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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur trygghet kan utvecklas med hjälp av artistisk 
mental träning. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Hur erfar jag att mental träning kan 
hjälpa mig i processen att bli tryggare i mitt musicerande? Studien utgår från ett 
fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där loggbok brukas som dokumentationsmetod, 
kompletterat med en videoinspelning. Resultatet presenteras utifrån följande teman: Fysisk och 
mental avslappning, självbild, trygghet genom visualisering samt trygghet vid framträdanden. 
Fysisk och mental avslappning beskriver hur jag erfarade avslappning, på och utanför scenen. 
Under kapitlet Självbild fördjupas mitt inre arbete och saker som acceptans och affirmerande 
av ord visar sig betydelsefulla. Trygghet genom visualisering lyfter fram hur synen på mig själv 
förändras samt hur min sångteknik främjas med hjälp av visualisering. Trygghet vid 
framträdanden lyfter fram hur jag upplever trygghet på scenen, vilket förändrar mitt 
förhållningssätt till nervositet. Slutligen förs en diskussion utifrån resultatet anknytet till 
tidigare forskning samt övrig litteratur som presenteras i bakgrundskapitlet. Diskussionen lyfter 
teman som avslappning, ordens kraft, självbilden- och acceptansens betydelse, avslutat med 
egna reflektioner, arbetets betydelse och vidare forskningsmöjligheter. 
 
Nyckelord: livsvärldsperspektiv, trygghet, lärandeprocess, artistisk mental träning, scenisk 
prestation, prestationsångest  
	
Abstract  
The purpose of this study is to examine how a sense of safety can be developed using artistic 
mental training. The purpose is supported by the following research question: How do I 
experiecne that training can help me in the process of becoming more secure when I make 
music? The study is based on a phenomenological lifeworld perspective, where logbook writing 
is used as a method of documentation, supplemented with a video recording. The result is 
presented from the following themes: physical and mental relaxation, self-image, security 
through visualization and security within performing. Physical and mental relaxation describes 
how I percieved relaxation, on and off the stage. Under the self-image chapter, my inner work 
deepens and things such as acceptance and the using of words proves to be important. Security 
through visualization highlights the change in how I see myself and how my song technique is 
improved through visualization. Security within performing shows how I percieve security on 
the stage, which changes my approach to nervousness. Finally, a discussion follows from the 
result as well as other literature presented in the background chapter. The discussion raises 
themes such as relaxation, the power of words and the importance of self-esteem and 
acceptance, concluded with my own reflections, the importance of this study and further 
research opportunities.  
 
Keywords: life-world perspective, security, learning process, artistic mental training, stage 
performance, performance anxiety 
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Förord 
Jag	 vill	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	 Ingegerd	 Hultén,	 som	 stöttat	 mig	 och	 kommit	 med	
synpunkter	under	den	här	processen.	Du	har	hjälpt	mig	att	se	saker	ur	andra	perspektiv,	
tack!	
	
Tack	Joakim,	för	all	pepp	och	allt	stöd!	Utan	dig	hade	den	här	resan	varit	mycket	svårare.			
		
Jag	vill	också	rikta	ett	tack	till	alla	mina	vänner	och	min	familj	som	funnits	vid	min	sida	i	
med-	och	motgångar	under	den	här	processen.	Det	har	varit	så	värdefullt	för	mig!		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 5	

1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en beskrivning av mitt intresse för ämnet mental träning samt 
problemformulering, syfte och frågeställningar.  

1.1 Inledande text  
Hela mitt liv har präglats av att jag har ställt orimligt höga krav på mig själv inom flera områden 
och haft en stor vilja att alltid prestera på topp. I ett flertal situationer har detta skapat 
prestationsångest, inte minst i musikaliska sammanhang då kraven jag ställt på mig själv alltid 
varit orimligt höga. Mina prestationskrav leder ofta till en bristande tro på det jag kan, negativa 
tankar samt nervositet inför sceniska framträdanden. Med min stora inre självkritiker blir 
komplimanger svåra att ta till sig och självuppskattning kring min prestation i framträdanden 
lyser med sin frånvaro. Detta problem upplever jag mycket påfrestande, då det förstör den 
fantastiska upplevelse jag faktiskt skulle kunna ha när jag står på scen. Det måste gå att ändra 
på, frågan är bara hur? 
 
I rollen som sångare upplever jag att det finns förväntningar angående mitt agerande i samband 
med sceniska eller musikaliska sammanhang. Inte minst i media lyfts sångaren ofta fram som 
en frontfigur, där den förväntas kunna tala för hela bandet och ta för sig på scen. För att kunna 
ta den platsen och samtidigt känna sig bekväm med tillhörande uppgifter, krävs en stabil 
självbild och tro på att prestationen är tillräckligt bra. Idealet och idén att som sångare vara 
frontfigur kan upplevas enormt krävande för en självkritisk person som jag. Att våga ta plats 
och vara självklar, trygg och fri på scen, kan vara egenskaper jag behöver utveckla för att kunna 
prestera, agera frontfigur och samtidigt njuta av mina sceniska framträdanden.  
 
Då jag upptäckte Kjell Fagéus metod artistisk mental träning, AMT, blev valet av ämne till den 
här studien självklart. Det är ett ypperligt tillfälle att få upp ögonen för nya verktyg i 
utvecklandet av mig själv, både i musikaliska sammanhang samt på ett personligt plan. Kanske 
jag äntligen kan uppnå en positiv känsla efter ett sceniskt framträdande och komma tillrätta med 
mina problem och negativa tankar. Som blivande musiklärare känns ämnet aktuellt, då mina 
framtida elever kan komma att möta situationer då prestationsångest eller nervositet uppstår. 
Har jag då arbetat med och kommit tillrätta med mina problem, kan jag också inspirera och 
förhoppningsvis hjälpa andra.  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
För att jag ska kunna bli en så bra lärare som möjligt kan en utgångspunkt vara att arbeta med 
mina egna inre barriärer. Jag har själv en inre värld som ger stort utrymme åt att tänka negativt 
om mig själv och mina prestationer. Det hämmar min lust och modet att lyssna på vad jag 
egentligen vill med musiken. Med den mentala träningen hoppas jag hitta verktyg för att närma 
mig känslan av att vara självklar i olika musikaliska sammanhang då jag själv musicerar; på 
scen inför publik, i övningsrummet eller i en ensemblesituation. Känslan av att vara självklar 
kan innebära att jag går in i ett musicerandesammanhang och är mig själv. En förhoppning med 
den mentala träningen är också att hitta verktyg för att lättare kunna hantera mina negativa 
tankebanor. Förhoppningsvis kan jag med den mentala träningen uppnå en större förståelse för 
min egna inre värld. Att bli tryggare i mig själv kan också gynna mötet med mina framtida 
elever, då studien kan ge mig verktyg att stötta dem i deras eget arbete med nervositet och 
prestationsångest. Förhoppningen att kunna hjälpa mig själv och i förlängningen också mina 
framtida elever i deras utveckling gör att arbetet känns värdefullt. Studien kan kanske skapa 
förståelse och normalisera nervositet och prestationsångest för mig, vilket då skulle kunna föras 
vidare till mina elever. Frågan är hur jag själv kan stärka mitt inre för att slippa den tärande 
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prestationsångesten? Går det att lära sig reglera nervositet eller höga krav? Kan jag lära mig att 
få en positiv upplevelse av ett sceniskt framträdande och uppskatta det jag själv presterat? Det 
återstår att se. Min förhoppning med den mentala träningen är även att hitta strategier för att 
skapa balans i mitt inre och förändra min inställning till mig själv till det bättre.  
 
Syftet med denna studie är att med hjälp av Fagéus (2012) metod artistisk mental träning 
undersöka hur jag kan påverka mina negativa tankebanor, min nervositet och prestationsångest 
i olika musikaliska sammanhang för att utveckla en känsla av trygghet. Syftet bärs upp av 
följande forskningsfråga: 
 
Hur erfar jag att mental träning kan hjälpa mig i processen att bli tryggare i mitt musicerande? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras relevant litteratur och forskning inom området. Vidare presenteras 
det fenomenologiska livsvärldsperspektivet.  

2.1 Områdesorientering  
I detta avsnitt presenteras litteratur som berör nervositet och prestationsångest, mental träning 
samt metoden artistisk mental träning. Slutligen presenteras relevanta tillvägagångssätt för 
AMT. 

2.1.1 Nervositet och prestationsångest 
Nervositet är enligt Nationalencyklopedin ett tillstånd som kan hålla i sig tillfälligt eller vara 
stadigvarande (NE, 2018a). NE hänvisar till ord som oro eller spänning; alltså känslor som kan 
påminna om upplevelsen av att vara nervös. Lundeberg (1998) beskriver nervositet som en 
kroppslig biologisk reaktion då adrenalin utsöndras. Han menar att reaktionen utlöses om en 
människa känner sig hotad och visar sig genom en vilja att fly, slåss eller spela död. Vidare 
beskriver han reaktionen som att kroppen höjer sin beredskap och skärper sina sinnen, vilket 
leder till ökad puls och andning. Nervositet kan utlösas då människan känner sig livshotad, men 
också i situationer som endast kräver skärpt uppmärksamhet. Enligt Lundeberg är det en viktig 
funktion för människans överlevnad. Kroppen kan inte alltid avgöra om en fara är livshotande 
eller om det är ett hot av mindre rang. Att stå på scenen och bli nervös kan alltså utlösa en 
kroppslig reaktion, trots att den upplevda faran inte är livshotande.  
 
Hur en person upplever en viss situation kan enligt Lundeberg (1998) påverkas av tidigare 
erfarenheter. Om en scenisk prestation gått dåligt en gång, kan den negativa upplevelsen trigga 
igång och bidra till destruktiv nervositet i en ny scenisk situation. Lundeberg menar att denna 
destruktiva nervositet riskerar att hämma den sceniska prestationen. Fagéus (2012) tar upp hur 
minnet av negativa samt positiva erfarenheter och minnen kan påverka oss medvetet och 
omedvetet. Han jämför de negativa erfarenheterna med en allergisk reaktion, där en exponering 
efter en tidigare händelse kan utlösa en kraftigare reaktion än tidigare. Enligt Lundeberg (1998) 
finns även konstruktiv nervositet; en positiv och användbar nervositet som kan gynna en 
prestation. Han beskriver nervositet som en fysisk och psykisk energi som påverkas av inre och 
yttre förhållanden. För att kunna hantera nervositet som uppstår i olika situationer, menar 
Lundeberg att en person kan lära sig att kanalisera den energi som nervositet innebär. Fagéus 
(2012) ifrågasätter ordet nervös och menar att det inte är ett bra suggestionsord då det har dubbel 
betydelse. Vidare beskriver han att många musiker anser att nervositet krävs för att kunna spela 
bra. Fagéus påstår att en positiv stress är något som hjärnan förstår och kan vilja ha inför ett 
framträdande. Däremot är en positiv stress inte förenligt med kroppen och dess autonoma 
nervsystem1, då det inte kan förstå eller urskilja olika typer av nervositet, enligt Fagéus. Det är 
i det autonoma systemet nervositetens negativa effekter uppstår. Om en person, likt Lundeberg 
(1998) beskriver, kan kanalisera den energi som nervositet innebär till något positivt, passar 
inte ordet nervös in längre utan kan istället ersättas med exempelvis engagerad eller laddad. 
För att kunna uttrycka sig fritt musikaliskt menar Lundeberg att det handlar om att hitta rätt 
spänningsnivå i kroppen.   
 

                                                
1 Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som viljan inte har kontroll över. Systemet 
kontrollerar andning, blodcirkulation och andra livsviktiga funktioner för kroppen. (NE, 2018b) 
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Prestationsångest grundar sig enligt Nationalencyklopedin (NE, 2018c) i svag självkänsla och 
överstark självkritik. Nationalencyklopedin beskriver det som ångest över att prestationer inte 
ska vara perfekta. Lundeberg (1998) menar att alla människor har en övre samt en undre gräns 
för vilken typ av prestation en person kan acceptera hos sig själv. Vidare menar han att många 
främst fokuserar på den undre gränsen. Negativa tankar kan enligt Lundeberg hindra den övre 
gränsen från att höjas. Connolly och Williamon (2004) menar att hanteringen av 
prestationsångest är något som fått stor uppmärksamhet hos forskare samt de som drabbats av 
det. Han liknar prestationsångest vid scenskräck; ett vanligt förekommande fenomen hos 
artister och musiker. Hur ska en person då göra för att hantera prestationsångest? Enligt 
Connolly och Williamon kan det vara av värde att först förstå dess symptom och orsak. Uneståhl 
(1981) menar att psykologiska faktorer kan ha betydelse för prestationsförmågan. Connolly och 
Williamon (2004) beskriver tre olika grupper av symptom på prestationsångest; fysiska, 
beteendemässiga eller kognitiva. De fysiska symptomen innebär ett naturligt svar på det 
autonoma systemet. Connolly och Williamon exemplifierar de här som hjärtklappning, 
hyperventilering, svettningar, torr mun, illamående, diarré eller yrsel. Enligt Connolly och 
Williamon kan symptomen hindra musikern från att spela sitt allra bästa. Symptomen kan också 
från musikerns tidigare erfarenheter komma att associeras till rädsla, vilket i framtida 
situationer kan försvåra prestationsångesten. De beteendemässiga symptomen kan yttra sig som 
bland annat stelhet, darrningar, rastlöshet eller uttryckslöshet. Dessa symptom kan av åskådare 
misstas för nervositet, vilket för musikern kan verka förödande i kommunikationen med 
publiken. Slutligen menar han att de kognitiva symptomen kan yttras i negativa tankar om ett 
framträdande eller en känsla av ångest. Negativa tankar kan i sin tur leda till sämre 
koncentration och bidra till tankar om att en person endast är värdefull om prestationen är bra.  
 
En orsak till de olika symptomen kan vara något Connolly och Williamon (2004) benämner 
som trait anxiety. Detta innebär hur mycket ångest en person kan uppleva som en respons på 
situationer som frambringar social stress. Vidare menar de att det kan bero på ett överaktivt 
autonomt nervsystem eller låg självkänsla. En orsak till prestationsångest menar Connolly och 
Williamon också kan vara hur väl en individ behärskar en uppgift. Det kan ha stor påverkan på 
individens subjektiva stresskänslor. Graden av prestationsångest kan enligt Connolly och 
Williamon påverkas av hur förberedd musikern är inför sitt framförande, eller hur lätt hen 
upplever att uppgiften är. För att underminera känslor av prestationsångest kan förberedelse 
alltså vara av värde. En viss nivå av spänning kan, trots symptomen, gynna ett framträdande 
enligt Connolly och Williamon. 

2.1.2 Mental träning 
Mental träning är ett begrepp som myntades på 1970-talet, då det främst tillämpades inom 
idrotten (NE, 2018d). Enligt nationalencyklopedin är det träning som med hjälp av 
psykologiska metoder, exempelvis avslappning eller visualisering, kan reducera stress och 
nervositet. Inom idrotten innebär det bland annat en mental repetition av en fysisk aktivitet, i 
syftet att förbättra genomförandet och utvecklas i den fysiska aktiviteten. Träningen används 
enligt NE även för att stärka självförtroendet. En person som påverkat området avsevärt är Lars-
Eric Uneståhl; utbildad psykolog och filosofie doktor. Till en början gjorde han avstamp inom 
idrotten, men har senare utvidgat den mentala träningen mot hälsa och välbefinnande. I sin bok 
beskriver Uneståhl (1981) hur mental träning är universellt och därför kan tillämpas inom andra 
områden än idrotten; inte minst i vardagslivet. Vidare påstår han att människan besitter en 
inbyggd metod för att reducera oro och stress; genom avslappning. Han beskriver avslappning 
som en fungerande medicin för kroppen. Mental träning är enligt Uneståhl ett fungerande 
koncept samt ett bra alternativ för självhjälp. Enligt Uneståhl (2002) utgår mental träning från 
individen. Vidare menar han att varje individ utgår från sina redan befintliga resurser för att 
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utvecklas vidare. Uneståhl (1981) beskriver den mentala träningen som lika självklar som 
konditions- och teknikträning för att uppnå bättre resultat. Han beskriver att träningen först 
inleds med en grundträning bestående av spänningsreglering och avslappning. Uneståhl menar 
att djup avkoppling är ett lämpligt tillstånd för att arbeta med självanalys, medvetandegöra och 
bearbeta saker som kan finnas i en individs omedvetna. Den mentala träningens senare del 
syftar enligt Uneståhl till en mer målinriktad träning med fokus på bland annat förberedelse 
inför tävling. Connolly och Williamon (2004) beskriver att mental träning riktad mot idrott även 
kan brukas av musiker. Vidare menar de att mental träning bör övas in som vilken annan 
musikalisk färdighet och att det bör övas regelbundet.  

