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SAMMANFATTNING  
 
I detta arbete undersöker jag hur tankemässiga strategier och olika grepp inom mental 
träning kan främja skaparglädje och känslan av frihet i musicerande. Arbetet handlar om att 
identifiera inre hinder, söka möjliga lösningar och bilda mig en uppfattning om hur man kan 
påverka mentala processer i positiv riktning. Min huvudsakliga metod har varit att reflektera 
kring min kreativa process och exponera mig för situationer som jag funnit utmanande. 
Slutligen undersöker jag vilka förutsättningar som är nödvändiga för att mitt musicerande, 
komponerande och mitt personliga musikaliska uttryck ska kunna frodas och utvecklas.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Från tidig ålder var jag någon som älskade att sjunga och att försvinna in en värld fylld av 
klanger och toner. När jag var i åttaårsåldern köpte min mamma hem ett elpiano som kunde 
framkalla ljud av bland annat stråk, vilket på den tiden var oerhört häftigt. Jag spenderade 
åtskilliga timmar på pianopallen för att på egen hand lära mig att spela och komponera olika 
melodier. Det jag så gärna ville göra när jag var åtta år - och som jag fortfarande vill göra nu 
när jag är 28 år – är att återskapa musiken i det yttre, så som den uppenbarar sig för mig i 
mitt inre. 

Genom livet har jag drivits av en längtan av att uttrycka mig genom text och musik samt att 
få dela detta med andra. Jag inspirerades av filmmusik och av sångare som med inlevelse 
kunde ta för sig på scen men som samtidigt kunde gå in i sig själva och uttrycka något 
genuint. Att kliva upp på en scen och visa mig själv har alltid väckt en förtjusning, men likväl 
har det funnits ett inre motstånd till att göra det. Framförallt har jag upplevt mig hindrad att 
dela med mig av min egen musik och att våga ge av mig själv vad gäller att leva ut mitt 
musikaliska uttryck.   

Under min tonårstid identifierade jag mig som singer/songwriter och uppträdde i 
skolsammanhang med egenskrivna låtar och på festivaler i min hemkommun. Med åren 
började jag uppleva en slags musikalisk rotlöshet och det fattades mig att inte vara grundad 
i någon genre. Detta sökande ledde mig till folkhögskola och vidare till musikhögskolan där 
jag förälskade mig i nordisk folkmusik. Genom att knyta vänskapsband med traditionell 
musik blev min musikaliska identitet berikad. Jag insåg att det fanns något i folkmusiken 
som kändes som hemma och som resonerade med något ursprungligt i mig och mitt uttryck. 
Parallellt med att förtroligheten för folkmusiken växte, inspirerades min inre kompositör till 
att skapa musik, både för det som låg inom folkmusikens ramverk och det som låg utanför. 
De musikaliska färdigheter och perspektiv som jag har förvärvat mig under min utbildning är 
något jag värderar högt.  
 
Inför mitt avslutande år på musikhögskolan började den inre åttaåringens önskan om att få 
dela med sig av sitt musikaliska uttryck som låg utanför någon traditionell genre att genljuda 
allt starkare. Något som också framträdde allt mer var självkritiska tankar och tvivel kring 
min kapacitet som kompositör och musiker. Jag insåg också att det som gjorde mig mest 
rädd och fylld av känslor som angränsande till skam var att framföra de texter och melodier 
som kom ifrån mig själv. Det fanns heller inte någon tydlig kontext för den musik jag kände 
lust till att skapa. Vilket resulterade i en tilltagande oro för hur den skulle tas emot i en 
musikalisk omgivning som jag uppfattade som nischad.  Jag har kunnat identifiera 
motståndet i form av mentala blockeringar som troligtvis grundar sig på en bristande 
självkänsla och på mitt förhållningssätt till den rädsla jag upplever inför att göra det jag 
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verkligen vill. Insikten att skaparlusten kuvas av negativa tankar gjorde det tydligt att det för 
min del handlar om att göra upp med “min inre kritiker”, en psykologisk term som kommer 
förklaras mer ingående i kapitel 1.3.   

Under mitt liv har det funnits ett genomgripande intresse för personlig utveckling med 
anknytning till hälsa och psykiskt välmående. Min personliga koppling till ämnet blev än mer 
angelägen när jag själv gick in i en utmattning som dels berodde på min arbets- och 
utbildningssituation, dels på mitt eget förhållningssätt kring prestation och tankar om mitt 
eget värde i relation till musikskapandet i sig. Jag har valt detta ämne för att jag vill 
undersöka hur våra tankemönster är kopplade till upplevelsen av vår egen kapacitet. Det har 
för mig länge varit relevant att sträva efter att förverkliga mina ambitioner och önskningar. I 
kölvattnet av uppsatta drömmar och mål följer dock ofta känslor av otillräcklighet samt en 
verklighet av passivitet och olust. Det som har lett mig hit är att insikten om att ju mer det 
framgår att det är jag som ska driva en process framåt, desto tydligare blir det att jag har 
svårt att internalisera mina förmågor vad gäller att förverkliga musikaliska idéer. Jag vill bli 
mer fri i mitt musikaliska skapande och utveckla nya sätt att se på mina möjligheter som 
verksam musiker. Jag vill arbeta med detta för att det känns viktigt för mig att hitta 
strategier som kan ta mig ur ett negativt tankeflöde under en kreativ process och istället 
ägna min tid åt att förverkliga idéer och projekt. Jag vill bli bättre på att möta min rädsla och 
att undanröja hinder för min skaparglädje och hoppas att min process kan komma att 
inspirera andra.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka om jag genom mental träning och 
tankemässiga strategier kan främja känslan av frihet och glädje i mitt musikskapande och 
musicerande. Det är min förhoppning av att jag skall kunna företa mig och undersöka mitt 
personliga musikskapande på ett friare sätt.  
 
- Vad är det som hindrar mig från att fullfölja min kreativa process? 
- På vilka sätt kan mental träning hjälpa mig att möta min inre kritiker? 
- Hur kan jag avidentifiera mig själv från mitt skapande och är det en önskvärd process? 
 

1.3 Teoretisk anknytning och begreppsförklaring 
 
I följande avsnitt kommer jag att introducera begrepp som är återkommande för mitt arbete 
samt presentera en förklaringsmodell för mental träning med utgångspunkt ur två böcker av  
Lars-Eric Uneståhl; Personlig Utveckling genom mental träning1 och Ja du kan: hur du tränar 
dina mentala förmågor och lever ett rikare liv2 samt Starkare: Lös dina livsproblem med 
mental träning av Johannes Hansen.3 
 
1.3.1 Kreativ process 
 
“Förmåga till nyskapande” och att frambringa något som inte funnits där tidigare är själva 
definitionen av kreativitet, detta är i varje fall vad Nationalencyklopedin säger.4 En kreativ 
process kan förklaras utifrån ett flertal vetenskapliga perspektiv och har genom tiderna 
beskrivits av kreatörer med blandade upplevelser. När jag talar om den kreativa processen i 
en konstnärlig bemärkelse syftar jag på det skeende från att en idé föds tills att den blir 
något som kan ta sin plats i den här världen. Därmed något för andra att uppleva och som 
kan förändras i mötet med andra. Inom processperspektivet som är ett av många 
förhållningssätt till kreativitet talar man om fyra huvudsakliga processfaser; förberedelse, 
inkubation, illumination och verifikation.5 Den första fasen hänvisar till de kompetenser som 
är en förutsättning för att kunna kombinera sina kunskaper på ett uppfinningsrikt sätt. 
Inkubationsfasen innebär att man inte riktar uppmärksamheten till de potentiella problem 
som finns, för att idén i illuminationsfasen når vår medvetenhet. Den slutgiltiga fasen av 

