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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats handlar om min upplevelse av komposition och hur den påverkas av meditation i 
form av övningar baserade på terapiformen ACT – Acceptance and Commitment Therapy.  
Undersökningen bygger på ett antal veckors loggboksdokumentation av kompositionsprocessen för 
två utvalda stycken ur den planerade repertoaren för min examenskonsert. Tanken var att undersöka 
vilka hinder som dyker upp i samband med komponerandet, vad som stör upplevelsen av skapandet, 
och att sedan se hur detta påverkas av övningar innehållande olika komponenter såsom träning i 
acceptans, medveten närvaro och värderad riktning. Resultatet visar på hinder grundade i 
prestationsångest och annan oro. ACT-övningarnas inverkan på tillståndet har två huvudsakliga 
inriktningar som jag valt att kalla det fortgående tillståndet samt det värdeinriktade tillståndet. Det 
fortgående tillståndet är precis som namnet säger, ett oförändrat tillstånd, d.v.s. kompositören 
upplever liknande saker efter att ACT-övningen genomfört som hon upplevde före genomförandet. 
Det värdeinriktade tillståndet syftar på ett förändrat tillstånd efter genomförd ACT-övning då en 
känsla av medvetenhet inför värdet att skapa infinner sig.  

Rent personligt har det varit en undersökning som varit givande både professionellt och privat. Jag 
tycker mig ha en tydligare bild av vad jag vill med att skapa musik och hur jag ska ta mig igenom 
de svårigheter och tvivel som kommer fortsätta infinna sig i mitt liv. Jag tror också att detta är en 
undersökning som kan komma att ge nytta åt andra konstnärer med problem rotade i 
prestationsångest eller annan oro. ACT är en relativt ny terapiform utformad efter acceptans och 
hängivenhet. Den egna värderiktningen är central vilket ger en tydlighet och en konstant 
återkoppling till vad syftet med ens skapande är. Undersökningen är subjektiv och handlar om min 
upplevelse av mitt musikskapande, jag hoppas att den kan vara till nytta för dig och dina mål. 

Titel: Om värdet - en studie i upplevelsen av musikalisk komposition i samband med övningar 
baserade på terapiformen ACT. 

Title: About the value – studying the experience of musical composition in conjunction with 
exercises based on the therapy form ACT. 

Cornelia Arvidsson 

Sökord: komposition, prestationsångest, acceptans, mindfulness, musik. 
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INLEDNING 
Vårterminen 2012 anmälde jag mig till en undersökning via universitetet som två stycken 
psykologistudenter gjorde. De undersökte hur ACT - Acceptance and Commitment Therapy 
påverkar personer med musikalisk prestationsångest. Vi gjorde övningar som påminde starkt om 
meditation. Övningarna hade olika inriktningar: acceptans av känslor, tankar och fysiska 
förnimmelser, de personliga värdena – d.v.s. det långsiktiga målen med att göra övningarna, samt att 
vara i nuet. Kombinationen av dessa syften var väldigt effektiva för att minska min 
prestationsångest. Jag märkte både socialt och musikaliskt hur min lekfullhet ökade och jag 
upplevde en ökad livskvalitet.  

Uppsatsen Acceptance and Commitment Therapy för musikalisk prestationsångest – att lära sig 
leva med prestationsångest genom ökad psykologisk flexibilitet av Thomas Erenius och Jonas 
Wallengren (2012) läste jag ungefär ett halvår efter att jag avslutat behandlingen. Det visade sig att 
undersökningen varit effektiv för flera av deltagarna och därför drog författarna slutsatsen att 
fortsatt forskning inom samma område är relevant. 

Jag ser det som att alla människor är kreativa och mår bra av att skapa vare sig det handlar om att 
sticka eller att bilda familj, men vi väljer att handla utefter kreativiteten eller inte. Jag har så länge 
jag kan minnas haft en tydlig koppling till min kreativitet rent känslomässigt och jag har med tiden 
accepterat att jag har ett starkt behov av att vara kreativ, främst inom olika konstformer. När jag 
gick på folkhögskola på Tjörn började jag inse kopplingen mellan min röst och mina skrivna texter 
och hur de kunde samverka för att skapa något nytt. Jag blev mer öppen andligt än tidigare och 
tyckte mig förstå hur min förmåga att berätta kunde skapa kontakt på olika sätt, med andra, med 
mig själv och med något större. När jag så småningom började komponera musik mer frekvent så 
smög sig en ångest långsamt på, en om att inte duga. Det var inte längre bara på lek, ett utlopp. 
Intellektet började spela in. Jag började ställa alla möjliga krav på mig själv som att alltid beröra 
människor, och att skapa mer intellektuellt stimulerande musik, jag satte upp mål som inte alltid 
gick att uppfylla.  

Min upplevelse är att det som oftast skapar hinder för mig i mitt komponerande är 
prestationsångest. Inför andra och mig själv har jag ofta kallat det för lathet eller brist på tid, men i 
grund och botten är problemet mer komplext än så. Tankar och känslor tar kontroll över mig. Jag får 
svårt att skilja på vad som är jag och vad jag tror att andra vill att jag ska vara, jag får svårt att se 
varför jag ska göra detta – det finns nog någonting annat som är mer brådskande, och jag får 
katastroftankar som t.ex. den här melodin är så dålig så bandet kommer skratta åt den när de får 
höra den och aldrig mer vilja spela med mig, bäst att de aldrig får höra den. När man staplar upp 
det såhär svart på vitt är det lätt att tänka att det bara borde vara att se på situationen mer realistiskt 
när det börjar svartna, men den upplevelsen är just då min verklighet. Samtidigt som denna vilja att 
erkänna mina känslor inför mig själv, så skapas en konflikt då tanken dyker upp att detta sätt jag är 
på inte duger, jag måste ändra på mig av olika anledningar för det borde inte vara hälsosamt att 
känna såhär mycket eller varför ska jag vara så överkänslig? Det kan vara svårt att ta lite enklare 
på livet som en kurator en gång sa till mig. Det jag uppfattade av den meningen just då var ett 
förminskande av min identitet, för jag känner inte mig enkel. Jag känner mig rentav komplex och 
jag behöver ett annat sätt för att förstå eller åtminstone hantera vad jag upplever. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur övningar baserade på ACT* påverkar upplevelsen av 
kompositionsprocessen. 

*Acceptance and Commitment Therapy 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att uppfylla syftet har jag formulerat två frågeställningar. 

• Vilka hinder upplevs i samband med kompositionsprocessen? 

• Hur påverkar övningar baserade på ACT kompositionsprocessen? 
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BAKGRUND 
Till att börja med vill jag förklara vad jag menar med ”värde” i denna studie. Begreppet syftar i 
denna studie på de långsiktiga mål som kompositören har, det upplevda syftet, meningen med att 
skapa musik. Det kommer dyka upp ofta i studien och har en central plats. 

Grunden till mitt problemområde är situationen då jag komponerar musik. Det är i komponerandet 
jag stöter på hinder, ofta skapade av prestationsångest, som avbryter mitt musikskapande och därför 
gör det svårt för mig att arbeta mot mina värden inom musiken. Detta har fått mig att undra vad jag 
kan göra för att ta mig igenom hindren och tillåta mig att vara sårbar i stället för att undvika 
problemen. Därigenom kommer ACT in i bilden, då denna terapiform nyligen visat mig hur jag kan 
se på negativt laddade prestationssituationer på ett annorlunda sätt än jag gjort tidigare.  

Värderiktning i musikskapande 
Vad får en kompositör att skapa musik? Inom musikpedagogik diskuteras ofta vikten av att se sina 
egna mål, tydligare mål gör det enklare att arbeta och i sin tur utvecklas. När jag hade sex stycken 
sessioner av ACT-behandling så jobbade vi med att sätta ord på vad mina värden med musiken är, 
då värderiktningen är en central del av terapimetoden. Frågor som: Varför vill jag arbeta som 
musiker? Samt Varför vill jag skapa musik? Får musiker att tydligare se mening med allt 
runtomkring som krävs för att uppnå dessa. Reimer beskriver kreativitet i samband med 
musikskapande genom en del punkter, bland annat  

Whichever way music is being created, the music itself makes demands on the one creating, demands that 
cannot be ignored if the result is to be genuine. Achieving this genuineness requires an attitude of honoring the 
music, of attending to and feeling its needs along with one’s own, and doing honestly what the music requires 
of one. This interaction of self and not-self entails an ethical dimension. […] Musical creating is a search for 
musical meaning, carried out distinctively in each musical role. […] A consequence of being engaged in 
creating music is an enhanced sense of one’s self from what one has experienced in creating, an expansion of 
one’s inner life caused by one’s own creative acts. This may be understood as spiritual maturation. (s.103) 

Senare i boken utvecklar Reimer: 
Musical creation – the making of musical meaning in all its forms – is deeply and powerfully an act of mind, 
centered in the body and in the feelings caused and shaped by each momentary, accumulating, creative act. 
Meaning in music is not something outside the music awaiting expression. Musical creation, as a unique form 
of meaning creation, engages individuals at the highest level of functioning of which the human organism is 
capable.(s.119) 

Alltså en kreativ handling, kompositionen växer utifrån människan själv. Komposition är ett 
skapande – den högsta formen av människans funktion. 

Komposition 
Konsten att komponera innebär att sammanställa olika musikaliska komponenter till en enhet (NE, 
2013). Komposition går hand i hand med kreativitet – konsten att se nya samband mellan ting, 
tankar och människor (Malone, 1997). Komposition inom musikämnet har historiskt sett förväntats 
vara resultatet av teknisk skicklighet och personlig originalitet inom musik men den moderna 
definitionen syftar snarare på förmågan att sammanställa musikaliska delar till en helhet hellre än 
kvalitet eller kunskap. Reimer (2003) beskriver kompositörens arbete på detta sätt: In short, a 
composer creates through exploration and discovery of new musical possibilities.  

Det finns en hel del forskning gjord kring nutida komposition men oftast syftar den till att förstå 
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resultatet snarare än processen, som jag behandlar i denna undersökning. Det har varit svårt att hitta 
litteratur kring kompositörers värderiktning och syfte med att skapa musik. Det är ett 
mytomspunnet område som ofta upplevs eller beskrivs som privat. I The Musical Mind nämner 
Sloboda (1986) att en av anledningarna till att vi vet så pass lite om processen är att många 
kompositörer ställer sig motvilliga till att dela med sig av sin upplevelse. Musiker svarar oftast 
motvilligt eller inte alls på frågor om hur deras musik kom till, dels p.g.a. att det är svårt att tala om 
det, men också för att de vill låta sin musik tala för sig själv (Lilliestam, 2009). 

[The composer] is not so much conscious of his ideas as possessed by them. Very often he is unaware of his 
exact processes of thought till he is through with them; extremely often the completed work is 
incomprehensible to him immediately after it is finished. Why? Because his experience in creating the work is 
incalculably more intense than any later experience he can have from it; because the finished product is, so to 
speak, the goal of that experience, and not in any sense a repetition of it. (Sloboda 1986, s.115) 

Kompositörens egen beskrivning av kompositionsprocessen handlar alltså ofta om vägen till den 
färdiga produkten, drivet att åstadkomma någonting med själva stycket, sammantaget: upplevelsen 
att skapa. 