2.1.3 Artistisk mental träning  
Artistisk mental träning, AMT, är en metod utformad av Fagéus (2012) i syftet att hjälpa 
artister, musiker eller lärare att utvecklas sceniskt och musikaliskt. Likt den mentala träning 
som tidigare beskrivits, innehåller Fagéus mentala träningsmetod också avslappning och 
visualisering. Till skillnad från den traditionella mentala träningen ligger fokus i Fagéus metod 
på scenframträdanden och dess säregna innehåll. AMT utgår hela tiden från individen själv 
samt det egna musicerandet. Målet är enligt Fagéus att i första hand vinna över sig själv genom 
att musicera på sin egen högsta nivå. Utifrån ett strukturerat tolvveckorsprogram arbetar en 
person med sig själv i olika delar för att på sikt kunna vara helt trygg och fri i sitt musicerande. 
En av AMT:s grundläggande värderingar är enligt Fagéus att värdet av ens inre kunskap ofta är 
större än den yttre kunskapen. ”Att kunna och våga vara sig själv och bejaka sin känslighet och 
sårbarhet är en djupare dimension av mental och emotionell styrka” (Fagéus, 2012, s. 24). 
Fagéus (2012) påstår att AMT skiljer sig från annan träning då exempelvis sårbarhet, brukad 
på rätt sätt, ses som en styrka för att kunna förmedla något. Citatet kan tolkas som att frihet och 
trygghet i musicerandet lättare kan uppnås om uppmärksamheten först vinklas inåt, samt att 
utrymmme ges för reflektion. För att kunna musicera på sin högsta nivå behövs det, enligt 
Fagéus, övning i att släppa den vanliga viljemässiga kontrollen. Detta görs genom att befinna 
sig i ett alternativt medvetandetillstånd. På så sätt kan en musiker öva upp en trygghet samt 
utveckla en autopilot att alltid räkna med, som kan tas fram i musicerandesammanhang.   
 
Fagéus (2012) har utformat ett 12-veckors träningsprogram med konkreta beskrivningar av 
varje övning i hans bok Musikaliskt flöde: Artistisk mental träning för scen och undervisning. 
De olika övningarna finns beskrivna i boken, samt i lyssningsformat på hemsidan för AMT och 
är nedladdningsbara (www.amt.yt). Träningsprogrammet har delats in i följande sju steg: 

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

(Fagéus,	2012,	s.	78)	
	

Fagéus (2012) tanke är att de olika stegen slutligen ska smälta samman och integreras i kroppen 
i form av en tyst kunskap, där de olika delarna harmonierar till en helhet vilket leder till ett 
flöde. Utöver ovan beskrivda träningsupplägg, menar han att det parallellt sker en personlig 
utvecklingsprocess. I processen är det viktigt att utövaren ger sig tid för eftertanke samt tar 
hänsyn till personliga erfarenheter i ett kreativt självskapande rum. AMT kan beskrivas som en 
slags självhjälp, då Fagéus menar att det handlar om att medvetandegöra samt påverka tankar, 
känslor och beteenden i en positiv riktning. Utöver de olika stegen finns kompletterande 
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övningar under 12-veckorsperioden, som utövaren själv ombeds att göra för att utvecklas och 
integrera sin mentala träning. Övningarna omfattar bland annat självkänsla, självförtroende, 
attityder eller målbilder som sedan tas med in i den mentala träningen. Övningarna 
synkroniseras med vilket steg i träningen utövaren befinner sig i, utifrån Fagéus ovan nämnda 
indelning. Mental träning har ett positivt fokus där vikten läggs på att tro på sig själv samt att 
ta ansvar för formandet av det egna livet. Fagéus menar även att avspänd effektivitet är något 
utövaren söker efter inom området. Han menar att saker som stress enbart medför ett 
tunnelseende, vilket inte är gynnsamt för träningen. Därför är vikten av avslappning stor. För 
att få ut så mycket som möjligt av träningen menar Fagéus att en väsentlig del är att vara så 
ärlig och öppen som möjligt. 

2.1.4 Tillvägagångssätt för utförande av AMT 
Mentala bilder och triggers 
Mentala bilder och visualiseringar är en ganska stor del i Fagéus (2012) metod. Han menar att 
träningen handlar om hur människan tar till sig kunskaper, utvecklar färdigheter eller tillämpar 
mentala bilder. Vidare beskriver han hur positiva och negativa minnen styr och påverkar oss 
medvetet eller omedvetet. Ett negativt minne kan trigga igång negativa tankar och känslor vid 
ett framträdande, vilket kan blockera de autonoma systemen som viljan inte kan påverka. Detta 
kan vara vad som sker vid scenskräck, vilket hämmar framträdandet och kan hos individen i 
fråga leda till en känsla av talanglöshet. Fagéus nämner att det finns en kraft i de mentala 
bilderna som i de positiva minnenas bemärkelse kan användas till att utvecklas. Han menar att 
en individ medvetet kan odla positiva mentala bilder, bestående av exempelvis minnen från en 
konsert då det gick som allra bäst, för att få insikter och utvecklas. Dessa positiva bilder, även 
kallade triggers, kan användas för att aktivera ett minne och på så sätt försätta utövaren i ett 
positivt tillstånd. De negativa samt destruktiva mentala bilderna kan en individ öva sig i att få 
distans till, vilket kan vara av vikt då de hämmar oss. Enligt Fagéus (2012) kan en trigger, vara 
ett föremål eller en mental föreställning förknippat med enligt Fagéus ”den bästa känslan”. 
Syftet med triggern är att närsomhelst kunna försätta sig i en mental och emotionell zon av 
uppmärksamhet och flöde. Tanken är att triggern ska brukas som en positiv hjälpreda för att 
själv kunna försätta sig i ett önskat tillstånd. Samtidigt ska individen också kunna hänge sig åt 
det oförutsagda och åt musikens unika upplevelse.  
 
Självbild och eget ansvar 
Självförtroende och självkänsla skapar tillsammans självbild, som enligt Fagéus (2012) är en 
viktig del i den mentala träningen. Självkänsla innebär känslan att vara älskad och uppskattad 
för den en person är. Självförtroende innebär en upplevelse av att en person är bra på det den 
gör. Fagéus tar upp hur han tillsammans med olika grupper diskuterat och kategoriserat ord för 
vad självkänsla respektive självförtroende kan vara. Han tar upp hur vissa kodord hamnar under 
båda kategorierna och att det ibland kan vara svårt att skilja de olika begreppen åt, men att det 
kanske inte är nödvändigt. Vidare menar han att det kan vara intressant att förstå hur begreppen 
är separerade och sammansmälta, vilket kan skapa intressanta diskussioner och reflektioner. 
Fagéus menar att självkänslan utgör den mest avgörande delen, då en stabil självkänsla utgör 
en botten för ett vidare arbete med självförtroendet. Den inre självbilden, som det arbetas 
mycket med i AMT, utvecklas redan från barndomen av emotionella, mentala, sociala och 
genetiska faktorer. Fagéus menar att få vara sig själv, ligger till grund för hur älskad och 
bekräftad individen i fråga känner sig. En rädsla många människor har, enligt Fagéus, är att inte 
räcka till. Vad gäller musicerande, är det väldigt viktigt att få vara sig själv som musiker. För 
att uppnå detta menar han att rädslor och oro kan ersättas med positiva inre bilder.  
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Fagéus (2012) tar upp vikten av språkskiftning för att en självlärande process ska komma igång. 
Han refererar till sina kursdeltagare som ofta använder ordet man istället för jag. Detta, menar 
Fagéus, distanserar språket till kursdeltagaren. Att istället utgå från ett jagcentrerat språk då en 
person talar om eller till sig själv, kan rikta ansvaret mot personen, vilket möjliggör att själv 
kunna påverka sin situation. 
 
Avslappning och avspänning 
I AMT är vikten av avslappning stor för att på sikt kunna vara fri i sitt musicerande samt för att 
musicera på sin högsta nivå. För att kunna göra detta menar Fagéus (2012) att avspänning är 
väsentligt. Övningar i AMT syftar till att sänka grundspänningen i kroppens muskler. Fagéus 
menar att en avspänd kropp är väsentligt för att sänka den fysiska och psykiska anspänningen. 
Med grundspänning menar Fagéus den spänning vi har i vardagen då vi sitter eller står. I 
konsertsammanhang eller andra typer av situationer då en presterar, krävs enligt Fagéus en extra 
ansträngning. För att kunna prestera på sin högsta nivå krävs då en låg grundspänning, vilket 
gör att de rätta musklerna aktiveras. Vid en för hög grundspänning gör anspänningen att det 
kroppsliga och psykiska systemet låser sig, enligt Fagéus. Detta kan leda till aktivering av fler 
muskler än nödvändigt. I ett avslappnat tillstånd sker en djupare form av inlärning enligt 
Fagéus. Kroppen håller sig även friskare och mår bättre om den är avslappnad.Vidare beskriver 
Fagéus att det också är lättare att ta till sig nya tankar och reflektera över tanke- och 
beteendemönster i ett avslappnat tillstånd. Uneståhl (1981) menar också att självanalys lättare 
sker i ett avslappnat tillstånd. Fagéus (2012) menar att de övningar han presenterar finns till 
som en mall utövaren övar sig i ett tag, för att sedan kunna leda sig själv till avslappning. Då 
alla är olika kan de inspelade avslappningsövningarna också fungera olika beroende på vem 
som genomför dem.  

2.2 Tidigare forskning inom området 
Enligt Connolly och Williamon (2004) är avslappning en grundläggande del i den mentala 
träningen. Förberedelser och kvaliteten på en prestation kan påverkas utifrån graden 
avslappning. De beskriver avslappning som ett tillstånd där spänning och annan överflödig 
aktivitet lyser med sin frånvaro. Enligt Connolly och Williamon kan avslappning brukas för att 
hantera spänningar och känslosvall som kan störa före, under eller efter en prestation. Mental 
träning som helhet kan också påverka prestationen positivt. Detta sammanfaller med studien då 
jag undersöker hur mitt musicerande samt min upplevda trygghet i olika situationer kan 
påverkas med mental träning. Sinnet, kroppen, känslor, sömn samt inlärning är några av de 
saker som kan påverkas positivt av avslappning. Connolly och Williamon menar att 
avslappning också kan tillämpas för att kontrollera stress som kan uppstå i vanliga livet och 
som stör det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vidare nämner de hur viktigt det kan vara att 
tillämpa mental träning; att kunna guida sig själv att bli lugn och fokuserad samt arbeta 
målinriktat för att förbättra sin sceniska prestation. Mental träning är också personligt för varje 
individ och för att kunna utvecklas själv inom området krävs regelbunden övning.  
 
Allan (2016) har i en vetenskaplig artikel gjort två undersökningar om hur mental träning 
fungerar för musiker och hur mentala färdigheter tillämpas i musicerandesammanhang. Studie 
1 undersöker vilka mentala färdigheter som är nödvändiga för en musiker för att prestera på sin 
högsta nivå. Studie 2 utgår ifrån musikhögskolestudenters personliga karaktsärsdrag och 
förhållningssätt till mental träning och hälsa, snarare än prestationskrav eller miljö. I studie 1 
framgår att 78% av musikerna uttryckte en oförmåga att spela på önskad nivå. Vidare visades 
att 71% av musikerna i den första studien besatt en bristande medvetenhet angående vilka 
mentala färdigheter som krävs för att förbättra sin prestation. I den andra studien framkom att 
98% av blivande musikstudenter vid en högskola ville förbättra sina mentala 
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träningsfärdigheter samt att 67% ville ha mer kunskap i hur färdigheten kan erhållas. I studie 1 
uppenbarades följande utmaningar hos musikerna: oro för vad andra tycker, prestationsångest, 
brist på självförtroende eller rädsla att misslyckas. En slutsats Allan gör är att många musiker 
saknar nödvändiga mentala färdigheter som krävs för att kunna prestera på toppnivå. Enligt 
Allan finns ett direkt samband mellan självförtroende och framgång. Vidare menar de att en 
individs kontinuerliga kontakt med sina känslor möjliggörs genom att tala till sig själv, vilket 
kan bidra till en bättre prestation. Detta sammanfaller med studien då AMT innebär att på olika 
sätt upprätta en kontakt med sig själv, vilket kan påverka mitt musicerande och min upplevda 
trygghet. Allan tar upp hur hjärnan kan bestå av olika sätt att tänka; a fixed and growth mindset, 
det vill säga ett fixerat eller rörligt tankesätt. En person med ett fast sätt att tänka på, tror att 
färdigheter är fixerade och inte går att öva upp, till skillnad från en individ med ett rörligt 
tankesätt, med utgångspunkt i att färdigheter kan utvecklas genom ansträngning. En person med 
ett fixerat tankesätt tenderar att ge upp lättare eller ignorera användbar negativ feedback. En 
musiker med ett fixerat tankesätt kan se ett framträdande som en validering över sin kunskap 
och värde.  
 
I studie 2 framkom att ett negativt sätt att tala till sig själv hade ett samband med nervositet. 
Allan (2016) berör att vissa musiker upplevde en svårighet i att kontrollera det negativa sättet 
de talade till sig själva, vilket skapade en oro i hur koncentration eller fokus kunde återupptas. 
De musiker som tillämpade ett positivt sätt att tala till sig själva hade ett bättre självförtroende, 
vilket påverkade prestationen positivt. Utifrån studiernas resultat och vetskapen att mental 
träning går att lära sig, menar Allan att en lösning kan vara att integrera mental träning i 
läroplanen. Träningen ska då vara proaktiv, systematisk samt tillgänglig för alla, och inte enbart 
för de som upplever sig ha problem inom området. I artikeln berörs hur den musikaliska 
färdigheten är viktig, men att behärskandet av mentala färdigheter är av minst lika stor 
betydelse. Denna vetenskapliga studie verkar relevant då den berör prestationsångest, nervositet 
och hur mental träning kan fungera som verktyg för att skapa en mer positiv scenisk upplevelse 
och prestation.  
 
Lillmåns (2011) har i ett examensarbete med hjälp av intervjuer undersökt hur rampfeber tar 
sig uttryck, hur musiker lider av det samt hur mental träning kan fungera som hjälp. En slutsats 
hon drar är att alla musiker någon gång har upplevt rampfeber. Lillmåns lyfter fram vikten av 
förberedelse samt ett bra självförtroende, för att själv kunna påverka sin nervositet. Vidare berör 
hon värdet av avslappning i dagens stressade samhälle och lyfter fram att medvetenhet kring 
kroppens egen spänningsreglering är viktigt. Hon lyfter också fram visualisering som något 
väsentligt, men ifrågasätter litteratur som påstår att alla har förmågan att visualisera. Hon menar 
att vissa personer kan ha svårigheter med detta men att det går att öva sig i det. 
Målprogrammering är ett begrepp som berörs, och Lillmåns påstår att musiker kan utvecklas 
genom att arbeta mot ett bestämt mål. Slutligen berörs att det kan vara bra att veta den 
bakomliggande orsaken till varför rampfeber uppkommer, för att på sikt kunna tillämpa mental 
träning och på så sätt själv påverka rampfebern. Då arbetet berör mental träning och undersöker 
hur rampfeber eller otrygghet kan yttra sig, verkar den intressant för denna studie som 
undersöker hur trygghet kan erfaras på scen. Kanske sammanfaller studiernas resultat där 
avslappning, självförtroende och spänningsreglering är påverkande faktorer på musikaliska 
prestationer. 
 
Olsson (2007) har i ett examensarbete undersökt några av Kjell Fagéus kursdeltagares 
reflektioner i arbetet med mental träning. Syftet med arbetet är att ta reda på hur musikers och 
artisters nervositet förändras efter en kurs i AMT. Kursdeltagarna i hennes undersökning 
innefattas av musiker och musikhögskolestudenter. En slutsats Olsson drar är att visualisering, 
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balans, inställning och ordval är nyckelord för hur musiker och artister hanterar nervositet. 
Detta kan vara intressant för denna studie, då kanske ett liknande resultat visar sig. Olsson lyfter 
också fram att många deltagare i studien nämner betydelsen av ett bra självförtroende, vilket 
kan sammanfalla med denna studie.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Här presenteras det för studien valda livsvärldsperspektivet. Då det utvecklats ur det 
fenomenologiska perspektivet, redogörs inledningsvis vad det innebär.  

