de att kunna prestera bättre än vad de tidigare klarat 
av. Stressen de beskriver kan, som jag tolkar det, liknas vid Janssons (1995) 
situationsspänning. Det innebär att flera relativt olika ingångar till ett problem ska 
kunna få samma resultat om respektive övningar utförs. Det finns alltså ett större utbud 
på möjliga övningar för att uppnå välmående vid musicerande, som ju är en del av syftet 
med denna studie.  
 
Connolly och Williamon (2004) är tydliga med att de inte tror att deras övningar 
kommer ha samma effekt på olika människor, utan den mentala tränings-utövaren 
måste själv känna efter vad som funkar eller inte för just den själv.  
 
Målprogrammering 
Syftet med mental träning är att påverka hjärnan så att den beter sig på ett önskvärt sätt. 
Uneståhl (1981) menar att vad vi tänker om oss själva har stor effekt på hur vi agerar. 
Författaren är mycket insatt inom idrott och tar i sin bok Självkontroll genom mental 
träning upp flera exempel på idrottare som med en liten påverkan av deras tankar, 
presterat bättre. Med det menar Uneståhl att våra förväntningar på oss själva är starkare 
än den viljemässiga ansträngningen, så om vi förväntar oss att prestera dåligt kommer vi 
också göra det, trots att vi viljemässigt anstränger oss för att motverka det. Författaren 
kallar användandet av metoder för att åstadkomma denna mentala påverkan för 
målprogrammering. Nedan beskrivs några sådana metoder. 
 
Affirmationer, suggestioner och visualisering 
Att utövaren uppmanar eller ger sig själv instruktioner om hur hen ska bete sig eller 
känna i en viss situation kallar Uneståhl (1981) för suggestioner. Dessa fungerar bäst 
under självhypnos, då utövaren inte realitetstestar uppmaningen, men de funkar även 
utan självhypnos efter att utövaren genomgått den mentala grundträningen, enligt 
Uneståhl. Syftet med suggestioner är att försöka bryta destruktiva beteenden genom att 
programmera in något positivt istället. Nyckeln, menar Uneståhl, är att låtsas som att det 
är sant, tills det blir sant.  
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En annan variant på metoder för att omprogrammera negativa beteenden är enligt 
Fagéus (2012), affirmationer, där utövaren skriver ner eller upprepar en fras för sig 
själv. Frasen ska vara ett positivt påstående i nutid, som handlar om utövaren själv eller 
dennes omgivning på något sätt. 
 
Visualisering går enligt Uneståhl (1981) ut på att inom sig föreställa sig en positiv bild 
eller ett scenario, som handlar om en själv. Det skulle till exempel kunna vara scenariot 
att jag går upp på scen och spelar felfritt och får stående ovationer efteråt. 
 

2.2 Tidigare forskning inom området 

I detta avsnitt redogörs för forskning som på olika sätt är relevant för studien. Avsnittet 
är uppdelat i två underrubriker för att skilja på studentuppsatser och mer omfattande 
forskning. 

2.2.1 Studentuppsatser 

Hoglert (2016) gjorde en självstudie, där effekterna av mental träning inför musikaliska 
framträdanden undersöktes. Detta gjordes till skillnad från föreliggande studie ur ett 
designteoretiskt perspektiv. Trots att designteorin skiljer sig från livsvärldsperspektivet 
vill jag påstå att resultatet tydligt visar att författarens livsvärld har förändrats till det 
bättre. Författaren utgick ifrån Fagéus metod och för att kunna följa sina känslor kring 
det hela fördes, en ostrukturerad loggbok. Istället för det designteoretiska begreppet 
semiotiska resurser har jag använt mig av begreppet tillvägagångssätt, men vi syftar på 
samma sak; vad har vi använt oss av inom mental träning?  Läsaren får tack vare citat ur 
loggboken en relativt tydlig bild av författarens tankar och känslor under processen. I 
resultatet presenteras stora skillnader i författarens sätt att tänka och vara, vilket jag 
tolkar som att hans livsvärld har påverkats. I resultatet beskriver Hoglert sina 
transformationer, som också är ett designteoretiskt begrepp, i olika sammanhang. Jag 
kommer istället beskriva hur min livsvärld påverkats av mental träning. Trots de olika 
begreppen är studiernas syften lika. 
 
Lillmåns (2011) genomförde en delvis intervjubaserad studie med syfte att undersöka 
om alla musiker får rampfeber och hur de förbereder sig inför ett framträdande. 
Resultatet av studien visade att samtliga objekt använde sig av någon typ av mental 
träning för att lugna nerverna innan och under konsert och att de hade upplevt besvär 
med detta tidigare, eller fortfarande hade det. Några av de intervjuade tyckte att 
rampfebern var som mest besvärlig när det satt kritiska lyssnare i publiken och att de då 
var tvungna att påminna sig om att de spelar musik för att de tycker att det är roligt. De 
nämner också att de upplever att rampfebern är tydligt kopplad till deras 
självförtroende och självkänsla.  
 
Reinikainen (2014) gjorde en självstudie på masternivå. I studien undersöktes om 
mental träning kunde ge författaren bättre koncentration vid övning, inför och under 
konsert. Likt föreliggande studie valde Reinikainen att inte följa ett färdigt program, 
utan valde övningar som författaren själv tyckte passade. Trots att resultatet inte 
analyserats utifrån ett teoretiskt perspektiv är det, enligt min uppfattning, tydligt att 
författarens livsvärld påverkats starkt av den mentala träningen som utförts.  
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En självstudie som på flera sätt liknar denna, är Musicera eller prestera, av Person 
(2016). Författaren utgick ifrån ett livsvärldsperspektiv och undersökte hur dennes 
livsvärld kunde påverkas av mental träning under övande och musicerande. Författaren 
kom under processen fram till att det inte passade att följa färdiga program, vecka-för-
vecka, utan behövde skräddarsy ett upplägg för att få ut önskvärd effekt av mental 
träning. Person såg goda resultat av mental träning, men först efter en ganska lång 
period av träning. 

2.2.2 Forskningsstudier 

Osborne, Greene och Immel (2013) genomförde en pilotstudie på ett 
musikkonservatorium i Melbourne, där 31 studenter tränade mentalt i tre veckor enligt 
Greene’s program Performance Success och fick under perioden också föreläsningar två 
gånger i veckan. Syftet med studien var att undersöka effekterna av mental träning som 
hjälp mot prestationsångest vid musikaliska framträdanden, som förkortas MPA. 
Resultatet visade att samtliga deltagare förbättrade bland annat sin koncentration, mod, 
självförtroende och fokus. Det enda som inte tydligt förbättrades var energinivån vid 
framträdande. Vid MPA är energinivån, enligt författarna förhöjd och även efter tre 
veckors mental träning var energinivån hos studieobjekten hög vid framträdande. Detta, 
menar författarna, kan innebära att hög energinivå vid framträdande inte nödvändigtvis 
är negativt, om musikern kan hantera energin så att den inte orsakar ångest.  
 