 
1 Lars-Eric Uneståhl & Pia Hellertz, “Personligt utveckling genom Mental Träning”. Veje International 
AB, Örebro, 2002 
2 Lars-Eric Uneståhl & Maria Paijkull, “Ja du kan: hur du tränar dina mentala förmågor och lever ett 
rikare liv”, Veje International AB, Örebro 2003 
3 Johannes Hansen, “Starkare: Lös dina livsproblem med mental träning”, Johannes Hansens 
Products, 2020 
4  Nationalencyklopedin, s.v. “Kreativitet”, tillgång: 21/2-2022 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
5  Ibid, tillgång: 21/2–2022  
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verifikation handlar om behovet av att testa om idén håller måttet.6  
I mitt undersökande av den kreativa processen ligger det huvudsakliga fokuset på det inre 
händelseförloppet i kontexten av en kompositionsprocess. Till processen hör det att 
utveckla idéen, låta den förändras och putsas innan den når den mer slutgiltiga fasen av att 
bli ett verk. Centralt för mitt arbete är också hur jag i den kreativa processen ställer mig 
inför de efterföljande faserna efter att en musikalisk idé har nått mitt medvetande. Detta 
vad gäller att tro på idén till en komposition och min förmåga att driva den kreativa 
utvecklingen vidare. I mitt undersökande handlar detta om att bjuda in andra musiker i 
bearbetningen av materialet som jag har komponerat för att slutligen låta det landa i ett 
färdigt projekt.  
 
1.3.2 “Den inre kritikern” 
 
Det som kan vara en aspekt av den kreativa processen är upplevelsen av att den stannar av. 
Relevant för mitt konstnärliga undersökande är att särskilja vilka inre processer som orsakar 
att en kreativ process avstannar eller inte upplevs lika njutbar som den skulle kunna vara.  
I mitt undersökande kommer jag att använda mig av det från psykologin hämtade begreppet 
“den inre kritikern”7. För mig innebär den inre kritikern den inre röst som ständigt kommer 
med nedsättande kommentarer kring hur man är eller hur man presterar. Psykologen Rick 
Hansson beskriver den inre kritikern på följande vis; 
 
  ... the inner critic goes way overboard, throwing dart after dart  
   of scolding, shaming,nit-picking and faultfinding.8  
 
I ett försök att konceptualisera begreppet gör jag avstamp från artikeln Working with the 
inner critic: Therapeutic approach där man undersöker hur man utifrån en terapeutisk 
approach kan arbeta med den inre kritikern. I studien förklaras begreppet “den inre 
kritikern” genom att hänvisa till det inre system som ger upphov till kritiska och negativa 
tankar om oss själva. Inte sällan riktar sig detta till vår prestation och skapar föreställningar 
om hur en process fortlöper, något som inte alltid stämmer överens med det reella 
utvecklingsförloppet.9 I undersökningen tas olika exempel upp kring hur den inre kritikern 
ter sig i uttryck, följt av olika sätt att hantera dess manifestationer. De menar på att klienter 
inte alltid kan härleda känslor av förtvivlan, oro, och spändhet till den inre kritikerns röst. I 
studien presenteras olika terapeutiska metoder där den inledande metoden är att först 

 
6Nationalencyklopedin, s.v. “Kreativitet”, tillgång: 21/2-2022 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
7 Psykologilexikon, “Inre kritiker”, Henry Egidius, tillgång 27/2-2022 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=inre+kritiker 
8 Rick Hanson PhD & Forrest Hanson, “Stand Up To Your Inner Critic”, Ted Ideas, tillgång: 3/3-2022 
https://ideas.ted.com/how-to-stand-up-to-your-inner-critic/ 
9 Nele Stinckens, Germain Lietaer and Mia Leijssen, “Working with the inner critic: Therapeutic 
Approach”, (KU Leuven, Department of Clinical Psychology, Leuven, Belgium, 2012), tillgång 10/3-
2022. Hämtas:https://doi.org/10.1080/14779757.2013.767751 
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identifiera den inre kritikern. Därefter följer metoden av att distansera sig från den och 
slutligen att tona in och förändra sin attityd gentemot den.10 
 
I samtal med andra i min närhet kan den kreativa processen beskrivas på olika sätt. Både 
med njutbara aspekter, som meningsfullhet och upprymdhet, men också med mindre 
angenäma känslor som prestationsångest. Att det man skapar inte är tillräckligt bra för att 
delas med omvärlden är inte sällan en förekommande uppfattning hos kreatörer. 
Personligen ger den inre kritikern sig tillkänna genom att inducera en latent oroskänsla inför 
stundande utmaningar, som om utgångspunkten är ett förväntat misslyckande. Än mer 
konkret blir den inre kritikerns röst i mötet med mig själv i ett övningsrum eller framför ett 
notskrivningsprogram där jag befinner mig i en kompositionsprocess. Upplevelsen av att 
man inte presterar på den nivå som man vill eller förväntas är ofta orsaken till varför många 
anser att den kreativa processen blir en mer plågsam process än ett lekfullt utforskande. 
Min upplevelse av en kreativ process som drar åt det smärtsamma hållet innebär en 
utvecklingskurva som tar sin utgångspunkt i ett starkt värderande av materialet som 
utvecklar sig. Det i sig är en stark indikation på att den inre kritikern är närvarande i 
processen.  
 
1.3.3 Mental träning genom tiderna 

Begreppet “Mental träning” myntades i Sverige under slutet av 60-talet av psykologen och 
forskaren Lars-Eric Uneståhl.11 Uneståhls forsknings vid Uppsalas universitet handlade till 
stor del om förändrade medvetandetillstånd.12 Man undersökte effekten av hur inducerade 
inre tankar och bilder kunde påverka kroppen. En engelsk motsvarighet för mental träning 
fanns sedan tidigare men uttryckets innebörd var jämförelsevis begränsat. På grundsatser 
från olika områden som idrott, forskning och kliniska erfarenheter baserade man det som 
skulle komma att bli framväxten av mental träning.13 Under 70-talet blev ämnet populärt då 
man i idrottssammanhang kunde se tydliga kopplingar mellan mental träning, i form av 
mentalt framställda bilder och förbättrade resultat. Idrottare som föreställde sig att de 
presterade på en optimal nivå fick jämbördiga eller bättre resultat jämfört med de idrottare 
som utförde praktiskt övande. Uppbyggnaden av mentala träningsprogram var lättast att 
tillämpa inom idrottsområdet, tack vare dess mätbara natur.14 Så småningom började man 
applicera dessa principer från mental träning på andra områden som hälsa och näringsliv.15 

 
10 Stinckens, Lietaer and Leijssen, “Working with the inner critic: Therapeutic Approach” 
11 Uneståhl & Hellertz, “Personlig utveckling genom Mental Träning”, s. 12 
12 Lars-Eric Uneståhl, “Det inre mentala rummet”, Grow Magazine, 4/2017, s. 24, hämtad 19/3–2022 
13 Uneståhl & Hellertz, “Personlig utveckling genom Mental Träning”, s 12 
14 Uneståhl & Paijkull, “Ja du kan”, s. 9 
15 Uneståhl & Hellertz, “Personlig utveckling genom Mental Träning”, s 16 
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Under 90-talet spred sig undersökningar kring sambanden mellan prestation och mental 
träning även till scen och konstområdet.16 