2.3.1 Fenomenologi 
I denna studie utforskas hur mental träning kan bidra till känslan av frihet och trygghet i 
samband med ett musicerande. För att utforska detta har det fenomenologiska 
livsvärldsperspektivet valts som teoretisk grund, då det som undersöks berör och påverkar min 
livsvärld. För att närmre förstå vad livsvärldsperspektivet är presenteras först fenomenologi 
följt av livsvärldsperspektivet.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2018e) betyder fenomenologi ”läran om det som visar sig 
för medvetandet”. Bengtsson (2005) menar att saker kan ses som fenomen och att det innebär 
hur saker visar sig för någon. NE (2018e) beskriver hur fenomenologin utvecklats i olika 
riktningar, vilket påbörjades redan av den moderna filosofiska fenomenologins fader Edmund 
Husserl. Bengtsson (2005) påstår att den fenomenologiska traditionen och dess olika 
inriktningar kan ses som en rörelse där deras likheter är lika många som deras olikheter. 
Paulander (2011) påstår att en orsak till fenomenologins olika tillvägagångssätt kan vara att det 
från början uppstod som en filosofi. Fenomenologin har brukats inom en rad olika områden, 
exempelvis filosofi och psykologi. Paulander tar upp hur fenomenologin som filosofi och 
psykologi kan skilja sig åt beroende på vem som betraktas som subjekt. Utifrån den 
fenomenologiska filosofiska reflektionen ses forskaren som subjekt då hen reflekterar kring 
olika fenomen. Syftet för forskaren är att skala av allt runtomkring för att beskriva fenomenet. 
Inom den fenomenologiska psykologin ligger fokus på att förstå olika fenomen som erfarits av 
andra personer. Subjektet är då istället den andra personen där fenomenet som försöker förstås 
befinner sig. Bengtsson (2001) menar att vetenskapliga teorier, sunt förnuft eller andra åsikter 
ska tas för givna. Vidare beskriver han att fenomenologin syftar till en vilja att gå tillbaka till 
sakerna själva. Med saker menas exempelvis fysiska objekt, känslor, sociala institutioner eller 
kulturobjekt, som vi genom erfarenheten får tillgång till. Fenomenologin innebär att på något 
sätt få grepp om hur saker visar sig i erfarenheten utan att våldföra sig på dem, enligt Bengtsson.  

2.3.2 Livsvärldsperspektivet 
Bengtsson (2005) tar upp hur livsvärldsperspektivet vuxit fram ur den fenomenologiska 
traditionen. Livsvärlden är ett filosofiskt begrepp som påverkat samhällsvetenskaplig 
teoribildning och forskning. Enligt NE (2018f) är livsvärlden en förutsättning för all vetenskap 
och filosofiskt tänkande. Husserl såg enligt Bengtsson (2001) livsvärlden som ett samband 
mellan liv, vetenskap och filosofi. Därmed har all mening sina rötter i livsvärlden. Vetenskapen 
existerar i syftet att utforska livsvärlden för att sedan uttrycka den teoretiskt, menar Bengtsson. 
Filosofins uppgift är slutligen att berättiga kunskapen. Bengtsson (2005) refererar till 
livsvärlden som den värld vi lever i tillsammans med andra människor. Enligt Paulander (2011) 
uppstår livsvärlden genom en samverkan mellan vårt jag och vår omvärld. Enligt Bengtsson 
(2005) lever och kommunicerar vi med varandra i livsvärlden; alltså en social värld. Världen är 
mänskligt organiserad med mänskligt skapade föremål. Bengtsson beskriver det även som en 
historisk värld, då varje föremål människan använder har en uppkomst och en skapare. 
Bengtsson menar att ”saker ses utifrån människans levda erfarenhet” (s. 19). Livsvärlden kan 
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alltså ses som något ständigt pågående och utvecklande, med fokus på människan som hela 
tiden upptäcker och erfar inom den. Enligt Bengtsson påverkar livsvärlden det liv en människa 
lever lika mycket som den själv påverkas av det livet. Den är varken rent objektiv eller 
subjektiv, menar Bengtsson. Han liknar livsvärlden med begreppet ”vara-i-världen” som 
innebär ett varande i världen som inte går att ställa sig utanför. Paulander (2011) beskriver det 
som följande: ”Vi är de vi är, och vi lever i världen som tänkande, kännande och handlande 
hela personer. Och den värld vi lever i på vårt eget sätt, det är vår livsvärld” (s. 180). Varje 
enskild person har alltså en egen livsvärld där den lever och erfar saker. Paulander tar upp hur 
mening kan vara en viktig del för människan för att förstå varför hen själv eller andra människor 
agerar på olika sätt eller varför saker sker. Vidare menar hon att intentionalitet kan användas 
för att skapa mening. Med intentionalitet menas vad vi riktar vårt medvetande mot och hur 
något visar sig i vårt medvetande. Bengtsson (2005) refererar till detta som 
intentionalitetsteorin; en av de mest grundläggande teorier inom det fenomenologiska 
livsvärldsperspektivet. Vidare menar han att det krävs en öppenhet och sensibilitet för att få 
grepp om hur saker visar sig i erfarenheten. Om inte en person fyller något med sin erfarenhet 
eller mening, skulle den upplevda saken inte vara vad den faktiskt var. Bengtsson tar upp hur 
olika målsättningar kan verka negativt om det tar överhand på så sätt att en person endast styrs 
av målsättningen och inte vägen dit. Detta exemplifierar han vid stress, som kan leda till 
tunnelseende och att en person inte ser klart.. Stressen kan då bidra till en minskad öppenhet, 
vilket kan leda till svårighet att tillgodose sig saker runtomkring med erfarenheten. Bengtsson 
menar att det istället går att låta sig ledas av sakerna som de visar sig, för att få nya erfarenheter.  
 
Bengtsson (2005) beskriver att varje sak har en yttre horisont. Med horisont menar han utkanten 
av det en person för tillfället riktar blicken mot. Om en människa befinner sig i exempelvis ett 
rum och medvetet riktar uppmärksamheten åt ett visst håll, kan den yttre horisonten beskrivas 
som de delar i rummet hen inte riktar blicken mot. Yttre horisonten kan också beskrivas som 
vetskapen av att det finns fler rum runtomkring, eller att naturen i angränsning till rummet är 
av en viss typ. Enligt Bengtsson är den yttre horisonten obestämd och förskjuts då en individ 
rör sig i rummet. Om en individ befinner sig på en ny plats eller möter ett obekant föremål, kan 
det ändå finnas bekanta saker i det obekanta. I ett nytt föremål kan det fortfarande alltid finnas 
något jag med min erfarenhet kan applicera i det nya föremålet. Vidare nämner Bengtsson den 
inre horisonten, som innebär hur varje föremål har en kärna av egenskaper utifrån de erfaranden 
betraktaren fyller det med. Beroende på vilka erfaranden betraktaren fyller ett föremål med, kan 
ett föremål innebära en mängd möjligheter. En förhoppning med min studie är att jag kan vidga 
min livsvärld och erfara nya saker som kan vidga min yttre och inre horisont. Genom att få fler 
erfaranden kring mig själv genom den mentala träningen, hoppas jag på att utvecklas som 
musiker och människa.   
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras och motiveras metod samt design av studien. Studiens genomförande, 
bearbetning och analys presenteras och redovisas. Slutligen redogörs för studiens giltighet och 
tillförlitlighet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av metoderna loggbok och videoobservation.  

3.1.1 Loggbok som metod 
Enligt Bjørndal (2005) är en loggbok det enklaste och minst tidskrävande sättet för att 
dokumentera observationer. Vidare menar han att det är en dokumentationsform som möjliggör 
att dokumentera detaljrikt, vilket i studiens fall kan vara av värde. Anledning till valet av 
loggbok som dokumentationsmetod är likt Bjørndal beskriver för att skriftlig reflektion kan 
skapa en fördjupad förståelse av något som skett. Han menar också att det kan vara bra att 
genom loggboksdokumentation systematiskt sätta av tid för reflektion. Loggbok kan enligt 
Bjørndal gynna den inre dialogen med en själv, vilket kan verka positivt för reflektionen och 
dokumentationen i samband med den mentala träningen. Bjørndal menar att loggbok som 
dokumentationsmetod kan bidra till att en person lär känna nya sidor hos sig själv. Aktuellt för 
studien kan vara att loggbok möjliggör ett synliggörande av känslor. Loggboken kan också 
betraktas som ett privat dokument, vilket kan bidra till en frihet att dokumentera och uttrycka 
känslor utan en rädsla för att någon annan ska läsa. Dokumentationsmetoden kan enligt 
Bjørndal även synliggöra saker en person tidigare inte var medveten om. En nackdel Bjørndal 
(2005) tar upp är hur metoden loggbok inte visar sig på en gång, utan kräver en längre tid av 
dokumentation.  
 
Bjørndal (2005) beskriver två sätt att strukturera en loggbok på; ostrukturerat och strukturerat. 
I studien har det senare nämnda valts vid dokumentation av den mentala träningen. Bjørndal 
nämner att fördelen med en strukturerad loggbok är att den i jämförelse med en ostrukturerad 
loggbok kan vara lättare att läsa och analysera. Vidare tar Bjørndal upp olika sätt att skriva en 
strukturerad loggbok och nämner tematisk, anekdotisk eller konfluent loggbok som exempel. I 
studien används den konfluenta loggboken som dokumentation. Konfluent loggbok kan 
struktureras upp utifrån tre teman, där valda teman för studien är: tankar, känslor och kroppsliga 
reaktioner. Genom att skilja på kognitiva, affektiva och kroppsliga processer som en konfluent 
loggbok gör, kan det enligt Björndal bli lättare att sortera, bearbeta samt medvetandegöra olika 
erfarenheter.  

3.1.2 Videoobservation som metod 
I tillägg till loggboken har jag valt att översiktligt redogöra för videoobservation som metod, 
då jag i efterhand valt att ta med en videoinspelning på ett uppträdande som inträffade under 
min mentala träningsprocess. Utöver detta brukas även en video från övningsrummet. 
Inspelningarna brukas i syftet att stärka resultat ur min loggbok.  
 
Bjørndal (2005) menar att observationer av praktiken kan bidra till att en person ser den egna 
praktiken på ett bättre sätt. En fördel med videoobservation är enligt Bjørndal att ett ögonblick  
kan konserveras med hjälp av videoupptagning och fungera som stöd för minnet. För den här 
studien kan det vara positivt, då loggbok inte tillför samma dokumentationsmöjligheter. En 
video ger också tillgång till detaljrikedom, vilket kan vara fördelaktigt vid analys då det 
möjliggör upptäckter av nya intressanta saker. En video kan enligt Bjørndal synliggöra det 
komplexa samspelet mellan verbal och non-verbal kommunikation. Relevant för studien är hur 
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tillämpandet av video kan bidra till ökandet av självkännedom, då det görs en spegling utifrån 
det perspektiv andra personer betraktar någon. Detta kan vara intressant för studien då 
videoobservation kan spegla en yttre och visuell upplevelse, samtidigt som loggboken återger 
det inre arbetet och upplevelsen. Bjørndal menar att en större förståelse för hur andra ser på en 
person kan skapas genom att observera sig själv på video. Vidare kritiserar Bjørndal också 
videoinspelningar, då det inte alltid är en sann bild av verkligheten, utan endast är ett urval av 
en situation. Ljud och bild kan också manipuleras, vilket kan leda till att verkligheten inte 
representeras på ett rättvist sätt. Vidare menar Bjørndal att den valda kameravinkeln kan 
påverka situationen. Tekniken kan också medföra begränsningar då det gäller registrering av 
den så kallade verkligheten. Lukt, smak och känsel är saker som uteblir i en videoinspelning. 

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras val av musikaliskt gestaltande projekt samt val av dokumenterade 
situationer. Vidare presenteras hur dokumentationen genomförts, bearbetats och analyserats. 
Slutligen redogörs för studiens giltighet, tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
I den här studien har jag valt att utforska hur jag med hjälp av artistisk mental träning kan bli 
tryggare och friare i mitt musicerande. Under större delen av mitt liv har jag haft mycket höga 
krav på mig, vilket orsakat prestationsångest och hindrat mig från att vara så fri i mitt 
musicerande som jag drömmer om. Jag har gått runt med en ständig känsla att jag kan bättre. 
För att utforska mitt inre och mitt musicerande valde jag Fagéus (2012) artistiska mentala 
träningsprogram ur hans bok Artistisk mental träning för scen och undervisning. Det innebar 
att jag under tolv veckor, plus två extra egenvalda veckor, tränade mentalt fem dagar i veckan. 
Under perioden hade jag inte någon specifik låt att öva på, utan övade på låtar inför aktuella 
konserter, projekt samt sånglektioner. Exempel på låtar jag arbetade med under perioden är 
Whitney Houstons I have nothing, ett Värmlandsmedley inför en kungakonsert på skolan, samt 
två låtar av Veronica Maggio; Satan i gatan och Mitt hjärta blöder. Utöver detta har jag övat 
på låtar till ensemble- och sånglektioner.   

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under projektets veckor har jag valt att dokumentera de tillfällen då jag tillämpat Fagéus (2012) 
mentala träning under sammanlagt 14 veckor hösten 2017. Dokumentationen har gjorts efter 
varje avslutat träningspass i en konfluent loggbok med rubrikerna tankar, känslor och 
kroppsliga reaktioner. Den konfluenta loggboken valdes för att underlätta för strukturen i 
skrivandet, samt för att lättare kunna skriva mer detaljerat. Anledningen till att ostrukturerad 
loggbok inte valdes, var i förhoppning om att, med hjälp av stukturerade kategorier, bli friare i 
tanken. Då jag är en reflekterande person, valdes att direkt sortera in reflektioner i kategorier 
för att underlätta i analysen av loggboken. Intentionen med konfluent loggbok var att de 
stukturerade rubrikerna skulle öka inspirationen till reflektion efter avslutat träningspass. 
Träningspassen bestod främst av ljudinspelningar utformade av Fagéus och innebar övning 
bestående av exempelvis avslappning eller visualisering. De ägde rum då det bäst passade mitt 
schema, vilket innebar att träningen kunde genomföras under olika tider på dygnet. Träningen 
genomfördes främst på dagtid men kunde även ibland genomföras på kvällstid då jag upplevde 
mig ha mer tid för reflektion. Då denna studie har som utgångspunkt att undersöka om jag kan 
bli tryggare i mitt musicerande, valde jag att vid något tillfälle dokumentera mina tankar innan 
och efter en musikalisk prestation. Detta dokumenterades då ostrukturerat i en loggbok, då jag 
ansåg att det gav störst utrymme för mina tankar och känslor. Några av de övningar som hör till 
varje träningsvecka i Fagéus bok har även dokumenterats, då jag tror mig ha nytta av att läsa 
igen under processens gång. Exempel på dokumenterade övningar är en beskrivning av mitt 
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mentala rum eller suggestionsord för att stärka min självkänsla och mitt självförtroende. 
Videoinspelningarna har valts från två dokumenterade tillfällen. Ett tillfälle är från 
övningsrummet då jag spelar och sjunger. Det andra tillfället dokumenterades då jag står på 
scen och musicerar inför en publik tillsammans med en orkester, kör samt kompband. Syftet 
med videorna var att undersöka om det går att se om trygghet utstrålas visuellt. Valet av den 
andra videon skedde då det sammanföll med träningsveckan ”visualisering av konserter” i  
AMT. En tidigare videoinspelning med fokus på sceniskt framträdande hade kunnat 
genomföras för att jämföras med en senare. Detta valdes bort för att inte störa det inre arbetet 
som gjordes i början med AMT, då ett yttre fokus kanske skulle påverkat mig i mitt inre arbete. 
Först efter en tid med AMT genomfördes den sceniska videodokumentationen, för att då 
undersöka det visuella och se om tecken på trygghet hade etablerats och utstrålades. Videon 
från övningsrummet valdes för att se om liknande kroppsliga uttryck utstrålades, eller om det 
var någon skillnad mellan de valda dokumenterade situationerna. Tanken med 
videoinspelningarna var också att se om det kunde finnas någon koppling med loggbokens 
material.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Den mentala träningen genomfördes på olika platser. Exempel på detta var i skolans vilorum, 
där jag upplevde att jag hade tid för mig själv, i ett övningsrum på skolan, hemma i min 
lägenhet, på bussen till skolan, eller vid enstaka tillfälle då jag var ute och promenerade. Under 
den mentala träningen satt jag ner ett fåtal gånger. För det mesta låg jag ned, då jag upplevde 
mig få bäst kontakt med min egen kropp i en liggande position. Varje vecka genomfördes 
ungefär fem träningspass, med undantag för någon enstaka vecka, då något färre pass 
genomfördes. Efter varje träningspass dokumenterade jag tankar och reflektioner i en konfluent 
loggbok, för att på så sätt få hjälp till reflektion av de valda rubrikerna. Varför jag 
dokumenterade i en konfluent loggbok var för att vid analystillfället lättare kunna få syn på 
olika mönster i mina tankar och reflektioner. Efter genomfört träningstillfälle kunde 
dokumentationstiden variera från någon minut upp till 30 minuter, bestående av reflektion samt 
skrivande. Avsikten med dokumentationen var att skriva vad jag upplevde i min kropp, vilka 
känslor jag kände eller vilka tankar jag tänkte. Loggboken är även skriven direkt utifrån mig 
själv utan försök att prestera i form av bra meningsuppbyggnad eller språk. Istället har jag 
försökt vara ärlig i mitt skrivande för att också tydligare kunna analysera hur jag upplevt den 
mentala träningen i min livsvärld. Vid enstaka tillfällen har jag efter träningen dokumenterat 
helt fritt för att jag snabbt behövde skriva ner allt jag tänkte på vid tillfället. Då har jag i 
efterhand försökt urskilja i texten vad som var tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Vad 
gäller de tillfällen jag dokumenterat innan eller efter en prestation, skrev jag fritt i loggboken 
utifrån mina tankar och känslor just då. Detta för att låta mina tankar få vara helt fria utan att 
rätta sig efter rubriker, för att på så sätt kunna se vilka insikter och tankar jag hade vid tillfället. 
Det kunde ta upp till fem minuter, både före och efter prestationen.  
 