Det är intressant att fundera över vad meningen för kompositören med komponerandet är. Det 
skulle kunna vara så att det finns lika många värderiktningar med att skapa musik som det finns 
musikskapare. Dock skulle man också kunna förenkla det väldigt och säga att det finns tre generella 
mål med att skapa musik: det praktiska, det självförverkligande och det utåtriktade. Det rent 
praktiska målet skulle kunna förekomma vid t.ex. beställningsverk eller i utbildning. Det 
självförverkligande komponerandet skulle handla om skapande för den egna upplevelsen, som i 
citatet ovan. Ofta handlar detta självförverkligande skapande också om att uttrycka något, och att i 
följd sedan också kommunicera genom musiken. Här går det självförverkligande målet ihop med 
det utåtriktade, som syftar till att ge någonting till andra människor, musiken blir då 
kommunicerande. När jag skapar musik finns allt som oftast lite av alla tre anledningar med i 
värderiktningen. Ett scenario där alla tre anledningar finns med skulle kunna vara: jag vill ha med 
en blåssektion för att utveckla min förmåga att skriva blåsarrangemang (praktisk), dessutom tycker 
jag att ljudbilden som blåsarrangemanget skulle bidra med kommer hjälpa mig att kommunicera 
(utåtriktad) den känsla och det budskap som jag i grunden ville uttrycka med låten 
(självförverkligande).  

Swanwick (1979) uttrycker en misstro inför kompositionen som ett verktyg att kommunicera med, 
han menar att det finns två tydliga problem med den idén. Dels menar Swanwick att kompositören 
aldrig vet exakt vad hen vill säga innan stycket är färdigt, hen arbetar med olika komponenter och 
ser vad det hamnar även om det kan finnas en grundidé, därmed skulle bilden av kompositörens 
kommunicerande med publiken vara en förenklad syn av processen. Den andra punkten handlar om 
publikens del i den påstådda kommunikationen, mottagaren kan aldrig egentligen veta vad 
kompositören hade för intentioner med stycket.  

Prestationsångest 
Prestationsångest är ett tillstånd av oro, rädsla och/eller spänning som uppstår i samband med 
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prestation (NE, 2013). Musikalisk prestationsångest kan uppstå i många olika situationer. Den är 
inte densamma som scenskräck utan har en annan innebörd. Dels syftar termen ”musikalisk 
prestationsångest” till en situation för just musiker – den utesluter alltså personer ur andra 
konstformer och yrkesgrupper som ordet scenskräck skulle kunna inkludera. Musikalisk 
prestationsångest kan uppstå, som ovan nämnt, i situationer utöver det sceniska framträdandet. Det 
handlar om en situation som kan tolkas vara av utvärderande karaktär. Termen utesluter också den 
bild av att skräcken är huvudsaklig, som  indikerar en plötslig, alarmerande känsla. Den musikaliska 
prestationsångesten är ofta en gradvist växande känsla som även kan förutses med framträdandet i 
sikte. Slutligen syftar termen även på utförandet och inte bara på själva upplevelsen för musikern 
(Steptoe, 2001). 

Olika sorters kognitiva störningar kan komma att uppstå i en situation av musikalisk prestation. Ett 
vanligt sådant störningsmoment är katastroftänkande, d.v.s. om ett problem i utförandet uppstår så 
kan musikern komma att måla upp en bild av katastrof, man får svårt att se situationen ur ett 
realistiskt perspektiv. Katastroftänkande och prestationsångest har starka kopplingar (Steptoe, 
2001). 

Som tidigare nämnt så beror musikalisk prestationsångest på att situationen kan upplevas ha en 
utvärderande karaktär. Oro över andra människors reaktioner, åsikter och utvärderingar av ens 
musikaliska prestation. Dessa tankar är även ofta sammankopplat med perfektionistiska krav och en 
bild av att även nära och kära har dessa höga krav på ens egen prestation. Musikern upplever ofta en 
minskad kontroll då dessa tankar så stör musikerns fokus och det är bevisat hur detta försämrar 
musikerns normala prestationsnivå (Steptoe, 2001). 

Individuella skillnader påverkar graden av prestationsångest. Prestationsångest är nära besläktad 
med ångest och fobier generellt och den fobi som är närmast besläktad med prestationsångesten är 
den sociala. Kvinnor löper högre risk än män att drabbas av oro, ångest och fobier, däribland även 
prestationsångest. En undersökning där musiker delades in efter professionella, amatörer och 
studenter pekade på att studenter i mycket högre grad hade generella fobier samt rädsla för sociala 
situationer, vilket kan peka på att personer med mognad lär sig att hantera prestationsångest bättre 
(Wilson, 1997). 

Situationen påverkar också prestationsångesten. Den uppfattade graden av exponering för musikern 
kommer att påverka prestationsångesten, exempelvis solo i jämförelse med att spela kollektivt eller 
offentligt framträdande i jämförelse med övning. Här spelar också personlighetsdrag roll, i form av 
skillnad mellan personligheter av extrovert karaktär gentemot personligheter av introvert karaktär 
roll. Musiker med en övervägande introvert personlighet har oftare en högre musikalisk nivå än en 
personlighet av extrovert karaktär, dock skiftar detta då de framträder offentligt, d.v.s. personer av 
extrovert karaktär presterar bättre inför publik medan personer av introvert karaktär presterar sämre 
(Wilson, 1997). 

I avsnittet ”Negative emotions in music making: the problem of performance anxiety” skriver 
Steptoe om kognitiv beteendeterapi i samband med musikalisk prestationsångest: 
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Promising treatment methods have been devised that are based on cognitive-behavioural stress management. 
The incorporation of the principles underlying these methods into the training of musicians would almost 
certainly be very benificial. (Steptoe 2001, s. 304) 

Detta för oss osökt in på ACT. 

ACT 
ACT – Acceptance and Commitment Therapy bygger på acceptans och hängivenhet inför den egna 
värderiktningen. ACT är en ny slags kognitiv beteendeterapiform sprungen ur RFT - Relational 
Frame Theory. Forskningen från RFT visar att många av de verktyg som vanligtvis tas till inom 
kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lösa problem ofta inte får önskad effekt, istället förblir 
situationen oförändrad eller rent av förvärrad. Några saker som ACT står för som särskiljer den som 
terapiform är enligt S.C. Hayes, 2005:  

• Psykisk smärta är något normalt och viktigt, något som alla känner. 
• Det går inte att på viljemässig väg göra sig kvitt sin psykiska smärta, även om du kan vidta 

mått och steg för att inte i onödan förvärra dem.  
• Smärta och lidande är två olika tillstånd. 
• Du är inte tvungen att identifiera dig med ditt lidande 
• Att lära sig acceptera smärtan är ett första steg för att befria sig från lidandet  

ACT är alltså en terapiform som syftar till att främja den psykologiska flexibiliteten. Detta gör man 
genom att arbeta med sex stycken delprocesser. Dessa är enligt Erenius och Wallengren, 2012 samt 
Hayes, 2004: 

1. Acceptans och villighet. Syftet här är att vända inställningen från att kontroll och 
undvikande är lösningen på psykiskt lidande, till att det är problemet. Man utgår ifrån att det 
finns en stark kulturellt underbyggd föreställning av denna kontroll och undvikande-metod. 
Acceptans presenteras som ny strategi och genom övningar är tanken att klienten själv ska 
upptäcka att det fungerar.  

2. Kognitiv defusion. Detta syftar till att utveckla en hälsosam skepticism mot tankar och andra 
inre upplevelser och att att få distans mellan tankarna och tänkaren. Man använder sig bland 
annat av språkliga paradoxer, upplevelsebaserade övningar samt mindfulnesstekniker. 

3. Närvaro i nuet. Här används mindfulnessövningar och andra övningar som syftar till att 
observera inre upplevelser av inre och yttre karaktär, sätta etikett på dem utan att döma och 
värdera samt att se självet som en process och inte som en färdig produkt. Man försöker 
även låta obehag upplevas utan att förändra det. 

4. Själv som sammanhang. Syftet med denna del är att försöka få upplevelsen att det finns en 
sida av självet som är avskild från det som upplevs. Att förstå skillnaden mellan det som 
tänks och tänkaren ger en distans till de inre upplevelserna. Om jag har en stark upplevelse 
av denna distans mellan jag och mina tankar så blir innehållet i mina upplevelser inte lika 
hotande. Innehållet i upplevelserna blir med detta synsätt inte lika hotande som om jag 
identifierar mig med det. Mindfulnessövningar, upplevelsebaserade övningar och metaforer 
används för att väcka och stärka denna upplevelse. 

5. Mål och värderad riktning. Denna del är central inom ACT och syftet är att undanröja hinder 
för att kunna leva det liv som önskas utifrån den individuella bilden av vad som är viktigt. 
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Värden låter oss se vilka följder som behandlingen skulle kunna ge och det ökar 
sannolikheten att kunna ta tag i dessa handlingar mer direkt i verkligheten. Denna del skiljer 
sig från de andra delarna eftersom den handlar om någonting som väljs godtyckligt, inte 
efter att ha analyserat om det är rätt och riktigt. 

6. Handling (Commited action). Den här delen syftar på att genom att se sina värden samt att 
göra verklighet av dem. 

Som material för meditationen så valde jag två övningar ur Erenius och Wallengrens uppsats 
(2012). Båda övningarna syftar till att väcka en medveten närvaro. Bilaga 1: Att vara med tankar 
och känslor går att använda när som helst oberoende av tillstånd. Den andra övningen är specifikt 
inriktad på ångest - Bilaga 2: Att vara med ångest. Dessa två övningar är konstruerade av Erenius 
och Wallengren efter boken ACT for Anxiety Disorders (Eifert & Forsyth, 2005), och behandlar de 
tidigare nämnda delprocesserna 1: Acceptans och villighet, 2: Kognitiv defusion, 3: Närvaro i nuet, 
4: Själv som sammanhang, samt 5: Mål och värderad riktning. Den sjätte delprocessen är handling 
och är således inte en del av meditationen. 
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METOD 
Jag valde att föra en ostrukturerad loggbok för undersökningen. Detta innebär att jag fritt 
dokumenterade allt som kunde tänkas komma till mig i form av tankar, känslor och fysiska 
förnimmelser omkring min upplevelse av kompositionsprocessen. Jag valde en ostrukturerad 
loggbok för att minimera risken att påverka mitt psykiska tillstånd genom struktur. T.ex. skulle en 
konfluent loggbok enligt Bjørndal (2012) kunna ha en dämpande effekt på inre konflikter, t.ex. 
mellan kognition (att tänka) och emotion (att känna). I en konfluent loggbok dokumenteras 
situationen utifrån tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, vilket därmed också kan påverka vår 
uppfattning av tillståndet. Jag anser att en del av grundproblematiken i denna undersökning är just 
konflikter mellan, samt svårigheter att skilja på, kognition och emotion. Därför bör påverkan på 
dessa inre upplevelser i största möjliga mån minimeras, för att ACT-övningarnas inverkan på psyket 
enklare ska kunna urskiljas i undersökningen. 

Loggbok kan föras på olika sätt men innebär i grunden att dokumentera processen av det du vill 
undersöka genom att föra dagbok av någon karaktär. Loggboken kan bistå med omfattande och 
målande beskrivningar av det som undersöks samtidigt som själva loggboksförandet inte behöver 
vara särskilt tidskrävande (Bjørndal, 2002). 

