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Sammanfattning 
Syftet	med	föreliggande	arbete	är	att	undersöka	vad	det	är	som	får	mig	att	bli	stressad	och	
spänd	när	jag	spelar	saxofon,	samt	hur	jag	erfar	avslappning	som	metod	för	att	motverka	
ett	spänt	saxofonspel.	Arbetet	genomsyras	av	följande	forskningsfråga:	Hur	kan	avslapp-
ning	öka	kroppslig	och	mental	medvetenhet,	 samt	 lösa	upp	 invanda	spänningar	under	
saxofonövning?	Utifrån	ett	 fenomenologiskt	perspektiv	har	 jag	genom	loggboksanteck-
ningar	undersökt	både	fysiska	och	mentala	upplevelser	som	framträtt	under	och	efter	ge-
nomförd	avslappning-	och	 saxofonövning.	 I	 resultatkapitlet	presenteras	de	 fysiska	och	
mentala	 förutsättningar	 vilka	 uppdagats	 genom	 avslappning	 och	 som	 direkt	 påverkat	
både	avslappnings-	och	 saxofonövning.	 I	 kapitlet	presenteras	även	den	kroppsliga	och	
mentala	medvetenhet	som	gjorts	och	som	bidragit	till	minskad	fysisk-	och	mental	stress.	
Vidare	presenteras	hur	avslappningen	både	kort-	och	långsiktigt	förändrat	mitt	förhåll-
ningssätt	till	både	saxofonövning	och	musicerande.	I	diskussionskapitlet	kopplas	resulta-
tet	till	tidigare	forskning	samt	övrig	relevant	litteratur.	Avslutningsvis	presenteras	fort-
satta	forskningsmöjligheter	inom	föreliggande	ämne. 
	
Nyckelord:	andning,	avslappning,	saxofon,	lärandeprocess,	loggbok,	fenomenologi 
	
 
Abstract 
The purpose of this study is to examine determinants of stress and tension in my own saxophone 
playing. I experience relaxation as a method to counteract practicing saxophone in a tense state. 
The study is based on the following research question: How can relaxation enhance physical 
and mental awareness, and solve habitual tension in playing the saxophone? From a phenome-
nological perspective, I have examined both physical and mental experiences that appeared 
during and after completed relaxation- and saxophone exercise, through a logbook. Physical 
and mental states were examined in relation to both my increased abilities of relaxation and my 
saxophone playing in general. Furthermore, the results section goes further into depth of how 
an increased awareness concerning bodily and mental experience decreased physical and men-
tal stress. Moreover, the implications of the present study presents how my saxophone practice 
and musical performances changed in line with the relaxation intervention over time. The re-
sults are linked to previous research and other relevant literature in the discussion chapter. Fi-
nally, suggestions on further research is presented. 
 
Keywords:	breathing,	relaxation,	saxophone,	learning	process,	logbook,	phenomenology 
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Innan	och	under	arbetets	gång	är	det	flera	personer	som	på	olika	sätt	bidragit	till	detta	
arbete.	Först	vill	jag	tacka	Johannes	Hatfield	för	jordnära	och	relevanta	kommentarer	och	
samtal.	Därefter	vill	jag	tacka	Daniel	Reid	som	på	ett	tryggt	och	inspirerande	sätt	hjälpt	
mig	att	närma	mig	saxofonspelet	utifrån	ett	helt	nytt	perspektiv.	Vidare	vill	jag	tacka	Anna	
Åkerlind	för	en	djupare	insikt	i	avslappning	och	kroppslig	medvetenhet.	Avslutningsvis	
vill	jag	också	passa	på	att	tacka	Kjell	Fagéus	som	genom	sin	föreläsning	och	sin	bok	fick	
igång	de	tankar	som	lett	fram	till	detta	arbete. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras min ingång i ämnet avslappning. Här presenteras även problemfor-
mulering, syfte samt frågeställning. 
 

1.1 Inledande text 
Klarinettisten Kjell Fagéus hävdade i ett föredrag, där jag närvarade, att låg kroppsanspänning 
är ett gemensamt drag hos många framgångsrika musiker. Han menar att det finns en direkt 
koppling mellan låg kroppsanspänning och musikalisk framgång. Dessa ord fick mig att fundera 
över mitt eget musicerande och min saxofonövning. När jag övar, har enskild lektion eller står 
på scen så känner jag mig nästan alltid stressad. I kroppen känner jag mig både spänd och låst, 
och tankarna rör sig okontrollerat. När jag övar på mitt instrument blir jag fort trött och lätt 
irriterad. Övningspassen blir därför ofta korta och ineffektiva vilket påverkar mig negativt även 
mentalt. Ineffektiviteten stressar mig vilket påverkar mitt övningsfokus till det sämre. Under 
övningspassen har jag även svårt för att prioritera bland det som faktiskt bör övas på och många 
gånger lämnar jag övningsrummet med en känsla av att jag fått för litet gjort. Kjell Fagéus ord 
har gjort mig mer medveten om min kroppsanspänning och med detta har jag också börjat förstå 
att jag har möjligheten att påverka min nuvarande situation till det bättre. 
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 
För att hitta kärnan till min höga kroppsanspänning måste jag söka inåt och detta under ett lugn, 
över en längre tid. Under de senare åren har det för mig blivit allt mer tydligt att hög kroppsan-
spänning och stress direkt nedsätter min förmåga i både inlärning och kreativitet. Då jag som 
musiklärarstudent undervisar yngre elever i saxofonspel vill jag försöka minimera kroppsliga, 
och mentala spänningar under deras saxofonspel. Spelar jag själv stelt och spänt är det stor risk 
att eleverna tar efter mig och själv börjar spela på samma sätt. Som lärare är min önskan att 
mina elever ska kunna musicera lugnt och avslappnat, så att de inte bygger upp spänningar eller 
oro. De perioder då jag känner mig avslappnad och har kontroll över min övning är stressen 
inte alls lika påtaglig och jag känner mig bra, kreativ och nöjd. Det finns alltså situationer där 
jag ser att jag har tillgång till det jag vill åstadkomma i mitt saxofonspel. Denna insikt påvisar 
att jag alltid har möjligheten till att spela på ett sätt där jag känner mig lugn och nöjd. 
 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vad det är som får mig att bli stressad och spänd 
när jag spelar saxofon, samt hur jag erfar avslappning som metod för att motverka ett spänt 
saxofonspel. Studien kommer att ha sin utgångspunkt i följande forskningsfråga: 
 
Hur kan avslappning öka kroppslig och mental medvetenhet, samt lösa upp invanda spänningar 
under saxofonövning? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant litteratur samt forskning över valt område. Kapitlet redogör 
även för det teoretiska perspektiv vilket ligger till grund för föreliggande arbete. 
 

2.1 Områdesorientering 
I detta avsnitt presenteras litteratur som är kopplad till stress, nervositet, andning, anspänning 
och avslappning samt mental träning. Slutligen kommer metoden Artistisk Mental Träning 
(AMT) presenteras. 

	

2.1.1 Stress, nervositet och andning 
Enligt Olsson är stress ”allt som tvingar en organism att anpassa sig till nya förutsättningar” 
(Olsson, 2017, s. 95). Författaren hävdar att stress i sig inte är dåligt, den har istället gett män-
niskan många av de unika egenskaper vi människor har. Blir stressen däremot för hög och pågår 
under längre tid får den motsatt effekt där den istället sänker människans möjlighet till anpass-
ning. Olsson delar upp stressen i tre typer: fysisk, känslomässig och mental1. Han menar dock 
att det ofta kan röra sig om en blandning av alla dessa då en person lider av något slags stres-
symptom. Författaren menar även att upplevda problem eller motgångar skapar obalanser vilket 
i sin tur också är en typ av stress. Kroppen prioriterar, enligt Olsson, alltid syreintaget högst. 
Andas en person i fråga mycket ineffektivt kommer dennes kropp lägga resurserna på att för-
bättra syreintaget. Detta innebär att en dålig andning leder till en högre grundstress. Vidare 
konstaterar Olsson att sämre andning leder till högre grundstress och med detta påvisar han 
också motsatsen: att bättre andning ger upphov till lägre grundstress. Fagéus (2012) menar att 
nervositet och brist på koncentration ökar i samband med ytlig andning då hjärnan förses med 
bristfällig mängd syre. Olsson (2017) hävdar vidare att kroppen under stress aktiverar den sym-
patiska delen av det autonoma nervsystemet2 vilket sätter kroppen i ett läge för att antingen 
strida eller fly. I detta tillstånd ökar hjärtpulsen och hjärnan får mindre blod till fördel för att 
muskler i ben och armar ska få mer blod. Lundeberg (1998) beskriver på liknande sätt nervosi-
tet, där författaren menar att nervositet är en biologisk reaktion för att få kroppen att slåss, fly 
eller låtsas vara död. McAllister (2013) menar vidare att andningen är kopplad till människans 
mentala tillstånd och att det är vanligt att vid stress hålla andan. Vidare påstår författaren att 
många musiker upplever att de inte har möjlighet att påverka andningen under framträdanden; 
de håller antingen andan eller andas högt uppe i bröstet. Djupandningen är, enligt McAllister, 
en kraftfull, naturlig metod vilken kan användas till att motverka stress och författaren hävdar 
vidare att denna typ av andning också hjälper hjärnan att fokusera bättre. Olsson (2017) menar 
vidare att hjärnan använder sig av 20 procent av kroppens syreintag vilket i sin tur leder till att 
hjärnan arbetar långsammare under lägre syreintag som följd av ineffektiv andning. 
 

2.1.2 Anspänning och avslappning 
Med grundspänning menar Fagéus (2012) det läge av fysikalisk och mental spänning som följer 
en människa under hennes vardag oavsett kroppsläge; det är inte den spänningsnivån en män-
niska uppnår under något slags prestation. Fagéus menar att det finns en koppling mellan mu-

 
1 ”Mental: psykisk, själslig” (NE, 2019a). 
2 ”Autonoma nervsystemet: den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans 

inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, mats-
mältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar” (NE, 2019b). 
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sikers låga anspänning och deras egen topprestation. Detta förklaras genom att en låg grund-
spänning enbart ser till att de mest nödvändiga muskler vid en prestation används. Vidare menar 
Fagéus att det vid ett tillstånd av lägre grundspänning också är lättare att musicera med sponta-
nitet och musikalitet. Fagéus delar in muskler i synergister, de muskler som aktiveras under 
prestation, respektive antagonister, vilka motverkar prestationen. Fagéus (2012) menar vidare 
att det genom visualisering3 går att lära sig kontrollera dessa två typer av muskelgrupper till 
fördel för att kunna musicera mer fritt. Schenck (2006) härleder till spädbarnets naturliga in-
gång till denna typ av preciserad muskelanvändning vilket han väljer att kalla muskelekonomi. 
Hans resonemang är snarlikt Fagéus men Schenck skriver följande om muskelanvändningen: 
 

När man undersökt effektiviteten i rörelser […] har man funnit att människor ofta 
slösar med styrka och spänner musklerna i onödan även i de enklaste rörelser – 
som att lyfta en gaffel, hålla i en bok, sitta i en stol. Det var inte bara så att för-
sökspersonerna tog i för mycket; de spände även muskler som inte behövdes un-
der rörelserna. (Schenck, 2006, s. 99) 

 
Enligt Schenck (2006) kräver utvecklingen av denna muskelekonomi både tid och medvetenhet 
och är, enligt författaren, ett livslångt arbete. Det räcker inte heller med att utveckla denna eko-
nomi enbart inom musicerande – den måste även appliceras i andra aktiviteter. Schenck menar, 
liksom Fagéus (2012), att denna korrekta avslappning möjliggör ett mer musikaliskt spel samt 
att musikern orkar mer då bara de absolut nödvändiga musklerna används. Det bästa sättet att 
öva sig i muskelekonomi är, enligt Schenck (2006), att öva på ett sådant sätt där styrka ideligen 
balanseras med avslappning. 
 

