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Den här uppsatsen handlar om mental inställning och hur den påverkar situationen i övningsrummet 

för en improvisationsmusiker. Med hjälp av loggboksanteckningar och videoobservation har jag 

studerat mig själv under åtta övningspass där jag, inför min examenskonsert, övar olika 

improvisationsverktyg och moment. Min idé var att söka svaren på en av de frågor som vi musiker 

ofta ställer oss: ”Varför spelade jag så bra igår, men inte idag?”. Genom att upptäcka vad som gör 

skillnaden, vad skillnaden har för effekt samt om och hur det går att påverka vilken skillnad det blir 

kunde jag dra slutsatser utifrån litteratur jag läst om mental inställning och mental träning. Resultatet 

visade att det finns många olika faktorer som påverkar den mentala inställningen som alla i sin tur 

påverkar varandra. Både prestationsångest, humör, övningens karaktär, krav på sig själv och den egna 

viljan spelar alla sin roll i vilken mental inställning man får. 

 

Jag har personligen haft otrolig nytta av att uppmärksamma vilken mental inställning jag har samt 

hur jag kan ändra den om den jobbar emot min målsättning. För att alltid kunna spela den musik jag 

vill på det sätt jag vill tror jag att det är väldigt viktigt att lära sig vart de lyckade stunderna kommer 

ifrån. Svaret tror jag finns på den här vägen och jag hoppas att du får, utifrån mina erfarenheter och 

upplevelser, inspiration att söka vidare kunskap på området. 
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INLEDNING 

 
Åren 2009-2011 gick jag på Åsa Folkhögskolas musiklinje och upptäckte under samma period en, för 

mig, ny sorts litteratur som kom att förändra min syn på musik och livet i grunden. Den första boken, 

som startade mitt nya intresse, heter The Music Lesson och är skriven av basisten Victor Wooten 

(2008). Boken handlar om musik på ett mer emotionellt och själsligt plan samt hur inlär-

ningsprocessen brukar se ut, kontra hur den kan förbättras. I romanform får man en lektion i hur livet 

och musiken hänger ihop och hur vår mentala inställning ställer till det för oss när vi försöker 

leva/spela musik. Dessa tankar var helt nya för mig på den tiden och fick mig att på ett sätt vakna. 

Jag insåg att jag kanske skulle kunna nå oanade höjder om jag bara lär mig kontrollera mina tankar. 

Detta har senare lett mig in på en bana av mycket tänkande, filosoferande och läsande av fler liknande 

böcker i ämnet. 

 

Som musiker och musikstuderande har jag fått en otrolig hjälp av dessa teorier i övningsrummet. Hur 

jag, bara genom att ändra min inställning och attityd till problemet, skulle kunna nå betydligt högre 

mål mycket snabbare. Detta har gjort mina övningspass avsevärt effektivare och roligare – d.v.s. jag 

började lära mig snabbare och behövde inte slita lika hårt för att utvecklas. 

 

Jag tänker att vi föds med vår fulla potential att bli vad vi vill. Alltså, kan det vara så att vi, innan vi 

möter andra människors värderingar och påståenden, har alla möjligheter att gå vilken väg vi vill utan 

mentala hinder? Att vi i takt med livet får lära oss att vissa färdigheter är svåra och andra bara är 

ämnade för vissa människor. Att det måste ta flera år att lära sig dessa och att en del mål kommer vi 

inte uppnå. Detta tror jag till slut blir en självuppfyllande profetia, som man dessutom aldrig bett om. 

Kan jag då lära mig att finna en annan väg som leder mig tillbaka till det opåverkade öppna sinnet 

jag hade som barn? Det öppna sinnet som är redo att lära sig allt det kan. Kan jag åter nå min fulla 

potential? Eller i alla fall komma den närmare. Kjell Fagéus skriver om vår dolda potential i boken 

Musikaliskt flöde – Artistisk mental träning för scen och undervisning (2012) och uttrycker sig väldigt 

bra om den tanken. 
 

Konstnären Michelangelo gav ett överraskande, djupt allvarligt och humoristiskt svar på varför det är så 

lätt att skulptera: ”Det krävs enbart att ta bort det överflödiga i stenblocket för att frilägga den förfinade 

skulpturen.” Detta kan som metafor vara gällande för det förhållningssätt AMT [Artistisk Mental Träning] 

står för. Varje människa har sina svar och sin potential dolda i sitt inre, svaren färdiga att formuleras och 

potentialen färdig att låta sig tas i bruk. I en process där vi tar bort det onödiga och frilägger det naturligt 

kreativa framträder konstnären och artisten (s. 20). 

Efter år av liveframträdanden och övande har jag många gånger stött på en mängd olika mentala 

hinder som försämrat min upplevelse av det. Hinder, i form av negativa tankar om mig själv, som jag 

själv byggt upp med hjälp av omvärldens press, hård självkritik och min egen bristande kännedom 

om vad som orsakar dessa hinder. Jag tänker tankar som "det här är svårt", "jag borde kunna det här 

vid det här laget", ”undra vad de andra tycker om hur jag spelar?” eller "hen är ju mycket bättre än 

mig. Jag kommer aldrig bli så bra". Tankar som manifesterar sig i mina fingrar. Fingrarna som ska 

spela på instrumentet. 

 

När jag upptäckte att det kan vara möjligt att förenkla mitt lärande enbart med min inställning satt jag 

som vanligt i övningsrummet och spelade. Jag försökte lära mig en "svår" högerhandsteknik som 

krävde precision och snabbhet. Efter åtskilliga försök och misslyckanden kom jag att tänka på vad 

Wooten beskrev i sin bok, nämligen att föreställa sig att uppgiften är lätt istället för svår. Jag tänkte 

på hur lätt det såg ut när han utförde denna teknik och tänkte att jag har samma händer som honom. 

Direkt efter denna justering av inställning till problemet kunde jag utföra tekniken, i alla fall för en 

stund. Det kändes nästan som ett fusk, när det snarare verkade var facit. 



   

2 

 

 

PROBLEMOMRÅDE 

 
De flesta som, på en professionell nivå, arbetar med musik har med största sannolikhet stött på oför-

klarliga problem i övningsrummet. Hur man ena dagen kan spela hur lätt som helst, för att den nästa 

känna att man inte är kapabel till någonting alls. De stunder det gått bra känns det som när man pre-

cis började med musik och man bara spelar, och när det går dåligt känns det som att man inte lärt sig 

ett dugg efter alla år. Hur kommer detta sig? 

 

Kan det vara så att det bara handlar om mental inställning? När man som barn spelade musik fanns 

inga krav på kvalité eller konkurrerande musiker. Ingen hade sagt att musik var svårt eller att man 

måste vara bra. När man sedan som vuxen fått lära sig dessa negativa saker så har man ingångs-

inställningen att det ska vara svårt. Kan det vara anledningen till att det är svårt?  Kan man träna 

hjärnan och tankarna att hjälpa mig istället för att hindra mig? Att lära sig att musik och musicerande 

är lätt igen? Lite som när en musiker ska presentera bandet för publiken efter giget och inte kommer 

ihåg deras namn för att man verkligen inte får glömma det. Hade det varit lättare om inte pressen och 

inställningen att man inte får misslyckas varit närvarande i sinnet? 

 

Jag tror att mentala hinder går att rasera med hjälp av ändrad mental inställning, vilket i slutändan 

bara jag själv kan styra. Genom att träna hjärnan och tankarna till att hjälpa mig istället för att hindra 

mig. Ett av de ställen där denna inställningsteknik skulle göra sig god är i övningsrummet. Där 

musiker slitit sitt hår i århundraden för att utveckla sina musikaliska färdigheter. Tänk om det skulle 

gå att effektivisera denna stund av inlärning till att bli lättare och tidseffektivare, bara genom att tänka 

på ett annat sätt. 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka hur mental inställning kan påverka min improvisationsövning. 

 

Frågeställningar 

  

1. Vilka faktorer påverkar min mentala inställning? 

2. Vad beskrivs som hjälpande respektive stjälpande inställning? 

3. Vad får det för konsekvenser när jag försöker ändra min mentala inställning? 

 

Definitioner 

 

För att förtydliga vad jag menar med vissa ord framöver borde jag förklara några begrepp. I denna 

uppsats skriver jag ofta om ”utmaningar”. Med det menar jag utmaningar i form av instrumentövning, 

som lära mig tekniker, skalor, fraser, melodier, rytmer etc. 

 

Improvisationsövningar betyder i detta sammanhang övningar som förbereder för improvisation. 

Alltså skalor, solospel till bakgrund, arpeggion och plankning av solon eller fraser. Några av dessa 

övningar är såklart vanligt förekommande övningar även för musik utan improvisation, men jag 

ämnar använda dem i jazzsammanhang. Alltså övningar för att bredda mitt improvisationsvokabulär. 
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Jag väljer att sätta ordet ”mental” före ”inställning” för att förtydliga att det inte handlar om andra 

inställningar som volym, EQ, värme etc. Ordet mental definieras på följande sätt i 

Nationalencyklopedins ordbok (2014): 

 

Mental  - psykisk, själslig 

 

Begreppet förklaras närmare nedan under Mental inställning. 

 

Vad menar jag då med mental inställning? I den här uppsatsen betyder det vad jag har för målsätt-

ning med det jag gör. T.ex. om jag ska utvecklas som musiker eller visa någon vad jag kan är två 

olika mentala inställningar med två olika målsättningar. Alltså att jag har som inställning att utvecklas 

eller att visa upp mig, och då blir målsättningen att utvecklas eller att visa upp mig. Två andra kan 

vara att tänka att ”Det här är enkelt!” eller ”Det här är svårt!”, vilket är två andra olika inställningar 

till en uppgift. Att ändra mental inställning är helt enkel att ändra min målsättning med det jag håller 

på med. När jag skriver inställning i uppsatsen menar jag mental inställning. Jag väljer att inte skriva 

mental före alla gånger för att inte slita ut ordet och dess betydelse. 
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BAKGRUND 
Mitt intresse för mental inställning, och vad som kan vara möjligt att åstadkomma om jag lär mig vad 

det är och hur det fungerar, ligger som grund för mitt problemområde. Ett ofta återkommande 

samtalsämne i min musikerkrets verkar vara just varför det går så bra att spela ibland och andra gånger 

går det inte alls. Varför vissa dagar instrumentövningen känns hur enkel och produktiv som helst bara 

för att nästa dag kännas som den inte ger någonting. Min nyfikenhet på svaren på dessa frågor, både 

för min egen och andra musikers skull, har tagit mig till en mängd litteratur om mental inställning 

och musikpsykologi. 

Mental inställning 

Mihály Csíkszentmihályi ur boken Flow (2003) om mental inställning i idrottssammanhang: 

De språkliga rötterna till det engelska ordet för tävla, compete, är de latinska orden con petire, som betyder 

”att söka tillsammans”. Vad var och en söker är att förverkliga sina möjligheter, och uppgiften löser man 

bäst om man tvingas göra sitt bästa. Men tävling förbättrar ens upplevelse bara så länge som man 

koncentrerar sin uppmärksamhet på själva aktiviteten. Men om man börjar intressera sig för yttre mål – 

som att vinna över motståndaren, att vilja göra intryck på publiken eller att få ett fett proffskontrakt – 

riskerar tävlingen att bli en distraktion snarare än en impuls till att koncentrera medvetandet på det som 

händer (s. 98). 

Citatet ovan är författaren Mihály Csíkszentmihályis beskrivning av hur den inställning man har till 

sin uppgift kan påverka resultatet. Om målsättningen med det man gör blir en annan än den tänkta, 

som i exemplet, så finns det, enligt Mihály, en risk att man inte får det resultat man hoppades på. 

Exemplet utgår från idrottens värld, men samma resonemang kommer att kopplas till musik senare i 

bakgrunden. 

