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Sammanfattning 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) bygger på teorier kring människans tankar, känslor och 

beteenden. Det är ett samlingsbegrepp för metoder som utformats för att hjälpa människor att 

förändra problematiska beteenden. Inledningsvis sammanfattas de begrepp som är relevanta 

för studiens syfte. Statistik visar att psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos klassiska 

musiker. Syftet med studien var att undersöka hur KBT kan användas för att uppnå 

ändamålsenliga beteenden i musikalisk övning och fungera som ett hjälpmedel för att hantera 

problem. Studien byggde på en hermeneutisk grund. Materialet bestod av självobservationer 

från instudering av Mendelssohns violinkonsert. Dessa tolkades ur ett KBT–perspektiv för att 

besvara syftet. I resultatet visas integrerandet av KBT–interventioner i form av konkreta 

exempel där interventionen utformats för att bemöta ett problem i instuderingen. I studiens 

diskussion analyserades resultatet i form av vilken effekt KBT–interventionerna haft i den 

musikaliska övningen.  

 

Nyckelord: kognitiv beteendeterapi, musikpsykologi, KBT, mindfulness, prestation, 

Mendelssohn, violinkonsert 
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Abstract 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is based on theories about thoughts, feelings and 

behaviors. It’s a collective term for methods that serve the purpose of helping people with 

problematic behaviors. In the introduction the relevant concepts for the study are summarized. 

Statistics show that mental distress among classical musicians is common. The purpose of the 

study was to examine how CBT can be applied in order to reach effective behaviors in 

musical practice and serve as a tool for managing problems. The basis of the study was 

hermeneutic. The material consisted of self-observations from the study of Mendelssohn 

violin concerto. These were analyzed from a CBT-perspective to answer the purpose. In the 

result the integration of CBT-interventions can be viewed in terms of concrete examples 

where the interventions have been formed to respond to a problem in the practice. In the 

discussion of the study the result has been analyzed according to what effect the CBT-

interventions have had in the musical practice.  

 

Keywords: cognitive behavioral therapy, music psychology, CBT, mindfulness, performance, 

Mendelssohn, violin concerto  
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1 Inledning 

”Man will become better when you show him what he’s like” (A. Tjechov)  

 

Detta bevingade citat av den ryska författaren Anton Tjechov skapar atmosfär för 

filosofiska funderingar. Det ger mig en konstruktiv känsla av självtillit och möjlighet 

att hitta rörelse och riktning mot en fördjupad förståelse kring hur jag fungerar. Det 

skapar förutsättningar för att kunna förändras och ta sig dit man vill. 

I den här reflekterande självstudien om instuderingsprocesser undersöks de tankar, känslor 

och fysiska förnimmelser jag upplever i specifika övningssituationer. Att vara musiker kräver 

många timmars arbete ensam i ett övningsrum. Inre motivation och konstnärlig drivkraft är 

essentiellt för att kunna genomföra den övning som krävs för att kunna prestera musikaliskt. 

Vägen dit kan vara slingrig med många utmaningar. En av dessa är bemötandet av svåra inre 

upplevelser som blockerar det konstnärliga uttrycket och förmågan till koncentration. 

Bristande förmåga att hantera oönskade upplevelser tenderar att skapa onda cirklar och 

beteenden som inte fungerar. Kunskaper från kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till 

hjälp för att skapa funktionella beteenden. En ökad förståelse kring sinnet kan skapa möjlighet 

att förhålla sig till störande tankar som hämmar förmågan till fokus. Detta är viktigt för den 

receptivitet som behövs för att kunna bearbeta information för att utvecklas musikaliskt.  

Enligt Shaw Roberts (2019) är psykisk ohälsa hos yrkesmusiker ett område som behöver 

uppmärksammas. Undersökningar av Help Musicians UK visar att:  

• 65% av yrkesmusiker har upplevt en depression (tre gånger högre än övriga 

befolkningen) 

•  71% av yrkesmusiker har upplevt ångest och panikattacker.  

Yrkesgruppen placeras på topp fem att lida av psykisk ohälsa. Intressant och hoppingivande 

är att samma studie visar att musiker också tillhör gruppen som är mest nöjd med sitt arbete 

(Shaw Roberts, 2019). 