En studie av Hatfield (2016) visar många positiva effekter av mental träning. Sex stycken 
musikerstudenter fick genomgå varsitt skräddarsytt program i femton veckor. I studien 
framgår att studenterna, innan projektet, hade koncentrationssvårigheter, bristande 
motivation och fysiska smärtor relaterade till den egna övningen. Studenterna saknade 
också tydliga mål och struktur i övningen.  
 
I projektet som studien baseras på, ingick både enskilda sessioner med en coach och 
gemensamma sessioner där samtliga deltagare var med. Deltagarna fick skriva 
övningsdagbok, blev intervjuade och analyserade. Resultatet visar att studenterna 
upplevde positiva effekter av mental träning. Effekter som visades var bland annat 
förbättrad koncentration, självreglering, medvetenhet i övningen och minskad ångest 
vid framträdanden. Uppföljande intervjuer hölls med deltagarna, åtta månader efter 
projektet. Analysen av dessa intervjuer visade att studenterna fortsatt träna mentalt 
även efter projektets slut.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Livsvärdsperspektivet är en gren ur fenomenologin, vars namn kommer från grekiskans 
phainomenon och logi. På svenska översätts detta till läran om det som visar sig för 
medvetandet (NE, 2017). För att förstå vad livsvärldsperspektivet innebär kan det vara 
nyttigt att ha en inblick i fenomenologin, så nedan beskrivs det centrala i båda teorierna, 
var för sig. 

2.3.1 Fenomenologi 

Ann-Sofie Paulander (2011) anser att ett fenomen kan vara vad som helst, som exempelvis 
djur, andra människor, olika händelser och företeelser. Bengtsson (2005) menar att vi, för 
att kunna analysera ett fenomen, själva måste uppleva det, eftersom en sak eller en händelse 
inte har någon egentlig mening förrän någon upplever dess mening. När en forskare 
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betraktar ett fenomen måste hen därför i möjligaste mån bortse från sina egna värderingar 
och antaganden och försöka att endast beskriva fenomenets egenskaper (NE, 2017) 
 

If a tree falls in the forest and no one hears it, does it make a sound?  
- George Berkeley 

2.3.2 Livsvärldsperspektivet 

Begreppet livsvärld syftar till den upplevda värld var och en av oss lever genom. Bengtsson 
(2005) menar att livsvärlden inte är vare sig objektiv eller subjektiv. Författarens argument 
är att livsvärlden varken formas i våra huvuden eller enbart av yttre förutsättningar. Den 
formas och upplevs istället individuellt, men under influens av föremål, människor, dofter, 
smaker och allt annat som finns runtomkring oss, i vår livsvärld. Den kan ses som ett slags 
samarbete mellan individen och omvärlden. Detta innebär att livsvärlden är mycket öppen 
för förändring. Varje nytt intryck vi tar in påverkar en rad förkunskaper. Därför ser ingen 
livsvärld ut precis som någon annans. Vi har alla fått olika intryck och därav utvecklas våra 
livsvärldar åt olika håll. Mening är därför ett centralt begrepp inom livsvärldsfenomenologi. 
Paulander (2011) menar att ett fenomen får mening först när vi har förstått det, utifrån var i 
livet vi befinner oss samt vilket bagage vi bär med oss. Det vill säga; hur vår livsvärld är 
formad när vi möter fenomenet. Alla fenomen har en mening, men den skiljer sig från 
livsvärld till livsvärld. Därför är, utöver mening, även förståelse och förklaring viktiga 
begrepp inom detta perspektiv. 
 
Enligt Carlsson (2005) kan en forskare eller annan utomstående aldrig förstå en persons 
livsvärld utan kan endast få reda på vissa detaljer om den. Det kan dessutom vara svårt 
att alls förstå delar av andras livsvärldar om de krockar med vår egen. Lärare, till 
exempel kan ha svårt att förstå att en elev upplever hinder i undervisningen som läraren 
själv aldrig haft problem med. Carlsson tar upp exemplet elever med dyslexi. 
Svenskläraren har kanske aldrig haft några läs- och skrivsvårigheter. Då kan det vara 
svårt att sätta sig in i hur det är att ha det. Läraren minns säkert inte heller hur hen 
upplevde sin livsvärld innan hen lärt sig läsa och skriva. Detta kan orsaka att lärarens 
och elevens livsvärldar krockar. Orsaken till att det är svårt att förstå någon annans 
livsvärld, menar Carlsson, är att livsvärlden inte är stillastående utan en konstant 
föränderlig process. När vi förvärvar ny kunskap förändras vår livsvärld och skapar nya 
vanor runt färdigheten. I takt med att vi lär oss, glömmer vi också bort hur vi upplevde 
vår livsvärld innan vi lärt oss. 

3 Metod 
I detta kapitel redogörs för valet av metoder. Därefter beskrivs studiens utformande och 
bearbetning av material. Slutligen görs en kort reflektion över studiens tillförlitlighet, 
giltighet och etik. 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 

Föreliggande studie har genomförts med hjälp av videoinspelningar och en ostrukturerad 
loggbok. Nedan beskrivs dessa metoder kortfattat och därefter motiveras valet av dessa 
metoder.  
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3.1.1 Ostrukturerad loggbok 

En loggbok kan se ut på många olika sätt. Bjørndal (2005) menar att syftet att föra 
loggbok är ”att genom reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett” (s. 62). 
Enligt honom finns det ett antal olika typer av loggböcker och den typ som utgör 
grunden för föreliggande studie kallar han för ostrukturerad loggbok. Den är användbar 
för forskning där upplevelser och känslor hos forskningsobjekt är viktiga för resultatet. 
Denna typ av stoff är dock svårhanterlig, enligt Bjørndal, eftersom det blir mycket text 
att ta hand om, utan uppdelning eller struktur. Endast tidpunkt för loggtillfället krävs i 
en ostrukturerad loggbok. Den som ska försöka sortera ut det mest relevanta för studien 
får därmed mycket att göra. En strukturerad loggbok, oavsett sort, innebär en mindre 
mängd stoff att ta hand om, men kräver istället mer arbete innan själva studien kan 
börja, eftersom strukturen, med välformulerade, väsentliga frågor som skall besvaras 
måste formuleras. Förutom att det är tidskrävande att strukturera en loggbok, finns det 
en risk att känslor och tankar inte ryms inom strukturen och därmed går förlorade.  