 

Författaren Timothy Gallwey, har utvecklat ett koncept han kallar för ”the Inner Game” som skall 

hjälpa människor att lära sig olika färdigheter snabbare, vilket han skrivit ett antal böcker om med 

inriktning på olika områden. Bland annat har han, tillsammans med kontrabasisten Barry Green, 

skrivit boken The Inner Game of music (1987). ”The Inner Game” syftar på det inre spel vi spelar 

med oss själva. I nyss nämnda bok handlar det om att, på ett så tidseffektivt sätt som möjligt, lära sig 

spela musik. I det sammanhanget är det yttre spelet t.ex. själva musiken man spelar/hör, instrumentet 

man håller i eller noterna man ska läsa och det inre spelet är tankarna, känslorna och inställningen 

man har till det man gör. I boken beskrivs metoden som följer: 

The primary discovery of the Inner Game is that, especially in our culture of achievement-oriented 

activities, human beings significantly get in their own way. The point of the Inner Game of sports or music 

is always the same – to reduce the mental interference that inhibit the full expression of human potential (s. 

7). 

För att förtydliga vad jag menar med ”mentala hinder” så syftar jag på vad Gallwey och Green (1987) 

säger om tankar och känslor som försvårar arbetsprocessen i övningsrummet. De menar att nervositet 

eller oro går genom huvudet ut i kroppen i form av t.ex. muskelspänningar sedan påverkar hur vi 

spelar. De skriver: 

Inhibiting attitudes and tendencies – such as anxiety, fear of failure and self-doubt – make us feel stressful, 

and our muscles respond by tightening up. They also distract and scatter our attention and make us loose 

interest in what we are doing (s. 23). 

Det finns alltså en koppling mellan hur vi känner och tänker, och hur kroppen reagerar. Vid nervo-

sitet och rädsla svarar musklerna med att dra ihop sig. I samma bok radas en lista upp med en 

sammanställning av flera hundra intervjuer med musiker där de blev tillfrågade vad som oroade dem 

inför en spelning. Denna lista är en sammanfattning av vad de flesta beskrev att de upplevde.  
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Dessa är några exempel på mentala hinder för att få en bild av vad det är (s. 26) [min översättning]: 

 

 Tvivel på sin egen förmåga 

 Rädsla för att tappa kontrollen 

 Känsla av att man inte övat tillräckligt 

 Oro för att man inte kommer se eller höra tillräckligt bra 

 Oro för ackompanjemanget 

 Misstanke att utrustningen skulle sluta fungera 

 Oro för att tappa sin plats i musiken 

 Tvivel att publiken skulle gilla vad man spelade 

 Rädsla för att glömma vad man memorerat så väl 

 Rädsla för att oavsett hur bra det gick skulle föräldrarna ändå vara besvikna på ens karriärsval 

som musiker (s. 26) 

 

Dessa, eller liknande, orosmoment och mentala hinder får sedan fysiska och psykiska konsekvenser 

i form av svettningar, muntorrhet, skälvande händer, muskelspänningar samt glömska, försämrad 

time1 och sämre koncentration (Gallwey & Green, 1987, s. 27). 

 

Det finns även andra studier som talar för att oroskänslan främst är en kognitiv process där den upp-

levda faran är överdriven, feluppfattad eller misstolkad. En slags överdriven och negativ inställning 

till något som egentligen inte är så farlig, vilket i sin tur kan leda till fysiska och psykiska reaktioner 

som oro och prestationsångest, som i tidigare nämnda listan (Handbook of music and emotion, Woody, 

McPherson, 2010). 

 

Även i andra sammanhang än i sin personliga utveckling talar man om inställning. I vissa samman-

hang nämns det som något som främjar problemlösning i grupper. I boken Ensembleledning av Leif 

Johansson (2005) beskriver han hur en lärare med positiv inställning ökar motivationen och gen-

svaret på problemlösning. Han är även tydlig med att det inte handlar om att förneka faktiska 

bekymmer utan att visa en uppriktig tillförsikt om att det går att hitta möjligheter och att problem går 

att lösa. På så vis ger man eleverna en produktivare inställning och en vilja att finna en lösning. 

 

Det musikaliska flödet 

Ordet flöde dyker upp på många ställen i våra liv. Det kan vara ett flöde i trafiken, ett flöde i våra 

blodådror, ett nyhetsflöde i sociala medier eller helt enkelt ett flöde i aktiviteten man utför. Till 

exempel när man övar eller spelar musik. Ett sätt att förklara vad ordet innebär i ett sådant samman-

hang kan man hitta i boken Flow (2003) av författaren och psykologen Mihály Csíkszentmihályi. 

Med sin forskning som grund beskriver han det som ”en känsla av att ens förmåga räcker till för att 

klara av den utmaning man står inför, att man befinner sig i ett målinriktat handlingssystem styrt av 

regler som ger besked om hur man klarar sig” (s. 96). I ett ”flow”, eller flöde, är koncentrationen så 

intensiv att uppmärksamheten inte räcker till för ovidkommande saker. Ens medvetenhet om sig själv, 

eller det egna jaget, försvinner och tidsuppfattningen förvrängs. En sådan upplevelse av flöde är så 

tillfredställande att aktiviteten i sig blir själva målet, utan sidoblickar på vad man kan vinna på det, 

eller om det är svårt eller farligt (Csíkszentmihályi, 2003). 

Boken som nämns tidigare i inledningen – Musikaliskt flöde (Fagéus, 2012) – kommer att återkomma 

ofta när jag talar om mental inställning och förberedelse. Författaren Kjell Fagéus är licensierad 

                                                 
1 Time, eller timing, kan vara svårt att definiera utan en längre utläggning. För att inte ta fokus från uppsatsen använder 

jag mig av en, enligt min uppfattning, godtagbar förklaring från wikipedia: Timing in music refers to the ability to "keep 

time" accurately and to synchronise to an ensemble, as well as to expressive timing – subtle adjustment 

of note or beat duration, or of tempo, for aesthetic effect (Wikipedia, 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Expressive_timing
http://en.wikipedia.org/wiki/Note
http://en.wikipedia.org/wiki/Beat_(music)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetic
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mental tränare vid Ledarhögskolan i Örebro. Han har rest runt i Sverige och världen där han föreläst 

om Artistisk Mental Träning (AMT) och samspelsbaserat ledarskap. Mer om AMT nedan. 

 

Att befinna sig i ett ”flow” (flöde), när arbetet flyter på utan något upplevt hinder, existerar inom 

många områden. I ett konstnärligt sammanhang kan det handla om att spela musik precis som man 

tänkt eller känt helt obesvärat, eller i teater att falla in i en roll och säga sina repliker eller impro-

visera med fullständig lätthet och autenticitet.  

 

I boken citeras en skådespelare som beskriver känslan av inställningen till en uppgift och flytet som 

kan komma av det. I detta exempel inställningen till att gestalta en roll. Skådespelaren säger: 

Svårast med skådespeleriet är att inte krångla till det utan inse hur lätt det faktiskt är. Stundtals händer det 

att jag lyckas. Då går allt som på räls. Detta är något av ett mysterium, som det gäller att komma underfund 

med. Ungefär som när det handlar om att spela fotboll, piano, fiol eller författa en bok – att uppnå lättheten. 

Det är en fråga om koncentration och avspänning på samma gång, om att få in det så kallade flytet, att vara 

i ”flow”. Och att inte tänka för mycket. Det är då man liksom glömmer bort sig själv och bara gör (Fagéus, 

2012, s. 25). 

För att förtydliga vad som menas med att ”inte tänka för mycket” så syftar hen såklart inte på att 

hjärnan inte ska arbeta, för det gör den i högsta grad. Det som skådespelaren syftar på är att man inte 

ska tänka så mycket på vad man ska göra eller vad som kommer härnäst. Aktivt tänkande, om man 

så vill. 

 

En annan vinkling på detta fenomen kan vara att vi som barn har en mer öppen, nyfiken och entusi-

astisk inställning till lärandet och därmed lär oss snabbare. Då kunde vi, innan vi fått berättat för oss 

att spela musik skulle vara svårt, uppleva musiken ännu starkare och utöva den utan självkritik eller 

tvivel. Eftersom vi ibland fortfarande kan uppleva denna ”barnsliga” lätthet och nyfikenhet även i 

vuxen ålder, bara det att dessa stunder kommer betydligt mer sällan, borde vi kunna återkoppla till 

den känslan och inställningen vi hade som barn (Gallwey & Green, 1987). 

 

Mental träning 

För att ytterligare ringa in vad mental inställning är borde jag gå igenom vad mental träning är. En 

av de böcker jag hämtat mest inspiration och information ifrån är tidigare nämnda Musikaliskt flöde 

(Fagéus, 2012). 

 

Fagéus var en av de första att gå högskoleutbildningen i mental träning och har sedan dess varit med 

och utvecklat konceptet. Han har valt att kalla sättet att arbeta för Artistisk Mental Träning (förkortas 

AMT), vilket är en metod som vuxit fram av den forskning som bedrivits kring mentala processer. 

Fagéus (2012) menar att denna typ av forskning har stark evidens för att grundprinciperna i mental 

träning fungerar. 

 

Vad är då mental träning? Idag är mental träning ett vedertaget begrepp inom många områden i vårt 

samhälle. Både inom idrott, affärsvärlden, hälsovården, musiken etc. (Fagéus, 2012). Begreppet 

används alltså även i andra sammanhang, men här kommer jag begränsa mig till musik. Det som 

skiljer detta område från traditionell mentala träningen är fokuseringen på scenframträdande och de 

speciella dimensioner som finns inom arbetet. Där det inte handlar om att vinna över någon (idrott, 

affärsvärlden), utom möjligen vid en audition (provspelning/ansökningsprov till skola eller orke-

ster). Men även i det sammanhanget handlar det mer om att vinna över sig själv, i den bemärkelsen 

att kunna spela på sin högsta nivå (Fagéus, 2012). 
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Grundprinciperna beskriver han i boken som följande 

Grundstrukturen och insikterna om mentala bilders starka påverkan är gemensam med den traditionella 

mentala träningen. Också sökandet efter avspänd effektivitet, fokusering på möjligheter istället för problem, 

plus tron på människans förmåga att själv forma och ta ansvar för sitt eget liv. Problemen observeras och 

betraktas med viss distans för att kunna lösa det som behöver lösas. För mycket fokus på problem och 

hinder får effekten att de blir en del av den egna identiteten och försvårar processen att utvecklas både 

personligt och konstnärligt (s. 17) 

AMT baseras på sju steg. Efter ett fastställande av nuläget där man ärligt för sig själv beskriver hur 

man fungerar både positivt och negativt börjar träningen med (s. 77-78): 

 

a) Fysisk avslappning, mental avslappning och inre mentalt rum 

b) Självbildsträning – självrespekt, självkänsla, självförtroende och självinsikt 

c) Motivation, attityder, feedback och förebilder 

d) Framtidsbilder. Visioner, konkreta målbilder och kreativitet 

e) Förberedelse för övning och övning 

f) Scenträning – konsert, föreställning och audition 

g) Integrering. Kunskaper och insikter blir till kompetens 

 

Trying fails, awareness cures 

Det finns ett uttryck som beskriver ett fenomen då man försöker så mycket att man misslyckas. Ut-

trycket är på engelska ”Trying fails, awareness cures” och nämns i The inner game of music (1987). 

Ungefär som när man försöker lägga ett pussel på tid, med en klocka som tickar ned, och inte kan 

hitta de sista bitarna, men när klockan stannar är det som att bitarna kommer fram av sig själva. Det 

är samma med musik. Att sjunga eller spela en enkel visa hemma på rummet är betydligt enklare än 

att spela på en arena med tusentals människor i publiken. Då börjar man att tvivla på sig själv och 

försöker ännu mer, kroppen blir spänd och man spelar mer fel (Gallwey & Green, 1987). 

 

Att istället för att försöka göra rätt, kan man ha inställningen att det är ok att misslyckas. Man kan 

istället föreställa sig att man alltid får en chans till. Inom golfen kallar man det ”att göra en Mulligan”. 