1.1 Beteenden  

Beteenden förekommer både externt och internt. Yttre beteenden är för omgivningen 

observerbara handlingar, exempelvis om en musiker övar långsamt eller fort, slarvigt eller 

noggrant, står eller sitter. Tankar, känslor och fysiska förnimmelser är inre beteenden. Dessa 

är tätt sammankopplade med varandra och det är inte möjligt att klargöra exakt hur denna 
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sammankoppling fungerar. Inre beteenden blir mer begripliga om de bryts ner i mindre 

komponenter. Det man kan säga är att de verkar tillsammans kring teman, en glad känsla 

innebär glada tankar, rädsla förekommer tillsammans med fysiska förnimmelser för att rädda 

oss från fara (Kåver, 2016).  

Nedan beskrivs grundläggande inre mentala händelser: tankar, känslor och fysiska 

förnimmelser.  

 

Tankar 

 

”Jag måste skärpa mig och öva mer” 

”Hur ska det gå på provspelningen nästa vecka?” 

”Jag är så duktig, det kommer gå bra för mig!” 

”Det går inte, jag kan inte!” 

Hjärnan bearbetar konstant ett oavbrutet flöde av information. Den har i uppgift att registrera 

och tolka sin omgivning som tar sig uttryck i tankar. Ofta används den språkliga delen av 

hjärnan och tankarna formas i ord men de förekommer också i bilder. Tankar i sig är en form 

av beteende. De kan ha stor inverkan på vad vi gör och inte gör i form av yttre beteenden. 

Detta konstanta flöde innehåller tankar som är så frekventa att de inte väcker någon särskild 

uppmärksamhet. För en person med dåligt självförtroende kan ”det går inte, jag kan inte!” 

vara ett sådant exempel. Om vi är uppmärksamma är det ingen större konst att upptäcka dessa 

automatiska tankar. I KBT läggs stor vikt på att synliggöra tankar och analysera hur de 

påverkar vår syn på omgivningen. En persons tolkning stämmer inte alltid överens med 

verkligheten. Genom att öva på att betrakta våra tankar utan att reagera är förhoppningen att 

förstå när tolkningen orsakar oss onödigt lidande. När man ”tänker på de egna 

tankeprocesserna” betraktas sinnet ur ett så kallat metakognitivt perspektiv (Kåver, 2016). 

 

Känslor 

En känsla är ett psykiskt tillstånd. Känslor kategoriseras som negativa och positiva. Rädsla, 

sorg, ilska, skuld, skam, avsky och förakt tillhör de negativa. Kärlek, glädje, attraktion, 

nyfikenhet, upphetsning, entusiasm och stolthet de positiva. Hur vi upplever känslor är i 

relation till våra mål och värderingar. Negativa om vi blir hindrade att nå dit vi vill, positiva 

om vi når dit vi vill. Eftersom känslor är starkt sammankopplade med tolkningen om hur det 

går för oss i relation till mål och värderingar är kärnan i känslan att få oss att agera. Den har 

en stark funktion och riktning, dess impulser konkurrerar ofta ut andra processer, exempelvis 

tankar. Känslor har stor makt och är oerhört viktiga för oss. Däremot är det gynnsamt att vara 

medveten om när denna kraft inte hjälper oss. Känslor är också komplexa och kan vara svåra 

att förhålla sig till. När vi blir emotionella försvagas förmågan att förhålla sig rationellt till 
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sina upplevelser. Detta tar sig ofta uttryck i upplevelsemässigt undvikande, vilket inom 

psykologin betraktas som en huvudsaklig komponent för psykiskt lidande. Exempelvis ångest 

är ett tillstånd vi vill undvika, tillståndet är en kombination av negativa känslor och har sina 

rötter i ”fight and flight”-mekanismen. För att demonstrera känslans kraft beskrivs kortfattat 

denna mekanism nedan:  

  