Jag valde två kompositioner ur min planerade repertoar till examenskonserten, den ena knappt 
påbörjad och den andra något längre gången. Under en månad dokumenterade jag fritt omkring min 
upplevelse av varje kompositionstillfälle för vardera komposition. Till en början var min tanke för 
undersökningen inte lika inriktad på ACT som den i slutändan blev. Detta visar sig i 
loggbokspresentationen där ACT-övningarna introduceras under det sjätte tillfället av de totala elva 
för kompositionen Tätt samt under det femte tillfället av 14 för kompositionen Mossa. En 
sammanställning av loggboken gjordes i maj och fungerar som underlag för undersökningen.  

Konstnärlig forskning som utförs på den egna konstnären av den egna konstnären är en subjektiv 
forskningsmetod. Den är komplicerad att genomföra då det ingår en hel del tolkning av den egna 
upplevelsen och forskaren behöver så objektivt som möjligt kunna betrakta och analysera 
processerna. Dock är det omöjligt att vara fullständigt objektiv då det är en forskning som till viss 
del har ett värde i att vara subjektiv. En balansgång helt enkelt. Enligt Bouij (2007) är syftet med 
konstnärlig forskning:  

• Att öka den samlade kunskapen genom mänsklig upplevelse och gränsöverskridande mellan 
vetenskap och upplevelse. 

• Att främja utvecklingen inom konstnärliga områden. 
• Att berika grundutbildningen inom det konstnärliga området. 

Att analysera en loggbok är komplicerat. Det handlar en hel del om att tolka beskrivningar av 
upplevelser. En viktig aspekt inför undersökningen är graden av objektivitet jag kan åstadkomma i 
den undersökande rollen. Eftersom undersökningen sker på mig själv så minns jag fortfarande en 
stor del av upplevelserna som beskrivs. Jag har i många fall ett starkt känslomässigt band till många 
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av situationerna liksom ett själsligt och kroppsligt minne. Detta i jämförelse med om jag skulle 
tolka en annan konstnärs loggbok, där endast orden målar bilden jag undersöker. Det är önskvärt att 
jag i den undersökande rollen så renodlat som möjligt tolkar själva texten, dock är det svårt. I viss 
mån kanske just denna gråzon också kommer att kunna berätta på ett annorlunda sätt. Tonen bör 
vara undersökande och forskande, men då det handlar om min identitet, mitt skapande och i sin 
ytterlighet: mitt liv, så är det oundvikligt att vissa delar av analysen och diskussionen kommer att te 
sig mer känslomässigt involverad och vinklad än om jag skulle ha undersökt en annan konstnärs 
skapande. 
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DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 
Innan jag presenterar resultatet av undersökningen finns några begrepp jag vill förklara samt några 
sista förbehåll. 

Ordet meditation har en betydelse som syftar till eftertanke, att begrunda, att reflektera. Det är ett 
begrepp som innefattar dels psykosomatisk avspänning, dels andlig utveckling (NE, 2013). 

Mindfulness beskrivs som en process där man följer stunden med en kvalitativ uppmärksamhet. 
Upplevelsen av mindfulness beskrivs som en icke-utvärderande, icke-dömande medveten närvaro 
vari varje tanke, känsla eller kroppslig förnimmelse som uppstår i det uppmärksammade området 
blir erkänd och accepterad som den är (Frank M. Diaz, 2011). 

Värderiktning eller värde avser den upplevda meningen eller essensen som gör någonting värt att 
arbeta för. 

Den enda användningen av terapiformen ACT jag har i denna undersökning är två övningar, 
vägledning för en meditation baserad på de olika delarna som ACT står för. Dessa har jag använt i 
samband med att jag upplevt blockeringar i mitt skapande av musik. Jag har alltså inte använt mig 
av de andra delar som en fullständig ACT-behandling skulle innehålla såsom samtal eller andra 
sorters övningar, utan endast dessa två övningar skapade av Erenius och Wallengren, 2012. 
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RESULTAT 
Jag har valt att presentera resultatet vardera komposition för sig samt i kronologisk ordning inom 
dessa. De dokumenterade tillfällena är numrerade, daterade samt märkta med starttid. En kort 
inledning för vardera komposition presenterar utgångsläget vid dokumentationens början. Jag 
kommer sedan analysera dessa resultat utifrån de tidigare formulerade frågeställningarna. 

Loggbok 

Tätt 
Utgångsläget för denna kompositionsprocess då dokumentationen började var ett gitarriff i en 
sextaktersperiod som jag kommit på under hösten i D-tonalitet. Jag hade spelat in en längre sekvens 
av detta i musikprogrammet Logic tillsammans med en syntbas och ett trumkomp.  

1. 15/2 kl. 13.00 
I loggboken beskriver jag olika tankegångar som kommit till mig under en promenad angående 
relationer och att vilja bli förstådd. Funderandet gav mig starka och stormiga minnen av sådana 
upplevelser, inspirerade mig, och jag hade skrivit upp tankarna i telefonen för att inte glömma dem. 
Väl innanför dörren satte jag igång det jag hade i Logic och skrev fritt till musiken och 
tankegrunden jag nu var inriktad på. Jag nämner i anteckningarna att det gick långsamt och att det 
var jobbigt då olika tankar ville stoppa mig. Det första var en direkt tanke då jag kom innanför 
dörren: måste jag verkligen sätta mig med det precis nu? och en andra tanke som också återkom 
flertalet gånger under den första halvtimmen: kan det verkligen komma nån vart bara för jag 
bestämt mig för det? Jag skriver att jag tar mig igenom det mest för att jag har en tydlig känsla av 
någonting jag vill förmedla, få andra att förstå mig till skillnad från hur det varit i de relationer som 
texten inspirerades av. Jag hjälpte mig själv genom att kolla igenom andra textidéer jag sparat och 
sammankopplade. Efter att ha arbetat med låten i ca två timmar gick jag tillbaka till den text jag 
startade med och ändrade om, då jag kände att låten börjat växa åt ett annat håll. Denna handling 
fick mig att lägga ner eftersom jag kände att jag behöver vila från skapandet för att se progressionen 
i vitögat vid ett annat tillfälle. 

2. 20/2 nattetid 
Vaknade mitt i natten och hade tankar om kläder och mellansnack inför konserten. En våldsamt 
inspirerad drivkraft fanns i mig och jag valde att sätta på datorn och börja arbeta med låten. Under 
hela detta tillfälle kände jag en tydlig koppling till konserten, kanske för att jag fortfarande bara var 
halvt medveten, och hade inga problem med att bara spela in och nöja mig med resultaten som 
uppstod. Spelade in en helt ny del i låten som outro, komponerade en kompletterande melodi 
emellan bas och elgitarr samt skrev en ny text och melodi. Jag beskriver i loggboken en känsla av 
flöde där tveksamhet eller tvivel passerade ganska lättvindigt. 

3. 11/3 kl. 15.15 
Jag lyssnade på det inspelade materialet och konstaterade: Jag behöver verkligen göra en melodi 
nu. Dock kom många andra tankar framkrypandes om andra projekt jag inte kände mig helt hemma 
i och skriver om att göra det i morgon i stället. Beskriver trötthet och tvivel på att de val jag gjort 
går att rättfärdiga. Skriver: Men jag känner att den inte ger mig något och de är så stressade det ger 
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mig ingenting bra alls, angående en grupp jag är med i. Gick och åt. 

4. 11/3 kl. 22.00 
Efter en kväll på kursen Kreativt Gestaltningsarbete så beskriver jag känner mig som alltid efter en 
kväll med kreativitet, mer kreativ. Bestämde mig därför för att arbeta just med denna låt som kändes 
tyngst, och beskriver att jag är benägen att låten ska bli väldigt bra då jag har stora krav på den 
sedan jag skrev riffet. Jag upplever den som egen i sin karaktär gentemot alla andra låtar i 
programmet och att det gör det viktigt för mig att den också är väldigt bra så det inte blir banalt med 
skillnaden. Jag kollade igenom textskissen och märkte ganska snart att det inte stämde överens med 
vad jag ville att låten skulle förmedla varken i innebörd eller versrytmiskt. Jag raderade därför en 
hel del text spontant och märkte sedan att det inte gick att få tillbaka det, och var på väg att få panik 
och försöka minnas raderna. Här beskriver jag hur jag kände en rak och ganska brutal inställning till 
det jag skrivit förut, att det helt enkelt inte var gött. Därefter strukturerade jag upp texten och 
arbetade med olika tekniker för att komma vidare i texten och få fram en rytm av annorlunda 
karaktär, en som kunde uppfattas som mer obekväm. Jag började sedan arbeta med att integrera de 
olika delar jag skapat, som för att komma förbi den prestationsångest som dök upp när jag började 
fundera på hur jag skulle starta låten, presentationen. Spelade in en melodiidé lite snabbt, gick 
vidare till att arbeta med körer. En idé om kanon som går in i unis, spelade in men kände mig 
tveksam på vad jag tyckte om det så gick vidare till det tyngsta, versen. Jag började bara och 
improviserade melodi utifrån det inspelade kompet och den text jag hade kvar. Blev inte nöjd och 
arbetade i ca en timme med att vrida och vända på texten, melodin, rytmiken. Testade olika idéer 
inspirerad av dagens arbete i skolan med Kreativt Gestaltningsarbete. Lämnade sedan mina 
inspelade idéer och stängde ner programmet. 

5. 12/3 kl. 14.15 
Detta tillfälle började med en lång stund av redigerande av det jag spelat in, främst i gitarrerna. 
Medan jag satt och klippte vilket tog ca två timmar så hade jag mycket tid på mig att fundera över 
vad jag egentligen tyckte om musiken. Tankar som Det känns löjligt, som att jag bara förlöjligar 
låten med mina melodier. [...] Börjar oroa mig för vad gitarristerna ska säga om hur jag skrivit 
låtarna, att de inte är tillräckligt avancerade, att de inte alls blir inspirerade! hade verkligen 
kontrollen över mig vid detta tillfälle. Jag försökte fixa och ordna mina misstag, klippte och gjorde 
fel, var inriktad på det lilla problemet jag arbetade med och var perfektionistisk i klippningen. 
Sedan råkade jag göra ett misstag medan jag spelade in körerna som blev bra i helheten och mitt 
perspektiv vidgades. Jag nämner i loggboken att det kanske är åt detta håll låten ska gå istället, den 
kanske kan få vara mer instrumental ett tag till för den kanske behöver mogna mer i mig innan den 
kan bli färdig. Med denna upptäckt lämnade jag låten för dagen. 

6. 13/3 kl. 12.00 
Jag började arbeta med det andra projektet (mossa), då den låten kändes enklare att hantera. Gick 
vidare till denna då jag fått energi och började med diverse småfix som hördes tydligare denna dag. 
Rensade upp i arrangemanget. Kill your darlings – att kunna släppa kära idéer som inte längre har 
någon funktion - var ett återkommande tema detta tillfälle. I loggboken beskriver jag ett högt inre 
tempo där jag har lätt för att ta beslut. När jag höll på med elbasen så stötte jag på en känsla av att 
jag inte kan någonting om arrangering och svor över att jag inte lärt mig mer på alla dessa år. 
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Stannade i känslan ett tag och kände mig nedslagen och okunnig, som på låtsas. Jag satte mig för att 
läsa den första versen ur den ena text jag skrivit till låten, och hörde melodin. Det var en vändpunkt 
för humöret och jag beskriver en känsla av att det verkligen var rätt text till låten, och därför kom 
melodin. Tyckte det var vackert och spelade in vers två. Vidare beskriver jag en lekfull känsla som 
infann sig och fick mig att fortsätta med arrangemanget, testa mig fram och komponera ett tag till. 
Jag stötte på diverse olika hinder som t.ex. att formen kändes fel, men beskriver att jag levde på 
känslan att ha hittat en melodi värdig texten!. När jag började kolla tider för rep så kom stressen 
över mig då flera i bandet inte kunde de tider jag trodde jag hade ordnat. Fick panikkänslor över att 
vilja bli färdig med låtarna och samtidigt måste vara organisatorisk och vänlig på samma gång, en 
känsla av otillräcklighet och att jag tagit mig vatten över huvudet med alla olika områden jag hade 
ansvar för. Jag klarar inte all press. Satte mig därför med ACT-övningen. Allt annat får vänta.  