En golfare som misslyckas med sin första drive kan göra om den igen istället för att fortsätta från sitt 

dåliga försök. Känslan av att ha möjligheten att få göra om gör utföraren mer avslappnad och mer 

trolig att lyckas bra med sin handling (Gallwey & Green, 1987). 

 

Musikpsykologi 

 

Musikpsykologi är ett brett område, men det finns en hel del forskning och undersökningar kring 

mental förberedelse, inställning och mental träning. Många av dessa undersökningar fokuserar på 

scenskräck eller nervositet, men behandlar även mental träning, avslappning och att arbeta fram en 

annan mental inställning (Gabrielsson, Alf, The psychology of music, 1999). 

 

Norton, MacLean och Wachna (1978) beskriver en studie där en pianist blev av med sin scenskräck 

med hjälp av muskelavslappning kombinerat med positiva tankar om sig själv och kognitiv desensi-

bilisering, som är en form av beteendeterapi för att bota fobier och andra psykiska problem. Pianisten 

fick föreställa sig olika skräckscenarion, som att glömma vad som ska spelas eller att få panik, och 

sedan jobba med olika sätt att övervinna dem. En metod som kallas coping imagery som utgår från 

visualisering och självbehandling (Omar-Fauzee, Daud, Abdullah, Rashid, 2009). 

 

I en liknande studie, gjord av Kendrick, Craig, Lawson och Davidson (1982), som involverade 53 
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pianister, upptäckte de att kognitiv beteendeterapi, där man arbetade med enbart uppgiftsorienterade 

och positiva tankar, kombinerat med en testkonsert inför en publik bestående av vänner, visade sig 

reducera prestationsångesten. Värt att tillägga är att den kognitiva delen och de positiva tankarna 

visade sig fungera bättre mot prestationsångest än testkonserten. 

 

Negativa sidor 

Eftersom jag läst många böcker av musiker som gjort personliga och filosofiska upptäckter (Effortless 

Mastery, Kenny Werner, 1996, Spela fritt, Stephen Nachmanovitch, 1990, Wooten, 2008 m.fl.) så blir 

jag väldigt medveten om vad jag ska och inte ska tänka på. Att vara medveten om detta kan ställa till 

det eftersom vi har en tendens att tänka på saker vi blivit tillsagda att inte tänka på, som psykologen 

Noa Kageyama skriver om i ett blogginlägg (www.bulletproofmusician.com). Där tar han även upp 

en studie om hur vi presterar när vi blivit tillsagda att slappna av (Wegner, Broome & Blumberg, 

1997). De gjorde ett test, upplagt ungefär som ett intelligenstest, på 87 studenter vid University of 

Virginia som fick svara på några frågor. Studien visade att de som inte fick några instruktioner om att 

slappna av, och blev försäkrade om att testet inte hade någon betydelse, klarade sig bättre än de som 

gjorde testet under press och fick order att slappna av. 

 

Det finns alltså en negativ sida med att vara medveten om sin mentala inställning till en uppgift. Det 

kan rent av förstöra ett framförande eller ett övningspass om man inte lär sig behärska sin medvet-

enhet. 
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METOD 

Loggbok 

För att ta reda på hur den mentala inställningen påverkar min övning har jag använt mig av en struk-

turerad konfluent loggbok. En konfluent loggbok utgår från tre teman: tankar, känslor och kroppsliga 

reaktioner. Loggboksformatet kommer ifrån en pedagogik med samma namn där man betonar 

integreringen mellan affektiva (attitydmässiga) och kognitiva (tankemässiga) komponenter i inlärn-

ingssammanhang. Ett sätt att försöka dämpa fysiska konflikter och göra lärandeprocessen effektivare 

(Bjørndal, 2012). Detta innebär att jag i loggboken har skrivit vad jag känner, tänker och hur min 

kropp beter sig innan och under övningen. Jag har även beskrivit problem eller hinder jag stött på 

samt hur jag tog mig an dem. Varje känsla, tanke och kroppslig reaktion ställde jag upp bredvid 

varandra i en tabell för att kunna urskilja vilka av dessa som hör ihop och inträffade samtidigt. 

 

Exempel: 

 

Känslor Tankar Kroppsliga reaktioner 

Känsla1 Tanke1 Kroppslig reaktion1 

Känsla2 Tanke2 Kroppslig reaktion2 

Känsla3 Tanke3 Kroppslig reaktion3 

 

 

Antecknandet skedde i kortare intervaller och består av åtta övningstillfällen indelade i ett till fyra 

pass á 5-9 minuter vardera. De varierar lite i tid p.g.a. att jag aldrig tog tid på passen, utan gick 

antingen på ren känsla eller hur lång den förinspelade bakgrunden var. Jag valde att göra ganska korta 

övningspass p.g.a. att de snabba beslut jag gör i övningen är många och kommer tätt inpå varandra. 

Jag fick alltså mycket material på kort tid. Jag har även vid varje tillfälle gjort en utläggning om när 

jag övat (dag och tid) samt vilken övning jag gjort. 

 

Jag valde att göra en loggbok för att se om mina tankar, medvetna eller omedvetna, kan påverka hur 

lätt eller svår jag upplever att övningen är. Med hjälp av en strukturerad loggbok kan jag jämföra 

mina upplevelser med olika övningstillfällen. Eftersom varje tillfälle har en reflektion över hur jag 

känner och tänker, innan och under övningen, kan jag upptäcka när och hur jag eventuellt påverkats 

av mental inställning samt hur utfallet blev. 

 

Hade jag valt att göra en ostrukturerad loggbok kunde det uppstått problem vid kartläggning av 

mönster i undersökningen (Bjørndal, 2012). Detta blev inte aktuellt då det är av hög prioritet att finna 

just mönster, eftersom jag skall försöka se om tidigare forskning i mental inställning sammanfaller 

med dokumentationen. 

 

Ett potentiellt problem med loggboksanteckningarna, som jag upptäckt under procesessen, är att 

resultatpresentationen blev en aning lång. Det anser jag dock vara nödvändigt då detta är en 

konstnärlig forskning där mina upplevelser står i centrum. För att få en så tydlig bild av mina 

erfarenheter som möjligt tycker jag det är av stor vikt att loggbokspresentationen blir detaljrik och 

tydlig. Den aspekten överväger att presentationen blir lång, i min mening. 

 

Videoobservation 

Som komplement till loggboken har jag filmat mig själv vid varje övningssession för att kunna hän-

visa till specifika händelser i övningen. En visuell och auditiv referenspunkt till mina tankar och 

upplevelser. 
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Det finns en risk att situationen i ett övningsrum kan bli känslig och konstlad då en observatör 

(videokameran) närvarar i rummet. Dock kan den risken minimeras eller elimineras av att placera 

kameran på ett stativ och därmed ”glömmas bort” och inte längre påverka situationen (Bjørndal, 

2012). I min undersökning kan det dock vara av intresse att se hur jag reagerar, rent mentalt, av att 

bli observerad, som vid ett liveframträdande. 

 

Jag placerade en kamera med inbyggd mikrofon (iPad) mitt framför mig på ett stativ så att jag ser 

hela överkroppen och så tydligt som möjligt kunna se mina händer.  För att kunna urskilja de stun-

der där jag uppmärksammat att jag påverkats av, eller bara uppmärksammat mental inställning, har 

jag skrivit ut olika tidsramar ur videon i analysen. Dessa ramar representerar då en specifik stund jag 

skriver om i loggboken. 

 

En oväntad vändning 
Min undersökning tog en annan väg än jag först planerade. Videoobservationen visade sig ta mycket 

mer plats än att bara fungera som ett komplement till loggboken och blev istället en central del av 

undersökningen. Trots att jag ändå nämnde att observationen kunde vara av intresse så får den delen 

av metoden inte tillräckligt mycket uppmärksamhet som den kanske borde för att nämnas under 

metod. Jag valde att spara metoden som jag först skrev den och kompletterade istället med denna 

förklarande text. Detta för att resultatet fortfarande är ett resultat av den först skrivna metoden, även 

om den tog en vändning. Jag tror att det är viktigt att kunna se vilken väg undersökningen gick, för 

att sedan själv få möjlighet att dra egna slutsatser om varför det blev som det blev. Resultatet av denna 

händelse diskuteras senare i uppsatsen. 
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RESULTAT 

Presentation 

Loggbok 

När jag gjorde undersökningen hade jag redan vissa kunskaper om mental inställning och mental 

träning. Jag har, som tidigare nämnt, läst flera böcker om detta innan och var medveten om vad det 

kan få för konsekvenser. Det kan vara viktigt att tänka på när man läser om mina tankar och reaktioner 

i undersökningen. 

Jag har valt att presentera loggbokens inlägg i kronologisk ordning, då varje övningstillfälle presen-

teras var för sig. Varje tillfälle är indelat i ett till fyra pass med ett inlägg för varje pass. Alla tillfällen, 

utom ett, inleds med mina reflektioner innan övningen för att sedan fortsätta med ett inlägg direkt 

efter varje övningssjok. Vid några av passen kommer jag nämna olika bakgrundskomp. Ett 

datorprogram som heter Band-in-a-box, som kommer förkortas BIAB i loggboken. Ett annat är 

färdiginspelade livekomp av Jamey Aebersolds trio som spelas upp via Spotify. 

 

Vid en videoreferens kommer jag att markera mellan vilka tidpunkter jag menar med hakparenteser. 

Ex: [03:21] eller [01:15-01:46], vilket syftar på det som utspelar sig i aktuell video vid det tillfället 

eller tidsramen. 

 

Ordet ”lick” kommer att dyka upp i loggboksanalysen, och med det menar jag ungefär en inövad 

musikalisk fras. Som en mening, i talat språk. 

 

 

 

Tillfälle 1 – 2014-03-23 kl. 16:20 

Övning: Treklanger över altererade V7-ackord till Im7-ackord. I detta fall Db-treklang och Eb-

treklang över G7alt till Eb-treklang och F-treklang över Cm7. Bakgrundskomp av BIAB. 

Improvisation. 

 

Innan: Jag blev, som många gånger förr, inspirerad av en lektionsvideo med en basist jag sett på 

YouTube och provade ett, för mig, nytt harmoniskt koncept (se övningsbeskrivning). Jag var lite trött 

i huvudet, som resultat av dålig sömn, och hoppades att det inte skulle ha någon inverkan på övningen. 

 

Första passet: Det gick bra de första minuterna. Jag kom verkligen in i musiken och hade roligt. 

Övningen var ny för mig så jag upplevde att jag hade en del kvar att jobba med, men att det borde gå 

ganska fort att lära sig, i och med att det bara är treklanger jag ska jobba med. Det var ganska lätt att 

förstå vad fingrarna skulle göra. Efter en stund hände något intressant. Jag började tänka på att det 

här spelas in och kommer att lyssnas på och tittas på av mina skolkamrater. Ett tvivel på min egen 

förmåga och hur bra jag spelade sipprade direkt in i tankarna och jag tappade flödet [01:52]. När jag 

märkte det tog jag en paus för att samla mig och lyssna in musiken igen. Då hittade jag tillbaka 

[02:11]. Detta hände ytterligare två gånger [04:02-04:13 & 04:53-05:00] och jag upprepade 

återhämtningsproceduren; ett djupt andetag, lyssna efter musiken och fokusera på hur kul det var, 

istället för hur det lät. 

 

Andra passet: Bytte övning till att bara spela treklangerna utan bakgrundskomp för att få in dem 

mer i fingrarna. Teknikövning. 

Jag kände att jag behövde öva mer på treklangerna för att få dem mer naturliga och lättillgängliga. 