När vi ställs inför livshotande situationer måste vi vara uppmärksamma. Detta har vår hjärna 

hjälpt oss med. Vi är utrustade med amygdala som signalerar fara via rädsla. För att garantera 

en reaktion är rädsla en av de mest svårstyrda känslorna. Att motstå fight and flight är och ska 

vara mycket svårt. Människohjärnan kan koppla vad som helst till fara. Mekanismen aktiveras 

även i situationer som vi tolkar som farliga men som i verkligheten inte utgör något hot. Det 

kan liknas vid ett brandlarm som går igång av lite stekos. Det är svårt att fortsätta med det 

man höll på med när hjärnan signalerar livsfara och andra intryck än de kopplade till hotet 

elimineras. Ett exempel är vid rädsla för att misslyckas. Under övning av en svår passage blir 

finmotoriken svår att nå när adrenalin utsöndras vilket gynnar stora hastiga rörelser för att 

kunna undfly det farliga. En bristande medvetenhet kring detta gör att flyktbeteenden 

utvecklas som tar oss ifrån hotet trots att det bara finns i vår fantasi. Om vi lyckas komma 

undan det farliga så belönas och återupprepas beteendet. Kopplingen att agera på rädsla stärks 

alltså i relation till det farliga. I en faktisk livshotande situation innebär det att vi vid nästa 

fara är än bättre på att sätta oss själva i säkerhet, i övningsrummet däremot leder det till 

undvikande av det som skrämmer oss och vi blir hindrade att göra det vi egentligen vill. Detta 

har att göra med betingning som beskrivs under rubriken exponering (Kåver, 2016).      

Förstärkningen vi upplever när vi flyr obehag för att genast må bättre är mycket stark, det är 

inte meningen att bekämpa denna mekanism fullständigt, men när den hindrar oss att leva de 

liv vi vill leva behöver den en kraftig broms. Förståelse för känslans funktion stärker 

möjligheten att välja hur vi ska agera på det vi känner. Kunskapen som ligger till grund för 

detta kallas emotionsteori. Modellen beskriver hur känslor framkallar olika impulser till 

beteende. En bristande medvetenhet kring detta kan innebära att vi agerar oklokt på en känsla. 

Reglering (beskrivs under rubriken känsloreglering) kan hjälpa oss att undvika oönskade 

konsekvenser. Ur en musikers perspektiv kan t.ex. obehagliga känslor leda till att vi p.g.a. 

rädsla för misslyckande inte gör det vi vill, exempelvis att öva på något svårt. Känslorna 

karaktäriseras av fysiska förnimmelser, hur vi tolkar dessa bidrar till perceptionen av vilken 

känsla det är vi upplever (Hayes, et.al., 2012).  

Fysiska förnimmelser  

Kroppen är ett oerhört reaktivt system som svarar på omgivningen. Vi kan känna obehag i 

form av hjärtklappning om något gör oss rädda. Tycker vi att allt är som det ska känner vi 

trygghet och behagliga sensationer. Hur vida vi upplever behag eller obehag innebär 

identifiering av positivt och negativt, vilket har stor påverkan på hur vi beter oss, både i den 

inre och yttre världen (Kåver, 2016).   



 4 

 

1.2 Kognitiv beteendeterapi (KBT)  

Vi är ”människan som vet, att hon vet”. Att söka förståelse för sinnet sträcker sig lika långt 

tillbaka som människans första kulturer. Redan under antiken utvecklade filosofer tankesätt 

som fortfarande finns i referensramen för dagens betraktelser. Det är en stor uppgift att förstå 

vår hjärna, ett arbete som lett fram till de kunskaper vi har idag. Den kognitiva 

beteendeterapin har kommit långt i denna process. Mycket finns att vinna på att ta del av vad 

forskningen säger. En motivering är att vidmakthållandet av psykiskt lidande beror på just 

bristande förmåga att finna funktionella sätt att bemöta tankar och känslor (Kåver, 2016). 

1.2.1 Vad är kognitiv beteendeterapi? 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är att betrakta som ett samlingsbegrepp för flera olika metoder 

i avsikt att hjälpa människor med olika problem. Detta görs inom ramen för givna teoretiska 

system. Förhoppningen är att personen ska kunna ta hjälp av redskap som tack vare 

evidensbaserad forskning etablerats som legitima metoder för att främja ny inlärning av 

beteenden. I KBT eftersträvas att göra människans fungerande begripligt genom ett 

vetenskapligt biologiskt och psykologiskt perspektiv. Stor vikt läggs på prövning av metoder 

för att finna sätt att bearbeta problematik (Kåver, 2016).  

