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Sammanfattning 
Som musiker och artist gäller det inte bara att kunna sjunga och spela bra. När många av 
dem kliver upp på scen kommer ofta nervositet och prestationsångest smygande fram, 
utan att de vet varför. De vet ännu mindre vad de ska göra åt det. Syftet med mitt arbete 
är att ta reda på vad musiker och artister gör för att handskas med sin nervositet och 
prestationsångest. 
 
Mental träning är min utgångspunkt och jag har granskat personliga reflektioner från 
kursdeltagare som gått en kurs i mental träning för Kjell Fagéus. Förutom det har jag 
gjort en litteraturstudie där jag sammanfattar vad mental träning handlar om. 
 
 
Nyckelord: mental träning, visualisering. 
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Bakgrund 
För några år sedan kom jag i kontakt med mental träning. Min stora dröm har alltid varit 
att få musicera och framförallt att bli sångerska och stå på scen med allt vad det innebär. 
Det stora problemet var att jag ofta blev otroligt nervös och inte kunde visa vad jag gick 
för inför publik eller jury vilket gjorde mig fruktansvärt knäckt och besviken. Efter ett 
antal provsjungningar som gått åt skogen beslöt jag mig för att ta tag i det hela. Något 
måste det gå att göra åt saken! Jag började ta lektioner i mental träning speciellt 
anpassad för musiker.  Idag kan jag säga att jag nog inte skulle ha uppnått det jag gjort 
fram tills idag och vara där jag är idag utan den mentala träningen. Det är inte bara att 
kunna prestera bra inför åhörare som finns att hämta ur den mentala träningen Jag lärde 
mig att se sidor och kvalitéer hos mig själv som jag förut inte trott fanns. Flow är bland 
det bästa man kan vara med om tycker jag. Flow är ett fenomen då man har en känsla av 
allt bara flyter på perfekt, utan att man behöver anstränga sig särskilt mycket. 
 
Detta har lett till mitt stora intresse i mental träning, allt vi kan åstadkomma med hjälp 
av tankens kraft. Och det bästa är att alla har förmågan. Det är inte endast få personer 
förunnat utan alla kan om de vill. 
 
 
 
 
Syfte 
Mitt syfte är att ta reda på hur musikers och artisters nervositet och prestationsångest 
förändrats efter att de har gått en kurs i mental träning. Frågeställningen är också 
allmän: Vad gör musiker och artister för att handskas med sin nervositet och 
prestationsångest med mental träning som utgångspunkt? 
 

 
 
 

Mental träning 

Då mental träning är min utgångspunkt har jag gjort en litteraturstudie där jag 
sammanfattar ämnet från olika böcker jag läst. De flesta böcker jag läst är idrottsböcker 
där det finns ett helt hav som handlar om mental träning. Idrottare och musiker har i 
princip samma situation. De ska öva och träna, tävla och uppträda för publik och 
prestera på topp. Den mentala delen spelar en stor roll för hur bra de lyckas prestera 
d.v.s. hur de tänker, vad de tror om sig själva o.s.v.  

Mental träning syftar till att prestera bättre, men effekten beror på att om man mår bra 
presterar man också bra.1 Detta skriver Maria Paijkull och Lars-Eric Uneståhl i boken 
Jo du kan.  Uneståhl är rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro. Han har 
under flera årtionden forskat om och utvecklat program för personlig utveckling och 
självträning inom områden som t.ex. avspänning, motivation, topp-prestation etc. 
Uneståhl har utvecklat den mentala träningen inom idrotten och har arbetat med många 
elitidrottare runtom om i världen. Paijkull arbetar med individ- och grupputveckling  

                                                
1 Unehståhl & Pajkull, 1999 
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inom näringsliv och offentlig förvaltning med utgångspunkt från mental träning och 
psykosyntes. 

Mental träning är en metod som hjälper oss att både må bättre, ha bra relationer, fungera 
och prestera bättre. Idrottsmän, företagsledare, läkare, musiker med flera är några som 
använder sig av mental träning. Forskning har visat att hjärnans aktivitet påverkas av 
avslappnings-träning och positiva inre bilder.2 Enligt Fagéus som skriver detta i Lek på 
fullt allvar är mental träning ett bra sätt för oss musiker att förbereda en konsert eller en 
provspelning. Träningen gör det lättare att hitta balansen mellan att vara lugn och 
samtidigt tänd inför vår uppgift. Känslan av närvaro och koncentration förbättras och 
engagemanget i spelet ökar. Träningen hjälper till att uppnå en nivå i framförandet där 
tekniken löper lätt och felfritt, musiken flödar fritt och musiken är full av glädje och helt 
utan rädsla, s.k. flow. 3 Kjell Fagéus är klarinettist och arbetar som kammarmusiker och 
solist. Han har gjort flera radio- och skivinspelningar, turnéer i Sverige och utomlands. 
Förutom musikutbildningar på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Juilliard 
School of Music i New York är han utbildad i coachning och ledarskap vid 
Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro. Fagéus är också ledare av kurser och 
seminarier i mental träning bland annat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

 