Inom personlig utveckling talar man ofta om mental träning som en metod för att frigöra 
outnyttjade resurser.17 Kort sagt handlar mental träning om att successivt bygga upp 
tankemässiga strategier. Dessa baseras på vetenskapligt utvecklad träning av mentala 
processer vars syfte är att bidra till hälsa och utveckling.18 För att dessa mentala inre 
processer ska kunna äga rum och för att göra sinnet mer mottagligt för självpåverkan är ett 
avspänt medvetandetillstånd en viktig förutsättning.19 I de träningsprogram som Uneståhl 
har introducerat består den inledande fasen av muskulära och mentala 
avspänningsövningar. Ett avslappnat sinne är nyckeln för att komma i besittning av större 
kontroll över det undermedvetna.20 för att sedan gå djupare in i målbilds- och 
självbildsträning där visualisering kommer in som beståndsdel. Om man exempelvis önskar 
känna sig mer självsäker inför att tala inför en grupp, föreslår praktiken mental träning att 
man i ett avslappnat sinnestillstånd framkallar inre bilder av sig själv ståendes inför en grupp 
med känslan av att vara självsäker. På så vis etablerar man positiva framtida minnen av 
denna upplevelse.21 På sikt medför det att man i konfrontationen av situationen i 
verkligheten betraktar upplevelsen som bekant och associerar den med ett positivt minne. 
Vårt undermedvetna styrs till största del av de inre bilder vi har, och förklaringsmodellen 
bygger på att hjärnan och det undermedvetna inte kan skilja en verklig upplevelse från en 
mentalt framställd upplevelse.22 
 
Idag är mental träning ett ämne med bred spridning som omtalas i de flesta sammanhang 
och verksamhetsområden där man eftersträvar utveckling. Ämnet har fått stor spridning 
genom träningsprogram, föreläsningar och självhjälpsböcker. Innehållet i ett mentalt 
träningsprogram gör inte sällan nedslag i andra discipliner som yoga och meditation. Det 
finns många så kallade coacher inom mental träning och deras arbetsmodeller kan se olika 
ut. En sådan coach är Johannes Hansen, som föreläser och arbetar som rådgivare för många 
entreprenörer. Johannes Hansen använder ofta liknelsen till ett gym för att förklara 
innebörden av mental träning. När man på ett gym lyfter vikter i ett syfte av att få större 
muskler, uttrycker sig mental styrka genom att man i högre grad vågar göra det man 

 
16 Kjell Fageus, “Musikaliskt Flöde: artistisk mental träning för scen och undervisning” (Gehrmans 
förlag 2017) s. 10 
17 PUMT - Personlig utveckling genom Mental Träning, Mentala Tränarförbundet, tillgång 26/2-22 
https://www.mentalatranarforbundet.se/utbildningar/pumt/ 
18 Vad är mental träning? Mentala Tränarförbundet, tillgång 23/2 
https://www.mentalatranarforbundet.se/mental-traning/ 
19 Lars-Eric Uneståhl & Pia Hellertz, “Personlig utveckling genom Mental Träning”, 2002, s. 29 
20 Uneståhl & Paijkull, “Ja du kan”, s. 23 
21 Ibid, s. 44 
22 Ibid, s. 66 
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drömmer, tänker större och blir en modigare person.23  
 

1.4 Metod 
 
Att växa som person och lära känna sig själv genom utmaningar och upplevelser har varit en 
av grundprinciperna för min drivkraft. Ambitionen är att med nya tankemässiga strategier 
och mental styrka ta sig förbi känslomässiga hinder. För att uppfylla mitt syfte kommer jag i 
mitt undersökande arbete göra jag nedslag i tre olika koncept i syfte att förändra negativa 
tankeflöden. Jag planerar också i nuläget följa ett långsiktigt program för fysisk- och mental 
avslappning genom att lyssna på guidade avspänningsövningar i form av ljudspår av både 
Lars-Eric Uneståhl och Kjell Fageus. För att mental träning som ett koncept ska kunna infinna 
sig i mitt liv, har jag insett att jag troligtvis behöver introducera någon form av system för att 
det ska vara gångbart och under längre tid. Jag har valt att upprätta schema för en s.k. 
"Fokustimme", vilket innebär att jag stiger upp en timme tidigare varenda morgon för att 
öka mina förutsättningar att hålla min målsättning.  
  
1.4.1 Avspänningsövningar 

Jag kommer att använda mig utav avslappningsövningar från Lars-Eric Uneståhl och utdrag 
från hans bok Personlig Utveckling genom Mental Träning som är en handledande bok 
baserat på en kurs inom mental träning. Boken är skriven tillsammans med socionomen Pia 
Hellertz som själv utbildat sig inom mental träning och senare börjat undervisa i ämnet. Jag 
kommer också göra nedslag i den mentala träningen som presenteras i boken Musikaliskt 
Flöde: Artistisk mental träning för scen och undervisning av Kjell Fageus. Fageus behandlar 
ämnet mental träning utifrån samma grund som Uneståhl, vad gäller avspänningsövningar 
och inducerade positiva bilder. Det som skiljer Fageus metodik från Uneståhls är att Fageus 
inriktar sig mer på ett artistiskt förhållningssätt till mental träning. Till boken följer 
avspänningsövningar på ljudfilsformat. Jag har tänkt använda mig utav avspänningsövningar 
från både Uneståhl och Fageus. 
 
1.4.2 “Starkare” 
 
Grunden för Johannes Hansens metodik består av ett förhållningssätt som integrerar olika 
perspektiv och teorier inom psykologi. Detta varvar han med grepp inom coaching- och 
kommunikationsteknik. Ett exempel på forskning som Hansen baserar sitt arbete på är 
reflektion och exponeringsträning som är en behandlingsform inom kognitiv 
beteendepsykologi.24 Denna övningsform syftar till habituering, vilket är en term för att 

 
23 “Johannes svar på frågor om mental träning”, Johannes Hansen FAQ, tillgång 1/3–22,  
https://johanneshansen.com/faq/ 
24 “Exponering: Aktiviteten som gör att du blir fri från ångest”, KBT-behandlingar, tillgång 14/3–22, 
https://kbtbehandlingar.se/exponering/  
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vänja sig.25 Exponeringsträning innebär att utsätta sig för situationer som väcker olust och 
ångest i eftersträvan att över tid minska känslan av motstånd och begränsande rädsla.26 I 
mitt konstnärliga undersökande ämnar jag använda den här typen av träning för att jag ska 
bli van att utföra uppgifter som väcker motstånd och utmanar mig, i syfte av att utvecklas 
som människa och musiker. Boken “Starkare” är speciellt utformad för att inspirera till att 
utveckla mental styrka genom att bidra med coachande samtal från hans föreläsningar samt 
med övnings- och reflektionsuppgifter kring olika ämnen. Jag kommer under arbetets gång 
använda Starkare som en inspirerande handbok och daglig påminnelse om att jag befinner 
mig i ett självpåverkande träningsprogram. Genom att skriva ner reflektioner kring den 
information och de övningsuppgifter som följer med boken, kan jag lättare överblicka min 
process. 