Jag beskriver hur övningen var väldigt tung då mina tankar och känslor var i en storm och när jag 
försökte få isär dem och namnge dem enligt övningen så kände jag ilska och avsmak inför mig 
själv. Jag beskriver om jag nu inte är mina tankar och känslor som de säger, vad är jag då? Det här 
är bara påhittat och jag litar inte på det. Det var inte förrän jag kom till delen där jag ser mina 
värden som jag började landa. Jag tyckte att jag förstod hur viktig lekfullheten är. Det är min 
examenskonsert och det är viktigt för det är min första skiva, men det är inte värt att gå sönder för.  

När jag avslutade meditationen så kände jag ett lugn inför mig själv, en människa som behövde en 
paus från pressen. Jag valde att lämna arbetet en stund för mat och ett avsnitt av en tv-serie. När jag 
tagit mig en paus kände jag ett driv och en vilja att fortsätta, det kändes kul! Arbetade effektivt med 
att styra upp formen och mindes en idé jag haft om en melodi uppdelad mellan gitarren och basen 
och arbetade med den idén ett tag, kände mig närmare min helhetstanke om konserten efter detta 
tillfälle. 

7. 13/3 kl. 20.30 
Senare på kvällen satte jag mig alltså igen med låten och fortsatte att spela in verserna. Jag hade fått 
lite vila och såg låten ur ett annorlunda perspektiv. Flera tillfällen av kill your darlings dök upp 
återigen p.g.a. en bestämd inställning till vad låten skulle förmedla. Skriver om att jag börjar tröttna 
på låten, blir rädd, men förklarar för mig själv i loggboken att en anledning till att jag nu känner det 
kan ha att göra med alla gånger jag lyssnat på den senaste tiden. En hel del sådana meningar dyker 
upp, saker som drar mig bort ifrån självömkande och skrämmande tankar och känslor, närmare ett 
bredare perspektiv av musiken som en produkt och inte enbart som en del av min själ. 

8. 14/3 kl. 21.30 
Efter ett samtal med en vän så hade jag en hel del nya vägar att gå. T.ex. pratade vi om att förbereda 
en ny del för lyssnarens skull. Min vän hade många bra konstruktiva saker att säga om formen och 
produktionen och jag beskriver en lättnad över hens proffsiga sätt att framföra kritik. Jag bara sög åt 
mig alla idéer och kunde ta åt mig och lägga åt sidan om vartannat, utan att reagera förhastat. Jag 
uttrycker sedan en glädje över hur outrodelen blir och avslutar tillfället med en känsla av stolthet. 

9. 20/3 kl. 14.00 
Jag börjar med att uttrycka att jag hade lämnat denna låt under några dagar för att det är så 
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smärtsamt nära slutet. Låten är alltså snart klar och prestationsångesten har börjat ta överhanden. 
Började med en dags paus som blev längre och längre och plötsligt närmare en vecka. Jag är inte 
nöjd men uttrycker inte varför. Skriver om att jag inte vill ge bandet låtarna eftersom jag inte är nöjd 
men samtidigt vill jag inte lämna låtarna för sent till dem. Började långsamt att skriva formpapper 
och ändra det sista viktiga när jag fastnade. Stannade vid att fixa småsaker som jag intalade mig 
själv var viktiga. Bestämde mig sedan för att göra ACT-övningen. Under meditationen kom tanken 
att jag inte behöver vara färdig när de får låten. Jag kan ju ta med den och säga jag vill att nåt ska 
hända här men blir inte helt klar över vad jag vill ha. Det kändes konstigt efteråt att jag inte hade 
förstått det alls. Jag hade satt upp en regel som innebar perfektion före bandet får höra låten, men 
det var inte möjligt och jag uttrycker i loggboken glädje inför den lättnad jag kände efter 
meditationen.  

10. 24/3 kl. 16.00 
Jag hade fått ett sms av en bandmedlem som bad om att få resten av låtarna. Därför bestämde jag 
mig för att sitta med de fyra återstående tills allt blivit utskickat till bandet. Spelade in bättre 
leadsång, ändrade i texter, rensade upp i formerna. Jag satt i åtta timmar och ordnade och uttrycker i 
loggboken många olika förklaringar till varför det kommer gå bra nästa rep, jag uttrycker nervositet 
samtidigt som en stolthet och förväntan att få visa dem min musik. Sedan börjar jag skriva om en 
tidigare incident där jag spelat in en film till SMASK (Sveriges MusikAkademiskers Sång Kåntest). 
Jag beskriver hur jag inte kan vara rolig och hur det kunde bli så att jag var tvungen att spela in den 
filmen. Vidare skriver jag att jag inte vill tänka på hur det hade gått och vad jag hade sagt på filmen, 
det kändes så otroligt jobbigt. En stark prestationsångest rotad i min självkänsla och självbild som 
inte passade ihop med vad jag åtagit mig i samband med SMASK. Satte mig därför med ACT-
övningen och kände mig väldigt rädd. Jag beskriver olika känslor som strider mot varandra: ilska 
över att inte kunna säga nej, rädsla i att inte duga och vara tillräckligt rolig, stolthet över att ha 
klarat av att improvisera framför en kamera, lugn över att ha det gjort och sorg över att inte känna 
större tilltro till mig själv. Därefter beskriver jag också hur jag tillät det att kännas enligt övningens 
form och att det verkligen var jobbigt och tog lång tid innan det sakta men säkert också avtog. 
Efteråt gick min hjärna fortfarande igenom vad jag kunde sagt som hade varit roligare och vad jag 
kunde ha gjort för ansiktsuttryck och liknande, och jag kunde också se på det som ett bearbetande 
av någonting som rört upp känslor inuti. Jag fortsatte att arbeta med låten och beskriver: […] detta 
är min musik och det finns mycket i vad jag vill säga på olika håll och kanter och det är så fint. Det 
är jag.  

11.  25/3 kl. 18.00 
Det sista tillfället började med att jag kände mig fullständigt nedslagen. Jag beskriver dålig sömn 
flera nätter i rad och oförmåga att fokusera. Kände inte närvaro i stunden alls, halvvägs in i ACT-
övningen. Jag funderade över vad folk skulle tycka om de såg mig där och då, och skällde på mig 
själv inombords för att jag bryr mig om vad andra tycker. Jag beskriver ett virrvarr av tankar och en 
irritation över att inte komma någonvart, att inte få någonting gjort. Jag gjorde meditationen 
återigen och en bit in i övningen när jag började fokusera på mina fötter så kände jag en värme i 
hela kroppen, ett stort hopp och en närvaro som fick mig att känna att det inte är någon fara. Hur 
det än blir med konserten så kommer det vara min musik, jag kommer vara på scenen och det är en 
stund i hela mitt liv.  
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Mossa 
Utgångsläget för denna kompositionsprocess var vid dokumentationens början två takter groove och 
en idé om en melodi i dur. Det fanns även en grov textskiss som inte kändes som något särskilt. 

1. 1/3 kl. 16.30 
Groovet och idén om slagverk i kombination med sång var en idé jag inte kände så mycket för rent 
känslomässigt, den bara ville inte lämna mig även om jag inte hade någon tydlig bild av vad jag 
ville låten skulle förmedla. Det är ovanligt för mig att inte ha ett starkt känslomässigt band till en låt 
och därför hade jag skjutit en del på att arbeta med denna låt. Det var svårt att komma vidare – det 
kändes aldrig särskilt viktigt. Det första tillfället var jag bestämd att bara spela in några olika förslag 
på melodi för senare bedömning. Jag gjorde som jag bestämt, skapade utifrån texten och utan att 
lyssna på det så sparade jag det och stängde ner programmet. 

2. 5/3 kl. 10.30 
Jag satte upp mina inspelningssaker i ett övningsrum för att ha en heldag med komponerandet. Min 
inställning var lite ilsken och jag var redo att slänga de idéer jag tvingat ur mig sist. När jag började 
höra melodin blev jag förvånad. Jag beskriver i loggboken en känsla av Oj, är jag såhär bra på att 
göra melodier? Denna stora känsla satte igång fyra timmar av redigering och komponerande i 
streck. Ändrade text, form, arbetade verstekniskt och för att få fram budskapet i texten tydligt så 
gjorde jag olika form i första och andra versen för att förstärka vissa meningar. Sedan beskriver jag 
hur jag bestämde mig för att en ny del behövs och att detta satte stopp för kreativiteten. Jag 
beskriver Här händer alltid samma sak. Jag tycker liksom inte att låten är tillräckligt än men jag 
vet verkligen inte hur jag ska utveckla den. En prestationsångest inför att göra låten till det den 
borde vara. Detta satte alltså stopp och jag avslutade sessionen. 

3. 11/3 kl. 13.15 
Medan jag promenerade till skolan funderade jag på en familjemedlem till mig som sårat mig och 
jag beskriver i loggboken att samtidigt som tankarna om hen kom så hörde jag groovet i 
bakgrunden vilket blev en absurd kontrast, ungefär så som situationen kändes – respektlös och 
förlöjligande. Jag skrev ner en text och arbetade med meningsuppbyggnaden, för att göra den mer 
stillastående i kontrast till musiken och de tidigare verserna: 

Allt är borta.  
Allt är rent.  
Du är precis som jag var då  
inte där. 

Mitt hjärta krossat 
allt du skulle veta 
för en tafatt slyna 
allt du lämnade. 

Meningarna var nya, hade ny innebörd, men återkopplade till de tidigare verserna 
uppbyggnadsmässigt och när jag skrivit färdigt denna sista vers kände jag mig stolt och rädd. 
 !  21
 



Cornelia Arvidsson

4.  11/3 kl. 14.00 
Detta tillfälle var en enda röra. Jag beskriver ilska över att inte ha ordning och inte få saker gjorda, 
och försöker utvärdera olika idéer angående instrumentering och att kanske ändå ha fler instrument 
med än jag tänkt från början. Försökte få ordning på vad jag faktiskt spelat in och förstå vad jag 
skulle gå vidare med. Det slutade med att en grej jag spelat in på piano inte gick att skicka till 
datorn vilket gjorde mig arg och fick mig att ge upp.  

5.  13/3 kl. 10.00 
Tillfället börjar med en beskrivning av hur stressad jag kände mig. Jag är mycket fram och tillbaka 
och känner mig ambivalent, vet inte vart min riktning är och känner att jag bara skapar på måfå och 
utan direkt mening. Blev arg på den dåliga inspelningen och valde istället att skala av det jag lagt 
till och gå tillbaka till grundkompet med kagge, virvel och klapp tillsvidare. Spelade in syntblås och 
instrumenterade med klaves och shaker. Jag satte mig sedan med ACT-övningen. Därefter beskriver 
jag detta:  

När jag lyssnade på allt kändes det inte så bra. Jag tänkte på vad alla skulle tänka när jag visar dom låten. Både 
på konserten men också inför bandet. Är rädd för att de tycker jag är dålig. Men jag måste försöka se vad det är 
jag vill säga med den här låten, för att påminna mig om varför jag gör det. Jag vill reta upp med blåsarret. Det 
är inte meningen att vara vackert. Det är meningen att vara knäppt så att låten blir för tung i mitten och böjd 
och nästan går av. Slutet är sårbart. Om allt är sårbart känns inget sårbart. 