2.1.3 Mental träning 
Enligt Nationalencyklopedin är mental träning: ”träning med hjälp av psykologiska metoder” 
(NE, 2019d) och den började användas under 1900-talets början. Inledningsvis användes mental 
träning inom sportvärlden som en metod att psykologiskt förstå olika typer av idrottsaktiviteter. 
Till en början fungerade metoden som en mental repetition utan att den utfördes fysiskt. Senare 
kom begreppet mental träning att breddas till mer än enbart motorisk övning; det kom mer att 
användas i syftet att förbättra även övriga beteenden (NE, 2019d). Uneståhl (2001) menar att 
det inte går att förändra sin livsstil utan att ta hänsyn till de mentala processer, vilket författaren 
menar är tankar, känslor, inre bilder och så vidare. Författaren menar vidare att dessa mentala 
processer har makten att både hjälpa och stjälpa oss. Uneståhl hävdar vidare att mental träning 
är ett beprövat verktyg för att förändra dessa processer med syftet att leva ett bättre liv. Angelöw 
(1994) menar att den mentala träningen kan berika människors liv och förklarar begreppet som 
en mental övning där det är tankeverksamhet och träning som ligger till grunden. Författaren 
hävdar att fysisk träning ofta är kopplat till att uppnå resultat och där den mentala träningen 
istället handlar om att träna sig i ansträngningslöshet. Sammanfattningsvis förklarar Angelöw 
hur den mentala träningen paradoxalt kan hjälpa människor att åstadkomma mer men med 
mindre kraftansträngning. Detta påstående understöds av Uneståhl på följande sätt: ”kombinat-
ionen av optimal spänning i synergister och avslappning i antagonister ger avspänning som 
medför en ökad effektivitet samtidigt som energiåtgången minskar (avspänd effektivitet)” 
(Uneståhl, 2001, s. 40). 
 
Fagéus (2012) metod Artistisk Mental Träning (AMT) skiljer sig mot traditionell mental träning 
på det sätt att AMT fokuserar på scenframträdandet. Författaren lägger vikt vid att musicerande 

 
3 ”Visualisering: att åskådliggöra med hjälp av bilder” (NE, 2019c). 
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inte handlar om något slags tävling utan att det enbart handlar om att övervinna sina egna hinder 
för att istället kunna prestera och musicera fullt ut. Fagéus poängterar också att AMT, till skill-
nad mot traditionell mental träning, ser sårbarhet och känslighet som en kraft och möjlighet till 
att uttrycka sig inför publiken. Gemensamt med den traditionella mentala träningen hör av-
slappningen, effektiviteten som kommer utifrån avspänning, mentala bilder samt förmågan att 
se lösningar istället för problem. Författaren menar vidare att musikerns roll är att uttrycka 
känslor, skönhet och mänsklighet, och att tävling på intet sätt har något med detta att göra. 
Vidare hävdar Fagéus att det är vanligt att musiker ofta känner att de måste tävla samt prestera 
och att detta sänker kvalitén i musikerns uttryck. Författaren menar att denna musikaliska kva-
lité skall upplevas, ej mätas. Istället så ska denna kritiska processen ske under instrumentöv-
ningen, inte under själva framförandet. 
 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Benson och Proctor (2010) presenterar utifrån ett medicinskt perspektiv huruvida avslappning 
och meditation påverkar kroppen fysiskt. I en undersökning med 36 personer fann författarna 
att meditation har förmågan att påverka en rad kroppsliga förändringar vilka motarbetar stress. 
Forskningsresultatet visade att avslappning och meditation minskade syrekonsumtion i hela 
kroppen, bidrog till lägre hjärt- och andningsfrekvens samt lägre aktivitet av hjärnvågor. Detta 
bidrog bland annat till ökad uppmärksamhet, en ’lugnare’ hjärna samt ökad förmåga till att ta 
beslut. Syftet med studien, enligt författarna, var att bevisa hur det mentala tillståndet har för-
mågan att påverka kroppen. Benson (1993) sammanfattar metoden The relaxation response 
som ett sätt att motverka då kroppen, under stress går in i strida-eller-fly-tillstånd. Enligt för-
fattaren är det två grundläggande steg som krävs för att motverka stress enligt metoden: det 
första steget är att repetera ett ljud, ett ord, en fras, bön eller en muskulär aktivitet, och det andra 
steget är att passivt återvända till denna repetition då distraherande tankar uppenbarar sig. Detta 
ska enligt författaren förebygga stress. 
 
Hansson (2005) undersökte huruvida regelbunden avslappning påverkar musikers musicerande 
samt välbefinnande. Under en period om fyra veckor lät Hansson elva musiklärarstudenter 
jobba med avslappning fem gånger i veckan. Resultatet visade att fyra av studenterna upplevde 
lägre stressnivå och att sju av dem hade sänkt spänningsnivån. Vidare började även studenterna, 
enligt Hansson, reflektera över vilka muskler som behövde aktiveras och vilka muskler som 
inte behövde aktiveras under en särskild rörelse. Denna insikt var ny för studenterna vilka också 
kunde koppla denna överdrivna spänning till smärta i samband med instrumentövning. Hans-
sons studie visar också på att studenterna även applicerade den nya anspänningsmedvetenheten 
i vardagssituationer och kunde, tack vare detta, snabbt inringa spänningar och lösa upp dessa 
med hjälp av avslappning. På liknande sätt hävdar Connolly och Williamon (2004) att avslapp-
ning, med syftet att öka en musikers framförande, även fungerar som positiv inverkan på mu-
sikerns allmänna liv. Författarna menar, liksom Hansson (2005), att avslappningsövning ökar 
medvetenhet både fysiskt och mentalt vilket kan användas till att reducera muskelspänningar 
vilka stör den fysiska koordinationen under instrumentalspel. Connolly och Williamon påpekar 
att denna typ av avslappning ideligen kräver mental uppmärksamhet och att ett avslappnat, slött 
tillstånd har föga fördelar inför ett framförande. Hansson (2005) fann i sin studie att det enda 
negativa resultatet av avslappningen var att två av de elva studenter i studien erfor viss slöhet 
efter avslappningen. Connolly och Williamon (2004) poängterar vikten av att den avslappning 
som kommer att användas inför ett framträdande noga måste övas och utprovas innan den an-
vänds inför en avgörande prestation. 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 
Under denna rubrik presenteras de perspektiv vilka genomsyrar föreliggande arbete. Först pre-
senteras det fenomenologiska perspektivet och sedan separerat de valda, tillhörande begreppen 
livsvärldsperspektivet samt kroppens fenomenologi. 
 

2.3.1 Fenomenologi 
Bengtsson (2005) menar att fenomenologin inrymmer ett antal variationer men hävdar att det 
finns ett gemensamt fundament för variationerna, nämligen att fenomenologi är att ”gå tillbaka 
till sakerna själva” (Bengtsson, 2005, s.11). Som exempel på saker nämner författaren bland 
andra: matematiska eller logiska objekt, fysiska ting, känslor, kulturobjekt och sociala situat-
ioner. Dessa saker, hävdar författaren vidare, är också starkt förbundna till ett subjekt och att 
dessa saker alltid står i relation till någon. Sakerna kan alltså inte vara saker för sig själva utan 
måste alltid ha ett subjekt att visa sig inför. Författaren sammanfattar detta genom att hävda att 
det, inom fenomenologin, alltid råder ett symbiotiskt förhållande mellan subjekt och objekt. 
Grundaren av den moderna fenomenologin, Edmund Husserl (1859–1938) hävdar, enligt 
Bengtsson (2001), att en utgångspunkt i logik och lagar inte kan inrymma något slags psykolo-
gisk grund och att detta är ett problem. Istället tyckte Husserl att schemalagda och tillrättalagda 
problemlösningar skulle kritiseras till fördel för att vi istället skulle ”försäkra oss om hur före-
teelserna själva är beskaffade” (Bengtsson, 2001, s.24). Som vidare förklaring av detta menar 
Bengtsson att det enligt fenomenologin är viktigt att vetenskapliga teorier eller åsikter kritise-
ras, och att sakerna själva istället ska ges full rättvisa. Nationalencyklopedin förklarar begreppet 
fenomenologi på följande sätt: ”läran om det som visar sig för medvetandet” (NE, 2019e). Fe-
nomenologin är enligt Bengtsson (2001) en ickekonventionell forskningsmetod, om med metod 
menas riktning utifrån förutsatta principer. Istället ska dessa principer färgas av sakerna själva 
och i hur de visar sig. Sammanfattningsvis menar Bengtsson att fenomenologin kan vara ett sätt 
att förstå saker som erfarenheter utan att snedvrida dess egenskaper. 
 

2.3.2 Livsvärldsperspektivet 
Livsvärlden som begrepp förklaras av Bengtsson (2005) som den värld vi lever i med andra 
människor och där möjligheten till kommunikation existerar. I denna värld finns ej enskilda 
föremål eftersom att varje föremål är kopplat till flera andra. I människans intresse finns även 
föremål vilka i sin tur hänvisar bortom rådande situation. Alla föremål är kopplade till ett yttre 
perspektiv av appresenterade (betydelse enligt Bengtsson, 2005: medpresenteras) eller meder-
farna föremål. Bengtsson fortsätter att förklara att vi i livsvärlden besitter psykiska egenskaper 
men att exempelvis känslor inte är detsamma som förändringar i vår kropp. Här ger författaren 
också ett exempel där människans tänkande inte enbart är kopplat till neurologisk aktivitet. 
Bengtsson (2001) förklarar livsvärlden genom att ställa den emot den vetenskapliga tolkningen 
av vår värld. Författaren menar vidare att den vetenskapliga världen enbart har plats för fakta 
och den mekaniska sammankopplingen av dessa. I en sådan värld finns ingen plats för männi-
skan, menar Bengtsson, eftersom att en sådan värld inte ger människorna möjligheten att inte-
ragera och samtala; människorna skulle i den världen enbart bestå av de fysiska kropparna. 
Bengtsson (2005) menar vidare att den objektiva vetenskapen skapar en klyfta mellan veten-
skap och levt liv vilket leder till att vetenskapen tappar relevans i människors dagliga liv. Som 
reaktion till detta ses livsvärlden som en subjektiv-relativ värld till skillnad mot den vetenskap-
liga världen som, enligt Bengtsson, ses som objektiv-absolut. Denna objektiv-absoluta, veten-
skapliga värld existerar, enligt Bengtsson, som en värld i sig till skillnad från livsvärlden som 
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istället förstår världen utifrån upplevelsen i relation till ett subjekt. I detta fall menar Bengtsson 
subjekt som konkret perspektiv eller med något slags betydelse. 
 