 1.4.3 Fokustimme 
 
För att upprätta en regelbundenhet kring att ta till mig litteratur och avspänningsövningar 
skall jag integrera en morgonrutin så kallad “Fokustimme” som baserar sig på instruktioner 
från boken 5 AM är ingen tidpunkt. Det är en livsstil.27 Konceptet syftar till att skapa sig en 
morgonritual som ger ökad effektivitet, fokus och målmedvetenhet. Denna fokustimme 
innebär att jag stiger upp en timme tidigare varenda morgon för att öka mina 
förutsättningar att hålla min målsättning. Fokustimmen bygger på att man inleder sin 
morgon med en välgörande rutin av 20 minuters fokus på kroppen, 20 minuters planering 
och slutligen 20 minuters kunskapsinhämtning.28 Inom konceptet finns det frihet att 
utforma morgonritualen på ett sätt som passar en själv. Min “Fokustimme” kommer inledas 
med yoga, som sedan länge är känd för att ha stressreducerande effekt och positiv inverkan 
på vårt hälsotillstånd.29 Därefter följer planering över dagens åtaganden och slutligen 
kunskapsinhämtning i form av att läsa Starkare och annan litteratur om mental träning.  
 
Det är min intention att använda mig av olika strategier inom mental träning för att 
förbättra mitt självförtroende och stärka min självbild i musikaliska sammanhang. De 
metoder jag är nyfiken på och vill använda mig utav kommer till stor del bestå av den 
exponeringsträning som ligger i fokus för boken Starkare samt annan litteratur om mental 
träning. Min målsättning är med andra ord att exponeras för olika angreppsvinklar kring 
mental träning för att avgöra vilken form som resonerar bäst med mig, dels omsätta dessa i 
praktiskt utförande. Jag kommer att föra anteckningar inför olika möten med andra musiker 
och inför uppgifter jag finner utmanande för att kartlägga tankemönster och hur dessa 

 
25 Nationalencyklopedin, s.v. “Habituering”, tillgång 27/2-22, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/habituering 
26“Vänj dig”, Psykologiguiden, tillgång 27/2-22,  https://www.psykologiguiden.se/rad-och-
fakta/tema/talradsla/steg-4-vanj-dig 
27 Dorotea Pettersson “5AM är ingen tidpunkt, det är en livsstil” Roos Tegner, 2014 
28 Ibid, s.18 
29 “Yogans hälsoeffekter - vad säger forskningen?, Idrottsforskning, tillgång 29/3-22 
https://www.idrottsforskning.se/yogans-halsoeffekter-vad-sager-forskningen/  
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påverkar min upplevelse av att känna mig fri och accepterande till mitt eget skapande. 
Övriga strategier under arbetets gång kommer också till stor del handla om de processer 
som i sker i komponerande. Det är min intention att undersöka hur olika 
kompositionsstrategier kan hjälpa mig att inte hamna i en värderande tankeprocess. Bedriva 
egen exponeringsträning i form av att identifiera utmaningar som väcker motstånd och 
reflektera kring upplevelsen innan och efter.  
 
 

2. Resultat  
 
I följande avsnitt besvarar jag mina frågor och reflekterar kring olika tankemässiga strategier 
som jag har använt mig utav i undersökandet kring mental träning i relation till mitt 
personliga musikskapande. Här kommer jag att gå in lite närmare på vad det för mig innebär 
att vara i en kreativ process och vilka aspekter som jag har funnit hindrande och utmanande. 
Därefter kommer jag att berätta om min upplevelse av nya etablerade rutiner i min tillvaro 
såsom Fokustimme och integrerad läsning om mental träning som ämne i min vardag. Detta 
vävs samman med förhållningssätt och övningsmoment som tas upp ur boken Starkare. Jag 
redogör även för mina egna tankemässiga strategier och övningar för komposition som har 
vuxit fram genom egna reflektioner och tips från vänner.  
 
 
2.1 Mina upplevda hinder och möjliga lösningar 
 
2.1.1 Värderande  
 
I undersökandet av hur min skapandeprocess ser ut och upplevs finns det ett tydligt 
samband mellan hur jag värderar det material som frambringas och vilket förhållningssätt 
jag generellt har till mina tankar. Det som ofta tycks hindra mig i den kreativa processen är 
ett överdrivet värderande i samband med skapande. Befinner jag mig i ett ständigt 
tankeflöde kan den värderande processen pågå hejdlöst. I ett väldigt tidigt skede dömer 
tankarna ut det jag har skapat och inte sällan förknippar jag resultatet med min kapacitet 
som musiker eller kompositör. Om jag inte befinner mig i ett starkt flöde av inspiration, blir 
det nästintill omöjligt att med en neutral attityd ta sig an det som kommit ut i form av text 
eller melodi. Detta då resultatet automatiskt kopplas till något som antingen uppfattas bra 
eller dåligt. Det som kritikern upplever är “dåligt” kan exempelvis innebära följande; alltför 
utlämnande sångtext, för banalt uppbyggande av fraser, för storslaget eller för lik någon 
annan melodi etc. Det blir med andra ord en snäv värld för materialet från en skaparprocess 
att få fäste i. Därtill begränsade möjligheter för fantasin att iscensätta ett sammanhang där 
materialet kan fullföljas. Både vad gäller att bli ett musikprojekt med andra musiker eller 
som tar sig till en scen där den framförs inför andra. Föga förvånande sker detta på 
bekostnad av min skaparglädje. Tiden ägnas åt värdering och beslutsfattande kring hur 
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kompositioner ska ta form, något som lätt leder till ett uppskjutande beteende. Mindre tid 
ägnas åt att faktiskt införliva den ursprungliga lusten av att känna glädje inför det man 
skapar och att skapa sammanhang av att spela tillsammans med andra musiker. 
 
 
2.1.2 Möjlig lösning: Flödesskrivning och avidentifikation 
 
Till följd av ovan identifierade hinder blev min intention att söka möjliga lösningar genom att 
introducera strategier och metoder för ett mer förutsättningslöst och icke-värderande 
skapande. Andra strategier som också uppkommit under mitt konstnärliga undersökande 
har varit att använda mig utav olika kompositionstekniker. Syftet har varit att lägga större 
vikt och utveckla ett större förtroende för att skaparprocessen sker även när jag inte 
försöker kontrollera den. Kanske är det så att den framför allt sker när jag inte försöker 
kontrollera den. Det blev en övning i att lita på det jag redan har inom mig. Oavsett 
materialets form, utmanades jag genom att släppa kravet på att materialet ska bli något 
som den kritiska delen inom mig vill kalla “tillräckligt bra”. Rent konkret innebär 
kompositionsstrategin att jag sätter igång en inspelning och börjar sjunga en improviserad 
sångtext, ofta ackompanjerat med mitt eget piano-eller gitarrspel. Det kan gärna få gå några 
dagar innan jag återvänder till inspelningen för att göra korrigeringar av vad som sedan blir 
den faktiska låttexten. Dock är det nödvändigt att återvända till inspelningen dels för att det 
uppstår många ofullständiga meningar och hittepåord, dels för att jag successivt blir bättre 
på att lyssna på ett mer distanserat förhållningssätt. Det blir mer tydligt att 
kompositionsprocessen inte längre handlar om att jag måste säga rätt saker eller tillräckligt 
bra saker. Den inre kritikern är inte lika aktiv. Istället för att låta hjärnan värdera, innebär 
denna strategi att ge hjärnan en annan uppgift i form av att försöka dechiffrera vad som har 
sjungits under inspelningen. En oväntad upptäckt var att det tycks uppstå en slags 
vördnadsfull inställning till materialet. I förlängningen också en önskan att på ett poetiskt 
sätt förtydliga budskapet som finns gömt i det som till en början ter sig som meningslösa 
haranger. I boken Spela Fritt: improvisation i liv och konst av Stephen Nachmanovitch 
behandlas detta ämne genom att författaren med olika medel beskriver komposition- och 
improvisationsprocessen som ett utforskande och ett upptäckande.30 Vidare beskriver han 
hur en musiker eller konstnär står i begrepp att upptäcka sig själv och samtidigt något som 
“redan existerar” i materialet. För att ge en bild av vad Nachmanovitch menar har jag valt 
att använda följande citat:  
 