 

Det latinska ordet cognito betyder undersökning eller inlärning vilket förklarar det 

etymologiska ursprunget för K i KBT. Kognitioner omfattar i princip all mental aktivitet i 

hjärnan så som, verbala tankar, uppmärksamhet, problemlösning, mentala bilder för att nämna 

några. KBT bygger på teorin om att beteenden är inlärda (inlärningsteori), därav bokstaven 

B. Med beteenden menas utöver yttre handlingar också inre upplevelser som tankar, känslor 

och fysiska förnimmelser. Den kunskapsplattform KBT erbjuder innebär möjlighet till 

förändring. Målet är att hjälpa och behandla människor enligt terapimodeller (terapi, grekiska 

bota) därav bokstaven T. Detta kan inge ett nytt konstruktivt perspektiv av att förändring är 

möjligt. Ett mer flexibelt förhållningsätt till upplevelser gynnar inlärning av nya beteenden. 

Genom att ta del av kunskap om kognitioner (vilka gäller alla människor) utmanas den egna 

tolkningen och tendensen att mystifiera sina problem. Målet är helt enkelt att påvisa möjlighet 

att påverka sin situation. Inlärningsteori är en omfattande kunskap som vuxit fram ur 

kognitionsforskning. Ämnesområdet är dock för komplicerat att beskriva i detalj inom ramen 

för denna uppsats. Sammanfattningsvis ligger inlärningsteori till grund för möjligheten att 

analysera sina beteenden och hur vi kan hitta sätt att fungera som tar oss i den riktning vi vill 

(Hayes, et. al., 2012; Kåver, 2016).  

1.2.2 Inriktningar inom KBT 
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Tillvägagångssätten inom KBT är många. Det är en flexibel väg som bygger på en gemensam 

grund. Olika metoder har inspirerats av varandra och utmynnat i betoningar på vissa moment 

och dragning till olika perspektiv. Nedan beskrivs två sådana inriktningar som bygger på 

samma kunskapsgrund, dessa är Acceptance Commitent Therapy (ACT) och Mindfulness-

based Cognitive Therapy (MBCT).  

Acceptance Commitment Therapy (ACT) 

ACT har utvecklats av psykologiprofessor Steven Hayes med forskarteam i USA (Kåver 

2016). Inriktningen fokuserar t.ex. på hur människans avancerade kognitiva förmågor dels 

kan leda till otroliga framsteg men att dess funktioner också kan förorsaka psykiskt lidande. 

Vår språkliga hjärna och hur den interagerar med omgivningen är ett exempel på detta 

(Hayes, et. al., 2012).  

Den språkliga hjärnan 

Just eftersom våra avancerade förmågor betraktas som så användbara kan det vara svårt att ta 

ett steg tillbaka när exempelvis problemlösande och viljan att ”ta bort” obehag arbetar emot 

oss. Förmågan att betrakta sina tankar på en metakognitiv nivå och se dem för vad de är 

(mentala händelser) är viktigt för att inte fastna i tolkningen av vad orden säger oss.  

Oönskade påträngande tankar för sig själva behöver inte vara ett problem. Lidande uppstår 

vid undvikandet av det tillfälliga obehag en tanke ger oss, alltså tolkningen av tanken och de 

strategier vi tar till för att göra oss av med den (Hayes, et. al., 2012).   

Inom ACT eftersträvas ett nytt perspektiv gentemot tankarna. Övningar har utformats för att 

utveckla denna förmåga. Exempel på detta beskrivs under rubriken Praktisk tillämpning.   