Inledningsvis hade jag svårt att fokusera och fick därför en seg start [00:05-01:08]. Bitvis lyckades 

jag ändå hitta en rolig inställning till det och tyckte att det kändes ganska lätt [01:30-01:49]. Jag för-

sökte återskapa den roliga inställningen flera gånger, men då kändes det som att jag försökte för 
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mycket. Det var som att så fort det gick bra och jag kom in i ett bra flöde flyttades fokus till hur bra 

det gick, snarare än vad som skulle göras, och jag tappade flödet. Då och då återvände tankarna om 

att mina skolkamrater kommer se detta och jag började döma mitt spel och presterade sämre. Då 

testade jag att bara uppmärksamma tankarna och låta dem passera, vilket enligt min mening fung-

erade och jag blev av med dem. 

 

Tredje passet: Bytte tillbaka till första övningen med bakgrundskompet igen. Improvisation. 

Här blev jag lite frustrerad och tappade självförtroendet. Jag fick en känsla av bristande musikalitet 

och av att vara dålig. Det var som att jag fortsatte med förra övningen, att öva treklanger, snarare än 

att spela musik. Känslan av att det gick dåligt fick mig att tappa fokus. Jag insåg hur höga förvänt-

ningar jag hade på sista passet i och med att jag övat på treklangerna och borde inte ha något pro-

blem med dem. Jag skriver:  

Hade helt fel ingångsinställning till sista passet. Lade allt ansvar på att jag ”borde kunna detta nu” efter 

andra passet. Är det nå’t som upprepas i de böcker jag läst så är det att ”jag borde kunna detta nu” är en av 

de vanligaste tankarna bakom ett dåligt resultat.  

Efter detta nederlag bestämde jag mig för att det inte var någon poäng med att fortsätta övningspasset. 

 

 

 Tillfälle 2 – 2014-04-02 kl. 10:17 

Övning: Arpeggion i melodisk moll samt hur jag sammanbinder dem till fraser. Övar utan komp eller 

metronom. 

 

Innan: Jag kände mig taggad och motiverad efter lite inspirerande musiklyssning och värmde upp 

med några timeövningar som ”fick fart på mig”. Jag kände mig energifylld och avslappnad samt glad 

och positiv. Dagen innan var jag stressad, men hade här gjort ett schema för veckan och kände mig 

lugn i det. Det här passet trodde jag skulle gå bra redan i förväg. 

 

Första passet: I början kändes det skönt att öva på något vettigt. Det blandades med en oroskänsla 

av att jag kanske gjorde övningen på fel sätt. Jag tänkte mycket under detta pass. Mest på de som 

kommer att läsa denna uppsats, och då se och höra videoinspelningen, samt vad de kommer att tycka. 

Jag försökte tänka att övningen var lätt, men upplevde en konflikt mellan ärliga och forcerade tankar. 

Jag tänkte även tankar som ”Undrar när det ska börja bli lätt nu när jag tänker rätt?” och ”Detta borde 

hjälpa mig”. Rent fysiskt flöt det stundtals på bra i fingrarna [03:30], men ofta krockade alla tankarna 

och jag spände fingrarna vilket försvårade övningen [03:46]. 

 

Andra passet: Här var jag en aning frustrerad. Handrörelserna kändes lite fumliga och jag tänkte att 

jag kanske inte riktigt var redo att börja improvisera med det material jag hade. Då funderade jag om 

jag inte skulle öva mer på arpeggion. Att försöka öva in var de ligger på bashalsen och hur de sitter 

ihop, i olika tonarter. Jag hade lite svårigheter i att hitta känslan och flödet. Mitt resonemang var att 

jag kanske inte riktigt hade koll på vad jag gjorde. Tankarna svävade iväg och händerna kändes lite 

slöa [04:05-04:14]. Jag skyllde på morgontrötthet och kaffebrist. Då skärpte jag mig och kunde 

komma tillbaka till en skön känsla av att det var en jättebra övning och kunde fortsätta öva med en 

rolig inställning [04:15-05:15]. 

 

Tredje passet: Bytte övning till arpeggion med metronom. Fortfarande melodisk moll. Gm-melodisk. 

Jag tyckte att övningen var riktigt bra och kände mig taggad och motiverad. Det kändes som att bara 

tanken av att det var en bra övning gjorde att det flöt på bra och fingrarna hängde med. Jag hade kul 

och tänkte på att jag blir bättre för varje minut och märkte inte att tiden gick fort. Eftersom jag vant 

mig vid denna tonart bestämde jag mig för att byta, för utmaningens skull. 

 

Fjärde passet: Bytte tonart till Cm-melodisk, annars samma övning. 
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Det kändes riktigt bra detta pass. Jag var glad och positiv även när det gick dåligt. Tankarna var med 

mig och jag behövde bara tänka på hur bra denna övning var för mig, och hur snabbt jag lärde mig, 

så gjorde det inget att jag inte kunde tonarten lika bra. Jag hade bra flyt i fingrarna och blev lite 

piggare av övningen. Trots att dörren var öppen, och en av de jag bor med hörde mig, så rubbades 

inte min time. Jag fick en liten känsla av press att prestera bra, men tanken av att det bara var en bra 

övning och inte en konsert gjorde att jag bara blev mer motiverad. Fingrarna knöt sig inte det minsta. 

  

 

Tillfälle 3 – 2014-04-03 kl. 10:40 

Övning: Fritt solo över Bb-blues. Övade licks och att få in dem i mitt spel. 

OBS: Inget ”Innan”-inlägg innan första passet denna dag. Dock ett inlägg innan andra passet. 

 

Första passet: Jag tyckte det var lite spännande. I och med att jag tänkte lägga upp detta klipp på 

YouTube kändes det nästan som en konsert. Detta var jag väl medveten om och tänkte mycket på 

under passet. Att tänka på vad andra kommer tycka satte lite press på mig. Fingrarna kändes lite stela 

och jag kunde inte riktigt spela som jag gjorde för bara en liten stund sedan, innan övningspasset 

[00:30-00:53]. Det var ändå roligt efter ett tag när jag hittade in i en mer avslappnad inställning och 

slutade tänka på vad folk kommer tycka. Fingrarna gjorde mer som jag ville och min andning blev 

lugnare. Jag fick även mer flöde i spelet. 

 

Innan andra passet: Efter detta pass blev jag mer motiverad att göra bättre ifrån mig. Nu när jag var 

medveten om mina prestationstankar skulle jag försöka göra något åt dem. 

Ska försöka tänka så lite som möjligt på kameran och vad folk tycker. Vet hur det känns nu och ska försöka 

förbereda mig mer mentalt 

Jag var uppvärmd i händerna men hade lite ont i pekfingret efter ett kontrabasövningspass tidigare på 

dagen. 

 

Andra passet: Denna gång gick det ganska dåligt. Det kändes nästan svårare än förra gången, trots 

förberedelser. Jag tänkte nästan mer på kameran nu än innan. Jag drar en parallell till den klassiska 

utmaningen att inte tänka på en isbjörn, bara det att nu gällde det en kamera. Min andning var odyn-

amisk och fingrarna gjorde inte alls som jag ville. Jag blev lite frustrerad över att jag brydde mig så 

mycket om vad andra kommer tycka. Detta gjorde att jag verkligen försökte att sluta tänka så mycket, 

men var medveten om hur det brukar gå för mig då. Tillslut bestämde jag mig för att byta övning. 

 

Tredje passet: Bytte övning till en lickövning. Ett II-V-I lick och ett dimlick. 

Jag störde mig lite på att jag inte använde min vanliga bas, som jag är mer van vid. Det var även 

jobbigt att axelremmen var fel inställd. Jag var medveten om att jag brukar ha basen i samma höjd 

när står upp som när jag sitter ned, men axelremmen gick inte att ställa in som jag ville ha den. Det 

gjorde att jag istället fick lista ut hur jag skulle hålla basen för att komma åt ordentligt över hela 

bashalsen. Högre upp på bashalsen spände jag fingrarna för att komma åt och kunde inte spela som 

jag ville [00:00-00:30]. Trots dessa problem kände jag ändå att jag gjorde framsteg. Jag lyckades 

övertala mig själv att det var ganska lätt och blev positivt laddad av att det kändes som att det 

fungerade. Här insåg jag än en gång hur viktigt det är att hålla tankarna i styr. Spänningarna i händ-

erna släppte och jag kunde spela de licks jag jobbade med ganska enkelt [03:36-05:59]. Jag tänkte 

nästan inte alls på kameran denna gång. Någon sekund här och där, men övergripande kunde jag 

koppla bort den och öva som vanligt. 
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Tillfälle 4 – 2014-04-09 kl. 18:30 

Övning: Spela samma fras över All the things you are. I detta fall tonerna 3-4-5 över alla ackord i en 

viss rytm. 

 

Innan: Jag var väldigt omotiverad och nästan lite nedstämd. Det hade varit en seg dag med mycket 

att göra och tänka på i vardagen, plus dåligt väder. Jag kände mig trött och orkeslös. Det var många 

saker som stressade mig. Jag misstänkte att det var all organisation inför min examinationskonsert 

som stressade mig. Det kändes som att kroppen inte orkade göra någonting. Jag hade även en känsla 

av överansträngning i båda underarmarna som stressade mig. Eftersom jag inte riktigt visste om det 

var det eller bara träningsvärk, hur länge det skulle sitta i eller hur illa det var kände jag mig lite 

stressad. Jag kunde inte spela som jag ville eller hur länge jag ville. Dock trodde jag att det skulle gå 

bra ändå i och med att jag slappnade av mer för att inte göra den potentiella överansträngningen värre. 

 

Första passet: Det gick bättre än väntat. Jag blev på lite bättre humör och piggnade till när det ändå 

gick så pass bra. Det var lite svårt i början men jag kände mig avslappnad och smidig. Jag var lite 

återhållsam för att inte förvärra skadan. Jag orkade inte bry mig om hur bra det gick, vilket verkade 

göra susen för övningen och jag tänkte flera gånger på hur den lätt den inställningen infann sig. 

Trötthet och en hungerkänsla kombinerat med stress gjorde att jag inte riktigt orkade öva vidare och 

jag avslutade efter endast ett pass. 

 

 

 Tillfälle 5 – 2014-04-23 kl. 19:30 

Övning: Altererad skala och dim över dominantackord. Använder mig av The Chicken som 

ackordsmall med bakgrundskomp från YouTube. Improvisation med enbart melodisk moll och dim. 

 

Innan: Jag var taggad och motiverad att börja öva igen efter semestern. Efter en bra dag med övande 

och repande samt strålande väder tänkte jag det skulle bli ett bra avslut på dagen. Jag kände mig en 

aning trött, men gissade att det var för att jag nyss åt middag. Jag hade en ganska skön inställning till 

detta pass och brydde mig inte så mycket hur det skulle gå. Det var nästan en vecka sedan jag övade 

sist och visse inte riktigt vad jag kunde vänta mig. Jag skrev ”Får se hur det känns sen när kameran 

slår igång”. Övningen var bekant, men jag hade inte tidigare begränsat mig till att bara använda 

melodisk moll som improvisationsmaterial över en låt. Detta gjorde mig nyfiken på hur det skulle 

låta. Jag gissade att jag, efter detta, skulle behöva öva melodisk moll i flera tonarter. 

 

Första passet: Det gick bättre än väntat. Jag värmde upp innan, men just denna skala hade jag knappt 

spelat under uppvärmningen. Fingrarna kändes som om de gjorde som jag ville och blev varma och 

mjuka. För det mesta tänkte jag inte så mycket, utan hade mest inställningen att det var en bra övning 

och reflekterade inte så mycket över hur jag spelade. Det hände att jag möjligen tog i lite för hårt och 

spände mig. Korta stunder kom jag på mig själv med att tänka prestationstankar om hur det lät och 

vad andra kommer tycka och tappade timen och flödet. Jag lyckades, utan större problem, att jobba 

bort dem och slutade bry mig. 