Avslappning och avspänning 

Bäst när det gäller är en bok många känner igen då mental träning nämns.4 Där skriver 
Railo att för att nå det fysiska och psykiska tillstånd som man mår bra av och som gör 
att man presterar bättre bör man lära sig att bli avspänd. Det är en skön känsla som ofta 
kopplas till andra sinnestillstånd som glädje och koncentration. Det är skillnad på att 
vara avslappnad och avspänd. När vi är avslappnade ligger vi och är avslappnade i alla 
musklerna. När vi ska prestera bra ska vi helst vara avspända. Grundspänning är det 
man har när man sitter, står och går normalt. Det är viktigt att påslaget från 
grundspänningen blir rätt, inte för mycket och inte för lite inför en konsert. Det finns ett 
klart samband påvisat mellan förmågan att kunna prestera på högsta nivå och 
grundspänningen både vad gäller musiker och idrottsmän. Vi kan sänka 
grundspänningsnivån på många olika sätt. Genom motion, meditation, yoga, qigong 
m.m. Det finns också cd skivor med avslappningsmusik och instruktioner. Efter den 
grundläggande fysiska avspänningsträningen fortsätter man med psykisk avslappning. 
Förmodligen har den psykiska spänningen sänkts redan, men här sänks den ytterligare 
ett steg till. Willi Railo som skriver detta är doktor och professor i prestationspsykologi. 
Han har varit en föregångare då det gäller mental förberedelse och målbildstänkande för 
att man ska prestera sitt absolut bästa då det gäller. Idéerna och modellerna har han 
använt inte bara på idrottare utan också på musiker och artister. 
 

                                                
2 Fagéus, 1998  
3 Fageus,1998 
4 Railo, 1992 
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Visualisering 

Den metod som den mentala träningen sedan innehåller är visualisering. Den är 
häpnadsväckande effektiv och visar att kropp och psyke hänger ihop. När man lärt sig 
att slappna av både fysiskt och psykiskt fullt får man möjligheter att påverka sig själv. 
Många mentala tränare menar att det i djupt avslappnat tillstånd är möjligt att påverka 
sig själv som är omöjligt i vaket tillstånd. Bland annat så är ens hjärna inte är lika kritisk 
då.5 Detta skriver Maria Yngner i en tidningsartikel då hon intervjuat Fagéus. 

I boken Mental rådgivning skriver Johan och Anders Plate att våra tankar styr vår 
prestationsförmåga och våra hjärnor kan inte skilja på en verklig händelse och en tänkt 
händelse. I mental träning används därför visualisering och positiva målbilder under 
djup avslappning. Om man för sin ”inre syn” ser sig själv spela eller sjunga på en 
kommande konsert, uppspel eller liknande, sker nervimpulser i ens kropp och hjärna 
som liknar det som sker vid en verklig konsert. Dessutom aktiveras ens känslor på ett 
positivt sätt. Det blir minnesspår som ger positiv träningseffekt. Denna mentala 
föreställningsförmåga påverkar vårt undermedvetna otroligt starkt.6 Johan Plate jobbar 
som mental rådgivare inom elitidrotten. Han är beteendevetare och har skrivit en hel del 
böcker om prestationspsykologi och mental träning. Hans bror Anders Plate, som han 
skrivit böcker med är läkare och har stor erfarenhet av rådgivningssituationer.   

Våra tankar styr vår prestationsförmåga.7 Man kan med olika tekniker använda tankens 
kraft på rätt sätt och prestera optimalt. Om ens psykiska energi får de rätta signalerna 
från våra tankar kan man göra saker som man själv ibland inte ens trott att man kan. 
Man kan påverka vår hjärna medvetet genom att använda en tänkt situation och sedan 
skapa de känslor, tankar och bilder som man önskar. Genom att tänka på t.ex. en 
konsertsituation, audition osv. och samtidigt tänka positiva tankar och känslor kan man 
få ens hjärna att koppla ihop detta. Trots att man aldrig har upplevt det i verkligheten, 
kommer hjärnan ändå att registrera och lagra detta. Detta är själva kärnan i mental 
träning. Hjärnan kan inte skilja mellan vad som är upplevt i verkligheten och det som 
bara är tänkt. I en konsertsituation när man ska prestera så bra som möjligt gäller det att 
kunna ta fram det yttersta. Det gäller att ha en lagom spänningsnivå och vara tänd utan 
att vara spänd. Ha självförtroende och inte känna prestationsångest. Vara fokuserad och 
tänka positivt.8  
 
 
Bejaka andra delar i livet 
I boken Lek på fullt allvar påstår Fagéus också att det är viktigt att bejaka även andra 
delar i livet än musiken. Många får inpräntat i sig att de måste öva åtta timmar om 
dagen för att bli något. De överger andra viktiga delar i livet för att musiken inte ska bli 
lidande. Om man istället bejakar andra delar i livet som att satsa på glädje, bred social 
aktivitet m.m. och ställer det i balans till övandet blir musiken inte lidande utan tvärtom. 

                                                
5 Yngner 2004 
6 Plate & Plate, 2001 
7 Railo, 1992 
8 Railo, 1992 
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Då man har intresse för olika delar i livet får man mer motivation och glädje till att öva 
och musicera. Man kan inte pressa fram resultat, men däremot locka fram det. Fagéus 
skriver också att det är lika viktigt för alla att fånga upp sina inre djupa signaler och 
denna process är unik för var och en. Låter man livet gå på utan att reflektera och tänka 
efter riskerar man att bli fysisk sjuk eller få en psykologisk kris som kan vara mycket 
smärtsam. Den största utmaningen man har i livet är kanske att lyssna inåt, ta 
konsekvenser och ansvar för vad man innerst inne längtar efter och tror på. I den 
mentala träningen får man metoder och övningar som öppnar dörrar för att även kunna 
handskas med dessa frågor.9 
 

Fagéus: Min övertygelse är, att om vi finner mer av vårt sanna jag och vår kallelse eller 
mission i livet, ges vi mycket hjälp till att leva just detta liv. Människor reagerar runt 
omkring på det som är sant och förankrat och vill gärna stödja. Dessutom är min personliga 
tro att om vi ställer oss i detta flöde av sanna signaler ifrån vårt inre får vi någon form av 
välsignelse. Saker faller på plats och meningsfulla möten sker med andra personer på ett 
plan som avgjort tillhör det vi som människor inte intellektuellt kan förstå.10 
 