2.3.3 Kroppens fenomenologi 
Bengtsson (2001) menar att det är omöjligt att varsebli en människa som enbart en kropp; han 
menar att denna teori, där kropp och subjekt som olika, rasar då teorin inte skulle kunna disku-
teras mellan personer om kroppen enbart varit fysisk. Med detta konstaterar författaren att det 
inte går att se på människor som enbart fysiska ting, istället måste människor ses som psykofy-
siska4 enheter. Bengtsson fortsätter med resonemanget: ”om vår kropp är vår tillgång till värl-
den, så förstår vi att varje förändring av den medför en förändring av världen” (Bengtsson, 
2001, s. 79). Som exempel på en situation utifrån detta resonemang tar Bengtsson (2005) en 
person som förlorar synen eller en arm varpå dennes värld också förändras. På samma sätt me-
nar författaren att resonemanget kan användas åt andra hållet; människor kan även addera ting 
till sin kropp för att vidga världen. Som exempel i detta resonemang tar Bengtsson upp den 
blindes käpp, vilken fungerar som ett slags förlängning av den blindes kropp. Bengtsson menar 
vidare att det till en början finns ett avstånd mellan ett ting och kroppen men att detta avstånd 
minskas då tinget används. Författaren menar att känslan av tinget som enskilt till slut försvin-
ner och erfars inte längre som något frånskilt från kroppen. Denna process, att sammanfoga ett 
ting med kroppen, etableras genom att en vana formas. Detta kan ytterligare förklaras utifrån 
Paulander (2011) som beskriver sjukdom som något vi kan ha men poängterar att sjukdomen 
också är något vi är, alltså att ”vi både är och varseblir våra sjukdomar utifrån de personer vi 
är” (Paulander, 2011, s. 36). Då föreliggande självstudie grundar sig i hur jag erfar att avslapp-
ning påverkar mig i samband med övning finner jag fenomenologin, med livsvärlden och krop-
pen i fokus passande. Bengtsson (2001) menar att det i livet är lätt att låta sig styras av mål och 
färdiga uppfattningar och att det, under sådana förhållanden, är svårt att se andra saker än just 
dessa mål. Författaren menar att denna trångsynthet är vanlig hos människor då de är stressade, 
hastar eller ska vara effektiva. Utifrån detta resonemang förstås Bengtsson mena att fenomeno-
login, genom att se sakerna så som de är, skulle kunna hjälpa till att se igenom dessa barriärer. 
Då jag upplever att stress samt min vilja till effektivitet är bidragande problem i min saxofon-
övning så ser jag fenomenologin som ett verktyg till att få förståelse för mina mentala och 
fysiska upplevelser. Detta skulle kunna hjälpa mig att se igenom de barriärer jag själv skapat 
och, utifrån detta perspektiv, presentera och analysera föreliggande självstudie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ”Psykofysik: del av psykologin som studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysika-
liska retningar av sinnesorganen” (NE, 2019f). 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras de metoder som valts för självstudiens genomförande. Därefter pre-
senteras hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. Avslutningsvis redogörs för 
etiska överväganden, studiens giltighet samt tillförlitlighet. 
 

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
Under detta avsnitt presenteras de metoder som valts till föreliggande studie. Motivet till varför 
de valda metoderna använts kommer även klargöras, samt deras giltighet i relation till självstu-
dien. 
 

3.1.1 Loggbok som metod 
Loggboken är ”kanske det enklaste och minst tidskrävande sättet som man kan ta till för att 
skriva ner sina observationer” (Bjørndal, 2005, s. 61). Författaren förklarar att loggboksskri-
vandets kan fungera som en metod där skrivandet ger möjlighet till reflektion, och att detta kan 
ge en djupare förståelse för något som hänt. Används dessutom loggboksskrivande systematiskt 
ger, enligt Bjørndal, detta en kontinuerligt planerad tid till egen reflektion. Författaren menar 
vidare att val av loggbokstyp måste göras utefter enskild situation. Till detta arbete har två av 
Bjørndals nämnda loggboksvarianter använts. Den första valda loggbokstypen är den ostruktu-
rerade loggboken, vilken enligt Bjørndal ger större möjlighet till öppenhet inför nya upptäckter 
vilka skulle kunna ligga på ett omedvetet plan. Denna typ av loggbok kan, enligt författaren, ge 
möjlighet till eftertanke på ett sätt som tidigare ej skulle varit möjligt. Nackdelen med den 
ostrukturerade loggboken är att den kräver mer tid och energi att analysera i efterhand. Det är 
även svårare att se mönster i denna typ av loggbok och Bjørndal varnar för att det är lätt att 
fastna i den ostrukturerade dagbokens alla skildringar. Den andra valda loggbokstyp som valts 
till föreliggande arbete är den tematiska loggboken, som enligt Bjørndal är ett sätt att organisera 
en loggbok utefter vissa teman. Som exempel på en tematisk loggbok tar författaren upp ett 
schema där de mest intressanta momenten ifylles. Då föreliggande arbete lägger fokus vid men-
tala och fysiska upplevelser av olika slag så passar loggboken som observationsmetod bra då 
Bjørndal menar att skrivandet av loggbok också kan ses som ett sätt att odla den inre dialogen. 
I detta arbete används den tematiska loggboken till att notera: hjärtpuls innan och efter avslapp-
ningsövning, avslappningens längd samt tidpunkt på dagen då övningen genomfördes. Detta 
för att se om det finns mönster mellan utformningen av olika pass och de upplevelser som er-
farits under dessa. Den ostrukturerade loggboken har, i föreliggande arbete, som syfte att besk-
riva fysiska och mentala upplevelser under och efter avslappnings- och saxofonövning vilket 
också passar till arbetets teoretiska perspektiv. Då fenomenologin är ”läran om det som visar 
sig för medvetandet” (NE, 2019e) så passar den ostrukturerade loggboken föreliggande själv-
studie bäst då den är utformad helt utan föreskrivna riktlinjer. Att använda en strukturerad logg-
bok i föreliggande studie skulle kunna upplevas statisk och begränsande då jag ämnat att notera 
allt som erfarits under och efter avslappningsövningarna. 
 

3.1.2 Hjärtpulsobservation 
Olsson (2017) menar att hjärtpulsen ökar under stress. Under de stressiga perioderna i livet 
känns tydligt hur hjärtpulsen är högre än normalt. Enligt Benson (1993) kan avslappning och 
meditation sänka hjärtpuls, vilket inspirerade mig att studera min hjärtpuls under självstudiens 
gång. För att observera huruvida avslappningen i självstudien påverkat min kropp har jag valt 
att mäta hjärtpuls innan och efter avslappningspassen. Observationen genomfördes med 
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smartphone-applikationen TonalEnergy Tuner (se bilaga 1 för skärmavbildning av applikat-
ionen). Denna applikation har en tap-funktion vilken fungerar likt en registrerare av det tempo 
som manuellt knappas in i applikationen. Fler klick bidrar till mer exakt registrering i applikat-
ionen. Precis innan avslappningen speglade jag min hjärtpuls i applikationen och när jag såg att 
slagantalet per minut (BPM5) var stabilt nedtecknades detta i loggboken. Vidare genomfördes 
själva avslappningsövningen och när detta var klart gjordes föregående procedur om ytterligare 
en gång och det nya BPM-värdet noterades. Avslutningsvis måste tydliggöras att vald metod 
inte är förankrad i forskning och att inga medicinska instrument eller enheter har använts. 
 

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs föreliggande studies gestaltande projekt samt hur dokumentationen av 
detta har genomförts. Vidare beskrivs hur det insamlade materialet bearbetats samt analyserats. 
Avsnittet avslutas med en diskussion gällande etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet. 
 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
I denna självstudie har jag valt att jobba med avslappning och mental träning i relation till sax-
ofonövning. Vid övning har jag alltid haft lätt för att bli stressad och spänd i kroppen. Detta 
mentala och fysiska tillstånd har således följt med under min enskilda undervisning, ensemble-
sammanhang samt konsertframföranden. Utifrån denna insikt valde jag att ta tag i problemet, 
nämligen att försöka lära mig öva i ett fysiskt och mental avslappnat tillstånd. Inledningsvis var 
det planerat att studien skulle utgå från Fagéus (2012) 12-veckorsprogram i Artistisk Mental 
Träning men på grund av sjukdom blev det nödvändig att planera om självstudien. I stället valde 
jag att enbart jobba med Fagéus avslappningsövningar (för ett exempel, se bilaga 2) innan sax-
ofonövningen genomfördes. Denna typ av avslappningsövning i relation till saxofonövning 
gjordes två till tre gånger i veckan under en sjuveckorsperiod. Självstudien sträckte sig från 
september 2018 till januari 2019 med avbrott på grund av sjukdom. Längden på övningspasset 
(avslappning och saxofonövning) varierade mellan en och två timmar beroende på hur länge 
jag övade saxofon efter utförd avslappning. Avslappningsmomentets längd varierade mellan 
sju och 24 minuter beroende på hur lång tid som användes till läsning/lyssning av Fagéus av-
slappningsövningen. Kände jag mig inte tillräckligt avslappnad efter avslappningsövningen 
kompletterade jag ibland med en andningsövning ur Olssons (2017) bok Medveten andning (se 
bilaga 3). Andningsövningen valdes på grund av sin enkelhet samt dess förmåga att främja den 
parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet, vilket har en lugnande effekt på kroppen. 
Momentet efter avslappningen var planering av saxofonövningstiden där jag lugnt och tryggt 
kunde gå igenom vad som krävdes av mig vid just detta övningspass. Planeringen gjordes utef-
ter de låtar och stycken jag spelade med ensembler, orkester och de låtar jag jobbade med under 
mina enskilda lektioner. Ingen speciell repertoar har använts till denna självstudie. Loggbok 
genomfördes under avslappning, övning samt efter övning för att försöka få en överblick över 
det jag erfor under dessa tre moment. Samtliga övningstillfällen har genomförts i övningsrum. 
 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under självstudietiden dokumenterades samtliga avslappnings- och saxofonövningstillfällen. 
Dokumentationen har genomförts i loggbok utefter varianterna ostrukturerad loggbok respek-
tive tematisk loggbok. I den ostrukturerade delen dokumenterades de tankar, känslor, mentala 
 
5 ”BPM: förkortning för engelska beats per minute” (NE, 2019g). 
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samt fysiska upplevelser som erfors under och efter avslappning- och saxofonövning. Den 
ostrukturerade loggboken öppnade upp möjligheten att dokumentera vad än som upplevdes. 
Detta gjorde dokumentationen mindre prestigefylld och därigenom mer inriktad på själva upp-
levelserna. Som följd av relevanta upplevelser utfördes ibland dokumentation under avslapp-
ningsövningen vilket ofta var till nackdel för avslappningens fokus. I den ostrukturerade logg-
boken dokumenterades även vissa tillfällen vilka ej var i direkt kopplade till övningspassen. 
Dessa tillfällen kunde vara inför eller efter enskild saxofonlektion. Vid ett fåtal tillfällen skrevs 
loggbok i andra situationer där jag upplevde något som tycktes relevant för studien. Den tema-
tiska loggboken hade som syfte, vilket tidigare nämnts, att dokumentera övningspassets tid-
punkt på dagen, längd samt hjärtpuls före och efter avslappningspass. 
 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Dokumentation i form av loggbok utfördes vid varje enskilt övningstillfälle. Som verktyg an-
vändes bärbar dator med skrivprogrammet LibreOffice där anteckningarna gjordes i ett samlat 
dokument. Först antecknades datum vilket uppföljdes av en fri text relaterad till det jag upplevt 
under dagen eller det jag funderade på innan avslappningsövningen. Därefter kontrollerades 
hjärtats puls med hjälp av smartphone-applikationen. Applikationens BPM-värde tillsammans 
med starttid på övningstillfället noterades och sedan började avslappningen utefter Fagéus 
(2012) skrivna eller inspelade instruktioner. Vid vissa övningstillfällen nedtecknades ett större 
inledande stycke i loggboken beroende av hur jag mådde innan och/eller vad jag tänkte på. 
Under andra tillfällen var denna text näst intill obefintlig. Under själva avslappningsövningen 
antecknades mindre då jag tydligt märkte hur fokusförflyttningen mellan avslappning och an-
tecknande bidrog till lägre koncentration. Efter det jag läst eller lyssnat färdigt på aktuellt ka-
pitel antecknades först sluttid på avslappning samt hjärtats nya BPM-värde. Följt av detta re-
dogjordes fritt för tankar, känslor och fysiska upplevelser eller insikter. Detta dokumenterades 
i den ostrukturerade delen av loggboken. Följt av detta antecknades övningens upplägg vilket 
följdes av saxofonövningen. Under vissa övningspass fortsatte jag anteckna fritt i loggboken 
under saxofonövningen då jag erfor saker av intresse. Ovannämnda övningstillfällen gjordes 
alltid i övningsrum på Musikhögskolan Ingesund. Vid ett fåtal tillfällen fördes dokumentation 
utan anslutning till avslappnings- och saxofonövning. Dessa tillfällen var ej platsspecifika och 
dokumentationen skedde istället i samband med insikter, funderingar eller i anslutning till en-
skild saxofonlektion. Dokumentationsupplägget var vid dessa situationer helt fritt då jag i 
ostrukturerad loggbok skrev ned vad jag kände eller tänkte i stunden. Dokumentationen gjordes 
även här på bärbar dator. Då det ostrukturerade loggboksskrivandet alltid var kopplat till upp-
levelser i stunden varierade också tiden för själva skrivandet. Skrivtiden kunde variera mellan 
fem till 15 minuters skrivande beroende på humör och upplevelser. Gällande den tematiska 
loggboken tog den bara ett par minuter att genomföra beroende på hur lätt eller svårt det var att 
uppfatta hjärtpulsen. 
 