 

Andra passet: I början störde jag mig lite på att jag spelade samma sak hela tiden. Det gjorde mig 

lite frustrerad, men jag kände mig fortfarande glad och positivt inställd. I ett försök att utveckla mitt 

spel upplevde jag att jag försökte mer än faktiskt gjorde och tappade timen och fraseringen [01:15-

01:24]. Jag tänkte en del på vad andra kommer att tycka även denna gång. I samband med det kom 

jag av mig och tappa fraseringen och timen igen. Jag kände en vilja att hitta tillbaka till den goda 

känslan då jag vet att jag lyckats med det förut. Det gick ändå ganska bra att påminna mig om att det 

är en övning och inte en konsert. Jag bestämde mig för att oftare uppmärksamma de stunder då jag 

börjar bry mig om hur det låter och vad andra tycker, för att sedan lista ut hur jag ska motverka det. 

 

Tredje passet: Så fort jag kom på mig själv med att tänka på vad andra tycker började jag jobba med 
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att hitta tillbaka till den goda känslan av att det inte spelar någon roll. Det gjorde mig nyfiken och 

intresserad av att fortsätta öva på det sättet, med fokus på hur jag tar mig ur sådana tankebanor. Det 

höll mig positiv i de negativt laddade stunderna. Jag märkte en stor skillnad i spelet så fort jag hittade 

tillbaka i tankarna. Det var ”som att de föll tillbaka in i spåret”. Nyfikenheten kröp fram och jag 

började fundera kring om jag kan öva inställning lika väl som en skala. 

 

Fjärde passet: Övar samma sak, fast med fokus på att jobba med inställningen till hur och vad jag 

spelar. 

Här hände något viktigt. Jag upplevde att jag gjorde en liten upptäckt i hur jag fungerar: 

Upptäckt gjord! Nu var jag förberedd på att jag skulle börja tänka på vad andra tycker. Det gick jättebra att 

jobba bort dem eller helt enkelt hålla dem borta nu! 

Detta gjorde mig väldigt glad och nöjd. Jag hade ett bra flöde och kunde testa nya saker utan att stöta 

på några större fysiska hinder, som spänningar eller dylikt. Det fanns ingen oro för hur det skulle gå 

eller låta. 

När jag var så förberedd på mina tankar så var det som att de höll sig borta. Lite som när man ska nysa och 

någon räknar till tre så går det inte. 

Jag försökte till och med locka fram dessa negativa tankar för att ha något att jobba med, men det fick 

nästan motsatt effekt. Jag började tänka på ett kapitel i The inner game of music (1987) där författaren 

skriver om att tillåta sig att misslyckas för att lyckas, vilket jag upplevde var precis vad jag gjorde. 

Nyfikenheten tog all uppmärksamhet från de gånger jag kom av mig eller spelade dåligt. 

 

 

 Tillfälle 6 – 2014-04-24 kl. 14:24 

Övning: Treklanger över dominantackord. bV- och bVI-treklanger över The Chicken med bakgrun-

dskomp från YouTube. 

 

Innan: Jag hade en konstig känsla av stress, orkeslöshet och lathet. Mycket ledig tid och mycket att 

göra gjorde det svårt att organisera vad som måste göras först och hur länge osv. Det fina vädret 

gjorde även att jag ville vara ute. Trots det kände jag mig ändå motiverad och ganska glad. En 

videolektion på YouTube inspirerade mig att öva treklanger igen. Jag försökte ha en skön ingångs-

inställning från gårdagens pass som gick väldigt bra, men jag var medveten om att det kan få en 

antingen en negativ eller en positiv effekt. Jag provade ändå att ha det i åtanke. Min övertygelse om 

att det var en bra övning övervägde känslan av press och prestation. 

 

Första passet: Under hela passet kände jag mig lite osäker om jag verkligen gjorde rätt. Det var rätt 

treklanger, men jag undrade om jag spelade över fel ackordföljd. Känslan av osäkerhet satte sig i 

fingrarna och jag tappade timen. När jag övergick till att spela inom tonarten kom timen tillbaka 

[03:33-03:45], men började direkt försämras igen när jag spelade övningen och blev osäker [03:45-

03:58]. Det var svårt att hitta en god känsla eftersom det lät så konstigt. För att inte ödsla ett öv-

ningspass på att lära mig fel så kollade jag upp om det var någon detalj jag missat. 

 

Andra passet: Bytte ackordföljd för att höra om det lät mer rätt och då kunna lista ut vad som gjorde 

att det lät konstigt. Använde mig av band-in-a-box som komp och ackorden från videon. 

Efter att ha rett ut problemet kändes det mycket bättre. Jag insåg att det krävdes en altererad domi-

nant för att treklangerna skulle låta bra. The Chicken-bakgrunden jag använde fungerade därför inte 

eftersom den bara har rena fyrklangsdominanter. Jag var dock lite för osäker på fyrklangerna för att 

spela helt fritt. En känsla av att jag måste prestera dök plötsligt upp, vilket jag inte var beredd på. När 

det började låta bra började jag tänka på vad jag spelade och hur bra idéer jag kunde komma på. Det 

gjorde det svårt att släppa tankarna och bara spela. Jag insåg att jag måste öva på att bibehålla en 

självsäker inställning och känsla nästa gång. Detta gjorde mig motiverad att öva nästa grej. Jag kände 
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mig fortfarande lite stressad över mitt oorganiserade schema och det fina vädret, kombinerat med lite 

slöhet i kroppen. 

 

Tredje passet: Ny övning. Samma sorts treklanger fast bara till metronom. Bytte mellan åttondelar 

och åttondelstrioler. 

Det gick inte så bra den här gången. Jag tänkte att jag borde ha klarat av det här ganska lätt. Åtton-

delstrioler hade jag ju spelat förr, men jag lyckades inte höra triolerna och spelade ganska dåligt. Det 

gjorde mig riktigt irriterad några gånger i början. Dock kunde jag släppa de negativa känslorna och 

tankarna när jag stannade upp, insåg vad jag höll på med och samlade mig. Jag tog några djupa 

andetag och slappnade av [02:07, 02:35]. Irritationen avtog allteftersom, vilket var väldigt skönt, och 

jag insåg att jag hade väldigt konstiga krav på mig själv som jag redde ut för att lugna mig. 

 

Fjärde passet: Gick tillbaka till förra övningen med ackordsbakgrund från BIAB. 

Här hade jag en mycket bättre känsla och fick till några riktigt sköna partier, framförallt mot slutet då 

jag t.o.m. hittade lite musik i övningen. Jag fick stanna upp ibland för att hitta triolerna, men fann 

dem ganska snabbt. Jag kände mig ganska avslappnad hela passet. Det kändes mycket bättre att spela 

det jag hörde i huvudet än att försöka lista ut vad jag skulle spela, eller rent av chansa. Att ge efter till 

musiken, som jag gjorde mot slutet, kändes mycket mer givande. Endast en liten känsla av press kom 

till mig då jag åter igen upptäckte att en av de jag bor med satt utanför mitt rum och hörde mig. Dock 

gav det mig nästan mer av en positiv konsertladdning denna gång. Jag undrade om det kunde ha varit 

därför jag hittade in i musiken. 

 

 

 Tillfälle 7 – 2014-04-26 kl. 12:35 

Övning: II-V-I-licks i Cmaj till bakgrund från BIAB. 

 

Innan: Trots en rätt seg start på dagen kände jag mig taggad och motiverad. Det störde mig lite att 

det var så fint väder ute, men den lugna morgonen gjorde mig övningssugen. Trots en kortare upp-

värmning kände jag mig fortfarande kall i fingrarna, men bestämde mig för att sätta igång ändå. 

 

Första passet: Jag kände mig duktig och fick en bra start med bra flöde i spelet. Det kändes givande 

och jag hade nästan bara positiva tankar i huvudet. Jag komponerade ett eget lick som jag gillade och 

kunde utföra det tillsammans med andra tidigare inövade. Det gick även bra att improvisera fram 

licks i stunden. Händerna kändes mjuka och uppvärmda och som att de gjorde som jag ville. Stundvis 

blev jag osäker och kände lite press eftersom jag improviserade fritt och testade ett eget lick. Det fick 

mig att tänka på vad andra kommer att tycka om hur det låter. Jag hanterade det rätt bra genom att 

tänka att jag måste kunna stå för hur jag låter och att det bara är mitt solospråk som utvecklas vilket 

är helt ok. Jag kände en lätt smärta i höger underarm som störde mig lite, men det gjorde mig bara 

mer uppmärksam på att slappna av mer så det tog inte för mycket av mitt fokus. 

 

Andra passet: Jag lade till två tonarter för att utmana mig lite mer. 

Bakgrundskompet i BIAB råkade bli inställt på nästan 3000 repetitioner, utan att jag märkte det (eller 

ens kunde förstå hur det gick till). Detta gjorde att jag övade nästan tio minuter denna gång. Det 

positiva i detta var att jag inte uppfattade tidsförloppet för att jag hade så roligt och att det gick så bra. 

Min nyfikenhet att upptäcka nya vägar mellan ackorden och tonarterna gjorde övning intressant och 

rolig. Jag fick inspiration av mig själv hela tiden och upptäckarglädjen höll igång mig. Som vanligt 

dök det upp stunder av tvivel, självkritik och bristande kontroll över fingrarna, men det kändes lättare 

att handskas med nu än innan. Jag var dock medveten om att det kan vara en tillfällighet.  
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Jag skrev: 

Kanske är det bara för idag, i och med att jag är på bra humör, men nu är jag också mer medveten om hur 

jag kan jobba mig ur det. Vore intressant att se ett pass där allt går dåligt nu när jag är mer förberedd!  

Jag märkte att det inte måste vara en dålig sak att lista ut och tänka hur jag ska spela när jag övar. Att 

upptäcka nya vägar kan vara minst lika viktigt som att spela helt på känsla. Dock gick det ibland över 

styr när jag stundvis råkade spela i fel tonart utan att märka det. Synen gick före hörseln i sökandet 

efter nya vägar och jag hörde inte vad bakgrundskompet spelade. Jag visste ju egentligen att det 

fortfarande är viktigt att lyssna till musiken för att förstå vad jag faktiskt vill åstadkomma. 

 

Tredje passet: Lade till ännu en tonart och bytt ut en mot en annan, annars samma övning. 

Sista passet blev lite konstigt och ofokuserat. Jag blev avbruten av ett samtal, lite tekniskt krångel 

samt några saker som måste göras. Jag kände inte av några spänningar i händerna utan var bara inte 

riktigt engagerad. Det var lite otillfredsställande att det bara blev som ett rutinpass där jag knappt 

kunde komma ihåg om det gick bra eller inte. Lite onödigt nästan. Hungern kallade och jag kände att 

jag suttit ned för länge, så jag beslutade att det var lika bra att sluta övningen där.  

 

 

 Tillfälle 8 – 2014-04-28 kl. 16:02 

Övning: Improvisation över Donna Lee med bakgrund av Aebersold på Spotify. 

 

Innan: Jag var lite osäker på vad jag kände inför detta sista pass, men kunde identifiera en liten känsla 

av att jag inte brydde mig så mycket och ville göra den starkare. Tanken med övningen var att spela 

ett solo över Donna Lee utan att bry mig om hur det går och bara spela. Jag skulle mest försöka hitta 

en skön mental inställning och ha kul. Jag kände en lätt slöhet i fingrarna som jag inte kunde förstå 

varför jag hade. Med en ganska glad och positiv känsla försökte jag medvetet tänka att jag inte skulle 

bry mig. Av erfarenhet anade jag dock att det gärna får mothugg då det kan bli forcerat och ändå sluta 

i negativt laddade tankar. För utmaningens skull provade jag att vara förberedd och jobba med dem 

om det hände. Sista anteckningen under tankar är den inställning jag ville ha: 

Det spelar ingen roll hur det går. Det är bara en övningssession som är till för att upptäcka mina brister och 

bättra dem. 

Första passet: Första passet blev inte så bra då jag, trots förberedelsen, tänkte väldigt mycket på hur 

och vad jag spelade. Licks och skalor jag borde kunna, som borde vara lätta att få in i improv-

isationen, for genom huvudet. Det gjorde mig lite irriterad och jag kände att jag borde kunna bättre. 