I Boken Tankens kraft påstår Johnson, Carlsson, Fallby med flera också ungefär samma 
sak. De säger att den sociala miljön utan tvekan är en plattform för vår mognad och 
utveckling. Vi behöver social trygghet och tillit för att må bra och utvecklas både i vår 
vardag och i vår idrottsmiljö. Ordet idrottsmiljö byter jag till musikalisk miljö, då jag är 
övertygad om att samma sak gäller för musiker. 11 Urban Johnson, Björn Carlsson, 
Johan Fallby, Hansi Hinie, Magnus Lindwall, Lars Rydberg och Fredrik Wetterstrand 
är alla forskare och lärare inom ämnet idrottspsykologi. De har gemensamt skrivit en 
bok där de tar upp prestationspsykologi, stress och anspänning, det inre samtalet, 
koncentration, motorisk inlärning osv. 
 
 
Tillåta misstag 
I boken Musik och mental träning skriver Annika Lejonclou och Åse Lindberg att man 
inte ska försöka för hårt, utan tillåta sig själv att spela fel och göra misstag. Det gör att 
pressen släpper. Man måste inte spela perfekt. Man kan inte misslyckas, bara göra 
misstag som man kan dra lärdom av. Om man råkar spela eller sjunger fel, ska man se 
det som en parentes, ett tillfälligt undantag. Man ska registrera felet men inte värdera 
det, inte reagera känslomässigt utan gå vidare.12 Lejonclou och Lindberg är musiklärare. 
De har tillsammans skrivit boken där de tar upp hur mental träning kan få personer att 
prestera bättre. Även hur man går tillväga för att spela lika bra för publik som när man 
är själv, och hur man byter ut misslyckanden mot framgång 
 
 
Glädje och lust 

Fagéus säger att glädjen och lusten till att musicera anser många med honom vara en 
mycket viktig del i musikutövandet. Seriös forskning på fler håll i världen har dessutom 
kommit fram till samma sak: Lusten är en av de starkaste, om inte den starkaste 
drivkraften i våra liv! Alla vi har lust att glömma bort oss själva och hamna i ett tillstånd  

                                                
9 Fagéus 1998 
10 Fagéus 1998:30 
11 Johnson, Carlsson ,Fallby m.fl 1999 
12 Lejonclou & Lindberg 1996 
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där ”tiden står stilla”. Det kan vara att stå på scen, musicera, barnens lek m.m.13 Plate 
säger att humor och glädje gör att vi har kraft att möta livet med utmanande attityd, 
vilket ger oss större möjligheter att lyckas. Det är också ett bra verktyg att kunna 
hantera både bra och mindre bra prestationer med.14Lars-Eric Uneståhl: Jag skulle vilja 
påstå att ska man ta sitt idrottande (musicerande) på allvar bör man välja vägar som 
innehåller lekfullhet och glädje.15 
 
 
 
Metod 
Tretton personer finns med i min undersökning och de har gått på kurs i mental träning. 
Utav dessa personer finns det folkmusiker, klassiska musiker och afromusiker 
studerande på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och proffesionella 
musiker på Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI). Efter avslutad 
kurs har de skrivit personliga reflektioner om mental träning. Dessa har jag därefter fått 
ta del av och granska för att se om jag kan hitta något svar på min fråga om det är något 
som hjälpt dem med sin nervositet och prestationsångest i konsertsituationer, med 
mental träning som utgångspunkt och i så fall vad. Kursledare är Kjell Fagéus. 
Personerna har inte fått någon fråga, utan har fritt fått reflektera. De har heller inte vetat 
om att jag skulle analysera dem. Därför är det även viktigt att påpeka att personerna är 
avkodade så att det inte ska kunna gå att veta exakt vem personen är. Det framgår inte 
vilken ålder personerna har eller om det är en man eller kvinna. Jag har namngett 
personerna med bokstäver, A, B, C och framåt.  Därefter har jag kallat dem för han eller 
hon slumpmässigt för att inte repetera bokstäverna hela tiden. 
 
 
Sammanfattning av de personliga reflektionerna 
Personerna A-M 
Person A tycker att han har blivit lugnare i konsert- och provsituationer efter att ha 
börjat med mental träning och vet nu hur han kan lugna och samtidigt ladda upp sig. 
Han har gått tillväga genom att göra fysisk avslappning genom att lyssna på CD med 
lugn musik och instruktioner innan konserten. Tidigare under dagen har han laddat upp 
genom att lyssna på musiken han ska spela på CD och samtidigt försökt se sig själv 
musicera. En annan övning som hjälper honom är cirkeln: Han står upp och är 
avslappnad och lugn. Efter en stund tar han in ljud omkring sig och fokuserar på det. 
Han tänker tillbaka på en gång då han musicerat och allting fungerat bra, då han upplevt 
flow. Han försöker känna samma känslor han kände vid det tillfället och ta med sig dem 
in i nästa konsert, provsjungning. Han upplever sig själv spela och det går jättebra. När 
han är där tänker han sig att han står i en cirkel som målas runt omkring honom i valfri 
färg. Detta är en följd av att han medvetet börjat träna på att förändra sina tankebanor. 
 