Hjärtpulsobservationen genomfördes genom att jag höll vänsterhanden över hjärtat samtidigt 
som jag andades normalt. När pulsen hittats så synkroniserades den med applikationen genom 
att knappa med höger hands pekfinger på applikationens tap-knapp. De gånger jag kände stor 
skillnad på hjärtpuls vid in- och utandning nedtecknade jag ett medelvärde mellan dessa två 
värden. 
 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
De loggboksanteckningar som gjorts för hand fördes först in i det befintliga loggboksdokumen-
tet, vilket nämns ovan. Detta gjordes för att sammanställa all data på en plats och för att göra 
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det lättare att kunna söka direkt i dokumentet. Som Bjørndal (2005) hävdar så är det svårare att 
se mönster i en ostrukturerad loggbok. Han menar också att det ofta tar längre tid och mer energi 
att analysera den. Med denna kunskap bestämde jag mig för en metod redan innan första ge-
nomläsningen av loggboken. Målet med metoden var att utgå från ett fenomenologiskt perspek-
tiv i analysen av loggboken. Bengtsson (2005) förklarar att fenomenologin kan vara ett sätt att 
förstå saker som erfarenheter, utan att snedvrida dess egenskaper. Detta ville jag ta tillvara på 
även i analysen och loggboken lästes först som helhet utan förbestämda ingångar. Efter första 
genomläsningen noterades känslor, ord eller meningar som på något sätt gjort intryck på mig 
och som fastnat under genomläsningen. Detta gjordes utan värdering eller eftertanke. Efter att 
ha läst igenom dessa sammanfattande ord letades återkommande teman bland dessa. När dessa 
teman valts ut korrigerades de utifrån föreliggande arbetes forskningsfrågor. Utifrån dessa te-
man lästes loggboken igenom ytterligare en gång där den sedan, i ordbehandlingsprogrammet, 
färglades utefter dessa teman. På detta sätt blev loggboken bättre överskådlig och lättare att 
jobba med. Utefter dessa teman analyserades sedan innehållet i temana separat där relevanta 
citat valdes ut. Då jag i föreliggande arbete fokuserar på spänning och avslappning så har avsnitt 
och citat ur loggboken valts utefter dessa två fokus. 
 
Efter den genomförda analysen visade det sig att tre huvudteman blev speciellt viktiga: krop-
pen, tankar samt avslappningens påverkan på saxofonövning och att det under dessa huvudte-
man gick att sammanfatta alla de viktigaste upplevelserna från loggboken. Dessa huvudteman 
tilldelades sedan underkategorier under vilka de tidigare nämnda undertemana fördes in. Uti-
från detta upplägg blev det också tydligare att se avslappningen som en röd tråd genom de olika 
temana. De tidigare ovan nämnda loggbokscitaten sorterades utefter tema och sammansattes 
därefter utifrån en övergripande analys i form av flödande text. I texten kopplades relevanta 
citat samman och gav på detta sätt en mer övergripande bild. Vid flera tillfällen fick olika avsnitt 
och citat byta plats då de valda temana ofta överlappades i loggboken vilket gjorde det viktigt 
att hela tiden gå tillbaka till loggboken för att få bättre förståelse för citatets helhet och ursprung. 
 
Avslutningsvis sammanställdes samtliga data från hjärtpulsobservationerna i kalkylprogram-
met LibreOffice. I dokumentet infogades datan i fem kategorier: datum, hjärtpuls före och efter 
avslappningspass samt avslappningsövningens förutsättningar samt längd på avslappning. Un-
der kategorin förutsättningar noterades kommentarer från loggboken vilka ansågs kunna vara 
av vikt i förklaringen av hjärtpulsens förändring. För att lättare få en översikt över hjärtpulsens 
relation före och efter avslappningspass så färglades raderna i dokumentet. Grön färg visar på 
lägre hjärtpuls efter avslappningsövning, gul färg visar på oförändrad hjärtpuls och röd färg 
visar på högre hjärtpuls efter genomförd avslappningsövning. Medelvärdet på hjärtpuls före 
och efter avslappning räknades slutligen ut. Se bilaga 4. 
 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 
Då föreliggande arbete har som syfte att observera samt analysera min egen utvecklingsprocess 
så finns det varken intervjuade eller observerade personer som berörs av arbetet. Hade situat-
ionen varit sådan att jag exempelvis genomfört intervjuer hade jag, enligt Johansson och Sved-
ner (2010), tydligt behövt informera de intervjuade personer om syftet med min studie. Dessa 
personer ska även ha givit sitt samtycke till att medverka i studien samt vara informerade om 
att det också, när som helst under studiens gång, går att avbryta utan några som helst konse-
kvenser och den insamlade datan då skulle avlägsnas. Detta är ingenting jag själv behöver ta i 
beaktande då jag besitter både rollen som forskare samt forskningsobjekt. Däremot måste jag 
överväga hur mycket av mig själv jag kan tänka mig använda i föreliggande studie. Då själv-
studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med observationsmetoden loggbok finns det 
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stor sannolikhet att loggboken i sig blir personlig. På samma sätt som Johansson och Svedner 
(2010) belyser vikten av respekt mot de medverkande i en forskningsstudie måste även jag 
noggrant avväga hur mycket av mig själv jag vill dela med mig av i denna självstudie; vad är 
relevant och vad är för personligt? 
 
Bell (1995) menar att den metod av datainsamling som används alltid kritiskt måste granskas 
för att vidare förstå hur tillförlitlig och giltig den insamlade datan är. Vidare skriver författaren 
att ”reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvä-
gagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 
1995, s. 62). Sätts detta påstående i relation till självstudiens valda observationsmetod – den 
ostrukturerade loggboken – kan det finnas risk att det vid första anblick inte går att se vald 
observationsmetod som ett ’tillförlitligt instrument’. Däremot har loggboken alltid genomförts 
utifrån det som erfars under och efter avslappningsövningen. Materialet i loggboken kommer 
alltså alltid att beskriva autentiska upplevelser, vilket skulle kunna påvisa metoden som ett till-
förlitligt instrument. Föregående tes skulle även kunna kopplas till fenomenologins fundament, 
det som Bengtsson (2005) hävdar är att gå tillbaka till sakerna själva. 
 
Avslutningsvis vill jag kritisera självstudiens sista två veckor vilka, på grund av sjukdomspe-
rioden, överlappade arbetets skrivperiod. Inledningsvis var avsikten att genomföra den prak-
tiska självstudien separat, för att sedan låta materialet vila och på detta sätt lättare kunna bear-
beta materialet med större distans. Under självstudiens sista veckor var jag dock tvungen att 
börja skriva på föreliggande arbete vilket, enligt loggboken, även fick konsekvenser. Detta kan 
alltså ha påverkat rollerna som både forskningsobjekt och forskare samt minskat distansen mel-
lan dessa. 
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4 Resultat 
Under detta kapitel presenteras det resultat som framkommit ur analysen av loggboken. Inled-
ningsvis förklaras de fysiska upplevelser vilka uppkommit samt medvetandegjorts i samband 
med avslappningsövningarna. Vidare presenteras de mentala upptäckterna vilka har ursprung 
ur avslappningsövningarna. Slutligen presenteras de upplevda skillnader som ur avslappnings-
övningen påverkat saxofonövning både kroppsligt och mentalt. 
 

4.1 Kroppen 
I detta avsnitt presenteras den upplevda påverkan som avslappningen haft på kroppen. Inled-
ningsvis presenteras de fysiska förutsättningarna vilka ofta kom att genomsyra både avslapp-
ning och saxofonövning. Vidare presenteras upplevelsen av andningens påverkan på hjärtpuls 
och resten av kroppen. Avsnittet avslutas med en analys i avslappningens inverkan på kroppslig 
medvetenhet. 
 

4.1.1 Fysiska förutsättningar 
Vid ett flertal tillfällen i loggboken presenteras övningspasset med ett slags grundställning vil-
ken tycks vara härledd ur en rad kroppsliga förutsättningar. Enligt analysen innefattar förutsätt-
ningarna främst sömn, hunger och sockerintag. Utförd analys visar på att förutsättningarna på-
verkar både avslappning och saxofonövning. I loggboken finns ett flertal inlägg vilka tyder på 
en stabil, stark och lugn känsla redan innan avslappningen. Ett exempel på detta är när jag innan 
avslappningsövningen i loggboken förklarar hur det känns i kroppen: ”[jag] känner mig pigg 
och stark, har ganska nyss ätit en macka i caféet och är utvilad i övrigt. Sov ganska många 
timmar i natt […] för övrigt mår jag bra: igår simmade jag” (Blom, 23/1–19). Ett annat utdrag 
ur loggboken noteras följande: ”jag känner mig ganska pigg och utvilad samt mätt, åt mycket 
gröt. Det känns som om jag redan är lugn” (Blom, 28/12–18). Utifrån analysen av loggboken 
är det tydligt hur min ingång och inställning till övningspasset har påverkats utifrån dessa för-
utsättningar. Det finns i loggboken ett flertal inlägg där brist på sömn har inverkan på både 
avslappning- och saxofonövning. Analysen visar på att sömnbrist är den vanligaste orsaken till 
inverkan på avslappnings- och saxofonövningspass. I följande utdrag från loggboken beskrivs 
hur sömnbristen påverkar avslappningsövningen: ”[jag] blir mer och mer trött och jag märker 
att min oroliga sömn i natt tar ut sin rätt och jag känner att avslappningen går mot sömn och det 
är inget önskvärt” (Blom, 10/9–18). Vidare utifrån analysen uppdagas att övningspasset som 
helhet också påverkas av bristen på sömn. Vid ett tillfälle under självstudiens tidigare hälft 
skriver jag: ”p g a trötthet blev det ett otroligt dåligt övningspass och jag kunde varken behålla 
lugn eller planering och jag spelade oengagerat igenom låtarna och tänkte ej heller på ergonomi 
eller ton. Riktigt dåligt” (Blom, 5/10–18). 
 
Andra faktorer tycks påverka både avslappning och hjärtpuls. Under ett flertal tillfällen i logg-
boken nämns sockerintag tillsammans med avslappningsövning. I ett utdrag ur loggboken spe-
kuleras huruvida socker eller sömnbrist kan ha påverkat den knappt förändrade hjärtpulsen efter 
avslappningsövningen: ”20 minuter avslappning. [hjärt-]Pulsen ligger på samma [BPM-värde 
som innan avslappningen]. Detta kan bero på dålig sömn eller att jag ätit en hel del socker idag, 
vilket får min hjärtrytm att öka” (Blom, 5/10–18). Socker som eventuell källa till ökad hjärtpuls 
nämns även senare men då pulsen efter avslappningen istället hade ett högre värde än innan. 
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4.1.2 Andning och hjärtpuls 
Då hjärtpulsen vid varje tillfälle registrerades före och efter avslappningen så finns det inform-
ation om den förändring som erfarits i samband med avslappningsövningarna. Vid enstaka till-
fällen genomfördes avslappningen med en andningsövning (se bilaga 3). Den genomförda ana-
lysen visar på både upplevd och uppmätt skillnad av hjärtats puls efter genomförd avslappning. 
Den upplevda skillnaden har i den ostrukturerade loggboken beskrivits som att hjärtat slår 
mindre hårt efter avslappningen. Den uppmätta skillnaden är mellanskillnaden mellan hjärtats 
BPM-värde före och efter avslappning. Innan det första avslappningspasset skriver jag i logg-
boken: ”pulsen ligger på ungefär 91 slag per minut och jag känner mig stressad och litet orolig 
för allting som jag ska hinna med” (Blom, 25/9–18). Efter avslappnings- och andningsövning 
vid samma tillfälle konstateras att ”[hjärt-]pulsen, under utandningen går ned till ca 81 bpm och 
det känns inte som om hjärtat längre slår så hårt” (Blom, 25/9–18). 
 