Utöver loggboken har jag i efterhand valt att ta med och översiktligt analysera två inspelade 
videor från ett av mina sceniska framträdanden samt då jag övar, under hösten 2017. 
Anledningen till att fler videor inte togs i beaktande var då jag valt att främst utgå ifrån mina 
loggboksanteckningar i arbetet med den mentala träningen, för att undersöka mitt inre 
förändringsarbete samt mina upplevelser med AMT. Två videoinspelningar har valts ut till 
studien. En video filmades för att se mig i ett sceniskt sammanhang där jag kan påverkas av 
yttre faktorer som nervositet, prestationsångest eller att framträda tillsammans med ett band 
samt orkester inför en publik. Den andra filmades av mig själv i ett övningsrum då jag övade 
på en låt jag hade i läxa. Båda videorna är dokumenterade med en telefon. Videon från 
övningsrummet filmades från pianots notstativ då jag kompade mig själv. Videon visar därför 
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en bild på min överkropp, vilket kan vara intressant för att se hur jag ser ut ur ett sångtekniskt 
perspektiv. Det ger också en tydligare bild av mitt minspel, vilket kan vara av intresse. Videon 
från det sceniska framförandet filmades av en anhörig då jag framförde låten ”Satan i gatan” av 
Veronica Maggio. Den dokumenterar hela kroppen, vilket kan vara intressant att se, då jag 
kommunicerar med hela kroppen till publiken. Anledningen till att videon från det sceniska 
framträdandet främst valts att analyseras är för att undersöka hur jag ser ut att uppleva trygghet 
visuellt då det är ett så kallat skarpt läge. Videon i övningsrummet valdes då det är en helt annan 
situation än en scenisk, där jag kanske påverkas av andra faktorer, exempelvis 
prestationsångest. Tanken med videoinspelningarna är också att leta efter fysiska faktorer och 
uttryck för att förstärka sådant jag vid tillfället formulerat i loggboken.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
För att analysera loggboken och noggrant arbeta igenom materialet, valde jag först att skriva in 
allt dokumenterat material i datorn. Detta gjordes för att skapa en överblick kring innehållet 
samt för att distansera mig från bland annat min egna handstil och på så sätt kunna lägga en del 
av min egna identitet åt sidan i hopp om att analysera materialet utifrån en neutral utgångspunkt. 
Vidare lästes loggbokens material igenom några gånger i syftet att uppmärksamma eventuella 
mönster, egna upplevelser, tankar eller erfaranden. Till en början letades inte efter några 
specifika mönster, i syftet att vara så öppen som möjligt för nya upptäckter. Om det först 
analyserats utifrån specifika mönster kanske vissa uppmärkssammanden skulle gått förlorade. 
För att undvika detta betraktades materialet först mer fritt för att sedan hitta specifika saker att 
titta närmre på. Att läsa materialet flertalet gånger gjordes i syfte att lägga mina egna tankar åt 
sidan och istället försöka betrakta det som skrivits med ett utifrånperspektiv. Efter några 
genomläsningar uppmärkssammades mönster som exempelvis stress, eller anteckningar som 
tydde på ett etablerande av acceptans. Vidare tillämpades ett sökande av ovan nämnda specifika 
mönster för att se om de uppkom vid särskilda tillfällen. Mönster som senare söktes efter var 
också hur avslappning, självbild eller sceniska framträdanden verkade påverkas av den mentala 
träningen. I analysprocessen uppmärksammades även inre tankar och förändringar som kunde 
blottläggas för att se om trygghet etablerats i min livsvärld. Det uppmärksammades även 
mönster i hur min livsvärld förändrades genom den mentala träningen. Materialet analyserades 
utifrån ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv. Det innebar att det i analysen söktes efter nya 
erfaringar som gjorts utifrån min egen livsvärld. Syftet med arbetet var att leta efter hur mental 
träning kunde hjälpa mig i processen att bli tryggare i mitt musicerande. Därför letades det i 
analysarbetet efter attityder, upplevelser och erfaranden som kunde ge svar på frågeställningen. 
I resultatet uppmärksammas och lyfts fram de delar i den mentala träningen som enligt 
loggboken verkade gjort störst intryck på mig och min livsvärld utifrån frågeställningen. 
Mönster kring hur trygghet upplevs och etableras fysiskt och psykiskt söktes efter i processen.   
 
För att lyfta fram och stärka de erfaranden som gjordes under den mentala träningsprocessen, 
valde jag även att analyseras två videor från ett framträdande samt då jag sjunger i 
övningsrummet. Videoanalysen genomfördes genom att jag tittade på dem och letade efter 
mönster i hur jag betedde mig fysiskt på scenen. I analysen försökte jag tänka bort det faktum 
att jag betraktade mig själv, utan försökte enbart se efter rörelser och uttryck som samverkar 
med det som uttryckts i loggboken. Jag försökte även tänka bort tidigare erfaringar som gjorts 
då jag sett inspelningar av mig själv på scen.  Videoanalysen gjordes för att undersöka på vilket 
sätt jag ser ut att uppleva trygghet i min kropp då jag musicerar. I analysen blev videorna ett 
komplement till loggboken och det visuella jämfördes med de anteckningar jag gjorde i 
samband med det sceniska framträdandet samt övningen. Detta gjordes för att undersöka 
samband mellan de fysiska och psykiska erfaranden som gjordes i den mentala 
träningsprocessen.  
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) tar upp hur reliabilitet, det vill säga den tillförlitlighet och hur 
noggrant något mätts, aldrig är perfekt. Vidare tas upp att observationer, intervjuer och enkäter 
kan fungera som en slags tumstock för att mäta uppfattningar och beteenden i en studie. 
Reliabiliteten kan påverkas av den som genomför exempelvis en observation. Beroende på vem 
som är observatör, kan uppmärksamheten riktas åt olika håll, vilket kan påverka vad som sedan 
lyfts fram. Relaterat till denna studie, som utgår från mig själv i två roller; forskare samt 
forskningsobjekt, finns det en risk att bli subjektiv i vad som lyfts fram. Det finns även en risk 
att missa samband eller mönster jag kanske inte är medveten om, eftersom jag undersöker och 
anlayserar något jag själv upplevt. De olika rollerna riskerar att gå in i varandra vilket kan 
påverka resultatet och studiens tillförlitlighet. För att få ett så sanningsenligt resultat som 
möjligt, försökte jag medvetet distansera rollerna från varandra. Detta gjordes genom att låta 
det gå en tid mellan genomförandet av AMT och analyserandet av loggboken. AMT 
genomfördes under höstterminen, då jag utgick från rollen som forskningsobjekt. Analysen av 
loggboken och rollen som forskare genomfördes någon månad senare. Denna distansering kan 
ha bidragit till en mer objektiv syn på det insamlade materialet i analysprocessen.  
 
I studiens arbetsprocess kan jag få relevanta insikter och erfarenheter i ett vetenskapligt 
tänkande, vilket kan bidra till min utveckling som pedagog. Därför vill jag genomföra studien 
så sanningsenligt som möjligt. Johansson och Svedner (2010) menar att det finns en praktisk 
kunskap i arbetet som lärare som fördjupas genom erfarenhet i utövandet av yrket. Inhämtande 
av denna kunskap sker då slumpmässigt. Att genomföra en studie innebär ett systematiserat 
kunskapsinhämtande. Dessa två sätt att inhämta och lära sig ny kunskap kan vara relevant för 
mitt kommande yrkesliv och verka gynnande för utvecklingen av mig som pedagog. Johansson 
och Svedner menar att processen i ett skrivarbete också kan verka gynnande för pedagoger, då 
det bidrar till praktiska insikter i ett vetenskapligt tänkande.  
 
Då detta är en självstudie finns inga fler personer än mig själv inblandade, vilket gör att jag inte 
behöver göra några etiska överväganden gentemot andra personer. Däremot kan vissa 
överväganden om mig själv vara värdefullt att genomföra. Då arbetet kommer finnas kvar långt 
efter att studien är avslutad, kan jag behöva reflektera kring hur mycket jag är beredd att lämna 
ut mig själv, då studien utgår från mig som person. Om det hade varit en intervjustudie menar 
Kvale (2009) att det kan uppstå etiska problem och en svårighet att forska om privata liv som 
sedan redogörs offentligt. Till viss del gäller detta i min studie, då jag forskar om mig själv.  
Vidare menar Kvale att det i arbetets början kan vara bra att rikta uppmärksamhet mot 
potentiella etiska frågor som kan uppkomma. Då kan reflektektion kring vilka de personliga 
konsekvenserna kan bli för undersökningspersonerna vara väsentlig, som exempelvis upplevd 
stress under en intervju. Enligt Kvale är det forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap 
som är säkrad och verifierad så långt som möjligt. Vidare menar han att det kan vara värdefullt 
för forskaren att ha förhandskännedom kring moraliska frågor som kan uppstå vid en 
intervjuundersöknings olika stadier. Att därför vara väl förberedd och genomtänkt i sin 
planering kan underlätta.  
 
Johansson och Svedner (2010) menar att det är forskningsetik att visa respekt och hänsyn för 
deltagarna i en studie. Som forskare finns en skyldighet i att framföra korrekt information till 
deltagarna, bland annat i form av studiens syfte och bruk. En deltagare ska kunna garanteras 
anonymitet, och kan närsomhelst hoppa av studien utan negativa följder. Kvale (2009) belyser 
detta som informerat samtycke. 
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultat av de analyser som gjorts av loggboken samt en 
videoinspelning. De teman som presenteras är fysisk och mental avslappning, självbild, 
trygghet vid framträdanden samt visualisering. Slutligen presenteras en sammanfattning som 
kort redogör för olika slutsatser av analysen.  

4.1 Fysisk och mental avslappning 
Enligt Fagéus (2012) är en avslappnad kropp grunden för den mentala träningen. Första veckan 
i AMT består av fysisk avslappning medan andra veckan fokuserar på mental avslappning. I 
detta kapitel presenteras hur den första tiden med AMT upplevs utifrån den fysiska och mentala 
avspänningen.  
 
Enligt loggboken beskrivs den första veckan varierande i hur jag upplever avspänning. Tankar, 
spända muskler eller saker runtomkring distraherar ofta min fysiska avspänning och skapar en 
upplevelse av att inte alls vara speciellt avslappnad efter genomfört träningspass. Detta 
exemplifieras på olika sätt i loggboken: ”vad är slappna av, liksom?” (11/9–17), eller ”…svårt 
att veta exakt var man ’slappnar av’ en specifik kroppsdel” (12/9–17). Vidare finns noteringar 
om kroppen som: ”Märker att jag är stel i skulderparti och axlar” (11/9–17). Nämnda 
påståenden påvisar ett ovetande kring hur avspänningen kan erfaras eller integreras i kroppen, 
med en stor medvetenhet i hur kroppen upplevs som spänd. Spänningar i axlar och käke 
beskrivs i loggboken, vilket också är synligt på videor då jag övar. En spänd kropp verkar 
påverka musicerandet och spänningen uttrycker sig genom höjda axlar, spända käkar eller 
grimaseringar i ansiktet som inte verkar för en bättre sångteknik. Trots att det enligt loggboken 
uttrycks en svårighet i att förstå hur den fysiska avkopplingen kan tillämpas i kroppen, går det 
långsamt framåt och sakta men säkert hittas en väg för att kunna slappna av fysiskt. Detta kan 
understrykas då jag i loggboken skriver: ”Jag kände mig lugn, avslappnad och tillfreds genom 
hela avslappningen idag.” (15/9–17). Den fysiska avspänningen ger effekt och skapar ett lugn 
i kroppen.  
 
Loggboken visar ett mönster där tanken har stor påverkan på den fysiska avslappningen, vilket 
också påverkar mitt musicerande positivt. Tanken distraherar till en början kroppens förmåga 
att slappna av och beskrivs vid ett tillfälle: ”Det är som att jag rycks mellan det blanka och en 
aktivt tänkande hjärna.” (13/9–17). Detta visar hur graden av mental avspänning enligt 
anteckningarna i loggboken har påverkan på min kropps avspänning. Ännu har jag inte hittat 
ett sätt att enbart fokusera på den fysiska kroppen då hjärnan tidvis går på högvarv under 
avslappningstillfällena. Ett synbart mönster som sedan bidrar till och hjälper tankens 
avslappning är ord som tung, avslappnad och varm; ofta återkommande ord i den mentala 
träningen. I loggboken nämner jag detta flertalet gånger i samband med att jag upplevt en 
avspänd kropp. ”Då jag hör orden ’tung, avslappnad, varm’ är det som att huvudet blir mer 
blankt och sjunker djupt ner i någon slags oändlighet.” (13/9–17). Detta påvisar hur tanken kan 
hjälpa kroppen till vila med ord som för mig associeras med avspänning. Tankens distraktion 
blir mindre med tiden och vid ett senare tillfälle beskrivs följande: 
  

”Det	går	lättare	och	lättare	att	följa	rösten	och	guidningen	då	jag	mer	och	mer	
kan	 acceptera	 de	 tankar	 som	 åker	 förbi	 längs	 vägen.	 Upplevde	 det	 som	 att	
kroppen	går	ner	i	viloläge,	tex	när	han	sa	’bröstkorgen	får	vara	fri	och	bli	mer	
och	mer	avslappnad’	så	känner	jag	hur	min	kropp	sjunker	ner	(tex	skuldrorna)	
och	hur	jag	går	in	i	ett	viloläge.	”	(14/9–17).	
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Ovan nämnda citat kan tolkas som att avslappningen lättare uppnås efter ett flertal genomförda 
mentala träningspass och att träningen ger effekt på både kropp och sinne. I takt med tankarnas 
accepterande kan en fysisk avspänning infinna sig. Olika ord associeras allt mer med min 
kropps avspänning och gör att jag snabbare upplever ett avslappnat läge. I samband med mitt 
musicerande affirmerar jag ofta orden lugn, trygg och närvarande innan en prestation, vilket 
verkar göra mig mer avslappnad och närvarande i det jag ska göra. På så sätt verkar tankens 
kraft vara positiv för mina prestationer, då jag försätts i ett lugnare sinne och kropp. Det verkar 
också hjälpa mig att hitta en avspänning i käke och axlar vilket gynnar sångtekniken. Vid ett 
tillfälle i samband med en scenisk prestation dokumenterades: ”Tänkte på mitt mentala rum 
också och jag tror det gjorde mig lugnare” (12/11-17). Detta visar hur tanken på mitt mentala 
rum verkar möjliggöra för ett mer fokuserat och givande framträdande. Vidare in i vecka två 
med fokus på mental avslappning beskrivs en period präglad av stress, oro och svårighet att 
slappna av. Ett genomgående mönster för veckan är att stress påverkar graden avslappning men 
att den mentala träningen ändå skänker ett lugn. Något som också antecknats är andningen och 
svårigheten att djupandas vid de tillfällen stress uppkommit. Vid ett tillfälle beskrivs det som 
följande:   
 

”Det	 var	 svårt	 att	 komma	 ner	 i	 andningen.	 Ibland	 blir	 kroppen	 stressad	 av	
tanken	på	att	försöka	slappna	av.	Hade	svårt	att	få	in	luft,	kändes	som	att	 jag	
kunde	ta	in	luft,	men	inte	få	in	den	djupt	i	kroppen.”	(21/9–17).	

  
Här kan andningen sammankopplas med stress som en yttre påverkan. Tron och känslan av att 
inte kunna andas skapar en svårighet i att slappna av. Ett synligt mönster är hur oron över 
andningen skapar ett negativt fokus som under en längre tid försvårar den mentala träningen. 
Negativa känslor blockerar också mitt mentala rum: ”Att se det mentala rummet var också en 
stor utmaning med många negativa känslor och stressade tankar.” (21/9–17). Stressen som 
beskrivs i loggboken påverkar möjligheten att hitta en avspänd kropp. Enligt loggboken 
beskrivs ofta en upplevd stress vid träningspassets början, men vid avslutningen en belåtenhet 
samt en upplevelse av lugn efter genomförd träning. Detta synliggörs i loggboken: ”Först kände 
jag mig rastlös och tankarna vandrade iväg. Men plötsligt efter en stund så var jag i mitt mentala 
rum. Jag kände och såg allt och jag log” (23/9–17). Trots en upplevd stress lyckas sinnet och 
kroppen ändå försättas i ett avslappnat tillstånd. Detta visar att den mentala träningen har verkan 
trots den upplevda stressen. I loggboken dokumenteras: ”Andningsfokus gjorde att kroppen 
lyssnade och slappnade av mer kontrollerat. Som att andningen bestämde” (29/9–17). Att gå in 
i koncentration och fokusera på andningen, verkar hjälpa mig att hitta en god avslappning. 
Denna typ av koncentration verkar också givande innan sceniska framträdanden, då en 
fokuserad andning och sinne verkar positivt innan jag går på scen. I loggboken uttrycks: ”Att 
lägga händerna på magen är en bra impuls för att få ner min andning, ha kontakt med min kropp 
och vara här och nu” (6/12-17). En lugn andning är något jag tillämpar innan jag går upp på 
scen, vilket också hjälper min kropp att slappna av. Andningen upplevs generellt lättare när jag 
genomför den mentala träningen regelbundet. Den mentala och fysiska avslappningen verkar 
bidra till en ny upplevelse då jag musicerar. I loggboken beskrivs vid ett tillfälle att min kropp 
gör sig fysiskt redo för scenen, vilket kan innebära att den fysiska och mentala avslappningen 
bidrar till en upplevd inre harmoni vid tillfällen då jag står på scen. 