 

                                                
13 Fagéus 1998 
14 Plate 2001 
15 Af Malmborg 1999:117 
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Person B använder sig av två bilder som är mycket användbara för henne och som hon 
försöker bära med sig och framkalla när hon har behov. Den första bilden är tanken på 
att hon står innanför en cirkel. Cirkeln är skimrande och glittrande gul och inne i den är 
hon trygg, hennes liv är ljust och glatt, positivt, varmt, bäst och där är det hon som 
bestämmer. Utanför cirkeln lägger hon allt som är dåligt t.ex. negativa besked, jobbiga 
telefonsamtal, stressade situationer o.s.v. Allt utanför cirkeln kan inte påverka henne, 
det har ingenting att göra med henne. Denna bild har hon lärt sig att projicera fram och 
den kan hjälpa henne i konsertsituationer. Den andra bilden är att hon ser sig själv 
förbereda ett framträdande och om hon känner sig alltför nervös och mår dåligt försöker 
hon lämna sitt oroliga, nervösa och osäkra jag i logen när hon går ut på scenen. ”Hon får 
sitta kvar på en stol och inte störa mig i mitt framträdande.” 
 
Person C har haft stora problem med sin nervositet på konserter till den grad att han 
spänt sig så mycket så att han fått yrselattacker. Det han gjort åt detta är att han har 
isolerat problemet. Han har hittat kärnproblemet och rensat runt omkring. Han insåg att 
han fick extra problem bredvid det faktiska problemet. Det kunde vara t.ex. att han 
ifrågasatte sig själv om han kunde låten tillräckligt bra, lät han tillräckligt bra m.m. Nu 
koncentrerar han sig på att lära sig att fokusera på rätt saker då symtomen dyker upp, 
istället för att vara orolig för att han ska bli nervös en vecka innan konserten. Problemet 
har inte försvunnit men kommer i en snällare form och mer sällan och innerst inne 
känner han att han fixar det när det väl kommer. Annars tillåter han att det blir lite fel 
när han känner obehaget som mest. Person C berättar om en spelning han haft: ”Igår 
hade jag en viktig spelning. Det var mycket folk i publiken och jag var ganska nervös 
inför det hela. Dessutom var det rätt komplicerade låtar och vi hade inte hunnit med att 
repa knappt någonting, så det var ganska många orosmoment runt spelningen. Jag hade 
också tidigare på dagen haft en annan spelning som var jätte jobbig. Efter det hastade 
jag till soundchecken på som drog ut på tiden så att jag inte hann hem emellan vilket jag 
hade planerat. Till råga på allt så hade jag och min flickvän en jobbig diskussion på 
telefon en timme innan spelningen… Kort sagt var allt väldigt stressat. Men jag 
bestämde mig för att inte nedslås av vårt samtal och att försöka få tillbaka lite kraft och 
energi trots den jobbiga dagen och förutsättningarna. Strax innan konserten satte jag 
mig i logen och drog några djupa långsamma andetag och använde övningen med att 
visualisera mitt mentala rum, vilket snarare har blivit ett tillstånd, där jag känner att jag 
är precis den jag vill vara och jag försökte uppleva och se framför mig hur jag stod på 
scenen och spelade på topp.  Jag upplevde ett klart positivt resultat efter bara några 
minuter. Nervositeten släppte och jag fann mig mer samlad och kände mer känslan av 
att det bara skulle bli kul och jag hade tillit till att det skulle ordna sig.  Spelningen gick 
väldigt bra och folk var väldigt exalterade efteråt. Fastän det uppstod några situationer 
där vi tappade bort varandra liksom så flöt det mesta ändå på rätt bra. Vi hade 
framförallt bra output och feeling. Även om det blev några missar här och där, så känner 
jag mig nöjd och tillfreds med spelningen även om jag känner att det ändå hade gått 
bättre om vi hade repat lite mer. Jag tror att jag behöver kunna repertoaren utantill om 
jag ska kunna gå upp i musiken och spela på topp. Men under omständigheterna är jag 
absolut nöjd. Jag är övertygad om att mitt lilla mentala träningspass precis innan 
spelningen bidrog stort till den lyckade kvällen.” 
 
Person D har upptäckt att för att hon ska må bra och prestera bra på scen är hon 
beroende av fler faktorer än att bara kunna sin sång. Allt hänger ihop. Med hjälp av 
mental träning har hon fått insikt om vad som är viktigt för just henne. Det första är  
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vardagsplanering, hur hon disponerar tiden med skolarbete, laga mat, sova osv. De 
primära mänskliga behoven är viktiga att täcka och det är lätt hänt att hon glömmer det 
då hon är stressad. Det är också viktigt för henne att ta sig tid och vara stilla en stund 
under de långa och hektiska vardagarna. Hon kan lyssna på avslappnande musik en 
halvtimme, läsa en bok o.s.v. och känner då att hon får nya krafter. Det andra är att hon 
behöver bli mer effektiv i sina övningspass. Hon har strukturerat upp övningen och 
bestämmer i förväg hur länge hon ska öva och vad hon ska öva på istället för att vara 
ineffektiv, öva lite, gå och prata med kompisar lite, äta lite o.s.v. I konsertsituationer är 
koncentration och inre lugn det som hjälper henne mest. Hon samlar tankarna och hittar 
sitt eget inre rum vilket oftast är ett lägerbål mitt i en vinterskog, vilket gör att hon blir 
mer avspänd på scenen. Så fort hon märker att hon är på väg ur koncentrationen t.ex. 
om hon ser vissa personer i publiken påminner hon sig själv om bålet och hittar in igen. 
Allt detta har lett till att hon trivs bättre på scen och kan använda mer energi på 
förmedlingen av budskapet och den personliga utformningen av musiken här och nu. 
Hon har också börjat improvisera på ställen hon aldrig har gjort det tidigare utan att 
komma av sig och bli förvirrad. Hon vet nu hur hon ska träna för att få mer och mer 
positiv kontroll över sin musik i förmedlingsögonblicket. Person D har gett sig själv lov 
att vara lite mer egoistisk t.ex. tar hon tid på sig att finna sitt eget stilla rum före en 
konsert istället för att lugna ner andra som är mer nervösa än henne. 
 