Jag märkte inga fysiska hinder, utan fingrarna kändes uppvärmda. De stunder jag gick mer på kän-

sla, och inte försökte mig på saker jag lärt mig eller övat på, gick det ganska bra och jag kände mig 

kreativ. Det var dock ganska frustrerande, och motsägelsefullt, att hela tiden tänka att jag borde ku-

nna rensa huvudet från tankar. Jag funderade om jag helt enkelt borde ta en runda till och försöka 

”strunta helt i allt jag lärt mig” och att det kanske skulle komma av sig själv, om jag bara litade på att 

det är kul och bara lyssnade på kompet. 

 

Andra passet: Kameraminnet blev fullt och slutade därför spela in nästan direkt efter att jag påbörjat 

andra vändan. Detta irriterade mig i och med att jag hann spela hela låten innan jag märkte det och 

fick börja om. När jag sedan väl spelade in gick det ganska bra i början. Jag hittade några roliga idéer 

som jag gillade, men blev väldigt varm och trött i fingrarna av att spela samma, ganska snabba låt, 

två gånger i rad. En bit in i passet fick jag få slut på idéer och kom av mig lite [03:22]. En slags 

konsertkänsla infann sig och jag kände att jag måste prestera och hitta på intressanta idéer då jag 

kände att jag upprepade mig alldeles för mycket. Tankarna for genom huvudet i en väldig fart och 

fingrarna gick nästan före huvudet ibland och hamnade lite varstans, utan kontroll. Det kändes mer 

som en uppvisning av vad jag kan än ett övningspass. Jag bestämde mig för att byta låt för att inte 

fastna i gamla mönster, ge några friska vindar åt kreativiteten och hitta lugnet. Min positiva in-
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ställning rubbades och jag insåg att jag måste hitta den igen innan nästa pass. 

 

Tredje passet: Bytte låt till All the things you are. 

Irritationen och den jobbiga känslan fanns kvar sedan passet innan och jag hade fortfarande svårt att 

hitta lugnet. Jag hade höga krav med ingångsinställningen att det borde gå mycket bättre på denna låt 

eftersom jag spelat den så mycket tidigare. Fingrarna gjorde inte som jag ville, utan ”sluddrade” 

ibland ut det jag tänkte [03:20-03:43]. Jag fick känslan av att jag borde kunna bättre och fick lite 

ångestliknande känslor som stressade mig. Hela tiden tänkte jag på att jag upprepade mig väldigt 

mycket och kunde inte bli av med dessa tankar. Tankar som ”Hur bra är det här egentligen?”, ”Vad 

ska folk tycka om detta?” och ”Varför spelar jag så tråkigt hela tiden?” dundrade i huvudet. Till slut 

bestämde jag mig för att avsluta övningen här. Det var ingen idé att gräva ned mig i negativa tankar 

när jag visste sedan tidigare erfarenheter vad det handlade om; min inställning blev att jag skulle låta 

bra för någon annan och då blev det varken kul eller givande. 
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Analys 

Jag har analyserat loggboksinläggen utifrån mina forskningsfrågor (se Frågeställningar s. 4) för att så 

tydligt som möjligt se vilka slutsatser som hör till vilken fråga. Efter det kommer en sammanfattning 

av vad undersökningen visat i sin helhet. För att få bättre flyt i texten kommer jag att förkorta tillfälle 

1-8 till ”T(1-8)” och tillhörande pass till ”P(1-4)”. 

Ex: ”I T2P3, T4P2+P3 och T1P4 skriver jag att…” 

 

 

Vilka faktorer påverkar min mentala inställning?  

 

Prestationsångest 

Jag har upptäckt många olika faktorer som påverkat min mentala inställning. Det som absolut oftast 

påverkade mig var kameran som jag filmade mig med varje övningspass. I nästan varje loggboks-

inlägg nämner jag hur olika mycket jag tänker på att jag blir filmad och att andra, oftast syftar jag på 

mina skolkamrater, kommer att se och höra detta. När jag satt och övade blev alltså oftast min mentala 

inställning att det var konsert samt att det spelade roll vad andra tyckte om hur jag spelade. Som jag 

beskriver det verkar det som att kameran representerar en publik som tittar på, trots att jag är ensam 

i rummet. Ett intressant, nästan metarelaterat, fenomen där rädslan inträffar långt innan den upplevda 

”faran” faktiskt ägt rum. Ett högst självvållat problem som jag tror grundar sig i att jag vet, med 

största säkerhet, att det som spelas in kommer att ses och höras av andra och därför är likställt med 

en publik på plats. Eftersom videon skulle spegla situationen som den faktiskt var hade jag inte några 

möjligheter att ta om en tagning som inte blev bra. Hade videon spelats in för nöjes skull för att läggas 

upp på YouTube hade jag kunnat ta omtagningar, men nu var det i forskningssyfte där omtagningar 

var inte aktuella, vilket i sin tur bidrar till ännu en nivå av livekänsla. Situationen påminner mig så 

mycket om ett liveframträdande att jag reagerar därefter, både psykiskt och fysiskt. 

Kameran likställs nu med prestationsångest. Den är inte längre en bit plast och elektronik, utan 

representerar en dömande publik, och i fortsättningen när jag nämner kameran kommer detta 

resonemang att flöja med. 

 

Höga krav på mig själv 

En annan ofta återkommande faktor är mina egna tankar om vad jag borde kunna spela. Lite som att 

jag var min egen publik. Min övning blev klart påverkad av den inställningen, vilket man kan se i 

T1P3, T2P1, T6P3 och T8P1+P3. Det går framförallt att se tydligt i T8P1 och P3 hur dominerad jag 

är av sådana tankar. 

 

T8P1: 

Tänkte väldigt mycket på saker jag skulle göra hela tiden. Licks jag borde få in och skalor och sådant som 

man inte ska tänka på.  

Tänkte hela tiden på att jag borde kunna motverka detta vid det här laget. 

T8P3: 

Gick inte alls så bra som jag trodde. Hade ingångsinställningen att detta borde gå mycket bättre. Var en ny 

låt så det borde ge nya idéer. Är en låt som jag övat på innan. Lade allt ansvar på att det ”borde” gå bra. 

[Min kursivering] 

 

Utifrån mina anteckningar runtom detta återkommande ord ser jag att det har en central roll i hur jag 

ser på situationen. Ordet och dess betydelse riktar om uppmärksamheten och verkar omvärdera min 

målsättning med övningen. Ett övningspass har som funktion att lyfta fram och förbättra mina svaga 

sidor och inte ta fram och visa upp mina starka, vilket den tanken gör. 
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Tankedilemma 

Det finns även en påverkan från att jag läst så mycket om olika tekniker för hur man kan jobba med 

sin mentala inställning. Det verkar göra att jag ibland, som i mellancitatet ovan, paradoxalt nog känner 

att jag borde kunna motverka att tankar om vad jag borde kunna, och vad som borde vara lätt, dyker 

upp. Resultatet av detta verkar bli att, istället för att fokusera på musiken och övningen, går nästan 

all fokus åt till att jag måste tänka på att jag inte borde tänka på vad jag borde göra eller kunna. En 

slags rundgång i huvudet som tar åt sig uppmärksamheten och ger mig en helt annan inställning än 

att utföra och lära mig av den aktuella övningen. Det finns även tillfällen då jag påverkades positivt 

av detta, men det återkommer jag till under nästa frågeställning. 

 

Val av övning 

Vilken instrumentövning jag gjorde hade också en väldigt stor inverkan på hur jag upplevde 

övningspassen. Det anser jag dessutom vara en väldigt avgörande och viktig del i undersökningen. 

De gånger jag gjorde en ny övning som jag ansåg var bra för mig, och snabbt visade resultat och ut-

veckling, gjorde mig mer motiverad och engagerad. Uttryckte jag mig positivt om övningen 

(T2P2+P3, T5P1, T7P1+P2) kunde jag även tolerera när det inte gick bra eller när jag kände att jag 

inte var så bevandrad i övningen. Detta kan också ha att göra med vilket humör jag hade innan jag 

började övningspasset. Alla tre nyss nämnda tillfällen inleds med en positivt laddad känsla och en 

motiverad inställning och innehåller ord som taggad, motiverad och inspirerad. Detta leder mig osökt 

in på humör. 

 

Humöret 

Vid flera tillfällen går humöret upp och ned flera gånger under övningens gång. Ibland inleds passet 

med ett gott humör, men slutar i ett sämre (T1, T7, T8) och ibland tvärt om (T4, T6). Som jag besk-

river det i loggboken verkar olika humör ha olika inverkan på min inställning. I stycket ovan talade 

jag om att övningarna har spelat sin roll i hur sessionen gick, men lika mycket betydelse tror jag 

humöret har haft. Även de övningspass som varit bra för min utveckling resulterade ibland i en 

negativ inställning och en dålig prestation. Det har helt klart varit enklare att komma in i en produktiv 

och positiv inställning och bibehålla den de gånger jag varit på bra humör. Även när jag halkade in i 

negativa tankar och stötte på problem i spelandet kunde jag, de gånger jag inledningsvis var på bra 

humör, ta mig ur det och avsluta med en god utgångsinställning. Det var svårare om jag redan var på 

eller blev på dåligt humör. Ett bra exempel på detta är T8 där det, med några få undantag, gick väldigt 

dåligt rakt igenom. 

 

Det visade sig alltså vara många faktorer som alla påverkade min mentala inställning. I slutändan 

verkar det som att alla faktorer bildar ett stort nät av saker som påverkade mig och varandra hela 

tiden. Den sista faktorn blev slutligen jag själv och mina egna intentioner och försök till ändring eller 

bibehållande av inställningen. 

 

 

Vad beskrivs som hjälpande respektive stjälpande inställning? 

 

Stjälpande 

Jag tycker mig se ett samband mellan huruvida jag är medveten om kameran och hur bra jag presterar. 

Detta då det i samtliga fall gick bra att öva innan kameran kom på tal, för att sedan övergå till att 

kritisera mig själv. I de inlägg där jag skriver att kameran börjat påverka mig använder jag ord som 

tvivel, självkritik, prestera, krav och spänningar. Redan i första inlägget (T1P1) började jag påverkas 

av kamerans närvaro och började känna krav på prestation. Jag har inte övat under videoobservation 

förut, vilket kan vara en stor anledning till att jag började reagera på det så tidigt och så påtagligt. När 

jag första gången uppmärksammade detta beskrev jag det till och med som ”en intressant händelse”, 

trots utgången: 
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En intressant händelse var när jag började tänka på att lägga upp en video med liknande övningar där jag 

spelar detta. Direkt börjar jag tvivla på mig själv och hur bra det låter. Tappade flödet. 

Att jag kände sådan press på kvalité tror jag har att göra med att eftersom det var mitt övande som 

dokumenterades ville jag inte att det skulle ta för lång tid att lära mig och utvecklas. För mig 

representerade kameran en dömande publik bestående av musikhögskolestudenter som synade min 

övningsteknik, musikalitet och förmåga att lära mig. En slags stjälpande prestationsinställning istället 

för en hjälpande utvecklandeinställning. Eftersom jag faktiskt var ensam i övningsrummet måste 

alltså detta fenomen uppstått i mitt eget huvud och inte av någons faktiska närvaro. 

 

I T1P3, T6P3 och T8P3 uppmärksammar jag mina höga krav och inser att de försvårar min övning. 

Ordet ”borde” återkommer flera gånger (T1P3, T2P1, T6P3 och T8P1+P3) och är ofta kopplat till 

höga krav på mig själv och därmed ett dåligt framförande. Återkommande tankar är t.ex. ”Jag borde 

kunna detta nu”, ”Det här borde vara lätt” och ”Jag borde kunna bättre” och, när nämnda, återfinnes 

nästan alltid innan eller efter en negativt upplevd händelse och beskrivs som en orsak till att det gick 

dåligt. Orsaken till mina höga krav kopplar jag till att jag går mitt sista år på en musikutbildning på 

högskolenivå och därför sätter höga krav på mig själv för vad jag borde klara av. Enda gången det 

inte är negativt laddat är i T1P1 när jag tänker att det borde gå bra och vara lätt, vilket jag också 

upplevde det som en stund efter den tanken. Det som skiljer det tillfället från de andra är att jag inte 

nämnde några negativa tankar eller känslor innan det tillfället. 