 Över detta till synes formlösa tomrum drar han en kanske en violinstråke, ett  
 verktyg, med vilket man snidar eller formar tiden - eller, låt oss säga, blottar  
 eller förlöser det former som finns latenta i detta unika ögonblick.31 

 
30 Stephen Nachmanovitch “Spela Fritt: improvisation i liv och konst”, Bo Ejeby förlag, 2010, s. 14 
31 Ibid, s 36 
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Min tolkning av citatet och förhållningssättet till detta skapande är att musikern och 
kompositören är främst ett verktyg för att framhäva det som redan finns där. Här uppstår 
det en slags avidentifiering av materialet som i detta fall kan vara till gagn för 
skapandeprocessen. Mina upplevelser av denna övning och detta förhållningssätt har 
bidragit till en djupare självkännedom. Jag får genom orden som kommer ut en inblick i vad 
det är jag egentligen känner och tänker på. I takt med att verket tar form blir jag mer på det 
klara med var jag befinner mig emotionellt, något som inte alltid framkommer så tydligt i 
ens medvetande. Jag vill påstå att denna kompositionsstrategi innebär en mindre 
prestationsinriktad process och att det i sin tur ökar sannolikheten att jag fullföljer 
kompositionsarbetet. I mitt undersökande har denna strategi medfört att jag komponerat 
och slutfört ett flertal låtar.  
 
 
2.2 Från svaga till starka tankar 
 
I undersökandet av vad som hindrar mig i mitt musikskapande är negativa tankemönster ett 
återkommande tema. Det motstånd som jag har upplevt drivs till stor del av automatiska 
negativa tankar, som jag som tidigare nämnt refererar till “den inre kritikern.” Utifrån min 
processdagbok blir det tydligt att jag inför en utmanande uppgift automatiskt responderar 
med känsla av självtvivel. För att spåra källan till denna känsla pekar mycket på ett 
grundantagande som uttrycker sig i form av “jag kan inte”. Grundantagandet handlar till stor 
del om vad andra kommer att tycka och rädslan för att misslyckas. I själva 
kompositionsprocessen kan jag som tidigare nämnt uppleva att det låser sig och att jag inte 
kommer vidare med att slutföra vissa musikaliska projekt. Utan en konkretiserad form på en 
musikalisk idé har det följaktligen gjort det svårare för mig att bjuda in andra i processen. I 
det skedet av den kreativa processen kan det exempelvis handla om att jag ifrågasätter min 
förmåga att leda en ensemble. Det finns till följd av automatiska negativa tankar en 
uppgivenhet till min egen företagsamhet när det faktiskt kommer att genomföra handlingar 
som är steg i rätt riktning.  
 
Johannes Hansen vill i sin bok Starkare uppmana läsaren att omvandla känslan av offerskap 
till att bli den som tar kommandot. Det är ett återkommande tema i Starkare att hänvisa till 
det motstånd som man upplever inför att förverkliga drömmar eller ta kontroll över sin 
situation endast är framkallat av rädsla.32 Det finns mycket i Hansens metodik som kan 
uppfattas provokativ. Däremot är budskapet tydligt; Hansen proklamerar handlingskraft när 
det gäller att skapa förändring. Johannes Hansen skriver följande: 

 
32 Hansen “Starkare: lös dina livsproblem med mental träning”, Johannes Hansens Products, 2020, s. 
301 
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Det är klart att det inte känns bra och att du är rädd. Men ingenting blir  
lättare av att du väntar. Att vara modig är att känna rädsla och göra det ändå.33 

 
Efter att ha läst hans bok Starkare och även fördjupat mig i hans podcast inser jag att det i 
själva verket är intentionen att vara provocerande. Hansen beskriver själv att ilskan är bra 
då det genererar en drift av att agera och ta sig förbi sin egen offerroll. När det som först 
känns som ett provokativt uttalande i hans coachingmetod får sjunka in, blir jag i regel 
inspirerad till aktion. Allt tydligare blir det att jag blir upptagen av tanken om oförmåga 
vilket tar det tid ifrån att faktiskt genomföra uppgiften. Sedan infinner sig stunder då 
glömmer bort att vidmakthålla tanken… oftast är det då jag har lyckats skicka iväg 
förfrågningar eller skrivit klart en komposition. Starkare har inspirerat mig till är att 
acceptera känslan av rädsla i högre grad än vad jag gjorde tidigare. Jag upplever att jag 
successivt kan bli något mer tillåtande att obekväma känslor infinner sig. Genom 
regelbunden läsning blir det lättare att genomskåda den inre kritikerns röst och 
motståndskänslan som ett uttryck för mina “försvarsmekanismer”. Därmed blir jag mindre 
benägen att tro negativa tankar när de uttalar sig om min kapacitet.  
 
I mitt undersökande har jag fört en processdagbok över uppgifter jag står inför. Efter att ha 
identifierat och utvärderat motståndet inför att exempelvis leda en repetition och driva ett 
stort projekt, inser jag att motståndskänslan uppstår i regel innan repetitioner och 
sammankomster. Där har exponeringsövningar visat att det oftare är föreställningen som 
orsakar motstånd än situationen i sig.  Den verkliga upplevelsen har upplevelsen av 
exempelvis repande, beslutsfattande och skapande varit roligare och mer spännande än 
förväntat. Det blir allt naturligare att företa sig nya utmaningar, som exempelvis att inta en 
ledarroll. Medvetenhet om mina tankar medför också en annan form av mental beredskap 
som ligger i linje med att utvecklas som människa och musiker.  
 
2.3 Avspänning  
 
 2.3.1 Inre bilder 
 
Som tidigare nämnt är grundlig avspänning i kroppen en viktig del inom mentala träning är 
påverka sitt undermedvetna med positiva inre bilder. I mitt fall har jag vid situationer som 
jag i normala fall upplever som utmanande och inte vetat hur jag ska hantera, föreställt mig 
att jag hanterar dessa utan några besvär. Visualiseringsövningarna har ofta sammanfallit 
med att jag mediterat och utfört yogan under min Fokustimme och ibland mitt på dagen. 
Det har generellt sett varit välgörande att motverka stressreaktioner i samband med att ta 
pauser och låta nervsystemet lugna sig genom avspänningsövningar. Däremot har det under 
perioder av hög arbetsbelastning varit svårt att finna tid att göra det på en daglig basis. 

 
33 Hansen “Starkare”, s. 299 



16 

 
 

Under dessa perioder finns det en risk att avspänningsövningar balanserar mellan att bistå 
med avkoppling och att skapa en kravfylld känsla kring att man ska hinna ta sig ner i varv. 
Inför stundande framträdanden, rep, utmanande arbetsdagar och större beslutsfattanden 
har jag i regel prioriterat visualiseringsövningarna. Då har jag föreställt mig att jag med 
självförtroende och känsla av trygghet utför uppgifterna och klarar av utmaningarna som 
ligger framför mig. Till min överraskning blev jag benägen att känna mig mer redo att till 
exempel fatta beslut när det väl var dags. Jag kan även uppleva att motståndskänslan och 
tendensen att prokrastinera att utföra vissa uppgifter minskar när jag tar mig denna stund 
att skapa inre bilder.  
 