Person E har lyssnat på Fagéus CD skivor med instruktioner och ägnat sig åt simning 
och yoga. Hon försöker varje dag ägna sig en stund till någon av dessa övningar. Hon 
har upptäckt sitt mentala rum vilket känns mycket värdefullt för henne. ”Tanken ledde 
mig till en dörr som jag öppnade och stängde bakom mig och jag befann mig i ett rum 
där bara jag hade tillträde, omgivningen fick vänta utanför rummet, och där visste jag 
att jag fick vara precis den jag är och göra det som är nödvändigt för mig.” Hennes 
förmåga att lära sig utav misstag har ökat och hon känner sig inte längre misslyckad om 
hon gör ett misstag. Inför konserter känner hon sig lugnare, mer fokuserad och 
koncentrerad nu än tidigare. Avspänd och samtidigt laddad. Under konserten kan hon 
fortsätta att vara avspänd och njuta av musiken. En konsert som tidigare gjort henne 
nervös av någon anledning känns nu som en utmaning som får henne att utvecklas. Då 
hon tränar mentalt märker hon att det blir lättare att fokusera sig på det som verkligen är 
viktigast för henne. Negativa tankar och föreställningar får inte lika stor plats i hennes 
medvetande och de kan därmed inte hindra henne mer. Person E upplever också att hela 
hennes välbefinnande ökar ju mer hon känner att hon har kontroll över sin situation och 
kan välja hur hon vill vara. Hon tror att det viktigaste är att bestämma sig för att man 
vill förändra sitt liv i positiv riktning och hitta ett sätt att göra det. Ta ansvar för sitt liv 
helt enkelt. 
 
För person F har avslappningsövningarna varit till stor hjälp. Han har lärt sig att 
fokusera på hur han själv vill ha det och kan i ett avslappnat tillstånd se sig själv göra 
saker eller känna att han gör det. Under en konsert berättar han att han verkligen 
lyckades känna sig närvarande och spela precis som han tänkt sig och dessutom utantill. 
”Det är en upplevelse som jag ska bära med mig.” Han använder sig även av manteln 
som behöver en närmare förklaring: Ibland kan man vara med om att någon projicerar 
ut negativ energi, vilket man inte ska ta in för det drar ner en. Vissa saker ska man inte 
ta in och det negativa tillhör den som sänder ut det och inte en själv. Om man upplever 
att någon person projicerar ut negativ energi kan man tänka sig att man har en mantel en 
bit framför sig som en sköld. På utsidan är den svart och hård, vilket gör att den  
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negativa energin studsar tillbaka till varifrån den kom och sändaren tvingas ta ansvar för 
det.  På insidan är skölden sammetsröd och varm och den släpper ut ens eget 
engagemang och positiva energi. Det negativa märker man men har avstånd till det och 
det känns inte. Under ett konsertprojekt som person F upplevde jobbig kunde han 
genom visualisering vända det till något positivt. Många blev trötta och griniga och det 
klagades mycket på dirigenten men för första gången under tiden på musikhögskolan 
kunde han känna sig nöjd efter en konsert och ta emot applåderna efter en konsert. ”Jag 
stod seg som en fjällbjörk i vinden och jag njöt av att spela”. 
 
Person G visualiserar konserter som tidigare gått bra, vilket gör att hon kan sjunga på 
konserter nästan som hon visualiserat dem. Nu kan hon också göra fel utan att känna att 
hela världen går under. Hon lyssnar på förberedelse för konsert på Fagéus CD vilket 
hon upplever funkar bra för henne. Hon berättar om en stor konsert hon sjöng på när 
hennes kropp började skaka som ett asplöv. Trots det var hon närvarande och kunde 
fokusera på sången och texten och kunde sedan strunta i att kroppen skakade. Fastän 
hon upplever flow ganska sällan har hon sedan hon börjat med mental träning närmare 
till att uppleva det än tidigare. 
 
Person H har jobbat med att använda sig av verktygen och metoden som finns i den 
mentala träningen. Hon har lärt sig att bli avslappnad och sänka grundspänningen, blivit 
medveten om sina egna tankar och om hur negativa och positiva tankar påverkar ett 
framträdande. Genom inre bilder har hon fått nya positiva upplevelser som kroppen 
lagrar som ett minne, lika verklig som en riktig händelse. En viktig sak är helheten som 
den mentala träningen poängterar, att det är lika viktigt att vårda andra delar av sitt liv 
t.ex. hälsa, relationer som musiken. Den mentala träningen har inte trollat bort alla 
svårigheter som person H haft när hon sjunger inför publik, men den har tydliggjort vad 
som står i vägen mellan henne och hennes mål och därmed gett henne verktyg att jobba 
med. Hon har arbetat med samtal för att ladda ut gamla smärtsamma upplevelser som är 
kopplade till att uppträda. En annan metod hon använder sig av är att försöka fokusera 
sig på en positiv bild, som hon arbetat med som förberedelse inför ett framträdande och 
därmed släppa spänningar i kroppen på ett mentalt sätt. ”Jag kan känna en sorg när jag 
tänker på att det troligen sett helt annorlunda ut i mitt liv idag om mental träning hade 
varit en del av undervisningen på olika musikutbildningar jag genomgått tidigare i mitt 
liv.”  
 
Person I skriver att han upplever en stor skillnad då han tränar mentalt inför uppspel och 
när han inte gör det. Först använde han sig av CD skivorna med instruktioner men 
övergick senare till att meditera och leda sig in på målbilder. 
 