 

Ganska uppenbart var att alla tillfällen där jag upplevde det som en konsert eller något av en upp-

visning, vare sig det var för mig själv eller de som kommer att kolla på videon, så blev utfallet 

negativt. Förutom med de två åhörarna var konsertinställningen bara stjälpande. Alla gånger jag 

matade mig själv med en massa höga krav på vad jag borde klara av resulterade också i dåliga 

prestationer och felriktad energi. Att jag var inställd på att något borde gå bra p.g.a. en massa olika 

anledningar gjorde bara att jag lade allt ansvar på min egen ”profetia” istället för mina faktiska 

kunskaper och färdigheter och slutade i misslyckande. 

 

Hjälpande 

Eftersom det, som tidigare konstaterat, inte måste betyda att en bra övning innebär en positiv in-

ställning ser jag att även min inställning kan påverka detta. Jag har hittat stunder där det inte gått bra 

då jag övertalat mig själv om att övningen var så pass bra att jag kunnat ta mig ur problemet, utan att 

jag tidigare nämnt kvalitén på övningen. Ett bra exempel går att finna i T2P2 där jag började tappa 

fokus, men kom tillbaka på banan efter lite övertygelse: 

Lite tankspridd och svävade gärna iväg. Berodde nog på att jag inte riktigt hade koll. Hittade tillbaka genom 

att tänka att det här är en jättebra övning. 

Vid två tillfällen utsattes jag för en faktiskt närvarande publik då min dörr var öppen och en person 

hörde mig öva. Första gången (T2P4) kände jag först en känsla av press, men sedan räckte det med 

att tänka att det bara var en övning och inte en konsert, vilket i sig är ännu en nivå av hjälpande in-

ställning. Då var övningens kvalité inte längre viktigt för att bibehålla en produktiv inställning, utan 

bara det faktum att det bara var en övning. Detta hjälpte mig även i T7P1 då jag blivit negativt på-

verkad av mina egna krav på kvalité, men övertygar mig att det bara är en övning och att jag faktiskt 

helt enkelt låter som jag gör, samt att jag måste acceptera det. Skillnaden mellan publiken i min fantasi 

och den faktiskt existerande tror jag är att den existerande dels bara var en person åt gången och dels 

inte var högskoleutbildade musiker som analyserade mitt spel. Den framtida publiken i min fantasi 

var alla mycket dömande samt högt utbildade musiker och hade därför en starkare påverkan på mitt 

framförande. Det var alltså enbart min egna överdrivna fantasi som orsakade prestationsångesten när 

det var den framtida publiken som påverkade mig. När det var det en synlig och verklig publik kunde 

jag inte påverka detta faktum med min fantasi på samma sätt som med den påhittade publiken. Så 

länge jag inte kan kontrollera mina tankar, och förbise mina egna spekulationer om vad en ännu icke 
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existerande kommer att tycka om mitt spel, kommer förmodligen prestationsångesten att förbli. 

 

Något som jag läst mycket om är att föreställa sig att det är enkelt, vilket jag praktiserar i T3P3 och 

blir positivt överraskad över hur väl det fungerade: 

Lyckades tänka att det var ganska lätt ändå. Blev positivt laddad av att det fungerade. Inser att jag måste 

hålla tankarna i styr. 

Värt att tillägga är dels att jag innan detta var irriterad över några småsaker, bl.a. hur basen var ju-

sterad, och ändå fortsatte med en god känsla efter den upplyftande tanken. Att ha inställningen att 

uppgiften är enkel skulle alltså kunna ha en positiv inverkan på resultatet. Dock än viktigare är att jag 

betydligt oftare misslyckades med att hitta denna inställning. Mer om det under nästa frågeställning. 

 

De gånger jag lyckades övertyga mig själv att övningen jag gjorde var bra för mig hade alltså en klart 

positiv effekt. Då kunde jag fortsätta övningen trots att jag mötte hinder och problem. Inställningen 

att övningen var bra övervägde känslan av att inte spela rätt, eller rent av dåligt. Till och med när 

konsertkänslan tog över räckte det ibland med att bara tänka att det var en övning, bra eller dålig, så 

försvann den och jag kunde fortsätta. Även om det inte alltid fungerade så vart det klart en fördel att 

påminna mig om det ibland för att inte köra fast i negativa tankar. Det fungerade också bra, i alla fall 

en gång i denna undersökning, att bara övertala mig om att uppgiften vad enkel så upplevde jag den 

som det. Dock märkte jag att den inställningen var ibland svår att hitta då jag var medveten om att 

det är en teknik i sig att lyckas övertala sig själv när man är medveten om den tänka effekten. Det 

kunde bli en känsla av forcerade tankar som inte var riktigt ärliga, utan mer av ett försök att lura 

hjärnan. Jag kallar det ändå en hjälpande inställning, bara jag lär mig vara ärlig mot mig själv. 

 

Vad får det för konsekvenser när jag försöker ändra min mentala inställning? 

Väldigt ofta verkar det som att jag kan påverka min inställning själv med hjälp av de medvetna 

mentala tekniker jag talade om i föregående forskningsfrågor. Dessa tekniker har, som nyss kons-

taterat, både positiv och negativ inverkan, beroende på hur väl jag utför dem, men tycks alltid ha en 

inverkan.  

 

Jag har upptäckt flera återkommande situationer där jag medvetet försökt ändra eller bibehålla min 

dåvarande inställning. Vid T2P2+P4, T3P3, T5P3, T6P3 och T7P1+P 2 mötte jag psykologiska 

situationer som jag uppmärksammade och hanterade genom att tänka på andra sätt eller göra fysiska 

avslappningsövningar. Exempelvis i T6P3 där jag inser mina höga krav och onödiga irritation, för 

sedan lyckas reda ut dessa och gå vidare med större framgång än innan. Under tankar skrev jag: 

Stoppade mig själv ett par gånger för att hämta mig. Samla tankarna och jobba med att slå bort all irritation 

och försöka inse vad jag faktiskt håller på med. 

 

Kroppsliga reaktioner: 

Fick stanna och ta några djupa andetag. Slappna av i kropp och själ. 

Och under känslor: 

Lyckades släppa mycket irritation och ilska. Det avtog eftersom, istället för att öka. Det kändes väldigt bra. 

I det här fallet blev resultatet positivt och jag kunde gå vidare med större lätthet. Det var dock inte 

alla gånger det gick som jag ville. I inläggen T1P2, T2P1, T3P2, T5P2 och T8P1 visar jag klart att 

jag blivit medveten om att jag måste försöka ändra min inställning och tänka på ett annat sätt. Det 

uppstår problem och jag upplever att jag ”försöker för mycket” och ”tänker att jag inte ska tänka” och 

motsatt effekt än den eftersträvade uppstår.  
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Jag nämner ofta att jag ska ”försöka att inte tänka” på de negativa saker som stör övningen. Att för-

söka att inte tänka är en välkänt svår uppgift. I T3P2 liknar jag detta med att inte tänka på en isbjö-

rn, vilket är ett känt psykologiskt fenomen och gör att man istället direkt tänker på en isbjörn. Samma 

fenomen inträffade med mina tankar, som när jag försökte tänka på att rensa huvudet från tankar i 

T8P1. Det verkar som att de gånger jag bestämde mig och verkligen försökte undvika dessa tankar 

blev effekten den motsatta.  

 

Sammanfattning 

Det tog ett tag att lära mig känna igen vad som påverkade vad och hur i min mentala inställning. 

Inledningsvis kändes det mer grovhugget vad som var jag och vad som var utifrån. Längre in i 

undersökningen märkte jag att det var fler komponenter i omlopp. Den uppenbara faktorn att jag blev 

filmad, och att det kommer att ses och granskas av andra personer senare, trodde jag inte skulle spela 

en så pass stor roll som det gjorde. Med facit i hand så var det den absolut största faktorn, som sedan 

fick andra konsekvenser för mindre faktorer. I kölvattnet av detta så märkte jag de små skillnaderna 

i hur jag tänker när jag övar och vad det får för konsekvenser. Inte minst när jag försöker ändra min 

inställning. Det är något jag sysslat med tidigare, men aldrig under dokumentation och analys. Innan 

undersökningen visste jag bara att det blev en effekt av att försöka ändra mental inställning, men 

såhär efter vet jag mer om vad som gör vad och varför. 

 

Vilka faktorer påverkar min mentala inställning? 

Dessa faktorer uppfattade jag som verkar påverka min mentala inställning: 

 Prestationsångest (Kameran) – Kameran representerade en publik av dömande hög-

skolestudenter som gjorde mig inställd på konsert snarare än ett övningspass. 

 Tankar om vad jag borde kunna – En omvärderande inställning som flyttade fokus från 

inlärning till uppvisning. Från att stärka mina svaga sidor till att visa upp mina starka. 

 Mentala tekniker – Jag använde mig av olika mentala tekniker för att ändra min mentala 

inställning, vilket påverkade både negativt och positivt. 

 Övningen – Vilken övning jag gjorde påverkade mycket. En ny och bra övning höll mig 

positiv och motiverad, även när det gick dåligt. 

 Humöret – Bra inledningshumör resulterade ofta, men inte alltid, i en motiverad och positiv 

inställning. Dock påverkades humöret av olika inställning också och kunde skifta åt båda 

hållen. 

 

 

 

 

 

 

Vad beskrivs som hjälpande respektive stjälpande inställning? 

Stjälpande 

 Konsertkänsla – Press på mig själv och min förmåga gjorde mig bara nervös och osäker och 

gjorde att jag spelade fel mer än nödvändigt. 
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 Att spela för någon annan – Trots att det bara var övningspass kände jag ofta att jag spelade 

för att tillfredsställa någon annan. Detta fick mig många gånger att känna mig otillräcklig och 

målsättningen blev en annan än vad jag först tänkt och jobbigare. 

 Höga krav – Att jag borde klara av saker, snarare än att fokusera på att utvecklas, gav mig fel 

fokus och därmed sämre resultat på övningen. 

Hjälpande 

 Rätt övningsinställning – När jag tänkte att övningen var bra för mig fick jag positiv energi 

vid tillfällen då det inte gick så bra eller när jag tappade fokus. 

 Övning, inte konsert – Det räckte ibland med att påminna mig själv om att det faktiskt bara 

var en övning och inte en konsert. Den sanningen lugnade mig. 

 Tänka att det var enkelt – Vid åtminstone ett tydligt tillfälle kunde det räcka med tanken att 

det jag gjorde var enkelt. När jag insåg det försvann de svårigheter jag själv hittat på och 

övningen gick lättare. 

 

Vad får det för konsekvenser när jag försöker ändra min mentala inställning? 

Resultaten av mina försök att ändra inställning var både negativa och positiva. Det var väldigt av-

görande hur ärlig jag var mot mig själv. Jag upplevde att när jag verkligen försökte och tänkte rakt ut 

att ”nu ska jag ändra min inställning för det vet jag kommer fungera” så blev effekten den motsatta. 

Dock fanns det många konstruktiva utfall av mina ändringar av inställning. Vid ett tillfälle stannade 

jag upp och insåg mina höga krav på mig själv. För att ta mig ur det gjorde jag som jag lärt mig: tog 

jag några djupa andetag och samlade mig för att inse vad jag faktiskt håller på med och liksom komma 

ned på jorden igen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det alltid blev en konsekvens av att 

försöka alternera min inställning och utan att ha tränat på det eller verkligen förstå hur det fungerar 

kan det vara svårt att få det resultat man söker. 
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DISKUSSION 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur min improvisationsövning påverkas av mental 

inställning. Att dokumentera vad jag tänker på och hur jag känner samt hur det påverkar övningens 

progression. Utifrån mina forskningsfrågor har jag i resultatanalysen kommit fram till att min men-

tala inställning verkar ha, via flera faktorer, en anmärkningsvärt stor påverkan på övningen och dess 

resultat. Detta kommer jag nu koppla detta till tidigare forskning som presenterats i under Bakgrund 

(s. 5). 