Acceptans 

Undvikandebeteenden vidmakthåller lidande. Därför är förhållningssättet till obehagliga 

företeelser av stor vikt för utveckling. Villighet att acceptera inre upplevelser som de är, utan 

att förändra eller undvika innebär paradoxalt nog en förutsättning för förändring. Detta 

innebär inte att man ställer sig likgiltig inför sina upplevelser, inte heller innebär acceptans 

passivitet. Kärnan är att se verkligheten för vad den är och handla därefter. Acceptans öppnar 

i sin tur upp för flexibilitet och ökad förståelse kring hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till 

både den inre och yttre omgivningen (Hayes, et. al., 2012).   

 

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) 

Inom all form av KBT är mindfulness en viktig komponent. En gemensam grundpelare är att 

kunna betrakta sina tankar med distans och inte nödvändigtvis som direkta fakta. Vilka 

verktyg kan användas för att få fatt på tankar som får oss att må dåligt? Mindfulness är ett 

utmärkt alternativ, likaså handlingskraftigt då det fokuserar på den direkta upplevelsen 

snarare än att gräva efter orsaker till problem i personens historia (detta kan lätt leda till att 
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man fastnar i sina tolkningar av en situation, vilka kanske rent av är felaktiga). Kartläggning 

av vilka tankar som cirkulerar är grundläggande för att kunna påverka sina upplevelser 

(exempelvis av övning) och därav kunna ta steg i den riktning som önskas. För att kunna veta 

vad vi ska acceptera eller förhålla oss flexibelt till (beskrivning ovan) behöver vi den 

medvetna närvaron. Forskning visar att mindfulness kan förändra hur hjärnan fungerar vilket 

indikerar på dess potential att påverka människans tankar, känslor och beteenden. Många 

studier talar för positiva effekter av mindfulness (Nilsonne, 2016). Det är dock möjligt att 

mindfulness kan ha negativa effekter, detta på grund av att utövandet kan innebära kontakt 

med svåra upplevelser (Gruman, 2020). Dessa bieffekter är dock i de flesta fall temporära och 

att betrakta som en del av processen (Nilsonne, 2016).  

Uppmärksamhet 

Vår förmåga att rikta uppmärksamhet är ett kraftfullt verktyg för att forma våra liv. Vi har två 

lägen för uppmärksamhet; automatisk och viljestyrd. Orden indikerar på alternativens 

inverkan. Vid varje ögonblick finns oändligt många möjligheter att rikta uppmärksamheten. 

Men likaså är den påverkad av vad som händer omkring oss.  

Ett exempel på samspelet mellan automatisk och viljestyrd uppmärksamhet:  

En musiker har konsert och hör falska toner. Reaktionen är att snabbt justera, en impuls att 

förändra. Hon står sedan i övningsrummet med erfarenheten av konserten i åtanke och 

bestämmer sig för att rikta uppmärksamheten utåt mot ljudet av de toner som behöver 

korrigeras. Chanserna ökar att spela rent om uppmärksamheten stannar just i nuet av vad 

hörselsinnet säger henne. Efter ett tag drar den automatiska uppmärksamheten iväg tankarna 

till hur det ska gå på nästa konsert. Sinnet fylls av oro i form av prestationsångest. Ältande 

innebär lämnandet av den målmedvetna, avsiktliga och flexibla uppmärksamhet som skulle 

hjälpa henne att förändra de falska tonerna. Efter ett tag märker hon att dömandet av hur bra 

eller dåligt gehör hon har nu dominerar sinnet istället för att objektivt lyssna. Därefter 

bestämmer hon sig för att återgå till vad hon hör om och om igen. Hon reagerar på den yttre 

informationen snarare än till den inre värderande rösten.  

Uppmärksamheten gav möjligheten att stanna kvar i sinnesintrycket av att en ton är falsk och 

därav utgå från nödvändig information till förändring samt särskilja denna information från 

det vidare bedömandet av oss själva. Sammanfattat är det viktiga att upptäcka tankemönster 

som vi ofrivilligt dras med i för att kunna välja en annan riktning (Nilsonne, 2016;  

Felbedömning av situationer 

Mindfulness påverkar aktiviteten i prefontal cortex. Denna främre del av hjärnan ansvarar för 

explicit mänskliga förmågor; att koppla samman stimuli till oss själva, skapa en tolkning av 

vad vi känner och funktionen att rationellt betrakta sina inre upplevelser (Nilsonne, 2016, s. 