2.3.2 Skisser 
 
En metod som har tillkommit relativt oplanerat var att börja använda mig utav skissande för 
att generera idéer för mitt examensprojekt. I den inledande delen av mitt arbete blev skisser 
ett verktyg för att rent visuellt iscensätta ett musikaliskt sammanhang. Uneståhl nämner att 
vi är starkt drivna av inre bilder när vi bedömer våra möjligheter i världen.34  Att skapa något 
visuellt och lockande visade på att jag tydligen visst hade en inre bild av hur jag vill att det 
ska se ut när exempelvis en låt framförs eller vilket sammanhang jag vill omge mig med när 
jag står på en scen. Med skissandet blev visuella bilder ett alternativ till den stora 
motståndskänslan som framkallas av att sammankalla musiker att spela min musik. Istället 
för att fokusera på en negativ känsla och den inre kritikerns automatiskt nedslående utrop 
och ifrågasättande i form av “du kan inte” eller “hur ska det gå till?” - vill jag med detta 
exempel visa på hur skisserna visar att det faktiskt finns en idé och en tydlig önskan här. Det 
utvecklades till en metod att bekräfta det som redan var formulerat inombords, om än bara 
tillgängligt för mig via skisspennan. Följande skiss är ett exempel på när jag föreställde mig 
en spelkonstellation som jag önskade, men som jag inte i praktiken visste hur jag skulle få 
ihop eller hur jag skulle skapa i verkligheten.  
 

 

 
34  Uneståhl & Paijkull, “Ja du kan”, s. 68 
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Skissen har legat till grund och varit ett hjälpsamt verktyg för min process att förverkliga 
denna önskan om spelsammanhang. Stegvis kunde jag sätta samman en ensemble som 
tillsammans med mig framförde mina kompositioner. Den bifogade ljuddokumentationen är 
en inspelning från ett rep med en sammansättning av musiker som till stor del speglar 
skissen.35  
 
2.4 Fokustimme: en oas i kaoset 
 
 2.4.1 Stressorer och multitasking  
 
Ett generellt hinder för min kreativa process är perioder av hög stress. Högintensiva 
perioder gör det tydligt att det finns en begränsning för mängden information som hjärnan 
klarar av att processa samtidigt. Inte sällan leder det till ett splittrat fokus. Det är ett påslag 
för hjärnan att utmana sig i att göra det som väcker motstånd och rädsla. Det stressen gör är 
att den orsakar distraktioner som gör det svårare att fokusera på de utmaningar som 
faktiskt leder till den musikaliska och personliga utveckling som jag vill uppnå.  
I mitt undersökande framgår det att i ju högre grad jag är utsatt för stress och intryck, desto 
mindre benägen är jag att välja tankar som är hjälpsamma för mig. Om jag är stressad så 
leder det till automatiska tankebanor med följd av en generellt begränsad bedömning av 
min egen kapacitet och förmåga. Det blir också tydligare att hjärnan finner alla knep för hur 
kan man undvika risker och eventuella situationer som framkallar rädsla. Den lär sig att 
prokrastinera det som behövs göras “tills det känns bättre”. Motstånd och skamrelaterade 
känslor uppkommer i samband med att jag står inför en utmaning. I själva verket är det ett 
uttryck för de försvarsmekanismer som min hjärna framkallar i syfte att skydda mig från vad 
den tolkar som hot av olika slag.36 Att skapa medvetna mål och inte låta sig bli desorienterad 
av att göra sig själv för upptagen för att möta sina faktiska rädslor, är ett exempel på vad 
Johannes Hansen skulle kalla mental styrka.37  
 
2.4.2 Yogamattan 
  
Det blir angeläget att skapa förutsättningar för att faktiskt välja mina tankar. Den 
möjligheten uppstår för mig i mellanrummen av aktivitet och tänkande. Yogamattan har för 
mig varit en fristad från oroande tankar och stress. Att utföra yogan påminner mig om att 
rikta uppmärksamheten till kroppen och att det finns en annan plats att möta olika 
känslotillstånd genom med mina tankar. Att inleda morgonen med en stund för mig själv 
innan dagens åtagande ger mig känslan av fokus och kontroll över tiden. Genom 
Fokustimmen kan jag ta fasta på en morgonritual som redan av bekant för mig - det vill säga 

 
35 Se bifogad ljudfil 1,” City Lights of Flinder Street-rep.mp3”, 2022-05-02 
36 Hansen “Starkare”, s. 299 
37 Ibid, s. 301–302 
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att utöva yoga - till att addera rutiner som inspirerar till utveckling samt skapar en överblick 
över målbilder.  
 
Att skapa ett grundläggande lugn är en utmaning i sig där det inte handlar om att lyckas. Det 
kan inte bli en lyckosam prestation att nå ett visst känslotillstånd och på följande vis ett 
misslyckande om man inte gör det. Den långvariga effekten av att ägna mig åt Fokustimmen 
är att den skapar ett utrymme för reflektion och översikt kring närliggande mål. Detta 
genererar känslan av att jag lyckas bibehålla någon form av kontinuitet och disciplin, som i 
sin tur gör mig benägen att prioritera andra välgörande rutiner i min vardag. Att inleda 
morgonen med en ritual kan på motsvarande vis också göra mig mer flexibel öppen för 
spontanitet utan att jag förlorar min balans. Med Fokustimmen som en del av min 
morgonrutin får jag ett försprång vad gäller att vara den som sätter an tonen för hur jag 
upplever tillvaron. Medvetenhet kring tankarnas uppkomst från ett tidigt stadie, ökar 
förutsättningarna för att hålla en distans till det jag tänker och till känslotillstånd som 
tillkommer av de intryck jag utsätts för under dagen. Jag blir inte lika lätt ett offer för 
distraktioner och tappar inte lika ofta riktningen. 
 
2.5 Förutsättningar  
 
2.5.1 Skaparglädje och positiva målbilder 
 
Det har blivit en viktig del av min process att skapa medvetenhet kring om vad som väcker 
lust. Jag har också upptäckt att det inom mig ibland uppstår ett grundantagande att hårt 
arbete ska vara slitsamt och jobbigt. På något sätt medför det svårigheter att våga ta lätt på 
kreativitet och förhålla mig till skapande på ett lekfullt sätt. En väg att hitta känslan av min 
skaparglädje och lust har bland annat varit att experimentera med ljud och klanger på Logic 
Pro X för att skapa soundscapes. Det blir liksom skissandet en föreställning kring hur det 
skulle kunna låta i exempelvis ett stort orkesterarrangemang, som kan vara det jag hör inom 
mig, men som jag ännu inte vet hur jag ska skapa. Att använda mig utav inspiration från 
filmmusik har för mig alltid varit uppmuntrande. Det är där mycket av min kreativitet flödar 
utan större uppbrott. Jag blir också motiverad att skriva färdigt kompositioner och förtydliga 
partituret när jag skapar material som jag vill ska nå ut till någon annan.  
 
När det kommer till att vilja utvecklas blir målbilder en avgörande del i arbetet. Ofta visar 
det sig att det inte rör sig om obefintlig kapacitet eller kompetens för att klara av något utan 
snarare otillräckliga förutsättningar och bristfällig planering. Mina målbilder har ofta varit 
höga och inte tillräckligt konkreta för att jag ska veta vad jag ska börja med. Det har också 
blivit en insikt att målbilden i sig kan handla om att utveckla egenskaper. Det 
förhållningssättet till att skapa mål gör också att jag genererar en positiv bild av vad 
utveckling innebär. Personlig utveckling kan vara under en pågående process utan att för i 
stunden kunna härleda det till några konkreta exempel eller specifika prestationer. Att 
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eftersträva egenskaper har varit viktigt när jag inte har kunnat formulera konkreta mål kring 
vad jag vill uppnå rent praktiskt. På så vis kan jag känna att processen är flödande för att jag 
eftersträvar att vara modig, att vara lyhörd för chanser att spela med andra, för att visa upp 
min musik och att dela mina tankar om vad jag är orolig eller peppad inför. Att vara 
målskapande är att känna att man inte tappar riktningen, även om det är en period då man 
inte kan uppvisa något tydligt resultat. Resultatet blir i sig den inre dialog som plötsligt låter 
lite mer förlåtande mot en själv, att rötterna går djupare även om inte det inte syns.  
 