4.2 Självbild 
Självbildsträningen pågår under två veckor, varav en vecka fokuserar på självkänsla och den 
andra veckan på självförtroende. Fagéus (2012) uttrycker vikten att känna in övningarna och 
göra dem till sina. Under träningsperioden valde jag därför att lägga två extra veckor på 
självbildsträningen då jag inte upplevde att en vecka var tillräckligt. Här presenteras det inre 
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arbetet med självbild, som delats upp i följande underrubriker: självkänsla, acceptans, 
självförtroende samt förebilder.  

4.2.1 Självkänsla 
För att stärka självkänslan skulle jag i en övning välja ut tre till fyra ord att affirmera för mig 
själv under träningen. De ord jag valde var respektfull, fri, värd att älskas och värd att ta plats.  
 
Stress samt en upplevd svårighet att ta till sig en ny övning är till en början synliga mönster, 
vilket uttrycks i loggboken: ”Lite förbryllande att börja med nytt tillstånd direkt idag, då jag 
inte helt kan sätta min kropp där känslomässigt och tankemässigt.” (25/9–17). Ökandet av stress 
och svårighet att slappna av, är ett genomgående mönster vid flera av träningsveckornas början. 
Efter några dagar in i träningen underlättas generellt graden av stress då en trygghet till 
övningen vuxit fram. Osäkerhet kring hur jag kan ta till mig övningen och göra den till min, 
bidrar också till skapandet av oro. I loggboken uttrycks: ”Övningen har också blivit till min 
egna, på så sätt att den känns trygg och ’hemma’.” (5/11–17). Detta påvisar hur övningarna 
upplevs tryggare då de blir bekanta för mig och görs personliga. Efter några dagar landar 
övningen om självkänsla hos mig och vissa ord får en djupare betydelse. Nya ord har uppenbarat 
sig för mig och fått en betydelsefull innebörd, vilket resulterar i ett utbyte av vissa ord. Orden 
som nu tillämpas i övningen är: ödmjuk, ta plats, värd att älskas och värdefull. Enligt loggboken 
sjunker de nya orden tydligare in i mitt inre, vilket bidrar till ett skapande av trygghet. Det 
verkar hjälpa mig i mitt gestaltande då jag kan vara i nuet och på så sätt berätta något med hjälp 
av min sång.  I loggboken uttrycks hur jag upplever att konserter går bättre: ”…tack vare att jag 
ser mer positivt kring mig själv” (30/11-17). Orden verkar integreras i min kropp och bidra till 
ett mer stabilt och positivt förhållningssätt till samt under sceniska framträdanden. Att tillämpa 
orden i Fagéus (2012) lyssningsövningar verkar bidra till en stärkt självkänsla på scen. Ett 
ytterligare synligt mönster är att avslappning infunnit sig under större delen av träningen. 
Övningen om självbild har blivit bekant och fått en innebörd. I loggboken uttrycks: ”När jag 
tänkte att ’jag är värd att älskas’ kunde jag känna de orden gå in, en sån gång som när jag tror 
på orden.” (26/9–17). Detta kan tyda på hur ett avslappnat tillstånd kan möjliggöra att ordens 
innebörd sjunker djupare in i medvetandet. Precis som Fagéus (2012) påstår att en person i 
AMT ska försätta sig i ett alternativt medvetandetillstånd för att kunna skapa ett inre 
förändringsarbete. Utifrån loggboken har ett förändringsarbete härmed börjat.  

4.2.2 Acceptans 
I loggboken uttrycks allt mer en förståelse för de känslor samt den dagsform jag upplever under 
träningen. En anledning till att denna form av acceptans sakta tar plats kan vara orden jag 
affirmerar för mig själv i träningen. Det kan vara så att de börjat göra sin verkan, vilket innebär 
att jag ser mer ödmjukt på mig själv och min prestation. Vid ett tillfälle dokumenterades 
följande: 
 

”Trött	idag	med.	Men	det	är	okej.	Det	var	så	min	mentala	träning	blev	idag.	Jag	
insåg	just	att	det	inte	är	en	tävling,	där	jag	’presterar’	dessa	12-veckor	och	är	
klar	sedan,	utan	att	det	är	min	kropp	och	mitt	sinne	det	handlar	om.	Därför	ska	
jag	acceptera	dagar	som	den	här,	då	 jag	 ’bara	är’	 större	delen	av	 träningen.”	
(4/10-17).	

 
Citatet tyder på att de kraven jag ställer på mig själv sänks allt mer. Acceptansen innebär att jag 
utifrån dagsform tar emot den mentala träningen efter egen förmåga. Observerat är också att ett 
språkskifte har skett i hur jag talar till mig själv. Språket är nu självcentrerat och direkt i 
dialogen med mig själv, vilket exemplifieras i loggboken: ”Jag måste ska inte sträva efter att 
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vara perfekt.” (11/10–17). Här har ett ord som ”måste” strukits över och istället ersatts med 
ordet ”ska” vilket tyder på en beslutsamhet. Kommande tid går det bättre och acceptansen bidrar 
till positiva tankar och fokus på nya erfaranden. Insikter som: ”Jag har blivit bra på att slappna 
av i kroppen!” (5/10-17), eller ” I slutet och efter kände jag att jag får ta lite mer plats i min 
kropp.” (5/10-17) tyder på en större upplevd harmoni och kontakt med kroppen än tidigare. I 
loggboken skrivs allt oftare positiva och uppmuntrande tankar till och om mig själv. Acceptans 
är något det reflekteras kring i loggboken och nu har den etablerats i min livsvärld:  

 
”Som	att	jag	sakta	men	säkert	börjar	acceptera	att	min	process	kommer	och	får	
ta	 tid.	 Och	 i	 den	 acceptansen	 har	 jag	 börjat	 hitta	min	 utveckling.	 Eller	 min	
trygghet.	Jag	börjar	kanske	bli	del	i	min	egna	process.	Känner	inte	längre	samma	
spänning	i	axlar/skuldror	som	tidigare.”	(6/10-17)	

 
I början av övningsveckorna fanns en uttryckt oro som kan ha stört min utveckling i den mentala 
träningen. Ovan beskrivs ett etablerat lugn och en trygghet som tidigare inte formulerats. Det 
beskrivna lugnet och insikten att jag är en del i min egna process, kan bidra till en förbättrad 
inre kontakt med mig själv. Den inre kontakten jag upplever kan ha ett samband med 
etablerandet av acceptans. En reflektion ur loggboken är hur jag ”pratar med mig själv 
kontinuerligt” (17/12-17). Det uttrycks även ett behov av att blicka inåt för att bibehålla lugn 
och balans. Att fortsätta med den kontinuerliga inre kontakten verkar bidra till nya erfaranden, 
vilket exemplifieras i ett utvecklande av min inre trygghet och bidrar till en förändring av min 
livsvärld. Att acceptera mig själv i mina prestationer verkar vara betydelsefullt då jag musicerar. 
I loggboken beskriver jag hur jag ”upplever att jag är ganska fri på scenen ändå” (30/11-17). 
Acceptansen kan vara en bidragande faktor till att jag börjar uppleva frihet på scen, då jag med 
hjälp av avslappning och affirmerandet av ord kan närma mig ett musicerande på en önskad 
nivå.  

4.2.3 Självförtroende 
Arbetet med självförtroende inleds med övningar för att komma fram till vad självförtroende är 
för mig. Utifrån övningarna har jag valt ut fyra ord att ta med mig in i den mentala träningen; 
jag duger, jag är tillräcklig, jag kan samt jag vågar. Tanken är att orden ska få en personlig 
innebörd och ett personligt värde.  
 
Under arbetet med självförtroende uttrycks en frustration och trötthet kring hur 
prestationsångesten och kraven alltid funnits där. Detta har tidigare inte uttryckts i loggboken 
på samma sätt: 
 

”Känner	mig	 trött	på	 att	prestera	och	vara	 ”den	duktiga	 flickan”	 jag	 alltid	 (i	
skolan)	fostrats	till	att	vara.	Jag	vill	bara	vara	och	hitta	min	egna	kärna	till	vad	
jag	verkligen	mår	bra	av.	Den	här	mentala	träningen	är	så	mycket	större	och	
vänder	upp	och	ner	på	så	mycket	mer	inom	mig	än	jag	hade	kunnat	tro.	Jag	har	
utformat	ett	arbete	efter	att	kunna	prestera	bättre	på	scen,	och	så	ser	jag	nu	att	
det	sista	jag	vill	är	att	prestera.	Jag	vill	bara	vara.”		(11/10–17)	

 
Samma datum skrivs också ”Jag kämpar på i sökandet efter mig själv” (11/10–17). Nämnda 
anteckningar visar en frustration över mig själv och mina höga krav. Det uttrycks tydligt att jag 
vill känna mig fri och inte längre påverkas av kraven och prestationsångesten. Att jag bara vill 
vara och hitta en egen kärna kan påvisa att det fortfarande finns en motivation och energi i 
arbetet att påverka prestationsångesten. Under perioden återfinns anteckningar om upplevd 
stress. Vad som skiljer sig från tidigare anteckningar är att det nu finns ett mer etablerat tanke 
– och förhållningssätt angående tillämpandet av den mentala träningen i vardagen. I loggboken 
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refereras det till ett storbandsrep där jag aktivt arbetar med att bryta negativa tankebanor i 
samband med min prestation. De negativa tankarna försökte aktivt ersättas med positiva tankar. 
I samband med repet dokumenterades: ”…då har jag istället försökt bryta tankarna direkt och 
utmanat mig med fraser som ’det jag kan är tillräckligt’ eller försökt distansera mig som person 
från det jag gör” (15/10-17). Detta visar hur jag utforskande tillämpar den mentala träningens 
tankesätt i musicerandesituationer jag möter i vardagen. Att skala av och försöka skilja på vad 
jag gör och vem jag är som person, verkar hjälpa mig i min prestationsångest. Det verkar också 
hjälpa för att utveckla mig sångtekniskt. I loggboken uttrycks: ”Jag upplever även att min sång 
är friare och att jag är mer förlåtande mot mig själv i det jag gör.” (15/10-17). Att min sång 
beskrivs som friare kan innebära att jag sångtekniskt nu kan tillämpa tekniker som annars 
hämmas vid en spänd kropp, negativa tankar eller ett stressat sinne. Den mentala träningen 
verkar bidra till ett erfarande av trygghet och frihet i mitt musicerande, vilket förändrar min 
livsvärld då jag blir bättre på att försätta mig i ett önskat fokus när jag musicerar. Livsvärldens 
förändring kan också bero på det aktiva utbytet av negativa tankar mot positiva, vilket gör mitt 
musicerande mer njutbart och givande. Att rensa bort negativa tankar kan verka för ett 
närmande av mig själv och skapa en mer direkt kanal till min egna musikaliska kommunikation. 
Insikten att jag bara vill vara, som ovan nämnt, kan också agera avgörande faktor för 
livsvärldens förändring. Att i musicerandesituationer agera mer förlåtande mot mig själv, verkar 
öppna upp för utveckling ur ett musikaliskt och sångtekniskt perspektiv.    
 
Under arbetet med självförtroende skedde en förändring kring hur jag under ett träningspass 
hanterade distraherande ljud utifrån. Då distraktionen inträffade rycktes jag ut ur mitt mentala 
träningsfokus, för att sedan lyckas samla mig och återgå till träningen i ett koncentrerat tillstånd. 
I loggboken beskrivs hur jag blev: ”stressad först, men sen lugn när jag bestämde mig för att 
det var tryggt och att jag skulle fortsätta” (19/10-17). Vidare i loggboken sker en reflektion 
kring vad som hände: ”När jag tänkte ’stress’ kände min kropp det, men sen när jag bestämde 
’lugn och trygg’ blev jag det i kroppen också. Det upplevde jag ganska tydligt.” (19/10-17). 
Detta visar hur orden återigen har en stor inverkan på hur min kropp reagerar på tanken. Lugn 
och trygg är ord som associeras med avslappning för min kropp. Citaten tyder på en 
beslutsamhet och större kontroll över stresskänslorna än tidigare.  
 
4.2.4 Förebilder  
I arbetet med förebilder har det främst dokumenterats positiva tankar och känslor. I loggboken 
tas även upp hur det kändes möjligt att överta mina förebilders egenskaper. Det visar en tro på 
att jag själv kan uppnå det jag vill och att jag har makten över min egen utveckling. Det som 
enligt loggboken främst gjort intryck på mig, är minnen av tidigare framträdanden då jag 
fungerat som en förebild för mig själv. I övningen fick jag tid att sätta mig in i ett positivt minne; 
hur det kändes, såg ut, lät, eller doftade. Omnämnda hjälpmedel för att iscensätta minnet 
fungerar enligt loggboken mycket bra. En insikt har infunnit sig: 
  

”Det	är	bara	jag	som	sätter	gränser	(förr)	men	nu	börjar	det	kännas	som	att	jag	
KAN!	Jag	har	massa	i	mig,	som	väntar	på	att	få	släppas	ut	och	utvecklas.	Känner	
mig	positiv.”	(25/10-17)	

 
De positiva minnen jag tar fram under träningen verkar motiverande och bidrar till en lust att 
vilja utvecklas. Det finns också en etablerad tro på vad jag kan till skillnad från tidigare 
dokumenterat material i träningen. Under denna vecka finns också en brist av anteckningar 
kring spänningar i skuldror och axlar jämfört med tidigare, vilket kan tolkas som att kroppen 
generellt är mer avslappnad. Den avslappnade kroppen verkar bidra till att gynna min sceniska 
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prestation. Den verkar också gynna mig ur ett sångtekniskt perspektiv. Efter ett genrep inför en 
konsert beskrivs följande: 
 

”	Jag	känner	att	jag	kan	hantera	min	nervositet	på	ett	annat	sätt	nu.	Som	att	jag	
har	en	större	tillit	till	mig	själv	och	jag	kom	på	att	jag	kunde	njuta	på	scenen!	Jag	
kände	mig	grundad	i	min	kropp	och	säker	på	det	jag	gör.”	(27/10-17).		

  
Beskrivningen att vara grundad i kroppen tyder på en avslappnad kropp, vilket möjliggör för 
ett friare musicerande, det vill säga ett musicerande jag själv har kontroll över samtidigt som 
jag kan överlämna en del av mig åt det okända. Vidare beskrivs hur jag upplevde mig säker på 
det jag gör, vilket kan innebära en upplevd trygghet ur ett sångtekniskt och musikaliskt 
perspektiv. Enligt citatet verkar jag ha större tillgång till olika sångtekniska färdigheter då jag 
musicerar, då jag upplever mig avslappnad och trygg. Ovan nämnda saker kan bidra till att 
nervositeten upplevs som mer hanterbar. I loggboken dokumenteras en upplevelse av att jag får 
bättre kontakt med kroppen i form av avslappning, vilket också verkar påverka mitt 
musicerande. Att nya erfaranden gjorts med hjälp av positiva minnen, har skapat en insikt om 
att jag redan besitter de egenskaper jag vill ha.   

4.3 Trygghet genom visualisering  
Under perioden med mental träning läggs mycket fokus på visualisering av övning och 
konserter. Under den här tiden finns ett flertal synliga mönster hur trygghet etablerats i kropp 
och sinne.  
 