Sammanställningen av hjärtpulsobservationen (se bilaga 4) visar att hjärtpulsens medelvärde 
innan avslappningen är 79 BPM och att medelvärdet efter avslappningen är 75 BPM. Detta 
tyder på att avslappningen generellt haft en lugnande effekt på min hjärtpuls. Däremot finns sex 
av totalt 22 tillfällen i loggboken där hjärtpulsen istället ökat efter avslappningen. Till dessa sex 
tillfällen finns det kopplingar till de fysiska förutsättningarna som tidigare presenterats. Hälften 
av dessa sex tillfällen är, enligt loggboken, kopplade till sockerintag. Utifrån loggboken ge-
nomfördes fem av dessa tillfällen utan andningsövningen. De första sju avslappningstillfällena 
gjordes med andningsövningen. I efterhand tog jag bort detta moment men under det näst sista 
avslappningspasset provade jag att återigen använda mig av andningsövningen och upplevde 
följande: 
 

Denna gången kände jag verkligen att mitt hjärta jobbade, både fort och starkt till en 
början och jag valde att avsluta övningen med Anders [Olsson, 2017] andningsöv-
ning och nu med relaxatorn[6] tills dess att jag kände någon skillnad. Eftersom att jag 
inte har något att göra på ett par timmar kände jag mig helt lugn och kunde verkligen 
lita till att jag skulle kunna sitta än längre. Jag har en övertygelse från en upplevelse 
som säger att jag kan sänka min hjärtrytm om jag bara lyckas fokusera på andning 
och meditation och inte har bråttom till något. Detta lyckades jag återigen denna 
gången som jag ser på skillnaden i BPM före och efter. (Blom, 23/1–19) 

 
Innan denna övning låg hjärtpulsen på 87 BPM och efter avslappnings- och andningsövning 
hade den sjunkit till 75 BPM. Den genomförda analysen visar på att avslappningspassets längd 
påverkar hjärtpulsen. Hjärtpulsanalysen visar på att passens längd blir allt kortare ju längre 
självstudien pågått. Ofta har detta berott på att andningsövningen ej genomförts men detta kan 
också påvisa att jag inte engagerat mig lika mycket under de senare avslappningspassen eller 
inte jobbat med avslappningsövningen lika länge. Det är också tydligt att hjärtpulsen inte sjun-
ker lika mycket under de avslappningspassen där inspelad avslappningsguidning användes 
istället för läst. Vid ett tillfälle i loggboken reflekterar jag över inspelad guidning och andnings-
övningens potential: 
 

Att lyssna på Kjells [Fagéus] egen inspelning ger mig inte riktigt lika mycket ut-
rymme och avslappning som jag hittills blivit van vid och det kan jag störa mig lite 
på. Ser också här att medel-BPM:et är högre efter än innan vilket jag kan tolka som 
att jag inte fått vila tillräckligt. De första övningarna i detta arbete som jag gjorde 
hade jag även med mig en andningsövning i slutet och detta kan ha hjälpt mig till att 
bli än mer avslappnad. (Blom, 28/12–18) 

 
6 Relaxator: andningstränare. För vidare information, se: https://www.medvetenandning.se/produkt/relaxator/ 
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4.1.3 Kroppslig medvetenhet 
Under och efter avslappningsövningarna dokumenterades fysiska upplevelser och kroppslig 
medvetenhet i loggboken. Dessa upplevelser kunde exempelvis handla om hur kroppen kändes 
eller huruvida vissa muskler var spända eller ej. I loggbokens första inlägg reflekteras över hur 
kroppen kändes efter avslappningspasset: ”kroppen känns litet slöare men inte inaktiv och jag 
märker tydligare när jag i onödan börjar att spänna mig. Just nu, när jag skriver, spänner jag 
mig i skuldror, rygg, höger vrist och håller andan” (Blom, 10/9–18). Den genomförda analysen 
visar på att avslappningen tydliggör min kroppsliga medvetenhet. Spänningar som tidigare ald-
rig upplevts blir under och efter utförd avslappning tydliga. Efter utförd avslappning har det 
också blivit tydligare för mig då kroppen går från ett avslappnat tillstånd till ett spänt. Under 
flera tillfällen under självstudien har detta uppmärksammats och ett exempel på ett sådant till-
fälle är då jag direkt efter utförd avslappning ska hämta mitt instrument: 
 

När jag öppnar saxofoncaset så gör jag det med invand stress och snabba rörelser, 
det är som att stressen sitter som ett minne och allting är kopplat till min övning. Av 
dessa snabba rörelser börjar sedan stressen återigen närma sig, det är som att mina 
rörelser skapar mental stress. (Blom, 25/9–18) 

 
Vid ett senare övningstillfälle skriver jag: ”[jag] märker återigen att jag direkt blir ryckig i mina 
rörelser efter avslappningen, detta är inte alls bra om jag ska få ned min anspänning” (Blom, 
28/9–18) vilket tyder på att liknande upplevelser är återkommande men att jag nu börjar bli 
medveten om detta fysiska beteende. Mot slutet av självstudien sträcker sig sedan denna med-
vetenhet även bortom övningen och i det näst sista loggboksinlägget står: ”[jag] har tänkt på 
hållning och avslappning de senaste dagarna och märker ideligen att jag spänner mig vid utand-
ning, i de flesta situationer dessutom” (23/1–19). Detta tyder på att mina spänningar ej enbart 
är kopplade till mitt saxofonspel utan sträcker sig till min vardag och i allt jag gör. Analysen 
visar också på att jag utvecklat en större medvetenhet i hur jag andas och till de spänningar som 
är kopplade till andning. Under ett avslappningspass blev jag medveten om hur magmusklerna 
användes under andningen: 
 

En annan sak som jag också blev medveten om nu är hur jag aktivt pressar ut den 
sista luften på utandningen, detta är något jag är intresserad av att jobba mer med. 
Märkte också hur detta var starkt kopplat till hur jag använder musklerna: när jag 
andades ut och slappnade av helt och hållet så föll jag bakåt på stolen och kunde inte 
hålla mig upprätt. Om jag försökte hålla mig upprätt så spände jag magen. (Blom, 
4/1–19) 

 
Under en avslappningsövning mot slutet av självstudien erfar jag återigen kopplingen mellan 
andning och spänning där jag inser att jag inte helt slappnar av under utandning: ”återigen, 
under meditationen så känner jag svårigheten att på riktigt slappna av i magen, gör jag det så 
tappar jag ryggens funktion istället och jag faller ned” (Blom, 20/1–19). 
 

4.2 Tankar 
I detta avsnitt presenteras de mentala förutsättningarna, upplevd oro samt negativa tankar. Av-
snittet avslutas med en redogörelse för de insikter och den förståelse som erfarits genom av-
slappningen. 
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4.2.1 Mentala förutsättningar 
Likt de fysiska förutsättningarna visar analysen att det finns en mental motsvarighet, vilken 
påverkar avslappning- och saxofonövningen på olika sätt. Utifrån analysen tycks dessa förut-
sättningar främst härstamma ur stress, oro, prestationsångest samt tidigare händelser. Innan den 
allra första avslappningsövningen i självstudien står följande i loggboken: 
 

Jag känner mig stressad och litet orolig för allting som jag ska hinna med. Känner 
också att jag har dålig kontroll på över vad det är jag borde öva först, alltså känns 
det ganska dimmigt och jag brottas också med tanken på att jag egentligen kanske 
skulle jobba med andra skoluppgifter. (Blom, 25/9–18) 
 

Genomförd analys visar att detta tillstånd, innan avslappning och saxofonövning är återkom-
mande. Vid ett flertal tillfällen nämns oro, bristande struktur, negativa tankar samt tidsbrist 
innan avslappningsövningen påbörjats. Enligt analysen flyttas detta fokus över tid. I loggboken 
minskar de initierande, negativa, tankarnas plats från att inledningsvis ha tagit mycket större 
plats i loggboken. Ibland har negativa tankar uppkommit under själva avslappningsövningen 
vilket förklaras i loggboken på följande sätt: ”jag slappnar av mer men detta ger också möjlighet 
till olika sorters tankar att få slå rot i mitt medvetande” (Blom, 10/9–18). Under ett senare öv-
ningspass påverkas också tankarna under avslappningen: ”under denna avslappning blev jag 
förföljd av tankar och känslor gällande [namn] och det vi pratade om, dessa tankar har slagit 
mig ur spel under hela dagen” (Blom, 27/11–18). Under detta övningstillfälle hade jag även 
svårt att koncentrera mig under den efterkommande saxofonövningen. Det finns exempel i 
loggboken där avslappningen genomförts men då tankar fortfarande är påtagliga: 
 

Även fast avslappningen gjorde sin sak till så är det en mängd tankar som bombar-
derar mig när jag försöker att bara fokusera på avslappning. Dessa tankar har med 
dagen som gått, oro inför exempelvis min resa till [namn], alla saker jag tagit på mig 
och huruvida jag kommer att hinna komplettera mina rester innan nästa termin. 
(Blom, 25/9–18) 

 
Analysen pekar på att den stress som är kopplad till skola och prestation står för merparten av 
de negativa tankarna. En rad exempel på dessa tankar presenteras i loggboken under självstu-
diens gång. Ett tydligt exempel på detta är vid ett tillfälle där jag innan avslappningen skrev: 
”det har varit en riktigt stressig vecka och jag känner att jag ligger efter i allting […] och så har 
jag struntat i lektioner för att hinna med [skol]uppgifter” (Blom, 5/10–18). Efter avslappningen 
vid samma tillfälle skrev jag sedan: ”det var svårt att hålla fokus idag och jag hade verkligen 
svårt att vara kvar i mitt mentala rum”. Efterföljande dag skrev jag inledningsvis i loggboken: 
 

Jag är väldigt stressad. Det är så mycket jag vill ha gjort dessa två dagar och har suttit 
i ett samtal som tog längre tid än vad jag har övrig tid till. Alltså så är jag uppstissad 
och aningen frustrerad och arg över olika moment som sker/skett i mitt liv. Detta 
samtidigt då jag ligger efter i flera ämnen samt att jag ska ha lektion med [lärare] på 
tisdag ger mig föga förutsättningar för att känna mig harmonisk. (Blom, 6/10–18) 

 
Den övergripande analysen visar dock att oro och negativa tankar minskar under självstudiens 
gång. I loggbokens början är det tydligt hur dessa tankar tar upp större plats av den totala texten 
per inlägg. Dessa tankar står i början oftast isolerade, utan något slags efterreflektion, men 
kompletteras senare i loggboken med eftertanke och reflektion. Mot loggbokens slut är de ne-
gativa tankarna nästan helt borta. Enligt analysen tycks de ha förändrats till insikter, kreativa 
problemlösningar och reflektion. I slutet av självstudien finns ett exempel där jag börjar logg-
boksinlägget med att förklara föregående veckas bristande övningstillfällen: ”det blev bara ett 
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övningstillfälle förra veckan (nu åter börjar jag med något negativt, var ligger mitt fokus?) men 
nu kör jag vidare igen” (Blom, 8/1–19). Genom användandet av ordet ”åter” presenteras att det 
negativa varit tidigare återkommande. Parentesen kan tolkas som en insikt vilken ifrågasätter 
detta samt tidigare inlägg av negativ karaktär. 
 