 
2.5.2 Självmedkänsla 
 
Det finns ett tydligt samband mellan hur jag känner närvaron av den inre kritikern och 
huruvida jag är intonad med mina allmänna behov och omständigheter. Ofta finns det ett 
glapp mellan vad jag förväntar mig från mig själv och vilka förutsättningar jag har för att 
faktiskt kunna uppfylla den förväntningen. En automatisk efterföljande tanke härledd från 
“jag vill det här” blir ofta tanken av att “jag kan inte.” Om det vill sig illa så förklarar “den 
inre kritikern” att det har med min person att göra.  
 
Ett nyktrare och mer medkännande sätt att inleda den inre dialogen med hade varit att 
ställa en fråga efter att impulsen “jag vill” framträder. Exempelvis hade en efterföljande 
fråga i form av “Vad behöver jag?” varit mer konstruktivt än ett automatiskt utdömande av 
min kapacitet. Med en viss distans till situationen börjar man förstå att det egentligen kan 
vara en fråga om att för stunden inte ha de resurser som krävs för att genomföra ett arbete 
på önskat sätt. I stället för att rikta kritik mot mig själv, erkänner jag istället min kompetens. 
Fokusen riktar sig till hur fördelningen av hur resurser som tid, ork, socialt stöd och 
strukturerad planering ser ut. Slutsatsen av att en självmedkännande dialog är att de leder 
till ett lättsammare förhållningssätt till hur jag hanterar idéer som kommer och går. Det 
skapar en distinktion mellan att det handlar om beslutsfattande, inte om mig som person. 
 
 
2.5.3 Att ändra attityd till “den inre kritikern” 
 
För att skapa en distans till kritiska tankar kan jag ibland ta till greppet att skapa ett mentalt 
porträtt av att den inre kritikern. Det blir lite som att föreställa sig den inre kritikern som en 
person som kräver ett särskilt förhållningssätt. Om jag skulle måla upp en visuell bild hade 
kritikern varit en butter, äldre man som inte kan låta bli att häva ur sig lite väl bittra 
konstaterande när han tar sig friheten att sia om min framtid. På något oförklarligt sätt är 
han ändå rätt älskvärd. Man kan nog också säga att hans åsikt ibland är värd att tas med 
beräkningen. Han har ju trots allt mitt bästa för ögonen och kan hjälpa mig att hålla mig kvar 
på jorden, även om han tenderar att uttrycka sig lite burdust.  En tämligen olycklig egenskap 
hos kritikern är att han tycks sakna fingertoppskänslan för när det passar sig att komma med 
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en åsikt. Han har en tendens att dyka upp för tidigt på alla tillställningar. Nachmanovitch 
skildrar på liknande vis i sin bok Spela Fritt hur balansen mellan inspiration och självkritik 
kan rubbas. Han menar på att “redaktören” - som enligt Nachmanovitch förkroppsligar inre 
kritiska kommentarerna - kan ha en förödande effekt på skapandeprocessen om han tränger 
sig före “musan” som på motsvarande sätt personifierar inspirationen och skaparlusten.38  
Jag är medveten om att kritik i viss mån handlar om att förmedla något konstruktivt som ska 
utveckla och hjälpa till att sålla bland idéer. Kritik är något som löper parallellt i den 
konstnärliga processen men den behöver inte äga rum i ett för tidigt skede. Jag kan tänka 
mig att lyssna på speglingar av den bittre gubbens livserfarenhet om det syftar till att hjälpa 
mig att hålla riktningen, men inte innan jag har öppnat munnen för att formulera en 
önskning, en dröm eller ens en första versrad. Istället kan jag ge honom en puss på kinden 
och meddela honom att han snällt får vänta på sin tur.  
 
 
3. Diskussion 
 
3.1 Slutdiskussion  
 
Mitt undersökande kring mental träning grunda sig i en strävan att må bra. Under 
processens gång har jag insett att det framförallt handlar om att ta ett steg tillbaka och se 
till att man har med hela sig själv i arbetet. Det blir tydligt att det inte går att köra på utan 
att låta önskningarna om förändring integreras i vardagen, i samtalen och i hur vi för oss i 
livet. Min intention om att uppleva frihet handlar i detta undersökande främst om 
musikskapandet i sig. Detta innebär att utmana min rädsla när det kommer till att anamma 
rollen som musiker och kompositör. I inledningen av detta undersökande stod jag inför en 
utmaning av att vilja skapa och samtidigt frigöra mig från blockeringar och begränsande 
förhållningssätt till min egen förmåga. Jag har insett vilket omfattande arbete det är att 
implementera nya förhållningssätt som ska vara bärkraftigt under en längre tid. Det kräver 
disciplin, tydliga målbilder och begränsningar för att inte bli överväldigad av alla 
utvecklingsområden. När man upptäcker utmaningar och förbättringsmöjligheter i relation 
till sitt musikskapande, kan man utan större svårigheter dra paralleller till andra 
livsområden.  
 
I mitt sökande efter lösningar för formulerade problem och hinder har det också blivit 
tydligt att det krävs vissa förutsättningar för att förändringar ska kunna äga rum genom 
mental träning. Den största förutsättning är att det faktiskt finns tid och ro att skapa ett 
grundläggande lugn i sin tillvaro. Det har varit utmanande att under en heltidsutbildning och 
högintensiva perioder uppleva att man kontinuerligt gör alla steg som krävs. Då mental 

 
38 Nachmanovitch, “Spela Fritt”, s. 130 
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träning framförallt handlar om att påverka det undermedvetna, är stressreaktioner det 
största hindret till att känna att man avspänningsövningar och visualiseringar kan integreras.  
 
Mina upplevelser är att det i det kreativa skapandet kan vara en önskvärd process att sträva 
efter avidentifiering, åtminstone under en viss del av processen. Det har på många sätt 
medfört att jag avslutat kompositioner snabbare och etablerar allt mer ett distanserat 
förhållningssätt till att jag skapar. Det blir också en mer förlåtande attityd till sitt skapande, 
när värdet av konst också ligger i vad vi eftersträvar och inte enbart i vad som blir resultatet.  
Avidentifiering innebär för mig ökade förutsättningar för att ägna tid åt det faktiska arbetet 
och att utveckla det personliga musikaliska uttrycket. 
 