Jag kände mig fortfarande rädd och stressad. Osäker på om någon skulle förstå vad jag ville ge med 
denna låt, men försökte tillåta mig att känna så. 

6.  14/3 kl. 09.00 
Detta tillfälle ordnade jag upp saker som kommit till mig kvällen innan t.ex. i formen och några 
samplingar. Bytte namn på låten till mossa. 

7. 15/3 kl. 14.45 
Spelade in sång d.v.s. lead och körer. Beskriver en stor trötthet, en röra i huvudet av allt jag behövde 
få ordning på och hade svårt att skingra tankarna. Blev gång på gång störd av olika tillfälligheter 
som personer instormandes i rummet och telefonsamtal. Beskriver en allmänt ambivalent känsla där 
det jag bestämde mig för att göra blev gjort men ändå inte kändes färdigt och det jag tänkte avlöstes 
av någonting tvärtemot men som kändes lika sant. När jag bytt till att sitta ute i korridoren kom jag 
på att jag borde ha gjort övningen, men var arg på att jag hade glömt av den så det gjorde jag inte 
ändå. 

8. 22/3 kl. 11.00 
Detta tillfälle var på tåget och jag beskriver en stor inspiration på grund av intressanta människor 
runtomkring. Tillät mig att känna detta och planerade vad jag behövde arbeta med tillsammans med 
min lärare på handledningen. Däremot slutade det med att jag skrev en krönika istället för att arbeta 
med denna låt. 
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9. 24/3 kl. 10.40 
Jag vet inte hur det ska gå. Lyssnar på mossa och känner att jag måste göra klart jag måste visa dom detta och det 
känns som att det bara är det sämsta jag nånsin har gjort som nån nånsin har gjort. Jag fattar inte att de ska ”spela” 
detta. Det är ingenting. […] Är så jävla trött och så jävla stressad samtidigt och ledsen. Orkar inte. Får skuldkänslor 
för jag inget gett dom fler låtar tidigare får ont i magen av att tänka på vad som ska göras och att det här är mitt 
examensarbete och jag vet inte vad jag håller på med. Det känns som jag kan ingenting. 

Gjorde ACT-övningen och grät. Fick ingenting mer gjort just då. 

10. 24/3 kl. 17.30 
Efter SMASKrep och SMASKfilminspelning så var jag trött och känslomässigt rörig inuti. Jag var å 
ena sidan stolt och glad åt att ha gjort dessa två saker, men å andra sidan fortfarande skärrad och i 
någon slags bearbetning av hur det hade gått och mycket dömande tankar som stångades fram och 
tillbaka. Jag gjorde ACT-övningen och det kändes ungefär likadant efteråt, väldigt rörigt och väldigt 
mycket. Jag valde att spela in leadsången återigen för att känna mer tilltro till låten och min röst i 
den. Jag skrev på blåsarret och vred och vände på stämmorna. Försökte ordna rep med blåsarna och 
kom fram till att det blir bättre om vi byter plats på Mossa och en låt från nästa reptillfälle så får jag 
mer tid till denna nu och de behöver inte komma till fler rep än nödvändigt. Blev lugnad av det 
beslutet. 

11.  26/3 kl. 13.30 
Ett tillfälle då jag arbetade med blåsarrangemanget och skapade en avslutande del med en 
inställning att göra låten allvarsam till skillnad från starten. Jag beskriver en jobbig känsla i magen, 
men hur jag hade en tillåtande inställning till känslorna vilket resulterade i en stormig eftermiddag 
där jag kände många starka och vitt skilda känslor och stress. Jag hade en vilja att skapa ett 
ytterligare känslomässigt lager i låten som kanske skulle ge den mer moral än tidigare. Förutom 
dessa tvära kast ville jag också skapa bra övergångar så att publiken även första gången de hör låten 
kan ta till sig budskapet till viss del och inte avfärdar den p.g.a. för stora klyftor mellan intrycken. 

12. 30/3 kl. 17.00 
Med allt inför rep och grejer så går min hjärna och mitt hjärta på högvarv konstant. Jag vaknar mitt i natten och 
kommer på vad gitarren ska spela och vad jag ska ha på mig och hur affischen ska se ut. Det finns så mycket jag 
vill. Det finns så otroligt mycket jag har i mig men ibland känns det omöjligt. Som att jag är ingen. […] Det är 
svårt att skriva musik när man tycker det känns som hela världen tycker man suger. När jag gjorde övningen kändes 
det som om jag var vackrare än jag varit förut. Jag kände att eftersom jag inte bryr mig just nu så är jag kanske ren 
och rent måste ju vara det vackraste egentligen och jag känner att jag är vacker och det är okej. Vem ska säga till 
mig att jag inte får känna så? Den enda som säger det till mig är jag själv. Det är ganska roligt. Men nu har jag 
skrivit en låt där jag får säga det till mig själv hela tiden och det tror jag är bra.  

13. 15/4 kl. 19.30 
Detta tillfälle präglades till en början av en stark ångest, mestadels över helheten och över vad mina 
närmsta egentligen tänker och tycker om min musik. Jag hade inte arbetat med denna låt på två 
veckor och beskriver en känsla av orkeslöshet och uppgivenhet. Jag hade ägnat dessa veckor åt 
SMASK, och beskriver denna dag som någonting långt ifrån min verklighet, mina mål, mina 
värden. Allting är präglat denna dag av hopplöshet – min tilltro till mig själv inom 
uppsatsskrivandet, socialt, musikaliskt, andligt. Gjorde ACT-övningen långsamt och grundligt. Jag 
beskriver det i loggboken som smärtsamt. Efter detta är det värdena som beskrivs och att en 
ödmjukhet och ömhet infann sig inuti inför mig själv och mitt syfte. Jag avslutar 
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loggboksanteckningen med att stapla upp vad jag behöver göra just nu, vänligt men bestämt.  

14. 25/4 kl. 14.30 
Denna dag repade vi Mossa. Jag ändrade saker i formen och kände mig nyfiken inför vad låten 
faktiskt kommit att bli och varför. Jag beskriver hur jag kommit fram till att en större rytmisk frihet 
i leadsången kändes relevant efter senaste mötet med min handledare, och när vi testat detta på repet 
kändes det svårt och rätt. Jag hade känt en ovanligt accepterande inställning till mig själv under 
repet, tillåtit mig själv att testa och vara relativt objektiv när det gällde hur låtens skal kunde 
uppfattas. Jag fick en del inputs från gruppen också angående form och groove och kände att de 
också tog till sig det jag berättade om låten – jag reflekterar också i loggboken över att jag från 
början inte hade någon särskild intention med denna låt förutom att den skulle vara glad och att den 
nu kommit att betyda mycket för mig. Som om jag inte visste vad jag ville berätta först men har låtit 
musiken skapa sig själv. 
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ANALYS 
Jag kommer nu att analysera loggboken utifrån de tidigare presenterade frågeställningarna. Jag 
analyserar först loggboken för tätt, sedan för mossa och slutligen görs en sammanställning för att se 
skillnader och likheter för att analysera kompositionsprocessen i sin helhet. 

Tätt 

Vilka hinder upplevs i samband med kompositionsprocessen? 
Jag skulle säga att det hinder som dominerar är en brist på vilja som resulterar i undvikande. I 
slutändan hade jag tiden, jag hade verktygen, men mitt problem kom alltid att handla om en 
orkeslöshet, uppgivenhet, hopplöshet. Vad som orsakade dessa känslor kan vi titta närmare på. 

Redan i det första dokumenterade tillfället dyker en kommentar upp som indikerar en vilja att slippa 
jobbet just för tillfället. En svårighet att se målet med komponerandet i nuet uttrycks. När jag sedan 
ser värdet i låten – vad jag vill förmedla – får jag också någonting gjort. Detta är ett återkommande 
fenomen i loggboken. 

Nyckelord som dyker upp i samband med svårigheter att komponera i undersökningen är 
otillräcklighet, tvivel, prestationsångest, oro, missnöjd samt press och jag beskriver det som att 
dessa känslor gör mig trött, nedstämd och/eller oinspirerad.  

Jag tycker mig se ett samband mellan problemtillfällena och perfektionism. I tillfällena tre, fyra, 
fem, sex, nio, tio och elva, alltså i sju av elva tillfällen, nämns en känsla av otillräcklighet. Det 
handlar dels om otillräcklighet i kunskapsnivå t.ex. i tillfälle sex angående arrangering, till en 
allmän känsla av otillräcklighet utan att veta varför, som i tillfälle nio. I vissa fall uttrycks även ett 
missnöje gentemot privata personlighetsdrag. Till och med känslan av att inte ha större tilltro till sig 
själv blir ett misslyckande, som i tillfälle tio. Det syns tydligt hur dessa tillstånd är föränderliga 
vilket ju också tyder på en svårighet att se saker realistiskt. Både nyckelorden och perfektionismen 
tyder på prestationsångest. 

En stor del av prestationsångesten har också att göra med bandet. Min inställning till dessa 
musikaliska personer verkar vara det som mest frekvent stör skapandet i tätt. Det verkar oftast ha att 
göra med ett förutsättande att det jag skapar inte har en tillräckligt hög svårighetsgrad speltekniskt 
sett, som i tillfälle fem: Börjar oroa mig för vad gitarristerna ska säga om hur jag skrivit låtarna, 
att de inte är tillräckligt avancerade, att de inte alls blir inspirerade!.  

Hur påverkar övningar baserade på ACT kompositionsprocessen? 
Ur ett helhetsperspektiv verkar det finnas två generella tillstånd efter ACT-övningarna genomförts 
som jag valt att kalla det fortgående och det värdeinriktade. I det fortgående beskrivs tillståndet 
som detsamma efter den genomgångna meditationen som innan. I det värdeinriktade nämns ofta ord 
och begrepp såsom bredare perspektiv, värden, förmedla, tydligt mål samt helhetsbild. 

I det sjätte tillfället märks en ganska tydlig känslomässig process. Jag börjar med att beskriva ett 
högt tempo och effektivitet som övergår i en nedstämdhet över att känna sig otillräcklig 
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kunskapsmässigt. Detta övergår i eufori över en slumpartad melodiidé vilket ger energi för ett tag, 
tillräckligt för att stå emot små motgångar, men då ett hinder i form av en oförutsedd miss i 
planering inför rep dyker upp så slås jag ned igen känslomässigt. En känsla av otillräcklighet 
infinner sig, nu inom fler områden än bara musikaliskt: organisatoriskt och personlighetsmässigt.  

Då jag gör ACT-övningen genomgår jag känslor såsom ilska, avsmak inför mig själv samt tvivel för 
att ta mig igenom dessa negativa känslor och tankemönster och sluta i en öppenhet, känsla av 
lekfullhet och ömhet inför mig själv. Det verkar vara en hel värld som sker under denna session, och 
personligen tycker jag att det är vackert bara att titta på det. Det är intressant hur ACT-övningen ger 
en vändning i den dömande inställningen. Det pekar på en tillåtande inställning till min mänsklighet 
att jag beskriver lekfullheten och helhetstanken komma tillbaka till mig. Jag ser saker ur ett bredare 
perspektiv och lägger mindre energi vid att döma tankar och känslor som ändå kommer passera. 
Detta påverkar också min inställning till de känslomässiga berg-och-dal-banorna, som ju fortsätter 
att infinna sig men som i sin tur inte utdöms lika hårt också därför blir en del i ett flöde av ömhet 
och vänlighet. 