4.2.2 Insikter och förståelse 
Det finns ett flertal exempel ur loggboken där min känsla direkt efter avslappningen beskrivits. 
Efter avslappningsmomentet pekar analysen på att tydligare fokus, mer inre lugn samt bättre 
kontroll över vad som behövt göras under saxofonövningen, upplevts. Ett tydligt exempel på 
detta är ett inlägg från det första avslappningspasset i självstudien där hjärtpulsen innan av-
slappningen ligger på 91 BPM och där jag skriver: ”[jag är] orolig för allting som jag ska hinna 
med. Känner också att jag har dålig kontroll på över vad det är jag borde öva först, alltså känns 
det ganska dimmigt” (Blom, 25/9–18). Efter avslappningen skriver jag följande: 
 

Efter övningen känns problemen längre bort och har mindre direkt kontroll över 
mig. Pulsen, under utandningen går ned till ca 81 bpm och det känns inte som om 
hjärtat längre slår så hårt. Avslappningen tog knappt 20 minuter och jag känner 
än så länge stor mental och fysisk skillnad. Det blev också tydligare i vad jag bör 
lägga min övning på under detta övningspass […] Kroppen känns tyngre och är 
mer ett med sinnet och jag spänner mig inte lika mycket som jag gjorde innan. 
(Blom, 25/9–18) 

 
Den klarhet som upplevts i relation till saxofonövningspassets prioritering återkommer tre da-
gar senare: ”återigen denna gången blev det under avslappningen ganska tydligt vad det är jag 
behöver prioritera i min övning” (Blom, 28/9–18). Det är väl synligt hur någonting har föränd-
rats på grund av avslappningen. I loggboken har förändring av mitt fokus tagits upp vid flera 
tillfällen. Analysen visar på att avslappningen bidragit till både lugn och mening i min saxofo-
növning. Vid ett tillfälle, i slutet av självstudien, klargörs detta i loggboken: ”jag känner att jag 
blir mycket lugnare och känner mig otroligt mycket mer fokuserad efter och under [avslapp-
nings]övningen. Saker jag engagerar mig i känns mer relevant och värdefulla och jag känner ett 
helt annat hopp” (Blom, 8/1–19). Under den andra veckan av självstudien upplevdes oro i sam-
band med att jag tänkte på de förväntningar jag kände från lärare. Följande skrevs i direkt an-
slutning till genomförd avslappning: 
 

En skillnad jag kände nu var att jag snabbt kände en inre stress när jag tänkte på vad 
som förväntades av mig och av mina lärare, men att jag idag istället kunde bota denna 
känsla med att jag nu faktiskt skulle öva på just detta. (Blom, 3/10–18) 

 
Utifrån detta loggboksinlägg går det att tyda att jag tidigare handlat annorlunda när jag påver-
kats av denna typ av stress men att jag denna gång kunnat flytta fokus från stress till handling. 
Förutom de insikter om övningsupplägg kom senare insikter om mig själv som musiker och 
person. Genomförd analys visar på att detta i sin tur tycks ha påverkat mitt musicerande. Vid 
flera tillfällen i loggboken kopplas mitt saxofonspel samman med mentalt tillstånd och socialt 
sammanhang. I ett loggboksinlägg direkt efter avslappningen står följande: 
 

Det [är] väldigt tydligt att det är de yttre påverkningarna som gör mig osäker och 
orolig som människa vilket i sin tur leder till att jag blir osäker och otrygg som mu-
sikant och lärare. Det är säkerligen också kopplat till mina höga krav och min för-
väntan av mig själv att lyckas prestera lika mycket och bra som många omkring mig. 
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Det är inte helt bra, men jag känner samtidigt att jag börjar få distans till detta.  
(Blom, 30/11–18) 

 

4.3 Avslappningens påverkan på saxofonövning 
I detta avsnitt presenteras den upplevda påverkan som avslappning har på min saxofonövning, 
både kroppsligt och mentalt. 
 
Den genomförda analysen visar på att avslappningen gjort mig mer medveten om hur jag under 
saxofonspel använder min kropp samt på vilket sätt. Under flera saxofonövningspass gjordes 
kroppsliga upptäckter. En återkommande kroppslig medvetenhet är spänningen i min vänstra 
arm, något som beskrivs tidigt i loggboken: ”[jag] känner att jag anstränger vänsterarmen som 
mest. Nu i efterhand känner jag ansträngningen i armbågen och i lillfinger samt underdel av 
handen (sidan vid lillfingret). Detta måste ha med anspänningen att göra” (Blom, 28/9–18). 
Avslappningen visar sig här fungera som ett verktyg av kroppslig medvetenhet under saxofon-
spelet. Det har också visat sig att olika saxofonövningsmoment har olika typer av påverkan på 
min kropps spänning. Bland annat nämns notläsning tillsammans med ökad spänning uppre-
pade gånger i loggboken. Ett exempel är: ”[jag] känner att jag fortfarande spänner mig så fort 
jag börjar att koncentrera mig på notläsning och sound. Jag placerar även mina knän i ytterläge” 
(Blom, 28/9–18). Vid ett senare övningstillfälle upplevs kroppen på liknande sätt: ”[jag] känner 
att jag fortfarande spänner mig efter ett tag, speciellt när jag övar notläsning, det är som om 
hela kroppen vill vara med och hjälpa till för att det ska bli lättare” (Blom, 30/9–18). Som 
tidigare nämnt så har den kroppsliga medvetenheten förlängts även bortom övningsrummet. 
Vid ett tillfälle när jag sitter utomhus och väntar på första saxofonlektionen med min nya lärare 
reflekterar jag över hur jag andas samt vad detta har för påverkan på mitt saxofonspel:  
 

Igår när jag spelade funderade jag över mitt statiska magläge och jag känner det nu 
också när jag sitter här, litet kall och nervös. Detta är kanske det viktigaste som jag 
behöver jobba med nu framöver; att inte låsa mig, det tar sådan enorm energi och jag 
blir andfådd och har svårt att beräkna luften jag behöver använda mig av i fraserna. 
(Blom, 24/9–18) 

 
Efter första passet av saxofonövning den sjätte oktober 2018 noteras att jag fort blir trött av att 
spela saxofon. Vidare bestämmer jag mig för att genomföra en analys med syftet att ta reda på 
hur jag står och hur jag jobbar med luften under saxofonspelet. Denna analys pekar på att jag 
ofta stod statiskt med ett ben och rörlig med det andra, samt att jag under både in- och utandning 
spände mig enormt i magen. Vidare står i loggboken att spänningen under andningen tog enorm 
energi och att ”hela låten bara är panik och överlevnad” (Blom, 6/10–18). Den utförda analysen 
visar på att jag i både vardag och under saxofonspel spänner magen på oönskat sätt. Som reakt-
ion på att mitt saxofonspel inte lät som önskat provade jag under kommande dags övning att 
spela med full kraft i saxofonen och kom till följande insikt: ”[jag] körde på fullt ös med öron-
proppar, för att få spela ut och känna hur det kändes i kroppen. Det kändes bättre eftersom att 
jag inte höll tillbaka” (Blom, 7/10–18). Fetstilen i loggboken skulle kunna tyda på att insikten 
är något betydelsefullt då fetstilen enbart framkommer under ett fåtal tillfällen under självstu-
dietiden. Efter insikten beskrivs saxofonspelet som att jag ”krossar sten när jag spelar” (Blom, 
7/10–18). Avsnittet avslutas med en frågeställning till mig själv där jag undrar hur lätt jag kan 
få saxofonen att låta. Detta påvisas som en motpol till liknelsen där jag istället krossar sten. 
Analysen påvisar att avslappningen direkt påverkat enskilda saxofonövningsmoment. Vid ett 
flertal tillfällen i loggboken nämns att det blivit lättare att intonera efter avslappningen. Efter 
genomförd avslappningsövning beskrivs vid ett tillfälle följande: ”när jag är avslappnad är det 
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mycket lättare att både lyssna och intonera och det känns som om instrumentet är närmare mig, 
och svarar lättare och mer rätt under avslappnat läge” (Blom, 25/9–18). 
 
Den genomförda analysen visar på en förändring av mitt förhållningssätt till saxofonövning ur 
ett större perspektiv. Förändringen sker successivt under självstudiens gång och analysen visar 
på att avslappningen inledningsvis medvetandegör mitt eget förhållningssätt gentemot saxofo-
növning. I loggboken beskriver ett flertal utdrag hur jag blir medveten om både brister och 
förutsättningar vilka är kopplade till saxofonövningen. Genomförd analys visar på att negativa 
tankar, stress och kroppsliga spänningar lett till undermålig övning och där övningskvalité gått 
förlorad. Detta har, enligt analysen, bidragit till mer övningsstress och förnekelse av mina bris-
ter. Redan under den andra veckan av självstudien medvetandegörs brister under ett övnings-
pass där oro framkommer under saxofonövning. Utifrån denna oron bryts dock mönstret och 
jag inser istället följande: 
 

Detta måste jag jobba mer med: 
 
– leta reda på problem/oro 
– ta upp det till ytan 
– avdramatisera det genom att arbeta med det (Blom, 3/10–18) 
 

I ett senare inlägg i loggboken skriver jag följande: ”jag är trött på att fejka att jag kan allting, 
det är dags att acceptera detta och istället organisera och jobba ikapp” (Blom, 30/11–18), vilket 
kan ses som att acceptans är nästa steg i den övergripande övningsförändringen. Vidare visar 
analysen att avslappningen innan saxofonövningen hjälper mig att ta mig an problem och svå-
righeter under saxofonövningen. I ett loggboksinlägg beskrivs detta på följande sätt: ”det känns 
fortfarande som om jag har bättre riktning och tålamod efter mental träning innan övningspass, 
att jag verkligen vågar gå in i mina bråkområden i en låt eller stycke och bara försöka lösa” 
(Blom, 13/12–19). Tillsammans med följande inlägg ”jag blir väldigt taggad på att verkligen 
öva för det jag vill och det känns som om hinder och tid bara försvinner” (Blom, 20/1–19) går 
det att tolka att övningens fokus över tid övergått till energigivande problemlösning än något 
som känns kravfyllt, tvingat och stressigt. I flera loggboksinlägg nämns ökad fokus som följd 
av avslappningsövningen. Utefter genomförd analys har detta fokus också bidragit till bättre 
övningsmetodik där jag blivit bättre på att särskilja olika moment i låtar och stycken för att 
sedan isolera upplevd problematik i tolkningen av musiken. Som exempel nämns i loggboken 
ett tillfälle där instuderingen av en folkmusiklåt gjordes via gehör:  
 

När jag inte helt förstod rytmen under vissa delar så lade jag ner instrumentet och 
stampade takten till låten istället för att försöka utröna hur takten förhöll sig under 
dessa områden. Innan hade jag förmodligen bara kört på, lärt mig melodin och 
hoppats på att jag skulle sätta dessa områden efter hand. (Blom, 27/11–18) 

 
I samband med Musikhögskolan Ingesunds årliga julkonsert sammanfattas i loggboken min 
saxofonövnings förändring under självstudietiden: 
 

Faktum är att det fokus och den metod jag använt mig av inför julkonserten har tagits 
från just insikter, komna från dessa tidigare övningar med mental start […]. Det 
känns som om jag verkligen tar tag i övningen nu, bättre målsättning och mer jävlar-
anamma och mindre rädsla inför att inte klara, alltså mindre rädsla för att verkligen 
ta tag i de saker jag ska öva och slutligen mycket bättre kvalité i mitt spel. (Blom, 
9/12–18) 
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Senare under samma övningstillfälle skriver jag i loggboken: ”alltså ser jag denna process sakta 
men säkert bryta ned mitt gamla övningsparadigm för att sedan bygga upp ett nytt och jag tycker 
så otroligt mycket mer om detta nya övningsförhållande och övningssätt” (Blom, 9/12–18). 
Utifrån genomförd analys går det även att se hur mitt fokus flyttas från negativa tankar och oro 
till hopp och spelglädje samt viljan att verkligen ta tag i övningen. Under ett av de allra sista 
övningspassen nämns i loggboken viljan att börja saxofonövningen: ”jag blir väldigt taggad på 
att verkligen öva för det jag vill och det känns som om hinder och tid bara försvinner” (Blom, 
20/1–19). Avslutningsvis visar genomförd analys att avslappningen även ökat lusten för saxo-
fonövning vilket tidigare var väldigt ovanligt. I ett utdrag från loggboken skriver jag om en 
sådan upplevelse: 
 

Jag kände efter att jag börjat motta avslappningen att jag började se fram emot 
att få spela saxofon, att det började växa en liten längtan inifrån, en känsla 
som under stressade tider som dessa ofta är ovanlig – det brukar oftare handla 
om att jag spelar bara för att jag måste, eller för att det förväntas av andra, 
eller kanske framförallt mig själv. Allt detta försvann en stund och byttes mot 
en liten del längtan. (Blom, 25/9–18) 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 
I detta avsnitt presenteras sammanfattning samt slutsatser utifrån genomförd analys. 
 