54–55). Vår hjärna är expert på betingning därför finns en risk till förvrängda tolkningar av 

händelser, exempelvis då rädsla inte är adekvat i relation till situationen. När vi spelar falskt 
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och bedömer oss själva som dåliga är prefontal cortex aktiv. Studier visar att våra tolkningar 

kan påverkas av mindfulness. Felbedömningar kan därför förändras. Den distans som uppstår 

förändrar attityden till tankar. Bara för att vi tänker att något är dåligt eller farligt betyder inte 

att det är så. 

1.2.3 Ändamålet med KBT 

KBT är en aktiv behandlingsform, vilket innebär att förändring ligger i vad som ska göras inte 

enbart att samtala om problemen. Möjlighet till förändring är utgångspunkten. Förändring kan 

vara knepig, tillvägagångssätten kan upplevas som motsägelsefulla och utmana personens 

åsikter om sitt fungerande. Det kan exempelvis innebära en konfrontation med att vissa 

beteenden inte fungerar. Förståelsen sträcker sig förbi den intellektuella förmågan. Insikt ska 

bygga på konkreta beteendeförändringar genom prövning och träning. Struktur i KBT är 

mycket viktig för att nå målet att minska lidande och höja funktionsnivån. 

Struktur 

KBT innehåller många delmoment och verktyg för att kunna nå sina mål. Mycket nerskalat 

kan man beskriva de två grundläggande momenten såhär: 

• Kartläggning av problemet genom en beteendeanalys. Utformning av värderad 

riktning. 

• Omprövning av beteenden genom funktionell analys för att kunna röra sig i 

den värderade riktningen.  

 

 För att få grepp om vilka interventioner som kan vara till hjälp för en persons problem 

diskuteras vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som exempelvis ett destruktivt 

beteende har. Kartläggningen fokuserar inte endast på att beskriva problemet separat utan 

också dess funktion i en kontext. Ett exempel är hur undvikande används för att fly obehag. 

Den långsiktiga konsekvensen av undvikandebeteende är att obehaget uppkommer mer 

frekvent.   

Genom en beteendeanalys ökar förståelsen för vilka beteenden som behöver tränas. Exempel 

på detta kan vara förmågan att reglera känslor, att stanna i nuet eller utveckla distans till 

tankar. Den praktiska tillämpningen av KBT bygger på eget ansvar, därför kan man med hjälp 

av litteratur ta till sig övningar. Utan konkreta uppgifter i praktiken är det inte möjligt att 

förändra sina beteenden. Det räcker inte att enbart läsa om problemen, inlärningen behöver 

vara erfarenhetsbaserad.  

1.2.4 Praktisk tillämpning av KBT  

Nedan följer i förenklat format hur momenten i punkterna ovan struktureras för att en person 

ska kunna ta till sig KBT.  
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Psykoedukation  

För att känna tilltro till att KBT fungerar behövs förklaringar. Förutfattade meningar om 

förändring av problem bemöts med kunskap om det mänskliga fungerandet. Exempel på detta 

är grundläggande kunskap om kognitionsteori (tankar, känslor och beteendens funktion). En 

person som har ångestproblematik får t.ex. lära sig om fight- and flight mekanismen. Med en 

kunskapsbas att utgå ifrån kan man inta ett mer objektivt perspektiv gentemot sig själv. 

Genom förståelsen av att känslor och tankars funktion är allmänmänskligt kan metoderna 

upplevas som adekvata och möjliga.   

Problemformulering 

För att avgränsa ett område att arbeta med formuleras en lista av personens upplevda problem. 

En punkt kan exempelvis vara: Jag skjuter upp övningen eftersom jag är rädd för att 

misslyckas.  

Självobservation  

För att få en överblick av en persons beteenden används registreringsformulär. Under en 

aktivitet registrerar man kognitioner, exempelvis: tankar, känslor och handling (beteende). På 

så sätt upptäcks kognitiva mönster. Syftet är att upptäcka dysfunktionella beteenden. Det 

omfattar exempelvis en förståelse för eventuella överskott– underskott, vilka förmågor som 

behöver förbättras, kartläggning av automatiska tankar och undvikandebeteenden. I samband 

med att man betraktar observationen intas automatiskt ett metakognitivt perspektiv, vilket 

underlättar för att ta ett steg tillbaka och förstå en funktionell analys av innehållet. 