 

Den oftast förekommande inställning som jag, utifrån analysen anser, påverkar sättet att spela och 

prestera i övningsrummet är just att det skall vara en bra prestation, och oftast vad jag tror att andra 

improvisationsmusiker tycker är bra. Är det något som återkommit ofta i alla böcker jag läst om 

mental inställning och musicerande så är det ordet prestation och prestationsångest. Känslan av att 

behöva prestera bra, kombinerat med en vilja att prestera bra, beskrivs i samtliga böcker som något 

negativt för resultatet och upplevelsen av det. Jag kan utifrån analysen urskilja många av de tidigare, 

i bakgrunden nämnda, vanligaste orosmoment en musikalisk situation kan medföra, samt de 

konsekvenser dessa ofta får. Som taget från listan i The inner game of music (1987), där dessa är 

uppradade (se s. 6 i uppsatsen), verkar ofta tvivel på den egen förmåga och en oro för vad publiken 

(här i form av en kamera) kommer att tycka om vad som spelas förekomma. Även andra punkter har 

också beskrivits; oro för att tappa platsen i musiken, vilket i det här fallet betydde samma sak som i 

ett livesammanhang, bara det att nu spelade jag till förinspelade bakgrunder i ett övningsrum. Eller 

att glömma vad som memorerats så väl, fast i form av licks som ska övas eller skalor som borde sitta, 

snarare än en ackordföljd, markeringar eller en melodi. Konsekvenserna, som nämns i samma lista, 

beskrivs också i resultatpresentationen. Exempelvis muskelspänningar, försämrad time och sämre 

koncentration. 

 

Den intalade pressen leder också till andra sorters konsekvenser. Den beskrivna känslan av att jag 

borde kunna, det ena eller det andra, är ganska intressant i och med att det inte verkar handla om 

tvivel på den förmågan, utan snarare tvärt om. Att lägga ansvaret på vad som borde gå bra, snarare 

att faktiskt utföra det själv. Lite som att luta sig tillbaka och vänta på att det jag lärt mig ska ta över 

spakarna och sköta jobbet utan egen inverkan. En slags press som kanske grundar sig i tvivel, men 

ändå gestaltar sig som en övertro på vad man klarar av. Något som barn har en total avsaknad av då 

de kanske inte samlat på sig några tidigare erfarenheter av vad de är bra eller dåliga på. Som Green 

och Gallwey resonerar så har barn ännu inte fått lära sig vad som är svårt och spelar utan tvivel eller 

självkritik. Inräknat i detta saknar de även denna kontraproduktiva övertro på sig själv, vilket resul-

terar i att de bara gör, utan eftertanke eller förutfattad mening om resultatet. Den inställning som barn 

kan ha, att inte bry sig om resultatet, tror jag går att återskapa i vuxen ålder, efter vad jag sett i min 

undersökning. Jag tror även det går att härleda till känslan av att man får misslyckas. Att inte vara 

rädd för misslyckandet gör att all fokus istället hamnar på att utföra det som skall utföras. En 

minimering av potentiella distraktioner förhöjer upplevelsen och ger bättre resultat, för att åter igen 

referera till The inner game of music (1987) 

 

Det är enligt min mening möjligt att, enbart genom att tänka på ett annat sätt, ta sig ur stunder av 

tvivel och övningssvårigheter samt ersätta dem med positiva tankar och produktivitet. Utan att ha ta 

till någon extern hjälp kan det gå att, från ena stunden till den andra, positivt påverka sin övnings-

inställning och därmed resultatet. Till exempel som att slå bort konsertkänslor och ersätta dem med 

övningsinställning gör att man kan fortsätta med en produktiv upplevelse istället för att halka ned i 

sin egen mentala fälla av höga krav på prestation. Eller att övertalade sig att övningen var nödvändigt 

och utvecklande och övergick till att vara kul istället för nedvärdera ens förmåga, vilket ger ett bättre 

resultat. Det är dock inte alla gånger som försöken att ändra inställning blir positiva. Det kan lika 

gärna sluta med att man försöker för mycket, vilket tydligt går att se i analysen. Som jag nämnde i 
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bakgrunden under Negativa sidor (s. 9), i Wegner, Broome och Blumbergs undersökning, kan det 

istället slå tillbaka och förvärra situationen om man säger åt sig själv att slappna av och att inte bry 

sig om resultatet. Man kan lägga för mycket fokus på att försöka tänka på särskilda vis, när man till 

exempel vill att övningen ska bli så effektiv som möjligt, eller för att ta sig ur negativa tankar och 

mentala hinder. Istället kan det många gånger bli tvärt om och fokus hamnar på vad man ska tänka 

istället för vad som ska spelas eller läras in. Om det inte sker någon förbättring av att tänka på ett 

annat sätt kan man bli stressad över att det inte fungerade och försökte ännu mer. Lite som att lägga 

pussel på tid och inte hittar de viktiga bitarna, fast man vet att de ligger där i högen. Sedan finns det 

en möjlighet att det även kan bero på dagsform, redan långt innan problemen uppstår. En dålig dag 

kan fortfarande vara en dålig dag, eller tvärt om. Som jag kan se i analysen har ofta de bästa 

övningspassen, och de gånger en påstådd inställningsförändring gett positiva resultat, skett vid gott 

humör. Det är dock fortfarande intressant att även vid bra dagar har negativa händelser skett, vilket 

då försämrat humöret, för att sedan vända efter vissa åtgärder, antingen fysiska eller mentala eller 

båda. Ännu mer intressant är de dagar som börjat med trötthet, bristande motivation eller dåligt humör 

som sedan övergått i motsatsen efter påstådda medvetna mentala förändringar. 

 

I det stora hela är min uppfattning att det är av stor vikt att känna till sitt mentala tillstånd och hur det 

kan påverkas och av vad. Eftersom målsättningen med ett övningspass är att förbättra sina färdigheter 

och musikaliska förmåga, samt såklart att ha roligt, är det bra att vara uppmärksam på om det 

verkligen är den målsättningen man har. Att kunna uppmärksamma när inställningen skiftar till något 

annat, som att imponera eller få ett häftigt jobb, kan vara avgörande för att då ha möjligheten att 

återgå till huvudsyftet och förhoppningsvis komma in i ett övningsflöde, eller konsertflöde för den 

delen. Jag tror att det går att effektivisera sina övningspass med hjälp av mental övning och att lära 

sig om mental inställning. Genom att lära sig hur hjärnan fungerar, rent psykiskt, kan man sedan lära 

sig kontrollera vad som ska få mest uppmärksamhet och fokus. Kjell Fagéus bok Musikaliskt flöde 

tar upp olika metoder för att lära sig just det på ett väl beprövat vis. De sju stegen i boken (se s. 8 i 

bakgrunden) har utformats för att lära utövaren att känna igen vilka faktorer som påverkar 

framförandet negativt för att sedan kunna motverka det med hjälp av olika tekniker. Som jag beskriver 

i inledningen, kan det ibland handla om en mental låsning som gör att man inte kan gå vidare i det 

man försöker lära sig. En låsning som kan vara så enkel som att man inbillar sig att det skulle vara 

svårt. 

 

Kan det vara möjligt att lära sig vad man vill enbart genom att lära sig hitta rätt inställning till det? 

Som jag kan se i analysen och i den litteratur jag läst och presenterat i bakgrunden verkar det möj-

ligt. Den litteratur som talat mest för detta är Timothy Gallweys böcker om sin idé om ”the Inner 

Game”. Konceptet med Inner Game-böckerna är att vi har en medfödd inlärningsförmåga som följt 

med oss sedan vi var barn. Som jag skrivit i bakgrunden går det ut på att genom att reducera mental 

interferens, som icke-relaterade tankar eller negativitet, skall inlärningen kunna effektiviseras. Som 

de stunder i min undersökning, då en helt ny övning spelades, var resultaten olika beroende på vad 

inställningen var. Att tänka att övningen var bra och behövdes, att det ständigt sker en utveckling 

under hela övningspasset samt att det bara är en övning och inte en färdighetsuppvisning visade sig 

ha positiva effekter på inlärningen. Om det fanns fler faktorer som var mer påverkande än min in-

ställning kan vara något för vidare forskning, vilket jag kommer att diskutera i underliggande sektion. 

 

Vidare forskning 

Jag vet inte hur en undersökning av detta slag görs på bästa sätt då det är svårt att helt och hållet fånga 

någons upplevelser på film eller i loggbok. Med mina erfarenheter har jag dock några förslag för 

eventuella framtida forskare på området. Ett alternativ till vidare forskning kan vara att göra samma 

övning två gånger, en utan kamera och en med, kombinerat med loggbok för att sedan jämföra de 

beskrivna upplevelserna. På så vis kan man lättare urskilja de tydligaste och största skillnaderna i 

upplevelsen av att bli filmad och resultatet av det. Eller att, tillsammans med loggboksanteckning, 

välja ut vissa övningstillfällen som filmas men aldrig visas för någon och jämföra med tillfällen som 
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filmas men sedan bestämt ska visas. Detta skulle kunna ge en tydligare uppfattning av hur en icke 

närvarande, men framtida lyssnande publik påverkar upplevelsen och vad det innebär. Ett annat 

alternativ kan vara att helt utesluta kameran och bara föra loggbok, för att få en mer vardaglig situation 

opåverkad av observation, om nu inte forskaren råkar ha rutin på att filma sig själv vid övningspassen. 

Detta för att göra min ursprungliga tanke med undersökningen enklare att genomföra. Ett sista förslag 

är att undersöka om det går att applicera det jag gjorde i övningsrummet på en konsertsituation. Om 

samma mentala fenomen uppstår samt om samma metod för att påverka sin mentala inställning gäller 

även där. 

 

Jag tror inte att det generellt måste påverka inställningen till övningen av att filma sig själv. Tvärt om 

tror jag att det kan vara väldigt produktivt att kritiskt kunna lyssna tillbaka på sig själv och höra vad 

som måste finslipas, utan att någon extern källa behöver höra det. Däremot tror jag att det i mitt fall 

blev lite av en annan situation än ett vanligt övningspass eftersom jag var så medveten om att andra 

skulle höra detta i efterhand. 

 

Slutdiskussion 

Det är svårt att beskriva vad som sker i mitt huvud eller hur jag ser, hör och upplever hur jag spelar 

enbart med loggboksanteckningar och videoobservation, men det var den bästa lösningen för denna 

studie jag kunde komma på. Jag hör och ser det jag hör och ser, men för den erfarne och uppmärk-

samme går det, med stor sannolikhet, höra skillnader i mitt spel om man lyssnar noga på inspelning-

arna. Eftersom jag inte hade räknat med att kameran skulle påverka mig så pass mycket som den 

gjorde fick undersökningen en intressant vändning, och ett resultat som jag kanske inte hade upp-

täckt om jag gjort på ett annat sätt, och blev därmed en av de kanske viktigaste slutsatserna i min 

studie. 

 

Som avslutning vill jag uppmuntra musiklärare att ta till sig av det område jag just berört. Mental 

inställning och övning är inte, vad jag förstår eller upplevt, något vanligt på estetiska gymnasie-

utbildningar, musikfolkhögskolor eller ens musikhögskolor i Sverige. Min sammanfattade upple-

velse av detta skrapande på ytan av ämnet får mig att än en gång inse hur viktigt det kan vara att lära 

sig om hur sina tankar fungerar och är sammankopplade till din prestation. Tankar kan ju vara det 

enda vi har och är, så jag tror inte det skadar att lära sig vad de kan åstadkomma. 
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