Under rubriken Kroppen presenteras de fysiska förutsättningar som ligger till grund för av-
slappnings- och saxofonövningspassen. Utifrån genomförd analys går det att utläsa att jag 
många gånger kommit till övningsrummet med hög hjärtpuls, spänd kropp och sömnbrist. Vi-
dare presenteras vilken inverkan som avslappningen har på hjärtpulsen. Avslappningen har en-
ligt hjärtpulsobservationen sänkt min hjärtpuls med genomsnitt fyra BPM per avslappningsöv-
ning. Analysen visar vidare att andningsövning tillsammans med avslappningsövning ytterli-
gare sänkt min hjärtpuls. Utöver den sänkta hjärtpulsen har avslappningen medvetandegjort 
kroppsliga spänningar, dels under saxofonövning och dels i vardagen. Under rubriken present-
eras även de kroppsliga upplevelserna vilka gjordes under och efter saxofonövning och som 
visade sig i form av spänningar och låsningar. En återkommande, tydlig kroppslig upplevelse i 
resultatet är de låsta magmusklerna. Denna låsning upplevs både under och utanför saxofon-
spelet och jag resonerar kring huruvida det statiska magläget kan vara en bidragande orsak till 
att jag fort blir trött under saxofonövning och om denna nya erfarenhet kan vara det viktigaste 
momentet jag behöver jobba med. Den mentala stressen kommer, enligt analysen, ur prestat-
ionsångest vilken är kopplad till egna, andras samt musiklärarutbildningens högra krav. I ana-
lysen blir det också tydligt att den kroppsliga spänningen tycks vara befäst som ett minne i 
kroppen och att jag ofta, automatiskt börjar spänna mig direkt efter avslappningsövningen. I 
loggboken nämns bland annat ett tillfälle där jag erfar ökad, kroppsliga spänning när jag ska 
plocka upp instrumentet ur etuiet. 
 
I efterföljande avsnitt Tankar presenteras de tankar som visade sig innan och under avslapp-
ningsövning samt hur dessa förändrades över tid. Inledningsvis presenterades oro och negativa 
tankar isolerade för att senare transformeras till insikter och teknisk, samt musikalisk problem-
lösning. Prestationsångest och oklarheter inför övningen förändrades också över tid och ersattes 
av planering, struktur och kreativ problemlösning. 
 
Det avslutande avsnittet Avslappningens påverkan på saxofonövning presenterar först de fy-
siska upplevelserna under saxofonspel vilka är kopplade till spänningar och hur jag använder 
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mig av luft och andning under saxofonspel. Analysen poängterar också hur olika typer av öv-
ningsmoment har olika mycket påverkan på min kroppsliga anspänningsnivå. Som exempel 
valdes notläsning vilket fick kroppen att spänna sig mer än under övriga övningsmoment. Ka-
pitlet presenterar sedan de mentala upplevelserna i relation till saxofonövning. Analysen visar 
på att avslappningsövningar tillsammans med skrivandet av loggbok har gjort mig medveten 
om stressens påverkan på både saxofonövning och musicerande. Utifrån detta har insikter om 
min saxofonövning lett till acceptans om var jag faktiskt befinner mig på instrumentet samt vad 
jag måste göra för att komma vidare. Avslappningen har även över tid förändrat både syn på, 
och ingång i, saxofonövningen. Ur avslappningsövningarna har även bättre fokus åstadkommits 
vilket i sig har gynnat både övningsupplägg och bidragit till mer energi under saxofonövnings-
passen. Över självstudiens tid har saxofonövningen blivit alltmer målinriktad och där musika-
lisk problemlösning blivit mer kreativ och spännande. Avslutningsvis visar genomförd analys 
att avslappningen även ökat både lust och längtan till saxofonövning, vilket tidigare varit ovan-
ligt. 
 
Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att avslappningen inte enbart påverkar saxofonspe-
let, utan även hur jag förhåller mig till eget musicerande. Avslappningen har enligt analysen 
gett upphov till mindre stress och starkare fokus. Den har även bidragit till insikter, relevanta 
för min utveckling som musiker och människa.  



 25 

5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras utvalda delar ur resultatet, i relation till arbetets valda perspektiv samt 
tidigare forskning. Vidare presenteras arbetets betydelse för yrket musiklärare. Avslutningsvis 
diskuteras fortsatt forskning inom föreliggande arbetes ämne. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framgår hur jag på flera sätt påverkas och förändras av avslappningsmomentet. Re-
sultatet påvisar att jag många gånger kommit till övningsrummet med förutsättningar vilka 
sänkt kvalitén på både avslappnings- och saxofonövning. Däremot visar resultatet tydligt att 
avslappningen sänkt hjärtpulsen. Olsson (2017) hävdar att kroppen under stress aktiverar den 
sympatiska delen av det autonoma nervsystemet vilket förbereder kroppen på att slåss eller fly 
och att detta tillstånd ökar hjärtpulsen. Den sänkta hjärtpulsen i resultatet kan förklaras genom 
Olssons uttalande där han menar att bättre andning leder till lägre grundstress. Den sänkta hjärt-
pulsen som utkomst av avslappningsövningen kan också förklaras genom Bensons (1993) me-
tod The relaxation respons vilken bevisar att upprepad avslappning ger upphov till en rad po-
sitiva påverkningar på kroppen, däribland sänkt hjärtpuls. Detta kan också kopplas samman 
med studenterna i Hanssons (2005) undersökning, vilka upplevde både mental och fysisk stress 
reducerad i samband med upprepade avslappningsövningar. Resultatet tar vidare upp hur den 
kroppsliga medvetenheten ökade i relation till självstudiens gång. Vid flera tillfällen tydlig-
gjorde avslappningen kroppsliga spänningar under och efter saxofonövningen där saxofonspel 
efter noter ökade kroppens anspänning än mer. I Hanssons (2005) undersökning framkom att 
de deltagande studenterna blev alltmer medvetna om sina kroppsliga anspänningar och hur 
smärta i relation till instrumentalövning kunde förhindras genom denna nyförvärvade medve-
tenhet. Detta går att koppla till Schencks (2006) benämning muskelekonomi, vilket syftar till 
att, med hjälp av medvetenhet, använda sig av minsta möjliga muskelansträngning. På liknande 
sätt beskrivs detta i föreliggande resultat där jag vid ett tillfälle noterar ansträngning i vänster 
arm och hand även efter jag spelat. Detta går också att koppla till det Fagéus (2012) benämner 
som antagonister: de muskler vilka motverkar prestation och som står i motsats till Schencks 
(2006) kroppsliga medvetenhet muskelekonomi. 
 
I resultatet är det tydligt att jag många gånger kommit stressad till övningsrummet. Stressen har 
enligt analysen ofta kommit av prestationsångest som följd av att hinna med att göra allt jag 
planerat men också ur viljan att lyckas med det som krävs av en musikhögskoleutbildning. En-
ligt genomförd analys är det tydligt att viljan till effektivitet ofta varit kontraproduktiv; att jag 
av stressen istället blivit slarvig och haft svårt att planera min saxofonövning. Bengtsson (2001) 
menar att det i livet är lätt att låta sig styras av mål och färdiga uppfattningar, och att detta är 
speciellt vanligt hos människor som är stressade, hastar eller försöker att vara effektiva. Denna 
stressrelaterade trångsynthet, vilken Bengtsson beskriver, stämmer överens med det beteende 
som i resultatet framkommit hos mig. Avslappningen har ökat kroppslig och mental självmed-
vetenhet hos mig vilket kan ses som att jag under självstudien mer känt efter vad det är som 
händer i min kropp och vad det är för tankar som existerar i mig både under och utanför saxo-
fonövning. Det skulle här gå att föra ett resonemang kring huruvida jag tydligare upplever mig 
själv mentalt och kroppsligt, vilket skulle kunna kopplas till det gemensamma inom fenomeno-
logins alla variationer, det som Bengtsson (2005) menar är strävan mot att gå tillbaka till sa-
kerna själva. 
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Kan fenomenologin, som Bengtsson (2001) hävdar, vara ett sätt att förstå saker som erfaren-
heter utan att snedvrida deras egenskaper, så skulle avslappningen på liknande sätt kunna fun-
gera som en metod för att lära känna kropp och tankar utifrån ett klarare tillstånd, mer fritt från 
förutfattade meningar och förutsatta principer. 
 
I resultatet har kroppsliga och mentala upplevelser delats upp i olika kategorier för att tydliggöra 
skillnaderna. Genomförd analys pekar dock på att det inte finns direkta förklaringar på att enbart 
mentala eller fysiska förutsättningar påverkat avslappning- och saxofonövning. I stället är det, 
enligt analysen, tydligt att jag påverkas både mentalt och fysiskt innan övningspassen. På lik-
nande sätt visar analysen att avslappningens utkomst visar sig både fysiskt och mentalt samt 
hur dessa två är sammankopplade. Exempelvis har den fysiska avslappningen lett till personliga 
insikter även bortom saxofonövning. Bengtsson (2005) för ett resonemang där han menar att 
kroppen är människans tillgång till världen. Utifrån detta resonemang går det att se den kropps-
liga avslappningens påverkan på min upplevda värld som bevis på att avslappningen får mig att 
omtolka både mig själv och min omvärld. Enligt analysen har denna omtolkade omvärld många 
gånger gett upphov till reducerad kroppslig och mental stress. Paulander skriver i sin avhand-
ling att ”vi både är och varseblir våra sjukdomar utifrån de personer vi är” (Paulander, 2011, s. 
36). Genomförd analys visar på att jag många gånger är stressad och att detta tycks vara ett 
tillstånd jag ofta befinner mig i. Utifrån Paulanders påstående går det att tolka att jag också 
identifierat mig med stressen; att stressen blivit en del av mig. Bengtsson (2005) tar upp den 
blindes käpp som exempel på en förlängning av människokroppen. Författaren menar vidare att 
kroppen och tinget sammanfogas genom vana. Utifrån detta resonemang skulle det även gå att 
likna stress och spänningar, under och utanför saxofonspel, vid ett ting som genom vana sam-
manfogas med kroppen. Det skulle alltså gå att föra ett resonemang kring hur kroppslig och 
mental stress över tid sammanfogats med kroppen och att detta i sin tur skulle kunna ha påverkat 
min livsvärld – att ett mentalt och kroppsligt stressat tillstånd var ett, för mig, normalt tillstånd. 
 