Mossa 

Vilka hinder upplevs i samband med kompositionsprocessen? 
Ett tydligt tema för hinder i processen för mossa är svårighet att se mening med skapandet. 
Exempelvis i tillfälle fem: Jag är mycket fram och tillbaka och känner mig ambivalent, vet inte vart 
min riktning är och känner att jag bara skapar på måfå och utan direkt mening. Detta beror 
troligtvis på att denna låt hade en helt annan utgångspunkt än den jag är van vid i mitt 
komponerande. Jag hade ingen tydlig känslomässig förankring som grundsten i kompositionen.  

Groovet och idén om slagverk i kombination med sång var en idé jag inte kände så mycket för rent 
känslomässigt, den bara ville inte lämna mig även om jag inte hade någon tydlig bild av vad jag ville låten 
skulle förmedla. Det är ovanligt för mig att inte ha ett starkt känslomässigt band till en låt och därför hade jag 
skjutit en del på att jobba med denna låt. Det var svårt att komma vidare – det kändes aldrig särskilt viktigt. 

Detta citat anser jag vara ett av de viktigaste i hela undersökningen, taget ur det första tillfället. Jag 
tror att det har att göra med att jag redan här anar ett problem men inte har mod eller ork nog att se 
sanningen i vitögat. Det finns ett litet band som skulle kunna ses som känslomässigt och det utifrån 
meningen den bara ville inte lämna mig. Jag tolkar detta som en vilja att hitta någonting i låten – 
men jag vet inte vad, något som är intressant att titta på när vi nu vet hur det slutade: 

[…] från början inte hade någon särskild intention med denna låt […] och att den nu kommit att betyda mycket 
för mig. Som om jag inte visste vad jag ville berätta först men har låtit musiken skapa sig själv. 

Jag känner nu hur jag läser min loggbok med kritiska ögon och det är intressant att se hur jag kunde 
överbevisa mig själv på ett sätt, genom att fortsätta med denna låt trots den ytterst lilla värdegrund 
som stycket vilade på. Det bevisar inför mig själv att den minsta bit av kreativ kraft är långt starkare 
än känslor av otillräcklighet och brist på självtillit i mängder, som ju denna kompositionsprocess till 
stor del bestod av. 

Hur påverkar övningar baserade på ACT kompositionsprocessen? 
ACT-övningarnas inverkan på min upplevelse av kompositionsprocessen för Mossa är mindre 
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tydlig än i Tätt. Det är en ganska jämn fördelning mellan det fortgående tillståndet och det 
värdeinriktade tillståndet. Det verkar finnas en smärta som tar lång tid på sig att släppa taget i denna 
kompositionsprocess, en ambivalens som är svår att hantera. Ambivalensen skulle jag säga beror 
mycket på slitningarna mellan två aspekter. Det stora och viktiga målet: konserten och helheten, att 
få mina låtar färdiga och att repa med gruppen, detta i kontrast med kompositionen av Mossa som 
inte hade en lika stark känslomässig förankring inuti mig en stor del av processen. Det blev svårt för 
mig att hantera känslorna som dessa två väldigt sammanlänkande men ändå åtskilda saker 
framkallade hos mig.  

Jag nämner oro över vad andra ska tycka om låten i tillfälle fem, nio, tolv och 13. En 
prestationsångest som verkar vilja ha ett större djup i kompositionen – vad ska folk säga när låten 
inte har någon själ? En tendens till det som skulle kunna bli pretention, en allvarsam syn på musik 
som ovärdig om den bara syftar till något lättsamt, glädje – och detta skulle ske p.g.a. att i så fall 
vara andra till lags. 

Helhetsmässigt igenom processen tycker jag mig se en viss skillnad i inställning, mot det mer 
accepterande hållet i allmänhet. Detta är såklart svårt att se men jag nämner mer tankar om 
helheten, mina värden och mitt musikaliska syfte mot slutet av processen än i början. Detta skulle 
kunna bero på olika saker som t.ex. att jag kom närmare konserten och målet var närmare i sikte. 
Dock känns det logiskt att, eftersom det ofta är den effekt jag kortsiktigt fått av ACT-övningarna, 
borde det också vara så att jag med tiden får enklare att se saker ur ett vidare perspektiv i takt med 
att jag blir mer van vid övningarna. 

Jag verkar ha fått större tålamod med mig själv, vilket kanske ingår under att ha en vänligare 
inställning. Vi kan t.ex. jämföra tillfälle fyra: 

Detta tillfälle var en enda röra. Jag beskriver ilska över att inte ha ordning och inte få saker gjorda, och 
försöker utvärdera olika idéer angående instrumentering och att kanske ändå ha fler instrument med än jag 
tänkt från början. Försökte få ordning på vad jag faktiskt spelat in och förstå vad jag skulle gå vidare med. Det 
slutade med att en grej jag spelat in på piano inte gick att skicka till datorn vilket gjorde mig arg och fick mig 
att ge upp.  

Med tillfälle 13: 
Detta tillfälle präglades till en början av en stark ångest, mestadels över helheten och över vad mina närmsta 
egentligen tänker och tycker om min musik.[…] och beskriver denna dag som någonting långt ifrån min 
verklighet, mina mål, mina värden. Allting är präglat denna dag av hopplöshet – min tilltro till mig själv inom 
uppsatsskrivandet, socialt, musikaliskt, andligt. Gjorde ACT-övningen långsamt och grundligt. Jag beskriver 
det i loggboken som smärtsamt. Efter detta är det värdena som beskrivs och att en ödmjukhet och ömhet infann 
sig inuti inför mig själv och mitt syfte. Jag avslutar loggboksanteckningen med att stapla upp vad jag behöver 
göra just nu, vänligt men bestämt.  

Även om det kan verka opålitligt att jämföra enskilda tillfällen med varandra så tycker jag att de 
representerar olika karaktär som loggboken skiftar mellan från början till slut. Tålamodet är långt 
mycket större mot slutet av loggboken än det är i början. Jag tror att det har att göra med att jag 
börjar förstå att det finns ett större värde i att acceptera hur det känns och tillåta det att finnas än att 
försöka motstå det, då det inte går att påverka. 

Sammanfattning 
När jag började med denna undersökning hade jag en luddig uppfattning om hinder och flöde i mitt 
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komponerande. Jag hade ingen direkt logisk bild av situationen utan ”kände” hindren mer än 
förstod dem. Jag var då även mer inriktad på följden snarare än själva förloppet som jag nu i 
efterhand känner att jag är. Med detta menar jag att i början av processen beskriver jag ofta hur ett 
problem uppstår och lämnar då arbetet. Antingen genom att gå vidare till en annan komposition 
eller genom att helt enkelt avbryta komponerandet. Ett hinder ger mig inget val, jag måste undvika 
det. Under senare delen av undersökningen beskriver jag med ett större lugn de hinder jag stöter på 
som en del i min skapandeprocess. Jag kan gå in i känslan av att det är naturligt, det är en del av 
processen, och jag kan ta mig igenom det genom att tillåta mig att känna obehaget och tillåta det att 
finnas för att sedan se det avta. I slutet av undersökningen kände jag ibland en nyfikenhet inför 
mina känslor. Detta i kontrast till i början av undersökningen då jag ofta beskrev hindren som 
någonting dåligt, farligt och skrämmande. 

Vilka hinder upplevs i samband med kompositionsprocessen? 
Det verkar vara så att känslan av okunnighet, missnöje och nedstämdhet inför min musikalitet 
hänger ihop med liknande känslor i privatlivet, t.ex. som i tillfälle 13 i processen för Mossa: Allting 
är präglat denna dag av hopplöshet – min tilltro till mig själv inom uppsatsskrivandet, socialt, 
musikaliskt, andligt. Det är ingen hemlighet att denna uppsats tar upp ämnen som inte går att 
särskilja som professionella eller privata, de är ofta sammansvetsade. 

Någonting intressant i samband med dessa hinder eller störmoment i processen är vad som får dem 
att hävas. Det verkar finnas tre olika sätt utifrån resultatet av dessa loggböcker:  
1. Den plötsliga vändningen. Detta sker flertalet gånger, bland annat i tillfälle sex i processen för 
Tätt och i tillfälle två i processen för Mosa. Situationen (hindret) är till en början oftast färgad av en 
inställning med låga förväntningar på mig själv, min förmåga, vilket följs av att jag överraskar mig 
själv. Antingen med slumpmässigt skapande eller med ett återupptäckande av något jag mindes som 
sämre. Detta höjer mitt självförtroende och ger mig energi att komma vidare. 
2. Den planerade vändningen. Detta sker då jag tar till någonting jag vet brukar ge mig energi eller 
ork, t.ex. att ringa en vän som tror på mig och peppar mig, som i tillfälle åtta i processen för Tätt. 
3. Värde-vändningen. De gånger då ACT-övningen får mig att inse värdet i att skapa så beskriver 
jag en känsla av värdighet, helhetsperspektiv och ömhet inför mig själv som människa. Detta är inte 
energigivande på samma sätt som i de andra två vändningarna, utan är mer av stillsam karaktär. 
Dock lika mycket en vändning och ett konfronterande av hindret. 

Om jag i Tätt fick prestationsångest över att jag hade en så stark bild av vad jag ville med låten och 
var rädd att inte göra den rätt med mitt hantverk – d.v.s. ett starkt känslomässigt driv och brist på 
tilltro till min förmåga att fullfölja den, så var Mossa den låt jag fick prestationsångest av det 
ombytta scenariot. Jag hade en brist på känslomässigt driv och därmed en osäkerhet i vad syftet var, 
men en tilltro till att mitt hantverk ändå kunde skapa något av värde. I Tätt beror 
prestationsångesten mestadels på att jag haft en idé och en tydlig tanke om vad låten ska förmedla, 
medan prestationsångesten i Mossa verkar handla mer om vad andra människor ska säga om låtens 
värde, då jag själv inte upplevde en känslomässig koppling från start till låten. Hindret: 
undvikandet, beror i båda fallen på prestationsångest, men prestationsångesten grundar sig i två helt 
olika behov. I Tätt: det självförverkligande, och i Mossa: det kommunicerande. 

Jag kan känna att det är värt att nämna att jag blev väldigt nöjd med båda kompositionerna i 
slutändan, trots deras stora olikheter både i grundtanke och utformning. Undersökningen har som 
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ovan nämnt i analysen för Mossa visat mig att den minsta kreativitet kommer övervinna de hinder 
som dyker upp. Det har också varit tydligt genom processen för Tätt att det många gånger kan 
förenkla arbetet att ha ett tydligt budskap att följa, men det kommer fortfarande vara oändligt tungt i 
vissa stunder och det måste också få vara så, för att det handlar om någonting viktigt. 