Person J berättar inte något specifikt som handlar om att musicera för publik. Däremot 
så har hon insett att det är bra för henne att stanna upp ibland, låta musiken och alla 
måsten runt denna ta semester, ta sig tid till eftertanke till förmån för hennes eget 
välbefinnande. Inre ro verkar vara mycket viktigt för henne. Hon säger att då hon finner 
inre ro förändras hennes tillvaro mycket. ”Jag blir glad och positiv, påverkas inte av 
stress eller andra påfrestande situationer. Jag tar tillvara på tiden på ett bättre sätt och 
trivs med min tillvaro.” Efter dessa insikter mår hon bra och hennes framtida karriär har 
så småningom tagit form i tankarna. 
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Person K har ändrat på sin egen inställning. Hon jämför sig mindre med andra musiker 
och musicerar nu mera utifrån sig själv. Lusten har fått en större plats, det ska vara 
roligt. Hon planerar en konsert utifrån vad hon tycker är roligt som t.ex. plats och 
musiker. Hon jobbar nu med sig själv som människa inte enbart som musiker. ”Det 
finns bara en väg – min egen.” ”Alltså i den bemärkelsen att jag måste gå den väg i 
livet som känns bäst för mig. Först då kan jag nå till toppen av min förmåga. Endast då 
kan jag vara så kraftfull som jag vill vara.” 
 
Person L har tränat på muskulär och mental avslappning och lärt sig känna hur det 
känns att vara avspänd och utvilad. Inför konserter har hon tränat på förberedelse för 
övning och konsert, övningar med instruktioner som finns på Fagéus CD. Dessutom har 
hon sett till att allt är sådant som hon vet att hon vill göra och brinner för att göra. På så 
sätt kan hon genomföra konserter på ett sätt som hon själv är nöjd med. Hon spelade 
sonater på fyra konserter och kände sig mer trygg och närvarande för varje gång. Under 
en av konserterna kände hon att hon spelade på sin allra högsta nivå.   
 
Person M har insett hur mycket hans egen inställning styr resultatet vid t.ex. vid en 
konsert. Så enkla saker som ordvalet spelar en stor roll. Fastän han innerst inne tycker 
att något ska bli kul men sedan pratar om det som att det vore jobbigt så segrar det han 
säger. Samma sak gäller det han säger om sig själv, fastän han inte alls vill tycka så. 
Han väljer nu sina ord och pratar nu mindre negativt. 
 
 
Gemensamma nämnare för personerna 
Gemensamt för personerna A-I 
Det som personerna A-I har gemensamt är visualisering, vilket betyder att de använder 
positiva inre mentala bilder av vad de vill uppnå. Person A och B har bilden av cirkeln 
gemensamt.  Person A föreställer sig att han står i en cirkel. I den försöker han minnas 
en konsert som gått bra för honom, då han upplevt flow. Han försöker framkalla samma 
känslor han kände vid det tillfället och föra över dem till en kommande konsert. Det 
fungerar bra för honom och han upplever sig själv sjunga och allt går jättebra. Person B 
beskriver sin cirkel på ett lite annorlunda sätt. Inuti hennes cirkel finns allt som är bra 
och positivt. Allt som är jobbigt och negativt får inte plats där inne i cirkeln, det lägger 
hon utanför och det kan inte påverka henne. Förutom denna bild har hon ytterligare en 
bild som hon använder sig av. Hon lämnar sitt oroliga, nervösa och osäkra jag i logen 
när hon går ut på scen. ”Hon får sitta kvar på en stol och inte störa mig i mitt 
framträdande”, säger hon. Dessa inre bilder är mycket användbara för person A och B. 
 
Person C, D och E tänker sig att de är i ett rum, ett eget mentalt rum i deras inre som 
bara de själva har tillträde till. De beskriver ”sina rum” på olika sätt. Person D tänker 
sig att hon är mitt i en vinterskog vid ett lägerbål. Den bilden använder hon sig av då 
hon behöver få koncentration och ett inre lugn och då hon står på scen och märker att 
hon håller på att åka ur sin koncentration. Detta har gjort att hon trivs bättre på scen nu 
än tidigare och vågar mer t.ex. improvisera mer spontant. Person E beskriver sitt 
mentala rum där bara hon har tillträde. Hon öppnar en dörr som hon stänger bakom sig. 
Omgivningen får vänta utanför, och där inne får hon vara precis den hon är och göra det 
som är nödvändigt för henne. Person C beskriver sitt rum snarare som ett tillstånd, där 
han känner att han kan vara precis den han vill. Där kan han också uppleva och se hur  
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han står på scenen och spelar på topp. Detta verkar fungera bra för honom, nervositeten 
släpper, han känner sig mer samlad, får känslan att det ska bli roligt och har tillit till att 
det blir så. Detta beskriver han i berättelsen om sin spelning som gick bra för honom 
efter den hektiska dagen. 
 
Person F, G, H och I berättar inte lika klart hur deras visualiseringar ser ut, som 
personerna tidigare gör. Person G visualiserar konserter som tidigare gått bra likt person 
A, vilket gör att hon kan spela på konserter nästan som hon har visualiserat dem. Nu 
kan hon göra fel utan att känna att hela världen går under. Person H beskriver inte hur 
hennes inre bilder ser ut lika tydligt som de föregående personerna jag nämnt. Hon 
använder sig av positiva inre bilder som förberedelse inför en konsert som gör att 
spänningarna i kroppen släpper på ett mentalt sätt. Genom att göra det har hon fått nya 
positiva upplevelser som lagras i hennes hjärna, likt en verklig händelse. Person I 
använder sig av att meditera och leda sig in på målbilder. Person F kan i ett avslappnat 
tillstånd se sig själv göra saker eller känna att han gör det. Han berättar att han kunde 
genom av visualisering vända ett jobbigt konsertprojekt till något positivt.  
 