Ett av mönstren som blivit synliga i loggboken handlar om positivt tänkande. Den positiva 
inställningen kan ha kommit då en större inre trygghet nu grundats i mig. I loggboken förs ofta 
anteckningar som antyder en progression vad gäller avslappning, självbild samt en trygghet i 
att visualisera. Denna upplevda trygghet verkar positivt på min sångtekniska övning. I 
loggboken nämns hur jag visualiserar olika tekniska passager i en låt samt att det upplevs 
gynnsamt. Att visualisera och tänka sig hur rösten känns, låter och fungerar, kan bidra till 
utveckling ur ett sångtekniskt perspektiv. Vidare beskrivs i loggboken hur jag upplever att jag 
lättare kan: ”skifta fokus från kör till solo” (12/11-17). Citatet antyder hur bytet från kör till ett 
soloframträdande upplevs lättare i konsertsammanhang, vilket visar hur visualiseringen och 
AMT bidrar till ett bättre sångtekniskt och mentalt fokus. I loggboken återfinns positiva tankar 
och anteckningar om min prestation och övning. Mängdträningen av visualisering under 
veckornas gång kan vara en bidragande faktor till den positiva attityden. Den kan också vara en 
orsak till min upplevda trygghet i att visualisera. Under veckorna av visualisering inför en 
konsert, skulle jag ta fram en bild av hur jag själv ville se ut och låta på konserten. I loggboken 
beskrivs: ”Jag är väl förberedd och jag ser mig själv stå på scenen med bestämd hållning och 
en inbjudande attityd.” (5/12-17). Citatet är ett exempel på hur visualiseringen bidrar till 
skapandet av trygghet i min livsvärld. Visualiseringen verkar ge resultat. Efter framförandet 
citatet syftar till beskrivs följande: ”Det känns som att jag hanterat allt så mycket bättre. Jag har 
kontroll över mitt framträdande och kan ändå lämna plats åt det oväntade och skapandet i 
stunden.” (8/12-17). Detta påvisar hur visualiseringen hjälper mitt musicerande samt min 
sceniska prestation och upplevelse att bli bättre, då jag genom förberedelse och ett fokuserat 
sinne i stunden har tillgång till önskad sångteknik, samtidigt som jag kan existera med publiken 
och musicera i nuet. Att ta fram och visualisera egenskaper hos mig själv som jag tidigare inte 
upplevt, kan ge egenskaperna möjlighet att få integreras i kroppen. Detta kan bidra till nya 
erfaranden och en mer positiv syn på mig själv som person och omvärlden. Enligt citaten ovan 
visar sig en för mig ny bild av den sceniska prestationen, hur jag vill att den ska vara och hur 
den faktiskt blir. I loggboken skrivs: ”jag är värd platsen” (6/12-17), vilket kan visa hur trygghet 
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och stabilitet etablerats, då jag ser mig som värdig att stå på scen. Ett vidare beskådat mönster 
är hur jag upplever övningarna som lättare att ta till mig. Den positiva synen på mig själv kan 
bidra till ökandet av motivation samt en stärkt självbild. Visualiseringen av konserter bidrar 
också till en trygg och grundad syn på mig själv på scenen.  
 
Visualiseringen av mig själv i olika sammanhang verkar bidra till en förändring av min 
livsvärld. I loggboken uttrycks hur jag utvecklat en slags artist-person som jag kan tillämpa då 
jag står på scenen. Erfarandet av de olika visualiseringarna har skänkt en positiv syn av mig 
själv i samband med sceniska framträdanden. I loggboken skriver jag vid ett tillfälle: ”Känns 
som att jag blir bättre o bättre på att plocka fram artist-Elin på scen!” (14/12-17). Artist-Elin 
som omnämns, visar hur mina erfaranden av den mentala träningen skapat en ny syn av mig 
själv på scenen vilket på så sätt förändrat min livsvärld. Vid ett flertal tillfällen i loggboken har 
också nämnts hur jag lärt mig skilja på saker jag gör och vem jag är som person. Skapandet av 
en karaktär där jag går in i en roll på scenen, kan bidra till en distansering av vem jag är och 
vad jag gör. Det kan verka gynnsamt då den sceniska prestationen i efterhand blir lättare att 
analysera och förbättra, utan att ödelägga för exempelvis självkänslan. Genom att gå in i en roll 
på scen kan den nya trygga livsvärlden fortsätta att utvecklas.  
 
I arbetet med visualisering uttrycks tankar som: ”jag känner mig tillfreds” (11/12-17) eller ”Jag 
tror på mig själv!” (11/12-17). Detta tyder på en etablerad stabilitet i mitt inre jämfört med vid 
början av den mentala träningen. De nya erfaranden jag gjort har utvidgat mig själv och min 
livsvärld, då det nu beskrivs en större upplevd trygghet. Under veckorna av visualisering 
beskrivs en upplevelse av förändring. Förändringen består av en större upplevd tillit till mig 
själv samt en känsla av större närvaro. I loggboken uttrycker jag: ”Jag känner tillit till mig själv. 
Det har hänt något i mig och i min kropp o mitt sinne.” (13/12-17). Visualiseringen kan ha 
bidragit till ökandet av tillit till mig själv, vilket kan bidra till skapandet av trygghet.  

4.4 Trygghet vid framträdanden 
Under perioden med mental träning har jag genomfört sceniska framträdanden. Några av dem 
har dokumenterats i form av loggbok samt videodokumentation vid ett tillfälle. Nedan beskrivs 
inre och yttre förändringar i samband med dessa situationer.  
 
I samband med sceniska framträdanden sker enligt loggboken en inre förändring. Exempel på 
detta är förändringen i mitt bemötande av nervositet, som nu förstås på ett annat sätt än tidigare. 
I loggboken uttrycks hur nervositet försöker ses som något positivt och som hör till ett sceniskt 
framträdande. Nervositeten bemöts och hanteras med hjälp av olika mentala verktyg. Exempel 
på mentala verktyg som tillämpas i samband med en konsertsituation är: mentala bilder, 
visualisering av det mentala rummet samt ord som ger mig positiva associationer. Enligt 
loggboken hjälper dessa verktyg mig att uppnå en önskad konsertupplevelse. I loggboken 
framkommer att jag visualiserar en sångteknisk passage innan en konsert. Visualiseringen 
verkar göra mig sångtekniskt förberedd och på så sätt tryggare inför ett framträdande. 
Återkommande ord som tillämpas innan jag går på scen och som har en rogivande inverkan på 
mig är orden lugn, trygg och närvarande; dokumenterat flertalet gånger i loggboken. Enligt 
analys av loggboken försätter de här orden kroppen i ett lugnare tillstånd, likaså då de brukas 
utanför ljudspåret jag lyssnar på i samband med den mentala träningen. Till skillnad från 
tidigare kan orden nu tillämpas i ett sammanhang utanför ljudspåret. Likaledes fungerar det 
med visualiseringen som nu också tillämpas självständigt utan ljudspåret. Det visar hur 
träningen ger effekt. Ett synbart mönster är även hur visualiseringen av det mentala rummet 
sätter kropp och sinne i ett lugnt men fokuserat och öppet tillstånd. I loggboken beskrivs en 
känsla av att befinna sig på scen och i den egna världen, men: ”ändå ha en kanal och kontakt 
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utåt som jag kan kommunicera med till publiken.” (12/11–17). Nervositet kan alltså hanteras 
bättre än tidigare med hjälp av de olika mentala verktyg som tillämpas. En inre förändring har 
skett i hanteringen av nervositet. 
 
Ett synligt mönster är hur förberedelse och att kunna materialet utantill påverkar det sceniska 
framträdandet positivt. Ord som ”tillit till mig själv” (27/10-17) och ”grundad i min kropp och 
säker på det jag gör” (27/10-17) påvisar en etablerad trygghet. I loggboken beskrivs 
scenupplevelsen som njutbar och följande har dokumenterats: ” Jag behöver inte heller vänta 
på bekräftelse av publiken eller andra – jag kan tänka att jag är bra ändå.” (27/10-17). Detta 
visar också hur en inre trygghet etablerats med den mentala träningen. Den inre trygghet och 
tro på mig själv som person och musiker kan vara en orsak till att prestationsångest inte finns 
dokumenterat i sammanhanget. Vid introt till en sång under en konsert dokumenterades att jag 
tänkte tankar som: ”Nu ska jag ge er en bit av mig och min sång” (8/12-17), vilket visar hur jag 
fokuserat kan samla min energi till att dela med mig av musiken. Den trygghet och samlade 
energi är också synlig i videoklippet vid en scenisk prestation, då jag lugnt bemöter publiken. 
Denna erfarna trygghet kan bero på att jag lärt mig skilja på självkänsla och självförtroende. I 
loggboken skrivs ”jag hör hemma där” (12/11-17) vilket syftar till att stå på scenen. ”Jag är ju 
redo och den scenen är min. Jag kan!” (12/11-17). Detta visar en upplevd trygghet i samband 
med en scenisk prestation och en vilja att stå på scenen.  
 
Det finns numer en trygghet och acceptans att nervositet förekommer i samband med sceniska 
framträdanden. I loggboken skrivs: ”Jag tillåter mig vara nervös. Känna pulsen. Bli taggad. 
Vilja sjunga mitt bästa för stunden.” (8/12-17). Att vilja sjunga det bästa för stunden, visar ett 
etablerande av acceptans samt en förändring av min livsvärld. Istället för att sätta höga krav 
som bidrar till prestationsångest, kan jag känna in stunden och göra mitt bästa utifrån de 
förutsättningar som finns där och då. Den tillåtande attityden kan minska min prestationsångest 
och se nervositeten som något som hör till en scenisk prestation, vilket verkar göra mig lugnare 
och mer öppen för det oväntade. 
 
Vid ett tillfälle har jag filmat mig själv då jag övar i ett av skolans övningsrum i början av 
perioden med AMT. I videon, som enbart filmar min överkropp, uttrycker mitt ansikte flertalet 
grimaser och mina axlar verkar uppenbart spända. Detta kan innebära att sången är tekniskt 
utmanande, eller att jag inte är nöjd med det jag för tillfället presterar och finner en svårighet 
att acceptera det. En missnöjdhet uttrycks också i slutet av videon då jag sjungit klart, vilket 
kan innebära en negativ samt negativ bedömning på vad jag just presterat. I loggboken återfinns 
anteckningar från samma datum. Då uttrycks en stor trötthet på att prestera och en önskan att 
bara få vara. Det beskrivs även som att min kropp jobbar emot mig och att jag upplever 
spänningar i axlar och nacke, vilket kan bekräftas i videon. Ett sceniskt framträdande 
dokumenterades också med video. På videon kan de inre tankarna och upplevelsen av hur det 
sceniska framträdandet var, även bekräftas visuellt. En synbar förändring är hur kroppsspråket 
förmedlar trygghet och säkerhet. I loggboken skrivs följande: ”När nervositeten går upp 
accepterar jag den och ser den (har börjat se) som en peppig känsla. Som att min kropp gör sig 
redo för scenen.” (12/11-17). Enligt videoobservationen uttrycker kroppen stabilitet och 
förmedlar trygghet. Detta förmedlas bland annat genom att benen står brett isär och axlarna är 
sänkta. Hållningen är öppen och upprätt, vilket kan förmedla en trygghet utåt mot exempelvis 
publiken. Blicken är stabil och ser ut mot publiken i ett uttrycksfullt ansikte som inte räds att 
möta deras blickar. Det yttre visuella kan sammankopplas med loggbokens anteckningar inför 
samma tillfälle. Enligt loggboken uttrycks en glädje att stå på scenen ”och få bjuda publiken på 
min sång och historia för en stund.” (12/11 -17). Detta bekräftar hur blicken med säkerhet möter 
publiken och att en trygghet och självsäkerhet etablerats i mig. Den fysiska och mentala platsen 
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jag tar på scen är nu mer självklar, både fysiskt och psykiskt. Den inre upplevda tryggheten och 
motivationen som antecknats i loggboken, förmedlas ut till publiken med hjälp av kroppen. I 
loggboken beskrivs även hur scenen numer är en plats där jag hör hemma och hur jag upplever 
en stärkt mental kontakt med mig själv. Att den platsen är min kan bekräftas genom loggboken 
och den fysiska positionen som intas på scen då jag ska uppträda. I videon från övningsrummet 
var mina axlar spända och det återfanns grimaseringar i ansiktet, vilket kan försvåra den 
sångtekniska prestationen. I videon då jag sjunger inför publik har jag ett avslappnat ansikte, 
kropp, samt ett mer accepterande sinne, vilket kan påvisa hur AMT som metod hjälpt mig att 
skapa en trygghet då jag presterar. 

4.5 Sammanfattning 
Under rubriken fysisk och mental avslappning blottläggs de första veckorna med AMT som till 
stor del präglas av stress och osäkerhet i hur jag gör för att slappna av. Efter en tid med AMT 
visar sig avspänningen för mig och jag kan lättare hantera och acceptera de tankar som först 
störde mig i avslappningen. Detta verkar också hjälpa mig i mitt musicerande. Den stress som 
erfors hanteras också lättare med tiden, vilket kan bero på regelbunden övning.  
 
Under rubriken självbild fördjupas mitt arbete med mig själv. Med hjälp av de verktyg AMT 
erbjuder, inleder jag ett arbete i att stärka tron på mig själv och det jag gör. Jag beskriver en 
upplevd frustration, vilket kan bero på att jag vänder upp och ner på tidigare strukturer som 
funnits i mig och försöker omvandla dem. Denna frustrationen verkar leda till att jag erfar nya 
insikter om mig själv; att jag faktiskt är värdefull och att det är helt okej att prestera så gott jag 
kan. Insikten att jag duger även om jag inte ställer höga krav, bidrar också till en erfarad frihet 
i mitt musicerande. Jag verkar också sakta men säkert närma mig ett musicerande på en önskad 
nivå. Vilka ord jag talar till mig själv har en stor betydelse för vad jag också tänker om mig 
själv. Acceptans är något som etableras med insikten av att jag är bra som person, vilket leder 
till positiva upplevelser samt stärkt motivation. I arbetet med självbilden etableras också ett 
aktivt arbete mot att bryta negativa tankebanor som så småningom bidrar till en mer stabil 
vardag med ett positivt fokus.  
 
Kapitlet trygghet genom visualisering lyfter fram hur min syn på mig själv förändras med hjälp 
av visualiseringen. Ett erfarande jag gör är hur jag med hjälp av visualisering lättare kan 
distansera mig från vem jag är som person med min prestation i samband med sceniska 
framträdanden. Detta bidrar till att jag lättare kan ge mig själv kritik utan att skapa negativa 
erfaranden som trycker ner mig själv som person. Genom att visualisera hur en prestation ska 
gå, etableras också en trygghet på scen, då jag mentalt redan gjort ett framträdande innan det är 
dags på riktigt. Visualiseringen av tekniska passager verkar hjälpa mig då jag ska sjunga. Jag 
erfar även en stärkt förmåga att skifta i mentalt fokus i konsertsammanhang. Visualiseringen 
bidrar till att förbättra min sceniska prestation och upplevelse. 
 
Under rubriken trygghet vid framträdanden förändras mitt förhållningssätt till nervositet jag 
tidigare upplevt i samband med sceniska framträdanden. Genom att tillämpa olika mentala 
verktyg AMT gett mig, har känslan av trygghet visat sig för mig i min livsvärld. Mitt 
förhållningssätt till att stå på scen förändras, vilket kan bero på att jag lärt mig skilja på 
självkänsla och självförtroende. En orsak kan också vara mitt erfarande av nya AMT som 
metod, samt en ny utarbetad struktur i hur jag själv kan förbereda mig inför ett sceniskt 
framträdande. Denna metod kan vara en bidragande faktor till mitt erfarande av trygghet. Något 
som lyfts fram under rubriken är hur min erfarna trygghet också kan vara visuellt synlig genom 
kroppens sätt att uttrycka sig på scen. Tryggheten jag erfar sker på ett psykiskt såväl som ett 
fysiskt plan.  
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Perioden med AMT har påverkat mig och min livsvärld på många sätt. Till en början erfarade 
jag svårigheter att få kontakt med min kropp och mitt sinne, då negativa tankar samt höga krav 
på mig själv mest gav mig ångest. Under perioden av AMT har jag fått stanna upp, reflekterat 
och påbörjat ett förändringsarbete med min livsvärld, genom bland annat avslappning, 
självuppskattning och positiva minnen. Den personliga utvecklingen har lett till en ny erfarad 
trygghet i mitt musicerande på och utanför scenen. Efter AMT upplever jag mig vara en mer 
harmonisk person både på och utanför scenen. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till litteratur samt forskning. Vidare diskuteras 
arbetets betydelse och berör fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten inom området. 

5.1 Resultatdiskussion  
I detta kapitel lyfts olika aspekter av resultatet fram i en diskussion som utgår från min livsvärld 
samt mina erfaranden. De ämnen som lyfts fram är: vikten av avslappning, ordens kraft, den 
betydelsefulla självbilden, acceptansens betydelse samt egna reflektioner. 