Hur påverkar övningar baserade på ACT kompositionsprocessen? 
Om vi nu återgår till de två tillstånd jag tidigare namngett som det fortgående samt det 
värdeinriktade så ser vi att i Tätt blir tillståndet generellt sett oftare värdeinriktat i jämförelse med i 
Mossa, där tillståndet i ungefär samma utsträckning är fortgående/värdeinriktade efter ACT-
övningen genomförts. Vi kan undersöka om det finns samband mellan tillståndet efter genomförda 
ACT-övningen, och hur skillnaden på hindren såg ut. I Tätt - en prestationsångest inför låtens värde, 
en rädsla att inte kunna göra låten rätt i brist på kunskap. I Mossa - en brist på känslomässigt värde 
och en prestationsångest gentemot andra människor. Detta tyder på att jag enklare ser ett värde i 
mina självförverkligande mål än i det utåtriktade behovet.  

Det är intressant att se skillnaderna i den effekt som ACT-övningarna ger i sessionerna. Mindfulness 
syftar på, som i bakgrunden nämnt, en icke-dömande medveten närvaro. Prestationsångesten inför 
andra människor verkar minska även om mindfulnessövningarna ju bara behandlar det självvållade 
dömandet. 
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DISKUSSION 
Jag har nu med hjälp av mina frågeställningar undersökt hur kompositionsprocessen påverkas av 
övningar ur ACT. Jag har gått igenom resultatet som visat på prestationsångestrelaterade 
blockeringar i min kompositionsprocess och hur övningarna från ACT påverkat min upplevelse av 
känslomässiga, kognitiva och fysiska förnimmelser. Avslutningsvis kommer jag att gå igenom vad 
resultatanalysen utmejslat och koppla detta till den bakgrundsfakta jag tidigare presenterat. 

Roger Sessions, 1941:  
The inspiration takes the form … not of a sudden flash of music, but a clearly envisaged impulse towards a certain goal 
for which the composer was obliged to strive … (Sloboda 1986, s.115) 

Det är för mig intressant hur tydligt vikten av värderiktningen blir, då att jag läser andra 
kompositörers tankar omkring det egna komponerandet. En tydligt riktad impuls mot ett särskilt mål 
som kompositören måste sträva mot (egen översättning). Det blir väldigt tydligt att denna 
undersökning i slutändan helt och hållet har fått temat värde, så mycket att titeln måste berätta om 
det. Detta är intressant med tanke på Slobodas tanke om att kompositörer sällan talar om sina verk, 
då värdet för dem ligger i att skapa dem. En andlig upplevelse eller en strävan att förmedla ett 
budskap, vad det än är så handlar det om en närvaro och ett nu så starkt och speciellt att det ibland 
kan kännas obehagligt eller rent av farligt att prata om det. Det skulle kanske bryta magin. 

Nog är det logiskt att jag upplever en hel del prestationsångest, som en klockren kandidat till flera 
riskgrupper som studerande, kvinna och med social fobi i bagaget. Det fanns en hel del anledningar 
till att just jag skulle uppleva prestationsångestrelaterade hinder i mitt skapande. Som jag nämnde i 
bakgrunden så påverkar den upplevda graden av exponering prestationsångesten. När man skapar 
musik som ett konstnärligt uttryck, i kontrast till exempelvis beställningsjobb eller för att testa en 
ny teknik, så vill jag hävda att en del av ens identitet blir blottad. Detta bör påverka 
prestationsångesten. Jag tänker t.ex. på de saker som är de djupast rotade psykologiskt och därmed 
blir mest känsliga att få kritiserade. Komposition är inget grundläggande behov som människan har, 
jag skulle påstå att det hellre är någonting som är sammankopplat med identitet, självförverkligande 
och kanske även andlighet. Därmed bör det också vara så att detta påverkar graden av 
prestationsångest, för om min musik inte tas väl emot så finns risken att jag upplever det som ett 
brott mot min identitet.  

Mitt katastroftänkande är ett faktum i båda processerna. Då enstaka moment går emot mig blir mitt 
perspektiv smalare och jag ser fler problem inom flera områden i livet, inte bara i kompositionen. 
Jag förstorar upp problemen och ser det som någonting som aldrig kommer ordna sig. Det som 
ACT-övningarna då främst har gjort är att få mitt perspektiv att vidgas igen. Det jag upplever är 
troligen en kombination av de sex stycken delprocesserna inom ACT, det är svårt att särskilja dem 
då de också går in i varandra och självklart också påverkar varandra. De områden jag sett påverkas 
mest är dock min medvetna närvaro, min acceptans gentemot mina upplevelser och framför allt 
mina mål och min värderade riktning. Sammanfattningsvis skulle jag beskriva processen som att 
ACT har gett mig en ärligare upplevelse, en tydligare riktning och en större ömhet gentemot mig 
själv som människa. När jag valde att göra denna undersökning var min önskan att den skulle ge 
mig en mer behaglig termin än den förväntade, med stress och liknande i backspegeln. Det är 
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omöjligt att säga om det är vad som skett, men det jag kan säga är att jag tycker mig se en 
förändring i min inställning till mig själv. Jag kan i större utsträckning än förut tillåta mig själv att 
ha dagar då ingenting blir gjort, för att allting annat i världen verkar hända inuti mig just den dagen. 
Jag kan lita på att min kropp och min själ har en mening, jag behöver inte utdöma mig själv p.g.a. 
ett sådant tillstånd, jag kan tydligare se att det också så småningom kommer passera, och troligtvis 
sedan återkomma igen. Det är en del i en process som är större och mer kraftfull än de enskilda 
bitarna i sig. 

Att mitt tillstånd efter genomförd ACT-övning i Mossa i ungefär samma utsträckning är fortgående 
som värdeinriktat ser jag som en reaktion på min ambivalens för mitt känslomässiga engagemang 
inför låten i kombination med helhetens värde, som jag nämnde i analysen. I Tätt finns en tydligare 
riktning helt enkelt. I mossa sker fler tvära kast: allting är väldigt viktigt och plötsligt inte viktigt 
alls, vilket också blir svårare att hantera, trots medveten närvaro och självet som sammanhang. Om 
värdet är otydligt så blir helt enkelt processen svårare att hantera. Detta är dock ganska intressant 
då, som nämnt i bakgrunden, högre grad av exponering ger större prestationsångest. Med det sagt 
bör min prestationsångest ha varit högre inför Tätt än inför Mossa under större delen av processen, 
eftersom jag upplevde ett större känslomässigt engagemang inför den. Möjligen pekar detta på att 
jag löper större risk att känna mig utsatt för mina kunskaper och mina praktiska färdigheter hellre 
än mitt konstnärliga driv och emotionella intelligens. 

Helhetsmässigt så verkar mitt arbete med ACT ha påverkat mitt tålamod och jag verkar generellt ha 
ett närmare avstånd till att se varför jag håller på med musik. Detta beror uppenbarligen på att jag 
varje gång jag gör övningarna tydligt påminner mig själv om vad min värderiktning är, det är helt 
enkelt inte svårare än att jag behöver påminna mig om detta kontinuerligt. Min upplevelse är att 
skillnaden är väldigt kraftfull, när jag ser värdet ger det mig styrka att fortsätta. Arbetet med den 
medvetna närvaron gör att jag enklare ser objektivt på det jag känner och upplever, jag behöver inte 
falla ner i förtvivlans avgrund lika ofta när jag tydligare ser mina känslomässiga och kognitiva 
tillstånd som del av en konstant pågående process. Arbetet med självet som sammanhang har varit 
mindre tydligt men jag tycker att det också påverkats av den medvetna närvaron genom att jag hela 
tiden namngett de olika upplevelserna såsom det finns oro och erkänt dem inför mig själv, vilket 
gett distans och objektivitet på ett behagligt sätt. Jag tycker allt som allt att arbetet med ACT har 
gjort mig modigare och fått mig att tro mer på mina förmågor. 

I analysen för Mossa nämner jag en känsla av att idén inte ville lämna mig, en känsla av någonting 
som verkade vilja kommuniceras, men som jag inte kunde förklara i ord, och detta var 
värderiktningen igenom hela kompositionen. Swanwick (1979) skulle nog säga att publiken aldrig 
kommer kunna veta om det som de tar med sig efter att ha hört Mossa är detsamma som jag 
menade, och han har nog rätt när vi talar om det ur en intellektuell synpunkt. Jag skulle dock vilja 
påstå att viss musik, till och med en hel del och däribland stycket Mossa, uttrycker saker som inte 
går att förklara intellektuellt. Jag visste inte innan jag skrev Mossa vad den handlade om, och jag 
har ingen kunskap om det nu heller, däremot vet jag i mig själv att jag hittade rätt tillslut. Jag är 
säker på att människor kommer känna det när de lyssnar på Mossa, även om jag inte vet hur många 
eller vilka. Hur som helst så är den aspekten viktigare för mig än att vi alla ska kunna formulera och 
veta allt innan det ens har hänt, det är en lek och vi fortsätter att utvecklas och förändras. Ibland 
förundras jag över hur stor plats intellektet tar i musiksammanhang.  
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För mig har det känts viktigt att göra detta inte bara för min egen utvecklings skull, utan för jag tror 
att andra också kan ha nytta av att läsa om min upplevelse. Det finns mycket dömande normer inom 
musik och inte minst inom området komposition, många oskrivna regler lever kvar om hur 
komposition bör och inte bör vara. Att försöka sätta ord på hur min musik skapas är något jag varit 
och fortfarande är rädd för att göra, men det har hjälpt mig och fortsätter att hjälpa mig utvecklas. 
Jag upplever att denna studie har fått mig att skapa mer fritt då jag varit tvungen att konfrontera 
rädslor kontinuerligt vilket har ökat mitt mod och i sin tur min motivation. Det är numera med ett 
mer ömsint och respektfullt sätt jag börjar se på min gåva att komponera. 

Slutligen så tror jag verkligen, precis som Steptoe (se bakgrund, prestationsångest), på mer arbete 
inom kognitiv beteendeterapi i samband med utbildning av musiker då det säkerligen skulle kunna 
öka den musikaliska prestationen och livskvalitén för många musiker i framtiden. 
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Bilaga 1: Att vara med tankar och känslor   
Syftet med de här övningarna är att observera och att bli bättre på att känna. Syftet är inte att man 
skall må bättre eller bli lugnare. Syftet är att framkalla en medkännande och vänlig medvetenhet i 
varje upplevelse som kommer till en. Denna bilaga är direkt citerad ur Erenius och Wallengrens 
uppsats (2012). 

1. Sätt dig bekvämt i din stol. Sitt upprätt med fotsulorna mot golvet, med dina armar och ben 
okorsade, och dina händer vilande i knäet. Slut dina ögon försiktigt [pausa 10 s].  

2. Använd några ögonblick för att komma i kontakt med din andningsrörelse och förnimmelserna i 
din kropp [pausa 10 s]. För över din medvetenhet till de fysiska förnimmelserna i din kropp, i 
synnerhet till känslor av beröring och tryck, där din kropp har kontakt med stolen eller golvet 
[pausa 10 s].  

3. För sakta din uppmärksamhet till andningens mjuka höjning och sänkning i ditt bröst. Som 
havsvågor som böljar in och ut på en strand så är din andning alltid där. Notera dess rytm i din 
kropp [pausa 10 s]. Notera varje andetag. Fokusera på varje inandning... och utandning [pausa 10 s]. 
Notera förändringar i dina kroppsförnimmelser när du andas in, och när du andas ut [pausa10 s]. 
Använd några ögonblick till att känna de fysiska förnimmelserna då du andas in, och då du andas ut 
[pausa 10 s].  