I resultatet framgår hur jag över tid lägger mindre fokus vid negativa tankar och oro. Osäkerhet 
över prioritering av skoluppgift- och saxofonövningsupplägg minskas och byts istället ut mot 
fokus och genomtänkt planering. I resultatet framkommer att jag blivit mer noggrann under 
saxofonövning och att jag också sett de uppkomna problemen under saxofonövning som krea-
tiva och positivt utmanande. Enligt McAllister (2013) är djupandningen en kraftfull naturlig 
metod som minskar stress och hjälper hjärnan att fokusera bättre vilket skulle kunna förklara 
den förändring som skett över självstudiens tid. Under självstudietiden har, enligt resultatet, 
också ickemusikaliska och instrumenttekniska förankrade insikter gjorts vilket står utanför sax-
ofonövningen och som istället är kopplat till mig som person. Enligt Connolly och Williamon 
(2004) kan avslappning även ha positiv inverkan på musikers allmänna liv, alltså inte bara på 
musicerandet, även om detta har varit syftet med avslappningsövningen. Connolly och Willia-
mons forskning kan delvis förklara de insikter jag fått utöver själva saxofonspelet men den 
säger föga om den processen jag personligen genomgått under självstudiens gång. För att se till 
den egna upplevelsen, utifrån föreliggande arbetes valda perspektiv, så är min upplevelse att 
andningen legat som fundament till avslappning, saxofonspel och insikter, vilket kan ses som 
att andningen innan självstudien inte fungerat optimalt. Det schemalagda utrymmet där jag kun-
nat fokusera på andning har tillsammans med den ostrukturerade loggboken öppnat upp en möj-
lighet där jag fokuserat kunnat lyssna inåt. Möjligheten till att få återgå till detta tillstånd under 
schemalagd skoltid har gett möjligheten att fortsätta arbeta vidare med processen samt ned-
teckna dess utveckling. Den reducerade stressen som finns i föreliggande resultat och som också 
nämns i Hanssons (2005) undersökning skulle kunna vara en utkomst av den möjlighet där 
återkommande avslappning gett möjlighet till bättre andning och schemalagt lugn. Detta skulle 
kunna ses som ett verktyg att använda under det stressiga liv en musikhögskola kan ge upphov 
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till. Som tidigare nämnts i föreliggande arbete så är mycket av stressen, den upplevda oron och 
pressen kopplad till utbildningen. Denna vetskap tillsammans med forskning vilken visar på att 
både kropp och hjärna påverkas negativt av för hög stress under längre tid (Olsson, 2017) kan 
förklara den stressreducerade effekt som upplevts både av mig själv och studenterna i Hanssons 
(2005) undersökning. 
 
Föreliggande studie hade inledningsvis den kroppsliga anspänningen som utgångspunkt. 
Fagéus (2012) menar att det finns en koppling mellan låg kroppsanspänning och musikalisk 
framgång. I resultatet finns inga tecken på att min kroppsanspänning sjunkit. Däremot är det 
tydligt hur den kroppsliga medvetenheten ökat och att detta gett mig större förståelse för hur 
jag använder min kropp under och utanför saxofonspel vilket, över tid, skulle kunna bidra till 
lägre kroppsanspänning i både saxofonspel och vardag. 
 

5.2 Arbetets betydelse 
Efter genomförd självstudie och analys är det än tydligare hur viktigt det är för mig att närma 
mig inlärning och instudering med goda förutsättningar. I resultatet är det tydligt hur jag i ett 
avslappnat tillstånd har lättare att studera in ny musik, organisera övningspass samt uttrycka 
mig musikaliskt. Detta är verktyg jag önskar mina kommande elever och studenter ska ha till-
gång till när jag undervisar dem och när de själva övar och musicerar. Som lärare undervisar 
jag med hela kroppen, inte bara genom mitt instrument, och är jag då spänd eller stressad finns 
det risk att dessa egenskaper färgar av sig på mina elever. Då jag själv ofta spelat saxofon spänd 
och stressad, och nu fått insikt om hur och varför, så är det också lättare för mig att se och 
påverka liknande tendenser hos mina egna elever. Dels kan jag nu varsebli andras spänningar 
och dels har jag också hittat verktyg för att motverka dessa. Även om verktygen i första hand 
fungerar på mig så är jag övertygad om att jag nu är närmare en lösning för spända elever än 
om jag inte genomfört denna självstudie. 
 
Det är få platser i dagens skola där elever får möjlighet till att utöva avslappning och mental 
träning. Kan jag bidra med avslappning hos barn och unga genom min musikundervisning så 
kommer jag att implementera detta i den mån det är möjligt. Som Connolly och Williamon 
(2004) skriver så bidrar avslappningen även till positiv inverkan på människors liv utöver det 
musikala utövandet. Då jag allt mer ser människan som en implicit varelse vilken måste ses 
som en intrikat holistisk enhet så tror jag att avslappning i dagens enorma informations- och 
prestationsflöde har mycket att ge människan och hennes personliga utveckling. På samma sätt 
som avslappningen lyckats hjälpa mig att bli bättre på att ta in ny musik och hålla bättre fokus 
under saxofonövning så tror jag också att detta gäller i andra skolämnen samt i andra undervis-
ningsformer. 
 
Min förhoppning är att detta arbete kan hjälpa andra människor som upplever liknande svårig-
heter som jag själv upplevt; att de kan ta del av mina upplevelser och tankar för att själva komma 
ur kroppslig och mental stress, i och utanför musicerandesammanhang. Det finns också en för-
hoppning att både lärare och lärarstudenter tar in och reflekterar över förhållandet mellan pre-
station och avslappning samt hur detta skulle kunna appliceras i undervisning för eventuellt 
ökad inlärning och självinsikt hos elever och studenter. 
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5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Inledningsvis var föreliggande arbetet planerat att utgå från Fagéus (2012) metod Artistisk 
Mental Träning, men på grund av längre sjukdom var planeringen tvungen att revideras. En 
utvecklingsmöjlighet till detta arbete är att jobba med Fagéus metod och då jobba med mental 
träning fem gånger i veckan vilket, författaren rekommenderar, istället för de tre dagar i veckan 
vilket jag gjorde. Som AMT-metoden också poängterar hade det varit givande att se skillnaden 
på självstudiens utkomst om avslappningen gjordes även de dagar då saxofonövning inte ge-
nomfördes. Då mental träning fokuserar mycket på affirmationer7 och visualisering hade meto-
den kunnat ge ett helt annat resultat än det som i detta arbetet framkom. Fem tillfällen i veckan 
hade dessutom möjliggjort fler tillfällen till loggboksskrivande vilket i sin tur samlat mer data 
till en mer övergripande och mer exakt analys. 
 
För att insamla mer tillförlitliga data skulle fortsatt forskning inom förebyggande område vinna 
på en större studie där fler personer skulle delta. En sådan studie skulle kunna göras med en 
större grupp människor och över längre tid. Med en tydlig planering av studien samt återkom-
mande enkäter till deltagarna skulle viktiga data kunna insamlas och en större förståelse för 
området skulle kunna erhållas. I relation till förebyggande studie hade en undersökning med 
fler deltagare även givit en mer generell förståelse för hur olika personer uppfattar och reagerar 
på avslappning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 ”Affirmation: I nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upp-

repas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed 
förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter” (NE, 2019h). 
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skärmavbildning av smartphone-applikationen TonalEnergy Tuner. 
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Bilaga 2 
 
Träning vecka 1: Muskulär avslappning 
 
Ge dig själv en stund att slappna av. Stäng för ett tag ute världen runt omkring. Följ guidningen 
och låt samtidigt avslappningen komma till dig som av sig själv. 
 
Gå först med din uppmärksamhet till tårna och fötterna. Känn hur du slappnar av i tår och fötter. 
Föreställ dig att avslappningen sprider sig uppåt till vaderna, knäna och låren … Känn hur du 
slappnar av i hela benen, fötter och tår. 
 
Gå så vidare med din uppmärksamhet till bäckenet och buken. Känn hur du slappnar av i bäck-
enet och buken. Upplev att du andas lugnt och jämnt, som om du andades med magen. 
 
Föreställ dig att avslappningen sprider sig upp i ryggen och bröstkorgen. Bröstkorgen öppnar 
sig och du andas lugnare och friare … 
 
Avslappningen går ut i armar, händer och fingrar. Upplev hur avslappningen mer och mer spri-
der sig till armarna … händerna … fingrarna. 
 
Avslappningen går uppåt skuldrorna och nacken. Känn hur du slappnar av i skuldrorna och 
nacken … 
 
Hela huvudet slappnar av och balanserar avspänt på ryggraden … Ansiktet slappnar av och blir 
slätt … Kinderna slappnar av och blir släta … underkäken slappnar av … pannan slappnar av 
och blir slät, ögonen slappnar av … 
 
Upplev nu hur hela kroppen slappnar av skönt och behagligt … Upplev hur avslappningen för-
djupas mer och mer … 
 
Tillsammans med avslappningen kommer en skön känsla av tyngd, du sjunker tungt mot un-
derlaget. Du blir mer och mer avslappnad och behagligt tung … 
 
Med avslappningen och tyngdkänslan kommer automatiskt en känsla av värme att sprida sig i 
kroppen …, upplev hur du nu är avslappnad …, tung … och varm …, avslappnad … tung … 
varm … 
 
I detta avslappnade tillstånd kan du vila och återhämta krafterna … (Paus en stund) 
 
Om en stund kommer du att vakna upp från detta avslappnade tillstånd … När du vaknar upp 
kommer du att känna dig mer utvilad och närvarande. Den upplevelsen kommer att hålla i sig 
resten av dagen … Skönt avslappnad och närvarande … 
 
Så kan du långsamt börja väcka dig genom att sträcka på tår och fingrar … axlar och nacke … 
efterhand väcker du kroppen i din egen takt. 
 
När du vaknat upp kommer du att känna dig skönt avslappnad och närvarande … 
 
(Fagéus, 2012, s. 150–151) 
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Bilaga 3 
 
Övning 3 – Räkna steg 
 
Ett sätt att permanent frigöra en täppt nästa är att öka mängden koldioxid i kroppen. Det sker 
främst på två sätt; genom fysisk aktivitet och minskad andningsvolym. Det bästa sättet att uppnå 
en reducerad andningsvolym är att förlänga utandningen. När vi rör kroppen samtidigt som 
andningen minskas, ökar mängden koldioxid i kroppen snabbt, vilket gör att en täppt näsa känns 
friare. 
 

• Gå, jogga eller cykla samtidigt som du räknar antalet steg/cykeltramp på inandning och 
antalet steg/tramp på utandning. 

• Eftersom förlängd utandning ökar avslappningen är målet med övning att ta fler 
steg/tramp på utandning än på inandning. 

• Övningen kan också göras stillasittande, men ger mer effekt i kombination med fysisk 
aktivitet. 

• Munnen är stängd. 
• Hitta en rytm som funkar för dig, exempelvis 3 på inandning och 6 på utandning. 
• Antalet steg/tramp kan variera under träningspasset beroende på dagsform, hastighet, 

om det är uppförs- eller nedförsbacke och huruvida du vill pressa dig eller ta det lite 
lugnare. 

 
(Olsson, 2017, s. 65) 
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Bilaga 4 
 

 

Hjärtpulsanalys

Datum Puls innan Puls efter Förutsättningar Längd

180925 91 81 *Andn Genomförd 19 min
180928 79 74 Andn Genomförd. Trött och sjuk 15 min
180930 70 65 – 21 min
181003 75 68 – –
181005 78 78 Dålig sömn, socker 20 min
181006 71 66 Väldigt stressad 23 min
181007 76 70 Stressad, tidsbrist 23 min
181010 83 82 Ej andn. 24 min

S j u k d o m

181127 79 82 Ej andn. Låg och trött, socker 18 min
181130 82 77 Svårt slappna av, oro 22 min
181204 75 62 Svårt slappna av, nyss ätit 16 min
181209 81 84 Ej andn. Dålig sömn, socker 23 min
181210 82 78 Tidsbrist 8 min
181213 85 86 Ej andn. Olustig i kroppen, socker 12 min
181228 70 75 Ej andn. 7 min
190104 80 75 Frustration/ilska 11 min
190108 82 83 Jättetrött, sjuk, frustrerad, oro 24 min
190111 81 72 Jordad från början, bra sömn, sol 11 min
190119 76 67 Dag efter fest 17 min
190120 81 68 Andn. Genomförd 8 min
190123 87 75 Övat innan, meditation 18 min
190127 75 78 Ej andn. 9 min

Medelpuls: 79 75

*andn = andningsövning