3.1.2 Videoinspelningar 

Bjørndal (2005) tar upp flera fördelar med videoinspelningar i sin bok Det värderande 
ögat. Bland annat skriver han att videoinspelningar kan vara bra att använda för att 
lättare kunna upptäcka fenomen i efterhand. Det är omöjligt att tänka på precis allt 
under tiden något sker, så det kan underlätta att få se en video av händelsen, gärna 
filmad ur ett annat perspektiv än vad det egna synfältet täcker. Dessutom kan en 
inspelning visas om och om igen, så länge som önskas, vilket gör det möjligt för 
observatören att välja olika fokus vid olika uppspelningar och då alltså kunna upptäcka 
fler fenomen som inte observerats tidigare.  
 
Bjørndal (2005) menar också att en människas minne påverkas av tiden, så ett äldre 
minne kan skilja sig mycket ifrån ett färskt. Därför är videoinspelningar säkrare i 
forskningssammanhang än en människas minne. Dock är inte en videoinspelning som 
enda källa tillförlitlig nog enligt Bjørndal, eftersom upplevelsen kan skilja sig mycket 
mellan den som faktiskt vistas i situationen och den som enbart sett den på film. Enligt 
Bjørndal finns även nackdelen att det som spelas in, inte är ”äkta”, då de medverkande 
kan bli störda eller nervösa av kameran. Detta behöver inte vara ett problem ifall 
videoinspelning är en naturlig del av situationen. 

3.1.3 Val av metod 

Syftet med denna självstudie är att undersöka hur min livsvärld påverkas av mental 
träning. Därför anser jag att en ostrukturerad loggbok är en lämplig metod, då den ger 
mig möjligheten att, på ett naturligt sätt beskriva mina upplevelser utan restriktioner.  
 
För att inte enbart observera de fenomen som jag är medveten om kompletteras 
undersökningen med videoinspelningar av min enskilda övning. Vanligtvis när jag övar 
filmar jag inte. Som tidigare nämnt skulle filmningen alltså kunna orsaka onaturliga 
beteenden hos mig. Med det i bakhuvudet vid analysen hoppas jag att 
videoinspelningarna ska kunna bidra med ökad förståelse för min livsvärlds utveckling 
under projektet.  
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3.2 Design av studien 

I detta avsnitt beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt och dokumenterande 
situationer, genomförandet av dokumentationen samt hur bearbetningen och analysen 
av dokumentationen gick till. Kapitlet avslutats med ett resonemang kring etiska 
överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet.   

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Syftet med denna självstudie är att undersöka hur min livsvärld samt mitt musicerande 
kan påverkas av mental träning. Syftet valdes av den anledning att jag under en lång tid 
upplevt mentala hinder för mitt välmående och min framtid som musiker och lärare. 
Först och främst har jag läst om olika forskares tankar om mental träning och 
botaniserat i olika program och hur de är utformade. Det var för mig ett självklart beslut 
att inte följa ett färdigt program, som ska följas vecka för vecka, då jag ofta upplever att 
livet kommer i vägen för sådana upplägg. Det brukar resultera i att jag då halkar efter 
och till slut hoppar av. Istället har jag därför valt att i min egen takt fasa in mental 
träning i mitt vardagliga liv, med målet att det framöver ska bli lika självklart som att jag 
borstar tänderna varje morgon och kväll. Övningarna jag valt kommer från flera olika 
forskare och även en del från andra inspirerande personer som inte räknas som 
forskning, utan skönlitteratur. Jag har köpt flera ljudböcker och tittat på Youtubeklipp 
för att få en uppfattning om vad som funkar bra för mig.  
 
När jag hade valt ut ett antal avslappningsövningar började jag träna. De första veckorna 
tränade jag avslappning en till två gånger om dagen. Efter en tid lade jag till övningar för 
att stärka självkänslan. Exempel på övningar som jag använde mig av är Mia Törnbloms 
(2006) jag-är-bra-bok och Fagéus (2012) övning där utövaren ska definiera hur en 
person med bra självkänsla är.  
 
Under projektets gång upptäckte jag fler mentala hinder, vilket gjorde att mitt 
träningsprogram reviderades många gånger och jag lade extra mycket tid på de hinder 
jag upplevde som mest kritiska.  
 
Den sista tiden lade jag också till fysisk träning på gym. Denna typ av träning ingår inte i 
mental träning, men det visade sig vara effektivt, så det fick ingå i mitt 
egenkomponerade program.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

De tillfällen jag har valt att dokumentera med videoinspelningar utgörs av tio olika 
övningstillfällen, med relativt stor tidsmässig spridning emellan. Den första inspelningen 
gjordes i början av hösten 2016 och den sista på försommaren 2017. Vilka 
övningstillfällen jag valt att filma har varit grundat på min dagsform på det vis att jag 
endast filmade när jag kände mig motiverad, fokuserad och upplevde att jag hade tid att 
avsätta för övning. Vissa tillfällen var så korta som 15 minuter och andra upp åt 70 
minuter. 
 
Jag har valt att föra loggbok främst när jag känt att jag haft något värdefullt att skriva. 
Alltså inte efter varje mentalt träningspass. Detta för att jag inte ville ha en massa text att 
sortera i efterhand, som inte kändes väsentlig. Dessutom bestod min träning till en 
början främst av avslappningsövningar som skulle förbättra min sömn. För att logga det 
hade jag alltså varit tvungen att skriva något först på morgonen när jag vaknat, vilket 
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kändes onaturligt för mig. Loggboken har fått agera dagbok under projekttiden, så mina 
starkaste känslor för allt mellan himmel och jord, bra som dåliga, utgör en stor del av 
loggboken. Den användes även ibland till själva träningen, när jag gjorde övningar som 
innebar att jag behövde skriva något. Jag provade exempelvis att föra en ”jag är bra-bok” 
enligt Mia Törnbloms (2006) metod, som då alltså har fått ingå i loggboken.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Videoinspelningarna gjordes i en sal på Musikhögskolan Ingesund, där jag vanligtvis är 
när jag spelar blockflöjt. Rummet associerar jag med just blockflöjtsspel och jag har 
därför lättare att fokusera där än exempelvis hemma, eller i ett annat rum, med annan 
miljö. Jag spelade, som tidigare nämnt, endast in övningstillfällen då jag kände mig 
motiverad att öva, för att slippa titta på mina ”dåliga dagar”, då min relation till 
instrumentet är ett känsligt ämne. Utgångspunkten för det var att om mental träning 
skulle visa någon tydlig skillnad i min övning, skulle det synas även på de bra dagarna. 
Övningen gjordes inte på något särskilt sätt utan jag försökte göra som jag brukar och 
inte bli distraherad av inspelningen. Dock använde jag mig mot slutet av projektet av 
mental träning innan ett par övningspass.  
 