4. Det finns inget anledning att försöka kontrollera din andning på något sätt, bara låt andetaget 
andas av sig själv [pausa 10 s]. Så gott du kan, för också över den här hållningen av generöst 
tillåtande och mjukt accepterande till resten av dina upplevelser. Det finns ingenting som skall 
åtgärdas, inget särskilt tillstånd som skall uppnås. Så gott du kan, bara låt din upplevelse vara din 
upplevelse, utan att den behöver vara något annat än det den är [pausa 15 s].  

5. Förr eller senare kommer din hjärna att vandra iväg från din andning till andra bekymmer, tankar, 
orosmoment, bilder, kroppsförnimmelser, planer eller dagdrömmar. Detta är vad hjärnor gör en stor 
del av tiden. När du lägger märke till att din hjärna har avvikit, gratulera dig själv - du har kommit 
tillbaka och är än en gång medveten om din upplevelse! Du kanske vill notera var din hjärna har 
varit? För sedan mjukt din uppmärksamhet tillbaka till förnimmelsen av att andas, in och ut, in och 
ut [pausa 10 s]. Så gott du kan, för in en känsla av vänlighet och medkänsla till din medvetenhet, 
kanske du kan se din hjärnas vandringar som möjligheter till att ge tålamod och mild nyfikenhet till 
din upplevelse [pausa 15 s].  

6. När du blir medveten om kroppsliga förnimmelser, känslor, spänningar, eller andra intensiva 
förnimmelser i en särskild del av kroppen, bara lägg märke till dem, erkänn deras närvaro, och se 
om du ge rum för dem [pausa 10 s]. Försök inte hålla dig fast vid dem eller få dem att försvinna 
[pausa 10 s]. Se om du kan öppna ditt hjärta och ge rum för obehaget, spänningen, och ångesten och 
bara låt dem vara där [pausa 10 s]. Finns det tillräckligt mycket utrymme i dig för att välkomna den 
upplevelsen? [pausa 15 s]  
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7. Se förnimmelserna förändras från ögonblick till ögonblick. Ibland växer de sig starkare [pausa 10 
s], ibland förblir de likadana [pausa 10 s], ibland blir de svagare - det spelar ingen roll [pausa 10 s]. 
Andas lugnt in till, och ut från förnimmelsen av obehag, och föreställ dig att andningen rör sig in till 
och ut från den delen av kroppen [pausa 10 s]. Kom ihåg, din intention är inte att känna dig bättre 
utan att bli bättre på att känna [pausa 15 s].  

8. Om du märker att du inte är förmögen att fokusera på din andning på grund av intensiva fysiska 
förnimmelser av obehag i din kropp, släpp då fokuseringen på andningen och för över 
uppmärksamheten till platsen för obehaget. Rikta mjukt din uppmärksamhet till, och in i obehaget 
och stanna med det, oavsett hur det känns [pausa 10 s]. Ta en titt på det. Hur känns det? [pausa 10 s] 
Återigen, se om du kan ge plats åt obehaget och tillåta det vara där [pausa 10 s]. Är du villig att vara 
med det du har, vad det än är? [pausa 15 s]   

9. Tillsammans med de fysiska förnimmelserna i din kropp kan du också lägga märke till tankar om 
förnimmelserna, och tankar om tankarna [pausa 10 s]. Du kan också lägga märke till att din hjärna 
kan frambringa värderande etiketter som “farlig” eller “blir värre”. Om det sker, så kan du tacka 
hjärnan för etiketten [pausa] och återvända till den nuvarande upplevelsen som den är, inte som din 
hjärna säger att den är, och se tankar som tankar, fysiska förnimmelser som fysiska förnimmelser, 
och känslor som känslor - varken mer eller mindre [pausa 15 s].  

10. För att hjälpa dig att uppleva skillnaden mellan dig själv och dina tankar och känslor så kan du 
namnge tankar och känslor när du lägger märke till dem. Till exempel, om du noterar att du oroar 
dig, säg tyst till dig själv, “oro.... det finns oro”, bara observera oron utan att döma dig själv för att 
du har dessa tankar och känslor [pausa 10 s]. Om du upptäcker att du dömer, bara lägg märke till 
det och kalla det “ dömande.... det finns dömande” och observera det med en känsla av medkänsla 
och vänlighet [pausa 10 s]. Du kan göra samma sak med andra tankar och känslor och bara kalla 
dem planerande, längtan osv, eller vad du upplever. Sätt en etikett på tanken eller känslan och gå 
vidare [pausa 10 s]. Tankar och känslor kommer och går i din hjärna och din kropp. Du är inte vad 
dessa tankar och känslor säger, oavsett hur påträngande eller intensiva de är [pausa 15 s].  

11. Nu kan du sakta vidga din uppmärksamhet så att du även tar in ljuden runt omkring dig... lägg 
märke till din omgivning och öppna sakta dina ögon med avsikten att föra med dig den här 
medvetenheten till det nuvarande ögonblicket och till de kommande stunderna under dagen.  
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Bilaga 2: Att vara med ångest 
Introduktion: Acceptans och villighet är inte känslor utan livshållningar. Acceptans börjar med 
åtagandet att vilja lära sig att acceptera, inte en skön känsla av att lyckas direkt. Impulsen att 
kontrollera och undvika kommer att vara stark även efter det att man börjat acceptera. Jag vill leva 
på ett sätt som innebär att acceptera de upplevelser jag har och att göra det jag måste för att röra 
mig i min värderade riktning – även när tankar och känslor säger åt mig att undvika och kontrollera. 
Denna bilaga är direkt citerad ur Erenius och Wallengrens uppsats (2012). 

Terapeuten läser upp lugnt och mjukt.  

1. I tidigare övningar har vi fokuserat på andning. När tankar, känslor, kroppsliga sensationer eller 
bilder dragit till sig uppmärksamheten har vi försiktigt fört tillbaka fokus till andningen. I denna 
övning kommer vi istället att aktivt och öppet bjuda in oönskade tankar, bilder, känslor och 
kroppssensationer så att du kan träna på att ta emot dem på ett accepterande och medkännande sätt. 
Precis som i övningen med fingerfällan och dragkampen med ångestmonstret uppmuntras du i 
denna övning att luta dig in i obehaget snarare än att kämpa emot. Genom att luta dig in i obehaget 
gör du plats för att uppleva dina tankar och känslor och kroppsliga sensationer som de är och inte 
som hjärnan säger åt dig att de är. Är du villig att göra en övning som hjälper dig att göra det?  

2. Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt upprätt med båda fötterna i golvet och händerna vilande i knät. Låt 
ögonen försiktigt sluta sig [10 sekunders paus].  

3. Ägna en liten stund åt att komma i kontakt med hur din kropp känns. Lägg särskilt märke till hur 
det känns där din kropp kommer i kontakt med stolen och golvet. Lägg märke till hur din andning 
får mage och bröst att häva och sänka sig. Du behöver inte kontrollera din andning, låt bara 
andningen sköta sig själv [10 sekunders paus]. Försök ta med dig denna inställning av acceptans 
och villighet även till resten av din upplevelse. Här finns inget som behöver fixas. Låt helt enkelt 
upplevelsen vara just upplevelse, utan att den behöver vara något annat än just vad den är [10 
sekunders paus].  

4. Det är naturligt att uppmärksamheten vandrar iväg till tankar, känslor, oro, bilder, och kroppsliga 
sensationer. Lägg märke till dessa tankar och känslor, erkänn deras närvaro och stanna hos dem [10 
sekunders paus]. Du behöver inte tänka något annat, få dem att gå bort eller lösa någonting. Så gott 
du kan, låt dem bara vara... ge dig själv utrymme att ha det du har... med en ton av vänlighet och 
medkänsla [10 sekunders paus].  

5. Låt dig själv vara närvarande med det du är rädd för. Lägg märke till tvekan, reservationer, rädsla 
och oro. Lägg bara märke till dem och erkänn deras närvaro, arbeta inte med dem [10 sekunders 
paus]. Se om du kan vara närvarande med dina värden och åtaganden. Fråga dig själv, varför är jag 
här? Vart vill jag gå? Vad vill jag göra? [15 sekunders paus]  
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6. Fokusera nu på tankar eller situationer som varit jobbiga för dig. Det kan vara en specifik 
besvärande tanke, bild, oro eller en intensiv kroppslig sensation [10 sekunders paus]. Flytta varsamt 
och bestämt din uppmärksamhet mot, och in i obehaget, oavsett hur illa det verkar. [10 sekunders 
paus]. Lägg märke till om starka känslor väcks i din kropp, låt dem bara vara som de är, inte som du 
tror att de är, och håll dem bara i medvetandet [10 sekunders paus]. Stanna med ditt obehag och 
andas med det [10 sekunders paus]. Se om du kan öppna dig för det och göra plats för det, acceptera 
det och tillåta det att vara [paus], medan du medkännande uppmärksammar känslan av obehag [15 
sekunders paus].  

7. Om du märker att du spänner dig och kämpar emot det du har, bort från upplevelsen, känns då 
vid det och se om du kan göra plats för det du upplever [10 sekunders paus]. Måste denna tanke 
eller känsla vara din fiende? [10 sekunders paus] Eller kan du ha den, lägga märke till den, äga den 
och låta den vara? [10 sekunders paus] Kan du göra plats för spänningen, obehaget, ångesten? [10 
sekunders paus] Hur känns det verkligen – från stund till stund - att ha dem? [10 sekunders paus]  

Är detta något du måste kämpa med, eller kan du bjuda in obehaget, med villighet säga till dig 
själv: ”Låt mig ha det; låt mig känna det som finns att känna för det är min upplevelse just nu”? [10 
sekunders paus]  

8. Om upplevelsen av obehag växer starkare, erkänn obehagets närvaro, stanna med det [10 
sekunders paus], andas med det, acceptera det [10 sekunders paus]. Är detta obehag något du 
absolut inte får ha, absolut inte kan ha? [10 sekunders paus] Även om din hjärna säger att du inte 
kan ha detta, kan du tänka dig att öppna dig för det och göra plats i ditt hjärta för det? [10 sekunders 
paus] Finns det rum i dig för att känna det med vänlighet och medkänsla gentemot din upplevelse? 
[10 sekunders paus]  

9. Förutom kroppsliga sensationer kan du också lägga märke till tankar som kommer, och tankar om 
tankarna. Om du upptäcker sådana tankar, bjud då också in dem, gör dig själv mjuk och öppna dig 
för dem när du blir medveten om dem [10 sekunders paus]. Du kan också lägga märke till om ditt 
intellekt skapar fördömande etiketter till tankarna, som ”farlig” eller ”blir värre”. Om det händer, 
tacka då bara ditt intellekt för etiketten [10 sekunders paus] och återvänd till upplevelsen, här och 
nu, som den är – inte som intellektet säger att den är – lägg märke till tankar som tankar, känslor 
som känslor, fysiska sensationer som fysiska sensationer – varken mer eller mindre [15 sekunders 
paus].  

10. Stanna med obehaget så länge det drar till sig din uppmärksamhet. [10 sekunders paus] Om och 
när du känner att ångesten och annat obehag inte längre drar till sig din uppmärksamhet, släpp då 
taget om dem [10 sekunders paus]. 11. Sedan, när du är redo, vidga din uppmärksamhet till att 
omfatta ljuden i detta rum [10 sekunders paus]. Ägna en stund åt att bestämma dig för att ta med 
denna stämning av tillåtande vänlighet och självacceptans in i resten av dagen [10 sekunders paus]. 
När du är redo, öppna i lugn och ro ögonen.
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