Analys av självobservation och copingstrategier 

Genom en beteendeanalys ställs frågan vilka tanke– och känslomönster en person har samt 

vilka strategier som används för att hantera problem (ofta är dessa undvikandebeteenden). 

Exempel: 

Fråga: Vad gör jag när jag får självkritiska tankar under övningen?  

Copingstrategi: Jag försöker neutralisera dem genom att prova positiva tankar, men de 

självkritiska tankarna vinner ändå.  

Ovan illustrerar ett typexempel på strategin att försöka bekämpa tankar. Tyvärr fungerar inte 

alltid detta och uppmärksamhet går förlorad till en onödig strid. Det är en djupt rotad funktion 

att vilja undvika obehag. En funktionell analys kan göra de egna handlingarna mer begripliga. 

Det innebär att man lär sig om vilken funktion beteendet som används har. Det är viktigt att 

observera dessa för att upptäcka mönster och fällor man brukar trampa i. Nästa steg är att 

avgöra vilka alternativa strategier som behöver tränas upp och användas istället för  

undvikandebeteenden. Det kan innebära att trots motstridiga känslor ta sig an de beteenden 
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som fungerar (från exemplet ovan kan det vara att stå ut med obehaget istället för att försöka 

ta bort det) Parallellt med detta ifrågasätts tankemönster och känsloreglering tränas.  

 

Processen (att analysera självobservation och diskutera copingstrategier) leder till att 

överskott- och underskottbeteenden klargörs, alltså det man gör för mycket eller lite av i 

relation till problemet. För personen i exemplet som kritiserar sig själv kan det handla om för 

högt ställda krav och att inte kunna hantera de känslor som uppstår när man inte lever upp till 

dessa.  

1.2.5 Praktiska tillämpningar i form av interventioner 

 

Problemformuleringen och analys av självobservationer leder fram till beslut om vilka 

interventioner som är adekvata i relation till problemet. Interventionerna måste vara positivt 

förstärkande. Det innebär att en handlings utkomst är i linje med något vi vill ha, alltså är det 

viktigt att en övning får en positiv koppling så småningom. Detta är en grundpelare inom 

inlärningsteorin. Om inte det sker riskerar beteendet att släckas ut. Struktur är viktigt för att 

säkra effekten av interventioner. Det är viktigt att uppgifter planeras medvetet, inte att de 

endast sker när personen får lust. I och med detta tränas man i att inte använda sig av för 

undvikande– och flyktbeteenden.  

Beteendeexperiment 

Ett beteendeexperiment handlar om att prova nya beteenden. Att få nya perspektiv på ett 

problem är ett av flera syften. Vidare är målet att (på ett praktiskt plan, inte i form av ältande) 

ifrågasätta övertygelser. En musiker som fastnat i en rigid uppfattning om att det bara finns ett 

rätt sätt att öva på kan ifrågasätta den dysfunktionella låsningen genom att medvetet testa 

andra beteenden. Förståelsen för hur man påverkas av sina beteenden (och dess utfall) i en 

viss situation ger möjlighet att kunna avgöra vilka förmågor som behöver tränas. Principen är 

att främja ny inlärning genom handling. När erfarenhet skapas genom praktik blir förmågan 

att använda sig av nya beteenden förankrad på ett djupare plan jämfört med när problemet 

enbart diskuteras i teorin.  

Känsloreglering 

En del av psykoedukationen är att lära sig om känslor och hur de påverkar vårt fungerande. 

Alla känslor bär på en impuls till handling. För att kunna reglera dem behöver vi ha en viss 

förståelse för vad det innebär. Genom att acceptera och vara medvetet närvarande i sina 

känslor (utan att döma) minskar risken för en destruktiv handling. En klarare bild av känslan 

kan få den att verka mindre diffus och skrämmande. Denna kan skapas genom att exempelvis 

benämna känslan, beskriva hur den känns och vilka tankar den inger.  