Loggbok skrev jag ofta på kvällarna när jag kunde sammanfatta mina erfarenheter och 
känslor på ett begripligt sätt. Detta gjorde jag för att förhindra att loggboken bestod av 
korta, diffusa meningar som är obegripliga utan ett sammanhang, eller som skulle kunna 
påverkats av tidsbrist. Det som noterades kunde exempelvis handla om specifika 
händelser under dagen, reflektioner av olika slag, mitt allmäntillstånd, musikaliska 
prestationer eller om nya upptäckter om mig själv. Ibland antecknade jag något under 
dagen i min kalender, som jag tyckte var viktigt att komma ihåg ordagrant och skrev 
sedan in det i loggboken på kvällen. Vissa övningar inom mental träning som jag 
använde mig av krävde papper och penna och dessa noterades också i loggboken. 
Förslag på affirmationer och suggestioner likaså. Loggboken hade egentligen inga 
begränsningar, mer än att det jag skrev skulle handla om mig. Syftet med det var att jag 
hoppades kunna se mönster i vad jag valde att skriva ner och även att kunna se om det 
gick att se om min inställning och mina upplevelser förändrades över tid.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

Till att börja med läste jag loggboken från början till slut, för att se om några naturliga 
teman kunde utkristalliseras. Det jag kunde finna var att en sinnesstämning oftast höll i 
sig och präglade en hel dag. Ibland kunde en dag, enligt mig, kategoriseras under två 
olika sinnesstämningar, men slutligen delade jag in loggtillfällena under kategorierna 
stressad, nedstämd, glad och stolt samt några fler som sedan togs bort, för att underlätta 
analysen. Jag upplevde det svåranalyserat när det förekom fler än en sinnesstämning vid 
ett och samma loggtillfälle.  
 
Därefter tittade jag på videoinspelningarna i kronologisk ordning och försökte även här 
att hitta naturliga teman. Det jag fann var en tydlig progression, som stadigt gick framåt 
för varje övningstillfälle. Jag jämförde då videoinspelningarna med loggboken, för att se 
om det fanns något samband.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

Denna studie har gjorts med mig som enda forskningsobjekt, vilket inneburit att jag inte 
behövt göra några etiska överväganden för att skydda någon annan än mig själv för 
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exponering. Detta hade annars varit mycket viktigt att ta hänsyn till, enligt Johansson 
och Svedner (2006). Självklart har människor i min livsvärld påverkat mig på olika sätt 
under projektet, men de tas inte med i analysen och nämns därför inte någonstans i 
denna rapport.  
 
Hur tillförlitlig eller reliabel studien är, grundas enligt Johansson och Svedner (2006) på 
hur noggranna mätningar som gjorts. Baserat på att detta är en självstudie, skulle den 
kunna bedömas som otillförlitlig då jag omöjligt kan vara helt objektiv när jag 
undersöker mig själv. Dock vilar studien på en livsvärldsansats och jag vågar påstå att 
ingen annan kan observera och bedöma min livsvärld bättre än jag själv. Att läsa min 
ostrukturerade loggbok och försöka förstå sig på hur min livsvärld upplevs vid de olika 
tillfällena, skulle för någon annan vara en omöjlig uppgift.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras det resultat jag fått fram utifrån analyserna av loggboken och 
videoinspelningarna. Jag har delat in projektet i fyra faser: Insikt, Trevande, Brytpunkt 
och Vision. Dessa faser lappar i vissa aspekter över varandra, men är ändå till hjälp för 
att visa utvecklingen. Faserna listas i kronologisk ordning, så att den första fasen; Insikt, 
beskriver den första tiden av projektet och så vidare. Faserna fick sina namn utifrån vad 
jag tyckte var mest utmärkande för respektive del av projektet. 
I texten beskrivs det väsentliga ur videoinspelningar och några citat från loggboken 
finns också med. 

4.1 Insikt 

Vid projektets start förberedde jag den första delen av mitt eget träningsprogram och 
började med något som på många sätt liknar det som Uneståhl kallar mental 
grundträning. Det var för mig ett naturligt sätt att starta på, då jag hade sömnsvårigheter 
och led av stress. Att sänka grundspänningen verkade som en god idé att börja med. De 
första veckorna lyssnade jag varje kväll på det sista kapitlet i Uneståhls ljudbok: Bättre 
Sömn. Att göra detta underlättade mina insomningssvårigheter enormt mycket och jag 
vaknade inte heller för tidigt på morgonen lika ofta, vilket tidigare varit ett problem. 
Framför allt slapp jag vara trött och ofokuserad i skolan varje dag, vilket noterades vid 
flera tillfällen i loggboken:  
 

Sov som ett barn i natt! Behövde inte dricka fyra koppar kaffe för att kunna 
kalla mig människa. Blev en långpromenad med hundarna efter lunch och sen 
började jag skriva på en restuppgift från i våras. Fick flyt och blev nästan klar! 
Minns inte när jag var så fokuserad senast […] (Loggbok, 22/9–2016) 

 
Under grundträningen gick jag ganska ofta till studenternas vilorum i skolans källare. 
Där kunde jag göra avslappningsövningar under dagtid. Avslappningsövningarna hjälpte 
mig att hålla fokus resten av dagen. De övningar jag valde att göra var sådana där jag 
inte behövde lyssna på inspelade instruktioner. Det var ett taktiskt val då jag vet med 
mig att jag är kräsen med röster; jag orkar inte fokusera om någon inte pratar på ett, 
enligt min åsikt, behagligt sätt. Planen var att göra avslappningsövningar varje dag, men 
jag upptäckte snart att jag behövde mycket tid för att kunna genomföra dem: 
 

Försökte göra en avslappningsövning på lunchen idag. Det gick så där. Typ 
tredje gången nu. Blir stressad av att tankarna skenar iväg och att jag snart har 
lektion igen, så jag börjar kolla på klockan och får inte alls ut det jag vill. Har ju 
inte heller flera timmar om dagen att lägga på det. Strunta i det helt, tills jag är 
mindre stressad? Eller bara göra när jag har ett långt hål i schemat? (Loggbok, 
5/10-2016) 

 
Uppenbarligen hade jag inte kommit så långt i processen att jag kunde försätta mig i ett 
avslappnat tillstånd på ett par sekunder, vilket är en grundläggande förutsättning för 
vidare mental träning, enligt de metoder jag använt mig av. Min grundträning var alltså 
inte avklarad ännu.  
 