En slutsats jag kan dra kring dra kring mitt arbete är att det som är den största drivkraften 
för mentala hinder är rädslan för att misslyckas och att uppleva utanförskap. Det som till 
synes var yttre hinder för att hitta mitt personliga musikaliska uttryck, har med tiden visat 
sig många gånger bero på inre blockeringar. Exempelvis kan jag se hur hög arbetsbelastning 
i själva verket bestod av en undermedveten ovana att göra mig själv för upptagen för att 
faktiskt lyckas med det jag ansåg vara viktigt för mig. Utifrån den inre kritikerns perspektiv 
är jag på så sätt skyddad från att faktiskt vara i risk för att misslyckas. Medvetenhet kring 
vad motståndskänslan ger mig verktyg för att hitta min handlingskraft. Detta även när det är 
svårt och motigt, just för att jag då begriper att det endast är psykologiskt motstånd. Det är 
inte någon absolut sanning som kritikern kommer med. Det är en repetitiv röst vars enda 
syfte är att skydda mig från psykisk smärta och eventuella hot. Jag har också kommit till 
insikt om att ett undersökande som åsyftar att skapa förändring på både medveten och 
undermedveten nivå är ett omfattande arbete. Det innebär också att det är svårt att dra 
tydliga slutsatser kring vilka verktyg och metoder har haft störst inverkan på olika utfall. Det 
är sannolikt att det är de sammanlagda insatserna av olika metoder och förändrade 
förutsättningar som genererat mitt resultat.  
 
Något som har varit hjälpsamt för att få distans till ovan nämnda kritiska tankar har varit att 
bli mer medveten på en daglig basis om hur hjärnan faktiskt fungerar. Händelseförloppen är 
i hög grad upprepade inför varje situation. Det inleds med att jag inför uppgifter och 
utmaningar känner oro som är kopplad till automatiska tankar. Dessa tankar genereras av 
att hjärnan reagerar på nya idéer och drömmar som om det vore möjliga hot.39 Det är en 
fråga om hur man ska förhålla sig till risken att misslyckas, att inte blir omtyckt eller att bli 
dömd för musiken man visar upp. För hjärnan är detta en motsvarighet till att hamna 
utanför gemenskapen, vilket ur ett evolutionistiskt perspektiv är ett reellt hot mot vår 
överlevnad.40 Det kan vara hjälpsamt att påminna sig om att hjärnan sitter på förlegad 
information om vad verkliga hot faktiskt är. Som hjärnforskaren Mouna nämner i sitt 

 
39 Hansen, “Starkare”, s.299 
40 “Förstå hjärnan och bli en smartare ledare”, Neuroledarskap i Praktiken, tillgång 30/3-22: 
https://neuroledarskapipraktiken.se/forsta-hjarnan-och-bli-en-smartare-ledare/ 
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sommarprat tenderar vår hjärna att i högre grad fokusera på det negativa än det positiva.41 
Med utgångspunkt ut evolutionen kan detta vara till fördel. För ett konstnärligt arbete kan 
detta däremot ha en hämmande effekt på skaparglädjen och därmed den frihet jag 
eftersöker i mitt musikskapande.  
 
 
3.2 Framtiden med mental träning 
  
Jag önskar i framtiden kunna ägna mer tid åt att gå djupare in i träningsprogram och 
systematiskt följa ett programs träningsupplägg, något som jag tyvärr varit tvungen att 
skräddarsy så att det passat min tillvaro. Av tidsmässiga skäl och för att begränsa arbetet har 
kompositionen legat i fokus, men i framtiden vill jag gärna i högre grad applicera mental 
träning på gestaltning och i mitt sceniska arbete som sångerska. Det skall också sägas att jag 
efter detta undersökande är jag intresserad av att använda mental träning som ett verktyg 
för att utvecklas, inte bara vad gäller konstnärligt arbete, utan även inom andra 
livsområden. Avslutningsvis känner jag mig uppmuntrad till att fortsätta följa det mentala 
träningsprogrammet mer konsekvent och strukturellt genom att utöva 
visualiseringsövningar och integrera mental träning i en mindre hektisk tillvaro. 
 
I samtal med andra verkar det vara en delad uppfattning att det är är en förlösande 
upplevelse att ha fångat in en musikalisk idé och kokat ner den till en konkret form. Att 
skaparglädjen och njutbar står att finna i själva skapandet men också av att ha fullföljt 
processen helt till slutet. Personligen upplever jag det svårt att definiera när jag har fullföljt 
en kreativ process. Däremot vet jag när jag upplever den förlösande effekten av att inte 
längre vara i ett låst tillstånd av obeslutsamhet och granskning. Detta sker oftast när jag har 
skrivit klart en låt eller landat i någon form av slutsats kring hur jag vill att det ska låta. Men 
också när jag har gjort en idé mer verklig genom att dela den med någon annan. Det främjar 
mitt arbete om jag gör det till en viktigare uppgift av att skapa med andra, snarare än att 
färdigställa allt på egen hand i strävan efter perfekt resultat. Att det i slutändan verkar vara 
mer förlösande att njuta av de projekt som faktiskt blev av. 
 
När det finns evidens för sannolik kapacitet i form av att ha blivit antagen till skolor, positiv 
feedback och återkommande rapporter om att förutsättningarna finns för att frigöra 
resurser, finns det på motsvarande sätt mekanismer inombords som hämmar tillgången på 
resurser, i varje fall tron på deras existens. Om man strikt hade kunnat luta sig på tidigare 
erfarenheter och obevekligt lita på framtidens möjligheter hade den skapandeprocessen 
troligtvis varit ack så förnöjsam. Som alla processer vi genomgår liknar den konstnärliga 
processen en utveckling som är lika individuell som livets resa. Nachmanovitch påpekar själv 
att det är omöjligt att framföra en uppsättning lösningar som kan gälla för alla, med 

 
41 “Mouna Esmaeilzadeh” - Sommarprat i P1, 00:59:00 min, tisdag 26/6-2018, tillgång 24/3-22 
 https://sverigesradio.se/avsnitt/1106296?programid=2071 j 
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hänvisning till att det inte går i linje med hur en kreativ process fungerar.42 I samtal med 
andra framkommer dock att känslan av ensamhet, självkritik och utanförskap verkar drabba 
gemene man i tid och otid. Inte sällan är det också en övertygelse om att man är ensam om 
att just känna dessa känslor.  Om jag på framtiden kring mental träning finner jag många 
skäl till att medvetandegöra hur man kan påverka sina mentala processer för att främja 
välmående i musikskapandet. Jag hade gärna sett fler diskussioner ämnet kring olika 
förhållningssätt till stress och mentala hinder. Det är min uppfattning att utanförskap och 
känslor av otillräcklighet är närvarande i högre grad om vi inte aktivt lyfter ämnet. Min 
förhoppning är att ämnet blir allt mer framträdande i utbildningssammanhang eller andra 
kontexter i samhället. Kanske kan vi genom igenkänning hos andra minska känslan av 
ensamhet inför många gånger allmängiltiga svårigheter och hinder. Kanske kan vi genom 
dessa diskussioner bidra till ett samhälle som i högre grad genomsyras av lust och frihet än 
av känslor av otillräcklighet och prestationskrav. 
 
 
 

Det är framtiden jag är intresserad av, eftersom jag  
  ska tillbringa resten av mitt liv där43 
  - Charles F. Keltering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Nachmanovitch, “Spela fritt”, s.18 
43 Uneståhl & Hellertz, “Personlig Utveckling genom Mental Träning”, s. 49 
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5. Bilagor 
 
Utdrag ur processdagbok 
 
Processdagbok måndag 29/11–21 
“Jag hamnar ofta i “jag vet inte” och det är ofta rädslan som hindrar mig från att bena ut 
vad det är jag vill. Därmed undkommer jag ansvaret att se, identifiera lösningar och 
tillämpa dem” 
 
Processdagbok fredag 21/1–22 
“Hur kan jag mata hjärnan med en enkel uppgift, deadline, utmaning eller begränsning 
som inte är övermäktig, men som är viktigare än att oroa sig för processen? Och framför 
allt viktigare än att oroa sig för resultatet? Hjärnan är också en maskin. Som kan hackas. 
Var smart.”  
 
 

 
 