Person F har förutom det jag nämnt tidigare en bild av manteln som han ger en 
förklaring på. Manteln hjälper honom att hålla negativ energi borta, så att han bara 
noterar den men tar inte in det negativa.  
 
Gemensamt för personerna D, H och J 
Det som person D, H och J har gemensamt är att de har lärt sig att bejaka andra delar i 
livet och ställa det i balans till musiken. Person D har upptäckt att allt hänger ihop. För 
att må bra och prestera bra på scenen krävs fler faktorer än att hon bara ska kunna sin 
sång. 
 
Vardagsplaneringen är viktig som att laga mat, sova m.m. och att ta sig tid att ha en 
lugn stund under de hektiska vardagarna för att få nya krafter. Hon har också 
strukturerat upp övningen. Allt detta gör att hon mår bättre och därmed presterar bättre. 
Person H säger att helheten är viktig. Det är lika viktigt för henne att vårda andra delar 
av sitt liv som t.ex. hälsa, relationer som musiken. Person J har insett att inre ro är 
viktigt för henne och hon säger att hennes tillvaro förändras mycket då hon finner inre 
ro: ”Jag blir glad och positiv, påverkas inte av stress eller andra påfrestande situationer. 
Jag tar tillvara på tiden på ett bättre sätt och trivs med min tillvaro.” 
 
Gemensamt för personerna C, E och G 
Personerna C, E och G skriver att de tillåter misstag, vilket de inte gjort förut. Person 
E:s förmåga att lära sig utav misstag har ökat och hon känner sig inte längre misslyckad 
om hon gör ett misstag. Person G säger att hon nu kan göra fel utan att känna att hela 
världen går under. Person C säger att han tillåter att det blir fel då han känner obehaget 
som mest. 
 
Gemensamt för personerna K och L 
Person K och L säger att glädjen och lusten har får större plats. Person K musicerar mer 
utifrån sig själv och planerar sina konserter med glädjen och lusten som utgångspunkt 
t.ex. plats och musiker. Hon jämför sig mindre nu med andra musiker, vilket verkar vara 
en effekt av det. Person L nämner att hon nu ser till att göra sådant som hon vet att hon  
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vill göra och brinner för att göra. Resultatet av det blir att hon kan spela på 
konserter på ett sätt som hon blir nöjd med. 
 
Specifikt för person M 
Person M skriver att ordvalet har varit avgörande för honom. Han har bytt sina negativa 
ord mot positiva sådana vilket gjort att hans konserter gått bättre. Om han pratade om en 
konsert på ett negativt sätt fastän han egentligen tyckte att det skulle bli kul, vann det 
han sa.  
 
 
 
 
Diskussion 
Visualisering, balans, inställning och ordval är nyckelorden jag fick fram ur min 
undersökning på min fråga: Vad gör musiker och artister för att handskas med sin 
nervositet och prestationsångest när de musicerar inför publik, med mental träning som 
utgångspunkt? Visualisering var det övervägande svaret för tio personer av 13. Då 
visualisering är det utmärkande för mental träning och min utgångspunkt är mental 
träning är det rätt självklart att de flesta har hjälp utav det. Målbilderna skiljer sig 
däremot från person till person, vilket jag tycker är naturligt då vi alla är olika som 
människor. T.ex. så använde sig personerna A och B av bilden av en cirkel som de står i 
och där allt fungerar jättebra. Utanför cirkeln lämnar person B allt negativt och det kan 
inte påverka henne. Person C, D och E tänker sig att de har ett eget mentalt rum som 
bara de själva har tillträde i. De inre rummen ser olika ut för dem t.ex. så tänker sig 
person D att hon är i en vinterskog vid ett lägerbål, vilket får henne att behålla 
koncentrationen då hon står på scen.  Person F har bilden av manteln som jag tolkar fick 
honom att orka med konsertprojektet, då folk t.ex. klagade på dirigenten och blev trötta 
och griniga. Han kunde för första gången känna sig nöjd efter en konsert på KMH. Det 
verkar det som att det verkligen lyckades då han säger: ”Jag stod seg som en fjällbjörk i 
vinden och njöt av att spela”. 
 
Person C beskriver sitt mentala rum snarare som ett tillstånd, där han känner att han kan 
vara precis den han vill vara. Person C:s bild är också den bild jag kan identifiera hos 
mig själv. Jag själv har svårt att tänka mig att jag är i ett rum, eller på en speciell plats. 
Jag har försökt tänka mig att jag är på min favoritstrand i Thailand med en paraplydrink. 
Det har självklart gjort så att jag blivit mer avslappnad, men det som verkligen hjälper 
mig är när hamnar i ett tillstånd där jag får känslan av jag kan vara precis den jag vill 
vara. I det tillståndet är jag avspänd både fysiskt och psykiskt till den grad att de 
negativa och kritiska tankarna inte har någon makt. Som jag tidigare har skrivit på sidan 
5 får vi möjlighet att påverka oss själva när vi slappnar av fysiskt och psykiskt. Många 
mentala tränare menar att det i djupt avslappnat tillstånd är möjligt att påverka sig själv 
som är omöjligt i vaket tillstånd. Bland annat så är vår hjärna inte är lika kritisk då.16 
 
Tre personer nämnde att de börjat bejaka andra delar i livet och ställa det i balans till 
musiken. Helheten och balans i livet är viktigt och det gör att vi också presterar bättre 
musikaliskt. Det kan vara vardagsplanering, strukturera upp övningen, vårda sin hälsa 
och relationer. Fagéus påstår att vi inte kan pressa fram resultat, men vi kan locka fram 
det. Istället för att öva hela tiden och överge andra delar i livet för musiken blir  
                                                