Videoinspelningarna av min enskilda övning på blockflöjt visar en utveckling som följer 
faserna väldigt tydligt. Under insiktsfasen, som sträcker sig över de första veckorna av 
projektet, övar jag mest genom att spela en sonat av Antonio Vivaldi. Jag suckar ljudligt 
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när jag spelar fel och säger tillochmed ”nej” till mig själv, flera gånger, då det inte blir 
som jag vill. När jag jämförde dessa videoinspelningar med vad jag skrivit i loggboken på 
inspelningsdagarna, fanns ett samband: Trots att jag, som tidigare nämnt, endast filmade 
övning när jag kände mig motiverad, kategoriserades loggtillfällena från dessa dagar 
som nedstämd.  
 
I oktober månad blev det tydligt för mig varför jag behöver träna mentalt. Vid tre olika 
tillfällen påpekade tre av mina musiklärare att jag har brister i min självkänsla. De 
gjorde det på olika sätt, men samtliga tog ganska hårt på mig:  
 

Hade sånglektion som kändes helt hemsk. Läraren påpekade min dåliga 
självkänsla och sa att hen fick ’dra i mig’ ganska länge innan jag kom igång. I 
själva verket kom jag aldrig igång utan pressade mig bara i ett jobbigt läge och 
det var inte alls kul.” (Loggbok 11/10-2016)  

 
[…] påpekade att jag är för självkritisk på cellolektionen... suck. Det börjar 
bra... (Loggbok, 12/10-2016)  

 
Hade improvisationsexamination. Läraren höll kvar mig efter lektionen och sa 
att jag måste sluta säga att jag är dålig, ens på skoj... och att hen hoppas att jag 
går därifrån med världens bästa självkänsla men att hen kände igen sig själv 
som ung musiker och sa att jag måste sluta ’göra ner mig’. Jag ville bara 
försvinna genom golvet […]” (Loggbok, 26/10-2016) 
 

Dessa loggar bekräftar att min dåliga självkänsla vid musicerande tydligt skiner igenom 
så att mina lärare uppmärksammar det som ett problem i mitt musicerande.  
 
Efter improvisationslärarens kritik åkte jag hem och började läsa Mia Törnbloms (2006) 
självhjälpsbok Självkänlsa nu!. Vid den här tidpunkten hade jag kommit till insikt:  
 

Min låga självkänsla påverkar tydligen inte bara min relation till blockflöjt, 
som jag trodde, utan hela min musikaliska värld. Min musiker-identitet. Tre 
olika lärare som har med annat att göra än blockflöjt, har genomskådat mig! 
Nu får det väl bli ändring! (Loggbok, 26/10-2016)  
 

Vid denna tidpunkt bestämde jag mig för att min grundträning får lov att vara klar, trots 
att jag inte upplevde att jag hade kontroll över min avslappning. Parallellt med 
avslappningsövningar började jag göra övningar för att stärka min självkänsla. Flera 
olika övningar av ett antal olika författare provades, men jag kände mig bara fånig och 
gav det inte särskilt många försök.  

4.2 Trevande 

Ett par veckor efter projektets start läste jag dagligen ur Självkänsla nu! och fortsatte 
även att göra avslappningsövningar varje dag. Denna fas har jag valt att kalla trevande, 
då det i loggboken var stor spridning på sinnesstämningarna under denna period. Den 
ena dagen var jag glad, den andra nedstämd och vid flera tillfällen gick jag tillbaka till 
gamla vanor och följde inte mitt träningsprogram. Det var som att jag ofta behövde 
påminnas om att mental träning fungerade bra: 
 

Haft en riktig pissdag. Ingenting har gått som jag vill. Läste ett citat av Gandhi 
på Instagram alldeles nyss och blev lite peppad: ’Keep your thoughts positive 
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because your thoughts become your words. Keep your words positive because 
your words become your behavior. Keep your behavior positive because your 
behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits 
become your values. Keep your values positive because your values become 
your destiny’. Synd att jag inte såg detta i morse istället. Det får bli nya tag 
imorgon tror jag… (Loggbok, 28/10-2016) 
 
Ännu en dålig dag. Stressad över allt och får ingenting gjort. Blir bara apatisk 
när det blir för mycket. Helt värdelöst. […] påminde mig om att jag måste 
fortsätta vara positivt inställd till saker. (Loggbok, 30/10-2016 

 
I analysen av videomaterialet blir det, enligt min uppfattning, tydligt att jag får en mer 
positiv inställning till blockflöjtsövandet i denna fas. Jag säger inte nej och suckar inte, 
men övar ungefär som förut. Dock lägger jag lite mer fokus på de tekniskt svåra bitarna i 
stycket och övar på dem innan jag spelar hela stycket. Detta skulle kunna tolkas som att 
jag har fått en ökad tro på min förmåga att spela och en vilja att bli bättre.  
 
Affirmationer fick också börja ta plats i min dagliga rutin. Vad jag affirmerade var 
inspirerat både av flera olika utvecklare av mental träning. Vid flera loggtillfällen 
påpekar jag både någonting som känts bra och även att jag har använt mig av 
affirmationer: 
 

Hade massa överskottsenergi kvar efter skolan, så jag storstädade källaren… 
när har det hänt tidigare? Affirmerade ’idag är jag en riktig krutkvinna, som 
inte låter några bagateller stoppa mig’, hela morgonen och litegrann under 
dagen… det verkar ha funkat!” (Loggbok 4/11-2016)  

 
Hade sånglektion igen. I morse och innan lektionen har jag gått omkring och 
affirmerat ’min prestation är inte vem jag är’ och jag kan knappt tro min 
positiva inställning som höll i sig hela lektionen. Läraren tog mig tillochmed i 
hand efteråt och tackade. Så oerhört skönt […] Ikväll ska jag skriva i min nya 
jag-är-bra-bok! (Loggbok 1/11-2016) 
 

Sånglektionerna var, som tidigare nämnt, ett stort problem på många sätt, men i direkt 
anslutning till att jag började använda mig av affirmationer kunde jag sjunga utan att 
grimasera, utan att vara missnöjd med varje fras och framförallt utan att tycka att 
sångövningarna var socialt obekväma.  