5.1.1 Vikten av Avslappning  
Enligt resultatet upplevde jag i början av AMT en svårighet i att hitta en avspänd kropp. Vid ett 
fåtal tillfällen hittade jag plötsligt avslappningen, som visade sig för mig som ett fenomen bland 
mina stressade tankar. Ttidigare forskning menar att avslappning är en grundläggande del i 
mental träning, oavsett vad denna träning syftar till. Uneståhl (1981) menar att alla människor 
kan tillämpa avspänning som metod för att reducera oro och stress. Att min kropp plötsligt 
hittade avspänning, kan betyda att jag likt Uneståhl menar redan besitter förmågan att slappna 
av. Har alla människor verkligen möjligheten att hitta avspänning? Om alla likt Uneståhl påstår 
besitter möjligheten att slappna av, erfaras avslappning antagligen olika hos varje enskild 
individ. Kanske kan tidigare erfarenheter eller den egna kroppsuppfattningen en individ har, 
vara något som påverkar hur en individ erfar en avspänd kropp? Avspänning och mental träning 
bör enligt Connolly och Williamon (2004) samt Uneståhl (1981) övas regelbundet för att uppnå 
resultat. Enligt resultatet framkom att min kropp kanske inte var tränad i att slappna av, vilket 
kan ha varit en orsak till att jag upplevde en svårighet med det. Ur loggboken dokumenterades 
att fler kroppsdelar upplevdes avslappnade först efter en tid med AMT. Detta kan innebära att 
mängdträningen gav resultat. Kanske kan detta se olika ut för olika personer beroende på 
bakgrund, kroppsuppfattning, upplevelser, eller grad av stress? En person som upplever en hög 
grad av stress kanske behöver mer mängträning jämfört med en person som inte är stressad. 
Connolly och Williamon (2004) menar att mental träning kan hjälpa för hanterandet av stress i 
vardagen. Ur loggboken framkom att jag efter en tid med AMT lärde mig att kontrollera 
stressen, både vid avslappningen samt i vardagen. Andra personer som upplever en högre grad 
av stress kanske har svårare att hitta en avslappnad kropp på egen hand? För de människor som 
har en djupt rotad stress, kanske det krävs ytterligare metoder än mental träning som självhjälp 
för att må bättre. Det är inte säkert att AMT fungerar för alla individer. I resultatet framkom att 
avslappningen var något som hjälpte mig sångtekniskt. Spänningar i axlar, käke samt ansikte 
verkade påverka min sång i videon från övningsrummet. I videon från det sceniska 
framträdandet förekom inga grimaseringar i ansiktet eller spända kroppsdelar. Fagéus (2012) 
menar att en låg grundspänning aktiverar rätt muskler vid en prestation. Vidare benämner 
Connolly och Williamon (2004) negativa tankar som kognitiva symptom. Det kan vara så att 
jag i videon från övningsrummet besatt negativa tankar, vilket engagerade fler muskler än 
nödvändigt och påverkade sången. En faktor kan vara att min sångteknik inte var tillräckligt 
bra för låten jag övade på vid tillfället, vilket kan bidragit till ett kompenserande genom att 
engagera fler muskler än nödvändigt. I videon från det sceniska framträdandet var jag mer 
förberedd och kunde låten, samt hade en lägre grundspänning, vilket kan ha varit faktorer som 
påverkade bristen på spända muskler.  
 
Den stress jag enligt resultatet upplevde i samband med avslappningen kan ha förvärrats av 
mina höga krav och min upplevda prestationsångest. Lundeberg (1998) påstår att en destruktiv 
nervositet kan triggas igång efter ett misslyckat sceniskt framträdande, vilket kan leda till att 
negativa tankar utlöses. Detta reaktionsmönster skulle kunna appliceras på mitt erfarande kring 
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avspänning. Stressen som upplevdes i samband med avslappningen i början av AMT, kan ha 
triggats till ett negativt reaktionsmönster likt det Lundeberg nämner. Det kan också vara stress 
som påverkade mitt autonoma nervsystem, som Fagéus (2012) menar kan ge negativa effekter. 
Ett överdrivet fokus på hur stressad min kropp upplevdes vid avkopplingen, bidrog enligt 
resultatet till mer stress istället för att minska den. Fagéus berör hur negativa minnen påverkar 
oss medvetet eller omedvetet, vilket också kan varit en bidragande faktor till min negativa 
upplevelse i början av AMT. Dessa negativa minnen påstår han kan hävas genom att ersätta 
dem med positiva minnen och minnesbilder. Vidare menar Fagéus att stress kan bidra till ett 
tunnelseende. Bengtsson (2001) menar även att stress kan bidra till en minskad öppenhet vilket 
kan försvåra nya erfaranden. Kopplat till resultatet kan tunnelseendet ha gjort mig mindre 
närvarande och uppmärkssam kring om någon del i kroppen faktiskt slappnade av. Resultatet 
blev istället oroliga tankar, spända muskler och en stressad kropp där jag försökte prestera i 
avslappningen. Det kan för mig funnits en rädsla i att inte prestera perfekt, likt NE (2018c) 
påstår sker vid prestationsångest. Att prestationsångesten uppkom kan bero på att jag inte direkt 
behärskade uppgiften, vilket Connolly och Williamon (2004) påstår kan orsaka 
prestationsångest. Detta kan relateras till videon i övningsrummet, då jag besatt kognitiva 
symptom för prestationsångest i form av negativa tankar, likt Connolly och Williamon (2004) 
tar upp. Allan (2016) tar upp ett fixed mindset; ett fixerat tankesätt som bland annat värderar 
prestation och framträdande som en validering över sitt värde. Det kan vara så att jag till en 
början av AMT tillämpade detta tankesätt, vilket verkar bidra negativt till mig själv och min 
prestation. Kanske har AMT hjälpt mig att övergå till growth mindset; det rörliga tankesättet? 
Connolly och Williamon (2004) menar att negativa tankar kan bidra till sämre koncentration, 
vilket kan vara en bidragande orsak till min svårighet att slappna av. Tunnelseendet av stress 
försatte mig i en negativ spiral som missgynnade mig ur ett psykologiskt och musikaliskt 
perspektiv. Mängdträning samt tillämpandet av minnesbilder som gjordes regelbundet i AMT 
kan ha varit en bidragande faktor till att den negativa spiralen till slut hävdes. Relaterat till andra 
individer som upplever stress, kanske det kan finnas en risk att hamna i en liknande negativ 
spiral istället för att uppleva avspänning? För att undvika den negativa spiralen kanske det till 
en början behövs fler korta pass med fokus på avslappning, som efter en tid kan öka i längd.  

5.1.2 Ordens kraft 
Enligt resultatet visade det sig att brukandet av vissa ord var något som hjälpte mig att slappna 
av. Fagéus (2012) nämner på varje ljudspår orden lugn, trygg och närvarande. I boken tar han 
upp hur en låg grundspänning är väsentlig för att lättare kunna ta in ny kunskap. Vidare menar 
han att utövaren av AMT till en början ska lyssna på ljudspåren och öva enligt 
avslappningsmallen, för att sedan kunna leda sig själv till avspänning utan ljudspåret. I 
resultatet framkom att dessa ord fungerade som ett mantra för mig varje gång jag önskade en 
avspänd kropp och ett fokuserat sinne. Ur loggboken framkom att orden blev något jag 
tillämpade utanför ljudspåren, exempelvis innan ett sceniskt framträdande. Ordens påverkan 
var som ett fenomen då de försatte mig i en önskad sinnesstämning. Att det var just dessa ord 
som fick en så betydande funktion kan bero på mina tidigare upplevelser av orden i sig, men 
det kan likaväl bero på antalet gånger jag hörde dem under AMT. Jag tog in orden i min 
livsvärld och skapade nya upplevelser kring dem. I resultatet framkom att jag kunde tillämpa 
orden innan jag gick upp på scen, på scenen, i övningsrummet och övriga situationer. På så sätt 
förändrades min livsvärld i samband med mina sceniska framträdanden och jag upplevde en 
trygghet samt ett större lugn istället för nervositet. Olsson (2007) tar upp hur ordval är ett 
nyckelord för hur nervositet kan hanteras. En anledning till att dessa ord fungerade för mig, kan 
vara att jag upprepade gånger fått höra dem i ett avslappnat tillstånd, samt att kroppen associerar 
orden med det lugna tillståndet. I samband med sceniska framträdanden, hjälpte orden mig att 
hitta ett lugn andning och en närvaro i vad jag skulle göra för stunden. Ett sådant mentalt fokus 
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verkar också bidra till att ge mindre energi och fokus åt destruktiv nervositet, prestationsångest 
samt oro. Fagéus (2012) menar att positiva minnesbilder kan ersätta en negativ, vilket kan 
relateras till mitt bruk av orden. Istället för att ge utrymme åt negativa tankar och oro om hur 
det skulle gå på scen, tillämpade jag orden som en metod för att hjälpa mig hitta fokus samt 
skapa positiva rutiner innan ett framträdande. Connolly och Williamon (2004) menar att mental 
träning är personligt för varje individ; därför är det inte säkert att ordens kraft har någon verkan 
för andra individer överhuvudtaget. Om orden har betydelse och fungerar för en individ, är det 
inte säkert att samma ord ger samma verkan som de gjorde för mig. I resultatet framkom att jag 
bytte ut några ord under mitt arbete med självbilden, då jag inte upplevde att de första orden 
hade någon speciell inverkan på mig. Orden verkar alltså vara personliga och varje individ kan 
behöva hitta sina egna ord som fungerar för dem. Något som kan påverka hur de uppfattas kan 
vara tidigare erfarenheter och associationer. Att däremot skapa egna associationer till ord för 
att försätta sig i en önskad sinnesstämning, kanske kan vara värdefullt i flera situationer. Kan 
det vara så att de ord vi använder och hur vi talar till oss själva har en direkt och stor påverkan 
på vårt välmående? Om orden vi själva använder påverkar oss, borde de också kunna påverka 
människor runtomkring.  
 
I resultatet framkom att jag under perioden med AMT lärde mig att rikta ansvaret mot mig själv 
med hjälp av mitt språkbruk. Kanske kan en förändring av en individs språkbruk medföra en 
större självrespekt samt en positiv attityd mot sig själv både på in- och utsidan? Fagéus (2012) 
menar att ett språkskifte i hur en person talar till sig själv kan vara väsentligt i AMT, då det 
riktar ansvaret direkt mot personen. Allan (2016) är enig och påstår i tillägg att 
kommunikationen till en individ själv kan förbättra en prestation då hen har kontakt med sina 
känslor. Med hjälp av ett jagcentrerat språk menar Fagéus (2012) att individen själv kan påverka 
sin situation. NE (2018d) menar att mental träning kan tillämpas för att stärka självförtroendet, 
vilket ett jagcentrerat språk skulle kunna bidra till. Ur loggboken framkom en upplevelse av 
sättet jag lärde mig att tala till mig själv på gjorde mig lugnare, tryggare samt mer positiv. Bytet 
till ett mer jagcentrerat språk kan ha bidragit till ökandet av min självrespekt samt en större 
förståelse för mina behov och känslor, vilket kan ha bidragit till att förbättra mina sceniska 
prestationer. Uneståhl (1981) menar att mental träning innefattas av arbete med självanalys. Att 
medvetandegöra språkbruket kan vara en del i analysen som görs i arbetet med mental träning. 
Att ha en kontinuerlig dialog med sig själv kan blottlägga vad en individ vill, då språket gör att 
en person tvingas känna efter och lyssna på sina egna ord. Det är inte säkert att ett språkskifte 
gör lika stort intryck på en annan individ som det gjorde på mig. Kanske krävs det en viss typ 
av grundtrygghet för att kunna uppleva att ett språkskifte ska ge verkan? Allan (2016) tar upp 
hur ett negativt sätt att tala till sig själv skapar oro i hur koncentration eller fokus kan återupptas 
under en scenisk prestation. Det negativa sätt jag talade till mig själv skapade för mig 
prestationsångest och höga krav. Att bryta dessa mönster verkade positivt för mig. Det 
påverkade mig uppenbarligen i samband med mitt musicerande, då jag blev mer förstående och 
förlåtande i min egna prestation men också ur ett psykologiskt perspektiv då jag blev tryggare 
som person. Detta möjliggjorde för mig en musikalisk utveckling. Det kan vara så att 
språkskiftet jag gjorde kan ha påverkat mig i mötet med andra människor, då jag upplevde mig 
som lugnare och mer positiv. En person som utstrålar trygghet och inte fokuserar på negativa 
analyser av sig själv, kanske möjliggör för fler positiva möten med andra människor än en 
otrygg person? Om det stämmer, skulle det kunna innebära att möten med andra människor 
upplevs som mer givande. Att jag under perioden med AMT förändrade sättet jag talade till 
mig själv, kan ha bidragit till ett skapande av lugn och ett minskande av stress. Detta skulle 
kunna betyda att språket en individ tillämpar mot sig själv är betydande för hur avslappnad eller 
stressad den upplever sig vara. Kanske påverkar det i sin tur omgivningen? Om en person 
utstrålar ett lugn kanske det också påverkar människor runtomkring till att bli mer harmoniska 
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i personens närvaro. Det kan vara så att språket har betydelse för utvecklandet av trygghet, lugn, 
stabilitet, självrespekt samt självbild.  

5.1.3 Den betydelsefulla självbilden  
I resultatet framkom att jag, i sitautioner då jag presterade, kunde skilja på min självbild och 
självkänsla, det vill säga vem jag är som person och vad jag gör. Jag lärde mig att tillämpa ett 
slags utifrånperspektiv som tillät mig kritisera min prestation utan att nedvärdera mig själv som 
person, inte minst i situationer då jag musicerade. Detta utifrånperspektiv och insikten att jag 
inte är min prestation mynnade ut i ”Artist-Elin”; en beskrivning i resultatet utifrån att jag antog 
en roll då jag gick upp på scen. Att anta en roll på detta sätt kan vara värdefullt för distanserandet 
mellan min prestation och personlighet. Lundeberg (1998) tar upp hur alla människor har en 
övre samt undre gräns för vilken typ av prestation en person kan acceptera hos sig själv. Vidare 
menar han att negativa tankar kan hindra den övre gränsen från att höjas. Kanske är det så att 
ett positivt utgångsläge i hur jag ser på mig själv och min prestation faktiskt har höjt min gräns 
för vad jag accepterar hos mig själv? De kognitiva symptom som negativa tankar eller ångest 
som Connolly och Williamon (2004) refererar till verkar drastiskt ha minskat för mig efter 
perioden med AMT. Istället har de ersatts med positiva tankar, acceptans och en upplevelse av 
lyckade sceniska framträdanden. Allan (2016) menar att det finns ett direkt samband mellan 
självförtroende och framgång. Kanske är det så att rollen som Artist-Elin bidrog till ett större 
självförtroende, möjliggjorde för att prestera på topp, vilket på så sätt gav en lyckad scenisk 
upplevelse. Utifrån videon från mitt sceniska framträdande i resultatet, verkar framgång 
uppnåtts med hjälp av en stärkt självbild, positivt tänkande samt rollen som artist. Fagéus (2012) 
beskriver självkänsla och självförtroende som delar av en självbild, vilken innebär hur vi ser på 
oss själva, vad vi kan samt vilka vi är. Efter att ha genomfört AMT är det uppenbart att en ny 
roll jag antar har utformats då jag står på scen. Uppenbarligen har denna roll en stor inverkan 
på mig och min livsvärld. Utöver rollen som artist-Elin gav AMT insikter om att jag är värdefull 
som person oavsett vad jag presterar. Det har bidragit till ett stärkande av min självkänsla och 
mitt självförtroende, vilket har visat sig vara gynnande i musicerandesammanhang. Att tro på 
sig själv och se positivt på sin prestation kan likt Allan (2016) menar bidra till en positiv 
påverkan på prestationen. I videon då jag befann mig i övningsrummet hade jag 
prestationsångest, vilket där och då inte resulterade i någon speciell framgång. Skiljandet på 
person och prestation kan vara en lärdom att ta med in på andra områden, exempelvis i 
arbetslivet eller i mötet med andra människor. Prestationen kan bli lättare att förhålla sig till om 
en individ inte blandar ihop den med personliga egenskaper. Att skilja på prestation och person 
kan bidra till en större känsla av trygghet och självsäkerhet. Kanske kan det även bidra till ett 
mer rationellt arbete och mindre dömande av något en person gör, och inte minst angående det 
en individ själv gör. Självbilden påverkar uppenbart hur jag förhåller mig till min prestation. I 
AMT och arbetet med självbilden visade sig många känslor, negativa tankar och stress för mig. 
Det är svårt att veta varför känslorna som visade sig för mig uppkom och om det grundade sig 
i en sviktande självkänsla eller ett dåligt självförtroende. Att känslorna visade sig för mig i min 
livsvärld kan likt Fagéus (2012) beskriver, rota sig djupare än jag vid en första anblick förstår; 
från upplevelser i min barndom eller skoltid som påverkat min livsvärld till vad den är idag. Då 
självbilden är formad av tidigare erfarenheter och upplevelser, är det säkert ett tidskrävande 
arbete att försöka förändra den. För att förstå de känslor som kan visa sig behövs det troligtvis 
professionell hjälp för att de ska kunna bearbetas och förstås. För många personer som inte 
förstår vad som kan lockas fram ur det inre, är det säkert en stor utmaning att genomföra AMT 
på egen hand.  
 