16 Yngner 2004 
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resultaten bättre om vi också satsar på sådant som ger oss glädje som t.ex. en bred social 
aktivitet. Musiken blir inte lidande då utan tvärtom, vi får mer motivation och glädje till 
att öva och musicera då vi har intresse för olika delar i livet.17 
 
Det som jag tycker är genomgående i allt vad personerna säger är självförtroende. Jag 
tror att det är vad det hela handlar om. Mental träning handlar också i stort sett om att 
bygga upp ett bra självförtroende. Railo påstår att oavsett på vilket plan det gäller, 
arbetet, karriären eller i det privata livet är självförtroendet en mycket viktig faktor om 
vi vill ha framgång i livet.18 Tre personer nämnde att de börjat tillåta misstag, vilket får 
dem att känna sig mer bekväma.  Jag tror att det hänger ihop med att de jobbat upp sitt 
självförtroende. De säger bland annat att de inte längre känner sig misslyckade om de 
råkar göra ett misstag, hela världen går inte under. 

”Framgångsrika personer upplever inga misslyckanden – bara misstag! Misstag går att 
rätta till – man får chansen igen, och igen, och igen…”19 

Railo påstår att det finns två definitioner av självförtroende; det generella och det 
specifika. Det generella självförtroendet är stabilt i olika situationer och grundas under 
de allra tidigaste åren och beror på hur vi blev behandlade av våra föräldrar och hur vi 
hade det med kamratrelationer. Det specifika grundar sig på senare erfarenheter. Det är 
situationsspecifikt och skiljer sig från olika situationer. Vi kan ha mycket bra 
självförtroende i en situation och sämre i en annan. Det är beroende på om man har haft 
framgång i just det området.20 
 
 Railo påstår att det finns två definitioner av självförtroende; det generella och det 
specifika. Det generella självförtroendet är stabilt i olika situationer och grundas under 
de allra tidigaste åren och beror på hur vi blev behandlade av våra föräldrar och hur vi 
hade det med kamratrelationer. Det specifika grundar sig på senare erfarenheter. Det är 
situationsspecifikt och skiljer sig från olika situationer. Vi kan ha mycket bra 
självförtroende i en situation och sämre i en annan. Det är beroende på om man har haft 
framgång i just det området.21 
 
Person J har insett att inre ro är viktigt för henne. Fastän hon inte skrivit något specifikt 
om konsertsituationer i sin reflektion, tolkar jag att hon även i den situationen har hjälp 
av att hitta en inre ro i. Detta styrks även då hon säger att hennes tillvaro förändras 
mycket då hon finner inre ro. 
 
Två personer, K och L har gett just glädjen och lusten större plats. De musicerar nu mer 
utifrån sig själv och planerar numera sina konserter med glädjen och lusten som 
utgångspunkt. Person L säger bland annat att hon nu kan spela på konserter så hon 
känner sig nöjd. Person K säger att hon nu jämför sig mindre med andra musiker. Detta 
är jag också helt övertygad om att det handlar om självförtroende. De vågar musicera 
utifrån sig själv och de litar på att de kan göra det.  
 
I den mentala träningen kan vi också arbeta med suggestioner (mental påverkan) som vi 
ger oss själva. Vi lär oss också att bli medvetna om den inre dialogen vi alla har. Det  
                                                
17 Fagéus 1998 
18 Railo 1992 
19 Pajkull & Unehståhl 1999:46 
20 Railo 1998 
21 Railo 1998 
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kan t.ex. vara negativa och destruktiva tankar som vi bär på, kanske till och med 
omedvetet. Genom träning i själsuggestion där vi byter ut de negativa tankarna mot 
positiva kan vi träna upp vårt självförtroende. Detta påstår Railo i boken Bäst när det 
gäller.22 Jag kopplar detta till den sista personen i min undersökning, person M som 
nämner att ordvalet har fått en stor betydelse för honom och det styr bland annat 
resultatet på en konsert för honom. 
 
Fastän han innerst inne tycker att något ska bli kul men sedan pratar om det som att det 
vore jobbigt så segrar det han säger. Samma sak gäller det han säger om sig själv, fastän 
han inte alls vill tycka så. Han väljer nu sina ord och pratar nu mindre negativt. Fagéus 
säger att ordval spelar en stor roll och det helt avgörande för hjärnan att man i sina 
förberedelser använder rätt ord med rätta associationer.23 
 
Metoden på min undersökning var kanske inte den mest lysande. Med facit i hand ni 
efteråt skulle jag ha valt att intervjuat personer istället. Jag tror att jag skulle ha fått mer 
specificerade svar med den metoden. Jag tror också att arbetet hade blivit lättare för mig 
att göra och tydligare då alla skulle ha fått samma frågor att svara på.  Fördelen med den 
metoden jag gjort är att personerna fått skriva helt fritt och de har inte blivit påverkade 
av vetskapen att jag skulle använda deras reflektioner i mitt arbete och analysera dem. 
Jag ville dock ha med personer som gått kursen i mental träning då jag själv är väldigt 
intresserad av det ämnet och vet att man har stor hjälp av det vad gäller prestation o.s.v. 
Hade jag intervjuat personer som både håller på med mental träning och de som gör 
något annat hade jag också fått fler olika svar. 
 
Om jag någon gång i framtiden skulle få för mig att göra ett liknande arbete skulle jag 
skriva om flow. Jag tycker att det är ett otroligt intressant fenomen och det är även 
något man kan lära sig att framkalla i den mentala träningen. 
 

                                                
22 Railo 1998 
23 Yngner 2004 
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