4.3 Brytpunkt 

Det var en helt ny person som gick ut från klassrummet den dagen då sångläraren tog 
mig i hand och tackade mig vid lektionens slut. En person som inte hela tiden kritiserade 
sig själv under lektionstid utan musicerade med glädje och en önskan om att utvecklas. 
Detta blev uppbrottet med mina gamla vanor och därför har jag valt att kalla denna fas 
för brytpunkt.  
 
Loggtillfällena i denna fas kategoriseras allt oftare som glad eller stolt, i min analys. 
Detta kan tolkas som ett resultat av mental träning. Min allmänna inställning till livet 
verkar ha påverkats till en positivare än tidigare. När jag kommit så här långt i träningen 
består loggboken till stor del av glada konstateranden om vad som funkat bra. Om något 
funkat sämre verkar jag inte tycka att det är så illa att det behöver påverka intrycket av 
hela dagen negativt: 
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Sånglektionerna flyter på bra! Jag vågar mycket mer, hinner njuta av stunden, 
ha roligt och kritiserar inte mig själv hela tiden. […] Jag har dock inte spelat in 
mig själv och lyssnat, så det är oklart om jag kommer fortsätta vara så positiv 
när jag gör det. Skjuter på det lite till, för säkerhets skull! (Loggbok 24/11-
2016) 

 
En del av mitt mentala träningsprogram gick ut på att tvinga sig att vara positiv, genom 
affirmationer eller visualiseringar. En tydlig förändring jag märkte hos mig själv var 
dock att jag sa ”ja” allt oftare. Tidigare tackade jag nästan alltid nej om någon frågade 
ifall jag ville följa med någonstans eller gå på fest, eller medverka i något projekt utanför 
kurserna i skolan etc. Det var ett medvetet val att säga ”nej”, då jag upplevde en inre 
stress hela tiden som gjorde att jag inte vågade lägga tid på något annat än alla mina 
”måsten”. Att börja säga ja var dock inget medvetet val, men jag märkte hur det blev allt 
vanligare att jag inte nekade aktiviteter på grund av stress: 
 

Blev tillfrågad om jag vill vara med och spela på bröllop… tackade ja?! Ska 
tydligen på fest i helgen också… men jag har inte panik över det! Vad händer? 
(Loggbok, 1/12-2016) 

 
Som tidigare nämnt spelade jag endast in övning då jag kände mig motiverad att öva. Vid 
analysen framkom att jag vid de fem sista inspelningstillfällena bara spelade in övningen 
på dagar som i loggboken kategoriserats som glad eller stolt. De tre sista utav dessa 
övningstillfällen såg dessutom väldigt annorlunda ut i jämförelse med de allra första. 
Istället för att öva på Vivaldi-stycket använde jag mig av etyder och andra 
teknikövningar en lång stund, innan jag faktiskt började öva på något specifikt stycke. 
Det är också tydligt att jag väljer olika fokus vid varje genomspelning och jag 
experimenterar med rytmer och klanger på ett helt annat sätt än tidigare. Ingen hade 
under denna tid sagt till mig att jag behövde öva annorlunda eller att jag borde sluta 
vara så negativ när jag övar. Jag hade inte heller tittat på inspelningarna av de tidigare 
övningstillfällena. Detta kan tolkas som att jag redan hade verktygen för att öva ”bättre”, 
men att jag inte använde dem på grund av min inte så motiverade livsvärld. Att jag sedan 
började använda mig av andra övningstekniker och hade en mer positiv inställning kan 
ha att göra med att min livsvärld påverkats av den mentala träningen.  

4.4 Vision 

Den fjärde och sista fasen kallar jag vision. Vid den här tidpunkten blev det för mig 
tydligt att mental träning verkligen fungerar, men också att det kommer ta lång tid innan 
jag är där jag vill vara. Jag skapade en vision för hur min framtida livsvärld kommer se 
ut. 
 
I den här fasen av projektet hade jag terminsuppspel. Det är något som görs i slutet av 
varje termin på Musikhögskolan Ingesund. Det går ut på att studenterna spelar solo för 
en publik där några ingår i en lärarjury. Efteråt ger juryn kritik till studenterna i enskilda 
samtal. Inför mitt terminsuppspel övade jag mentalt, men upplevde ändå mycket 
nervositet. Några skillnader från tidigare kunde jag ändå uppfatta:  
 

Terminsuppspel idag. Försökte slappna av innan jag började spela. Gick 
igenom början av första satsen i huvudet för att komma i stämning. Första 
satsen gick lite skakigt. Andra och tredje lyckades jag skärma av 
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sammanhanget litegrann, men kunde inte riktigt släppa mina felspelningar. 
Kritiken efteråt var fokuserad på mitt uttryck. Jag utstrålade inte känslan i 
musiken, eller att jag gillar att spela. Jag utstrålade nervositet. Förra året var 
jag nästan gråtfärdig efter juryns kritik, men i år var jag glad. Jag visste ju att 
det stämde att jag inte njöt av att stå på scen, men nervositeten tog inte över 
så pass mycket att jag spelade katastrofalt dåligt, som alltid förut! Jag är nöjd 
med min prestation idag. Mindre nöjd med min oförmåga att skärma av att det 
satt en jury och lyssnade. Tacksam för att utvecklingen går åt rätt håll och 
siktar på att bli en musiker som älskar att stå på scen! (Loggbok, 06/12-2016) 
 

Vid denna tidpunkt började jag också träna fysiskt på gym, vilket i loggboken visade sig 
hjälpa mig sänka min stressnivå. Därför fick även fysisk träning ingå i mitt mentala 
träningsprogram, den sista tiden och inför framtiden: 
 

Har varit på gymmet och gjort en ’bodyscan’. Har ju bara tränat i en vecka så 
jag förväntade mig inte några vidare resultat. Det såg inte så illa ut, men i 
jämförelse med min form för några år sedan var det stor skillnad. Märker 
redan att det är lättare att fokusera på t.ex. skrivarbeten efter att jag har fått 
röra på mig ordentligt. Det är dags att ta tag i detta på en gång! (Loggbok, 
10/12-2016) 
 

När projektet närmade sig sitt slut, var de positiva effekterna av mental träning 
uppenbara för mig. Därför upplevde jag de som självklart att jag skulle fortsätta med 
mental träning.  
 