De sceniska prestationer jag gjort under perioden med AMT skedde på en plats där jag generellt 
upplever trygghet, vilket kan ha underlättat min process att utveckla trygghet på scen. Kanske 
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skulle det sett annorlunda ut om jag befann mig på en ny plats och genomförde samma arbete. 
En fråga att ställa är om de olika grupper en individ möter har någon direkt inverkan på 
självbilden? Enligt Lundeberg (1998) är nervositet något som påverkas av inre och yttre 
förhållanden. Fagéus (2012) nämner sociala förhållanden som något som kan påverka 
självbilden. Kanske är det så att den miljön en individ befinner sig i har större betydelse för 
självbilden än hen tror? Om en människa med dålig självbild möter en grupp människor som 
inte är accepterande, kanske nervositet och negativa känslor lättare kan infinna sig. Att därför 
befinna sig bland människor som accepterar varandra, kan vara viktigt för stärkandet av 
självbilden, då acceptans och ärlighet får flöda fritt. I resultatet framkom hur jag vågade blicka 
ut över publiken. På scen finns inga garantier för om publiken är accepterande eller ej; en faktor 
en musiker inte rår över. Däremot finns möjligheten att i en sådan situation tillämpa acceptans 
som förmåga; att ändå kunna existera och musicera oavsett vad publiken anser om min 
prestation. Kommunikation med sig själv, förståelse och acceptans visade sig vara viktiga delar 
i min individuella utveckling i AMT. Dessa begrepp kan också fungera som nyckelord för att 
minska nervositet och utvecklas i exempelvis en ensemble. Om det är en grupp som inte har ett 
öppet och tillåtande klimat kanske självbilden också lättare sviktar? Kanske en sviktande 
självbild blir mer stabil i en grupp där människor tror på varandra? Arbetet med självbilden är 
komplext och kan ta tid. Fagéus påstår att ärlighet är grundläggande för utvecklandet inom 
AMT. Att låta det ta tid kan vara viktigt för att helt och fullt kunna vara ärlig mot sig själv, både 
i en musikalisk och personlig process. För att möjliggöra en utveckling av självbilden och 
livsvärlden kan det vara viktigt att omges av människor som går att lita på. På så sätt kan det 
bli lättare att gå tillbaka till sakerna själva, som exempelvis känslor som Bengtsson (2001) 
menar.  

5.1.4 Acceptansens betydelse 
I resultatet framkom acceptans som en stor insikt, vilket påverkade och förändrade min 
livsvärld. Paulander (2011) tar upp hur mening är väsentligt för att förstå sig själv, andra 
personer eller varför saker sker. I arbetet med självbilden har jag erfarat en större förståelse av 
mig själv som individ och på så sätt skapat en ny mening med mitt musicerande. Genom 
acceptans och förståelse av min livsvärld har musicerandet blivit mer njutbart. Trots att jag 
kanske endast påbörjat ett förändringsarbete med mig själv, har acceptans bidragit till skapandet 
av mening. Att agera storsint över sin person eller prestation kan vara värdefullt i flertalet 
anseenden. I resultatet framkom att jag först inte hittade rätt spänningsnivå i situationer då jag 
exempelvis slappnade av eller musicerade. Detta exemplifieras i videon från övningsrummet 
eller i avslappningsövningarna, då jag spände mig. Fagéus (2012) menar att det är viktigt att ge 
sig själv tid att känna in övningarna i AMT, vilket för mig till en början var svårt då fokus 
främst låg på att komma vidare eller prestera i en övning. Först då jag agerade mer accepterande 
mot mig själv kunde jag också tillämpa det i musicerandesituationer. Fagéus (2012) menar att 
avspänning ligger till grund för att kunna musicera fritt på sin egen högsta nivå. Enligt 
Lundeberg (1998) krävs rätt spänningsnivå i kroppen för att kunna uttrycka sig musikaliskt. I 
resultatet framkom att jag i samband med accepterandet av mig själv också blev mer 
avslappnad. Det kan vara så att det finns ett samband mellan avslappningen, acceptansen och 
det positiva språkbruket. Resultatet tyder på att jag tillämpade avslappning och affirmerade ord 
innan jag gick upp på scen, vilket kan ha påverkat min kropps spänningsnivå och i sin tur mitt 
musicerande. För att hitta rätt spänningsnivå kan mängdträning likt Fagéus (2012) menar vara 
värdefullt. Det kan också krävas en uppmärksamhet av utövaren i hur mycket avslappning som 
behövs. Att ge sig själv tid, inte ställa krav samt vara accepterande i sin egen utvecklingsprocess 
kanske därför kan vara värdefullt. Utifrån den stress jag beskrivit i loggboken, kanske mer tid 
hade behövts för att känna in min egen kropp i början av AMT? Då kanske de kroppsliga 
spänningarna som framkom i videon i övningsrummet, kunde ha undvikits vid ett tidigare 
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stadie. Likaså gäller tunnelseendet och stressen Fagéus nämner. En problematik som kan uppstå 
när en individ utför AMT på egen hand, kan vara svårighet i att hitta ett konkret 
tillvägagångssätt för hur avspänning kan uppnås. Om en individ inte känner sig själv, sin kropp 
och sitt sinne så bra, kan det vara svårt att veta när den rätta spänningsnivån Lundeberg (1998) 
nämner, infinner sig. Det kan vara just därför en individ ska ge sig själv tid inför övningarna, 
likt Fagéus (2012) påstår; för att lära känna sig själv. Om en individ inte alls känner sig själv 
bra, kanske det är ett bättre alternativ att gå AMT som en kurs, eller gå ihop flera stycken för 
att på något sätt kunna hjälpa varandra? Utifrån resultatet och min period med AMT, kanske 
andra erfaranden hade gjorts om mer tid hade lagts på avslappningsdelen i början.  
 
Kanske har jag endast skrapat på ytan i arbetet med blottgörandet samt utvecklingen av min 
självbild? Oavsett om så är fallet, har jag under en lång tid i mitt liv praktiserat ett kritiskt 
tänkande mot mig själv som person och min prestation. Negativa tankar, upplevelser och 
känslor är återkommande saker, då de är en del av livet. Att lära sig ett accepterande 
förhållningssätt till prestationer kan därför vara värdefullt. Kanske kan ett accepterande 
förhållningssätt bidra till en konstruktiv nervositet framför en destruktiv i 
musicerandesituationer, likt Lundberg (1998) tar upp. På så sätt bör musicerandet också 
upplevas tryggare och mer glädjefyllt. Acceptans för den individ jag är eller vad jag gör verkar 
vara en central del i ett vidare personligt arbete. Om en person agerar accepterande inför sig 
själv, kanske den inte blir lika påverkad av saker som sker runtomkring? Miljön en person vistas 
i skulle kunna vara en betydande faktor som påverkar hur hen erfar sitt jag och sina upplevelser. 
I vissa miljöer kan en upplevd trygghet kanske bidra till ett stärkande av självbilden, medan 
otrygga miljöer kanske påverkar självbilden negativt?  
 
I resultatet framkom att jag erfarade en trygghetsutveckling i mitt musicerande och att 
upplevelsen av prestationsångest avtog efter en stund med AMT. Kanske har tryggheten 
grundats i en mer stabiliserad självbild och ett utvecklat förhållningssätt till nervositet och 
prestationsångest. Connolly och Williamon (2004) menar att förberedelse kan ligga till grund 
för att minska prestationsångest. I de två videoinspelningarna från resultatet framkommer att 
jag har prestationsångest i övningsrummet, men inte i videon då jag sjunger på scenen. Kanske 
beror detta på graden av förberedelse eller vart jag är i utvecklingsprocessen? Eller att jag i 
videon från övningsrummet helt enkelt saknade de mentala verktyg som krävs för att kunna 
prestera på toppnivå, likt Allan (2016) nämner. En medvetenhet och acceptans i att det kan ta 
tid att prestera på topp kan vara värdefullt,  då det ibland behöver låta sämre för att också kunna 
utvecklas. Enligt Olsson (2007) är balans ett nyckelord för att hantera nervositet. Kanske denna 
balans även är betydelsefull i inlärningsprocessen för mig som sångare. Lundeberg (1998) 
menar att en individs upplevelse av en viss situation grundas i tidigare erfarenheter. Att jag 
upplevde prestationsångest då jag sjöng i övningsrummet kan bero på tidigare erfarenheter, 
exempelvis att utifrån höga krav kunna saker snabbt.   

5.1.5 Egna reflektioner 
I början av AMT hade jag ingen aning om hur mycket det skulle komma att påverka mig, min 
livsvärld och mitt förhållningssätt till mina sceniska framträdanden. Från att ha levt ett liv med 
mycket höga krav och prestationsångest, fick jag nu möjligheten att prova en metod och ge mig 
själv möjligheten av nya erfaranden. Efter att ha tillämpat metoden upplever jag att jag, istället 
för att fyllas av prestationsångest inför ett framträdande, har utformat strategier som gör mig 
lugnare och mer accepterande kring min prestation på scen. I samband med sceniska 
framträdanden går jag in i rollen som artist, affirmerar ord till mig själv för att försätta mig i ett 
önskat tillstånd, vilket är exempel på strategier jag utformat under perioden. En strategi är även 
medvetenheten i hur jag talar till mig själv, vilket påverkar min musikaliska utveckling.  Fagéus 
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(2012) tar upp hur ett syfte med AMT är att de olika stegen som genomförs till slut ska smälta 
samman och integreras i kroppen till en tyst kunskap. Detta skulle kunna betyda att de strategier 
jag lärt mig genom AMT och brukar inför ett sceniskt framträdande har blivit en ny, etablerad 
rutin i kroppen. Något som utifrån dessa strategier skulle kunna ses som en tyst kunskap är den 
upplevda trygghet som integrerats i min kropp. Med hjälp av de olika strategier jag utformat 
inför ett framträdande visar sig tryggheten för mig och gör den sceniska prestationen mer 
njutbar. Nya strategier som visat sig för mig är också mitt sätt att ge och ta emot kritik, riktat 
till mig själv. Jag har gått från att tänka övervägande destruktiva tankar om min prestation, till 
att aktivt betrakta den inre kritiken och försöka omvandla den till något konstruktivt. Connolly 
och Williamon (2004) menar att prestationsångestens orsak kan vara värdefullt att förstå för att 
kunna hantera den.  Kanske har min nya lärdom om prestationsångest också skapat en förståelse 
för den. I resultatet framkom att jag upplevde en stärkt mental kontakt med mig själv. Det 
framkom även att jag med hjälp av mentalt fokus kunde filtrera bort ljud som störde utifrån. Att 
rikta uppmärkssamheten mot något, och filtrera bort den yttre horisonten som Bengtsson (2005) 
tar upp, kanske kan möjliggöra för en utveckling av den inre horisonten; mitt inre. Den stärkta 
mentala kontakten kan bidra till bättre koncentration vilket kan gynna mitt musicerande. 
Kanske är den förbättrade mentala kontakten och fokuset ett resultat av att de olika stegen i 
AMT smält samman, som Fagéus (2012) nämner. Frågan är hur denna stärkta mentala kontakt 
kan bibehållas? Lillmåns (2007) nämner målprogrammering som något som kan vara positivt 
för musikers utveckling. Kanske kan min mentala kontakt bibehållas genom ett kontinuerligt 
och målinriktat arbete med mina nyvunna strategier? Det kan vara så att ett medvetet språkbruk 
också kan bidra till en fortsatt kontakt med mitt inre.  
 
Efter genomförd AMT är det synbart hur det kontinuerliga utrymmet för självreflektion som 
metoden skänkt mig, har bidragit till ett större utifrånperspektiv där jag kan betrakta mig själv 
från fler perspektiv. Utifrånperspektivet kan ha bidragit till en större vilja att utvecklas, då jag 
kan se objektivt på min prestation. Det har också bidragit till färre destruktiva tankar, då jag 
inte blandar ihop min prestation med min självkänsla. Bengtsson (2005) tar upp yttre horisont, 
vilket är utkanten av något en person för tillfället riktar blicken mot. Vidare nämner han den 
inre horisonten som exempelvis ett föremål med en kärna av egenskaper som betraktaren fyller 
det med. Utifrånperspektivet jag börjat tillämpa kan ses som ett vidgande av min yttre och inre 
horisont. Att få möjligheten att betrakta sig själv som ett fenomen utifrån kan vara värdefullt i 
fler aspekter än en scenisk prestation. Det kan även kopplas till det generella livet. Att kunna 
distansera sig själv till något och se på det med nya ögon kan vara betydelsefullt i flera olika 
situationer. Ett exempel kan vara i mötet med andra människor, konflikthantering, eller 
situationer då en person presterar och kan behöva se sig själv ur ett annat perspektiv. Detta kan 
innebära att AMT fungerar på fler arenor än den sceniska, då det också innebär ett personligt 
helhetsarbete som kan vara gynnsamt för många olika situationer i livet.  

5.2 Arbetets betydelse  
Denna studie har främst utgått från mig och min livsvärld samt mina egna erfaranden av AMT. 
AMT har visat sig vara betydelsefull för mig som person, musiker och lärare, då den bidragit 
till ett utvecklande av mig personligen och som sångare. Som musiker har det visat sig 
betydelsefullt då arbetet har gett mig nya insikter och strategier kring mina sceniska 
prestationer. Förhoppningsvis kan de erfarenheter jag gjort hjälpa mig i mitt yrke genom min 
nyvunna förståelse för vad som kan anses viktigt inför ett sceniskt framträdande. Min 
förhoppning är att mina lärdomar av studien kan implementeras i min undervisning på olika 
sätt. I mitt yrke som musiklärare kan insikten i hur jag själv hanterar olika situationer vara 
betydelsefull för kvaliteten på min undervisning, då jag tror att en trygg lärare lättare kan möta 
eleven och tillgodose hens behov. De nyvunna strategier som gjorts med hjälp av studien skulle 
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kunna vara betydelsefulla för elever och kollegor jag kan komma att möta i mitt yrke. Exempel 
på strategier är hanteringen av nervositet, förberedelse inför en prestation eller hanterandet av 
kritik. Arbetet kan komma att vara betydelsefullt i skolor och öppna upp för diskussion samt 
reflektion kring hur nervositet och otrygghet i nya sammanhang kan hanteras. 
 
Arbetet kan även ses som betydelsefullt för både musiklärare och lärare av andra slag, då elever 
ständigt möter situationer då de ska prestera på olika sätt, eller prata inför en grupp människor. 
Detta kan även inkludera lärare som dagligen ”står på scen” och undervisar i sitt yrke, möter 
kollegor, eller ställs i situationer då nervositet kan upplevas. Arbetet och AMT kan också vara 
betydelsefullt för, samt fungera som en ingång till diskussioner i arbetsgrupper om hur 
undervisningen kan förbättras genom att arbeta med sig själv som lärare. En personlig 
utveckling kan gynna en utveckling på ett proffessionellt plan.  
 
Arbetet kan även ha betydelse inom fler områden än inom musik. Yrkesgrupper som framträder 
på olika sätt och kommer i kontakt med större grupper kan finna arbetet betydande. Exempel 
på detta kan vara föreläsare, rektorer, eller människor i ledande positioner. Förhoppningsvis 
kan studien inspirera fler till att arbeta med sig själva i syftet att utvecklas personligt för att bli 
tryggare på plattformar där prestation inför en grupp människor förväntas. Att utgå från sig 
själv och utveckla den egna inre världen, kan också bidra till förbättrad arbetsmiljö, då en 
harmonisk och positiv person sprider energi som andra mår bra att omges av. Därför kan arbetet 
inspirera fler yrkesgrupper till att att jobba med sig själva med målet att bli trygga och fria att 
exempelvis prata inför en grupp människor 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Ett område som skulle vara intressant att utforska är hur AMT fungerar över en längre period. 
I denna studie bestod perioden med AMT endast av 14 veckor, men det skulle vara intressant 
att göra en liknande studie över exempelvis ett år. Kanske skulle det då dras andra slutsatser 
eller utformas nya strategier än de som lyfts fram i den här studien? 
 
I denna studie var det som lyftes fram hur jag såg på mig själv och mitt uttryck utifrån min 
upplevda trygghet. Men hur upplevde publiken detta? Det skulle vara intressant att undersöka 
om en scenpersons trygghet kan förmedlas, och hur den upplevs av en publik. Det skulle vara 
intressant att undersöka och lägga mer fokus på andra saker som förmedlas på scen, som inte 
har en direkt koppling till det konstnärliga eller musikaliska uttrycket. Den tryggheten jag 
upplevde på scen skulle kunna antas förmedlas till publiken. Studien kanske kan genomföras 
genom att ha en konsert där publiken får fylla i en enkät eller frågor kring hur de upplever 
trygghet eller annat som förmedlas från mig som artist. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att 
välja ut några personer för att sedan genomföra en intervju.  
 
Vad händer egentligen om AMT tillämpas i andra sammanhang? Den här studien har fokuserat 
mycket på AMT som självhjälpsmetod. Intressant att utforska vidare skulle vara hur AMT 
fungerar om fler genomför träningen gemensamt i grupp, exempelvis på en arbetsplats där en 
grupp inte fungerar. Skulle AMT kunna hjälpa gruppen att utvecklas, om alla ges möjligheten 
att samtidigt också utvecklas personligt? Språkbruk och kommunikation skulle vara intressant 
att följa i en sådan utvecklingsprocess, samt att se om AMT har någon påverkan på gruppen. 
En metod för detta kan vara att under en tid följa en viss grupps utvecklingsprocess. Ett 
alternativ är också att följa någon individ ur gruppen samtidigt, för att undersöka gruppens 
påverkan på individen.	
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Lillmåns,	C.	(2011).	Mental	träning	för	sångare	och	musiker	som	hjälp	vid	rampfeber	

(Examensarbete).	Jakobstad:	Utbildningsprogrammet	för	musik,	yrkeshögskolan	
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