[…] En vacker dag ska jag stå som Dan Laurin och leverera Vivaldi C-moll 
utantill framför en stor publik och bara tycka att det är lugna gatan. (Loggbok, 
13/12-2016) 

4.5 Sammanfattning och slutsatser 

Under den första fasen av projektet, som jag kallar Insikt, beskrivs hur jag började med 
mental träning. Under det som kan kallas den mentala grundträningen blev jag 
medveten om att mina mentala hinder var större än jag utgått från. De påverkade mig 
mer än jag först trodde vid projektets start. Bland annat var det inte bara när jag 
musicerade på mitt huvudinstrument som gav mig ångest, utan både när jag sjöng och 
spelade cello också. Videoinspelningarna under denna fas visar en ihopsjunken musiker 
som suckar ljudligt vid alla felspelningar. Insikten var att jag fick en bredare förståelse 
för mina problem och att mental träning hade hjälpt mig upptäcka dem.  
 
I Trevande-fasen valde jag att gå vidare i träningen med att stärka självkänslan och föra 
in affirmationer i träningsprogrammet. Enligt loggboksanalysen verkar jag dock inte 
följa programmet helt konsekvent och loggtillfällena kategoriseras väldigt olika från dag 
till dag. Detta skulle kunna tolkas som att jag upplevde en slags känslomässig berg-och-
dal-bana. Videoinspelningarna visade dock en positiv utveckling av min inställning till 
den enskilda övningen på blockflöjt, på så vis att jag inte längre suckade åt mig själv, 
utan noterade när jag spelade fel och tog om. Jag ändrade dessutom lite i min 
övningsmetod. Från att spela stycket från början till slut, valde jag att plocka ut svåra 
passager och träna på dem innan jag spelade igenom helheten.  
 
När jag kommit fram till Brytpunktsfasen märks progressionen tydligt i både loggbok 
och videoinspelningar. Dels kategoriseras loggtillfällena oftare som glad eller stolt och 
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dels visar analysen av videoinspelningarna att jag förbättrat mitt övningsupplägg 
ytterligare. I brytpunktsfasen använde jag etyder och andra förberedande övningar en 
lång stund innan jag började öva på ett specifikt stycke. Analysen visade även att det 
fanns ett samband mellan loggboken och videoinspelningarna: att de dagar jag spelade 
in övning på kategoriserades som glad eller stolt i loggboken.  
 
I den sista fasen av projektet tänkte jag mycket på vad jag i framtiden vill åstadkomma 
med hjälp av mental träning. Så som att exempelvis kunna prestera framför publik med 
glädje, istället för svår nervositet. I loggboken beskrivs min upplevelse av att prestera 
för publik, efter ett antal veckor av mental träning. Den är inte är så som jag skulle 
önska, men jag ser ändå en tydlig förbättring.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först resultatet av undersökningen i förhållande till forskning 
och litteratur. Vidare belyses arbetets betydelse för både mig personligen och andra 
musiker, studenter eller lärare. Kapitlet avslutas med ett resonemang om hur arbetet 
kan ligga till grund för vidare forskning.  
 

5.1 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt är indelat i tre teman. Först diskuteras resultaten som jag kan koppla till 
målprogrammering, sedan spänningsreglering och slutligen min livsvärld. 

5.1.1 Målprogrammering 

Resultatet visar att jag under insikts- och trevandefasen filmade min enskilda övning 
och därmed upplevde motivation trots att jag kände mig nedstämd. I resultatet kunde 
jag även se att jag inte spelade in övning och alltså inte kände någon motivation när jag 
var stressad. Detta skulle kunna tolkas som att jag inte kunde uppleva motivation under 
stress, men att nedstämdhet hörde till någon slags vardagsstämning, som alltså inte 
upplevdes som ett hinder. Enligt Fagéus (2012) kan en musiker göra ett framträdande 
trots låg självkänsla. Författaren menar dock att prestationen blir oärlig och inte särskilt 
glädjande för musikern själv och kanske inte heller för publiken. Enligt Jansson (1995) 
är allt vi gör en typ av prestation. Om då övning ses som en prestation och att 
anledningen till min nedstämdhet var kopplad till dålig självkänsla skulle jag alltså 
kanske kunna känna en ”oärlig” slags motivation till övning. Under stress kan min 
situationsspänning eventuellt ha varit för hög för att kunna uppleva ens denna oärliga 
typ av motivation. Applicerat på Green och Gallweys (1986) tankar om koncentrerad 
avslappning, är det tydligt att jag under insiktsfasen inte ignorerar Self 1 utan suckar och 
säger till och med ”nej” högt och tydligt till mig själv när jag övar. Enligt både Fagéus 
(2012) och Green och Gallweys (1986) teorier, blir min prestation, eller i detta fall min 
övning, inte bra.  
 
Under brytpunktsfasen pekar resultatet mot att jag blir mer positivt inställd till mig själv 
och min omgivning. De lektioner där jag i insiktsfasen var så självkritisk att det orsakade 
problem för sångläraren att undervisa mig, gick vid denna tidpunkt mycket bättre och 
jag hade roligt. Mina förväntningar på mig själv i början av projektet kan ha varit att jag 
inte kunde prestera bra på dessa lektioner. När jag var på lektionerna gjorde jag som 
läraren sa, men var hela tiden negativ och kritiserade min musikaliska prestation. Efter 
en tids mental träning, med fokus på min självkänsla, upplevde både läraren och jag stor 
skillnad på dessa lektioner. Uneståhl (1981) menar att våra förväntningar på oss själva 
är starkare än den viljemässiga ansträngningen. Enligt författarens resonemang är det 
troligt att jag inte ansträngde mig mer på lektionerna i brytpunktsfasen än tidigare. 
Istället hade jag programmerat om mina förväntningar på mig själv, vilket resulterade i 
den nyförvärvade, positiva inställning som beskrivs i loggboken. 
 
Att öva målmedvetet är något Hatfield (2016) lägger vikt på i sin studie. Deltagarna i 
projektet hade tidigare mycket liten erfarenhet av att planera sin enskilda övning. Efter 
projektet var det en självklar del i deras musikerliv. Mitt målmedvetna övande växte 
fram under projektets gång och blev ett kreativt inslag i min övning. Till skillnad från 
deltagarna i Hatfields studie, hade jag sedan innan kunskap om målsättning och att öva 
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medvetet. Varför jag inte använde mig av det förrän jag började med mental träning är 
intressant. Det skulle kunna vara lite av en ”hönan eller ägget”-fråga. Kom strukturen i 
övningen för att jag uppnått ett bättre allmäntillstånd och ökad koncentrationsförmåga 
etc. Eller strukturerade jag omedvetet övningen i hopp om att må och koncentrera mig 
bättre?  
 
Affirmationer är enligt Fagéus (2012) positiva fraser om en själv eller omgivningen, som 
en person upprepar för sig själv. I analysen av videoinspelningar framkom att jag i 
insiktsfasen sa nej och suckade åt mig själv när jag spelade fel. Detta skulle kunna tolkas 
som att jag då affirmerade negativt, så att effekten affirmationer är tänkta att ha, kan ha 
blivit motsatt. Det kan även ses som sammankopplat med Uneståhls (1981) teori om att 
våra förväntningar på oss själva styr hur vi presterar. Att vara negativ och påminna sig 
själv om, eller rentav affirmera sin brist på förtroende för den egna förmågan resulterar 
enligt Uneståhl i att det blir sanning. Det innebär i teorin att jag hade kunnat spela bättre 
när jag övade om jag hade affirmerat något positivt om min förmåga innan jag gick in 
och övade. Detta visar sig i resultatet när jag, i brytpunktsfasen börjar experimentera 
med olika övningstekniker och dessutom har glad eller stolt som huvudsaklig 
sinnesstämning. Detta kan tolkas som att min motivation till övning blir ärligare efter en 
period av mental träning. Min övningsprestation blev, enligt Fagéus (2012) teori, alltså 
mer glädjande för mig. 

5.1.2 Spänningsreglering 

Enligt min tolkning kan tankarna om grundspänning, spänningspåslag och 
situationsspänning, som är centrala i både Uneståhls (1981) och Janssons (1995) 
utveckling av mental träning, relateras till prestationsångest och nervositet. Jansson 
menar att en hög situationsspänning har negativa effekter på en prestation. Detta 
oavsett om det beror på ett stort spänningspåslag eller för hög grundspänning. Exempel 
på detta kan ses tydligt i visionsfasen, då jag upplevde prestationsångest och var nervös 
inför ett terminsuppspel, trots en tid av mental träning. Nervositeten och 
prestationsångesten tyder på en hög situationsspänning. Resultatet tyder dock på att 
min grundspänning har sänkts, vilket alltså innebär att spänningspåslaget istället var 
högt vid den pressade situationen. I loggboken beskriver jag, å andra sidan, att min 
prestation på terminsuppspelet var klart bättre än vad det vanligtvis är i liknande 
situationer. Det tyder i så fall på att min situationsspänning var något lägre än vad den 
varit innan projektet. Det tyder även på att jag stundvis kunde ignorera det som Green 
och Gallaway (1986) kallar för Self 1. Den prestationshämmande, inre rösten. Allt detta 
skulle kunna ses som tecken på att jag, med hjälp av den mentala träningen, närmat mig 
det som författarna kallar koncentrerad avslappning. 

5.1.3 Min livsvärld 

Enligt Paulander (2011) har ett fenomen endast en mening om na gon upplever det och 
da  ger det mening. Det skulle kunna tolkas som att de situationer som fo r mig orsakar 
ho g situationsspa nning, endast go r det fo r att min erfarenhet av situationen a r av den 
sorten. Jag har alltsa  exempelvis gett fenomenet musicerande en mening som orsakar 
negativa ka nslor hos mig. Pa  detta vis kan a ven affirmationer tolkas som endast 
meningsfulla fo r dem som bo rjat anva nda affirmationer i ett visst syfte och da rmed gett 
dem mening. Enligt ett sa dant resonemang skulle kunna ta nkas att jag gett affirmationer 
en positiv mening i min livsva rld och a ven att affirmationerna i sin tur har pa verkat 
meningar hos negativa fenomen i min livsva rld och gjort dem mer positiva.  
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Connolly och Williamon (2004) menar att den mentala tra ning de fo respra kar inte 
kommer ha samma effekt pa  alla som uto var den. Detta stödjer mitt resonemang där jag 
bestämde mig för att inte följa ett särskilt program utan istället välja ut övningar som jag 
fastnade för, av olika forskare, med olika syften och mål. Det kan även knytas samman 
med Paulanders (2011) teori om att den enskildes livsva rld, vid mo tet av fenomenet, 
avgo r vad ett fenomen fa r fo r mening. Det a r da rfo r sva rt att sa ga vad som fra n bo rjan 
orsakade den negativa mening musicerande fa tt fo r mig och vilken typ av mental tra ning 
som kan hja lpa just mig i min livsva rld. 

5.3 Arbetets betydelse 

Detta projekt har öppnat mina ögon för hur onödig min ångest är. Det har mig tagit ända 
fram till nu att inse att jag faktiskt inte behöver må dåligt varje gång jag spelar upp något 
på konsert eller blir undervisad i något som är utanför komfortzon. Förändringen sker 
inte över en natt, men progressionen var för mig tydlig under projektets gång. Så här i 
efterhand anser jag att det syns tydligt, vad några veckors mental träning kan 
åstadkomma. När jag undervisar i framtiden hoppas jag, tack vare mina nyförvärvade 
kunskaper inom mental träning, kunna upptäcka osäkerheter hos mina elever och att jag 
då kan ge dem råd, som får dem att vilja ta tag i sig själva och deras välmående. Lärare i 
arbetslivet skulle också kunna dra nytta av det. Ingen ska behöva må dåligt när de gör 
det de älskar mest. Jag rekommenderar alla studenter eller musiker som upplever 
mentala hinder att prova mental träning snarast. 

5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 

Jag skulle tycka att det vore intressant att utfo ra en liknande studie pa  andra 
studieobjekt, med olika utga ngsla gen. Min uppfattning a r att mental tra ning, fo r vissa, 
tar la ngre tid a n de tioveckorsprogram som finns fa rdiga att utfo ra. Da rfo r tycker jag att 
det vore intressant att utforma ett mindre reglerat tra ningsprogram som inte heller 
fo rha ller sig till en tidsplan, sa  att studieobjekten i sa  fall kan ta sig fram i sin egen takt.  
 
Det vore ocksa  intressant att underso ka pa  vilket sa tt det skulle ga  att ta in mental 
tra ning i skolan. Ma nga unga lider idag av psykisk oha lsa och enligt min uppfattning 
skulle mental tra ning till viss del kunna fo rebygga detta. Det vore intressant att ja mfo ra 
tva  paralleller pa  ho gstadiet under en la ngre tid da r den ena klassen uto var mental 
tra ning regelbundet och skriver loggbok och den andra bara skriver loggbok. Det skulle 
a ven vara intressant att se om deras studieresultat pa verkas och om la rarna ma rker 
na gon skillnad.  
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