För att inte i onödan agera på en känsla kan man exempelvis helt enkelt stoppa beteendet som 

är kopplat till känslan (trots det obehag som medföljer). Det innebär kanske att göra tvärtemot 

vad känslan säger åt oss att göra. De fysiska reaktionerna på rädslan kan underlättas genom att 
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andas och medvetet slappna av. Innan man bemöter rädslan igen kan det vara bra att 

neutralisera sinnesstämningen genom att omfokusera, tänka på något helt annat (exempelvis 

hur rummet ser ut). Sedan styrs uppmärksamheten medvetet tillbaka till den tidigare 

situationen. Det långsiktiga målet är att lära sig att låta värderingar styra beteenden, inte 

enbart känslorna.  

Grundläggande för att kunna hantera rädslor är att vi klarar av att befinna oss i dem (särskilt 

när vi är oberättigat rädda). Under nästa rubrik beskrivs hur man kan exponera sig för känslor.  

Exponering 

Exponering handlar om att utsätta sig för situationer man är rädd för men på ett nytt sätt. 

Syftet är att sluta fly från obehaget och istället använda sig av nya funktionella färdigheter för 

att hantera situationen. Förhoppningen är att personen upptäcker att rädslan efter en tid 

klingar av eller går att hantera. Rädslor kan uppstå i vilken situation som helst och kan ha en 

sådan kraft att personen slutar göra det hon vill för att undvika obehag. Målet med exponering 

är inte att radera rädslan utan att kunna göra det man vill med hjälp av nya sätt att bemöta 

situationen på ett nytt sätt. 

Det är viktigt att använda exponering på rätt. Om exponeringen för den specifika rädslan görs 

fel (exempelvis att personen diskret undviker sin reaktion) så kan rädslan få ytterligare fäste. 

Detta har en biologisk förklaring i form av ett arv människan bär med sig från den tid då vi 

var ständigt utsatta för livsfara. Kortfattat innebär det att när vi lär oss att något är farligt blir 

vi rädda. En situation förknippas med en viss känsla, det är detta som kallas betingning. 

Lyckas vi ta oss ifrån det vi är rädda för så stärks betingningen och vi upprepar det beteende 

som fungerat. Nästa gång är vi än snabbare med att reagera, en förmåga som är mycket 

användbar vid faktisk fysisk fara. Det unika mänskliga, att betingning går över alla gränser är 

vår framgång och akilleshäl. Det primitiva systemet som säkrat vår överlevnad slutar vara en 

tillgång när det triggas i situationer som inte är farliga. Mötet mellan det primitiva och vår 

avancerade tillvaro behöver uppmärksammas. Vi behöver använda våra resurser klokt för att 

hitta en balans i detta system.  

Intentionen med exponering 

Habituering och acceptans – man vänjer sig vid reaktionerna utan att fly undan dem. 

Utsläckning – man inser att den förväntade faran inte inträffar (alltså motsats till förstärkning 

av betingning som beskrevs ovan).  

Kognitiv omstrukturering – man tänker annorlunda kring situationen. Rigida föreställningar 

luckras upp. Det blir lättare att lyckas med känsloreglering.  

I relation till musik och övning utvecklar förstås musikern ett invecklat nät av beteenden. 

Särskilt med tanke på hur mycket tid det finns att tänka i ensamhet i övningsrummet. Det är 
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sannolikt att både önskvärd och icke-önskvärd betingning uppstår. Kravet att prestera kan 

skapa rädsla och låsning i samband med moment i övningen. Att på rätt sätt utsätta sig för 

rädslan kan luckra upp beteenden om vi lär oss tolka situationen annorlunda. Det primära är 

dock inte att helt ta bort rädslan! 

Exempel på exponering: 

• Välj en situation som är obehaglig 

Ex: Jag är rädd för att spela falskt och slarvigt i passagen. 

• Utforma en exponering för detta.   

Ex: Spela medvetet falskt och gör fel stråk.  

Exponering för tankar 

Om tankar med negativt innehåll frekvent förkommer som ”stör” koncentrationen använder 

personen sig av neutraliserande tankar för att stöta bort obehaget som exempelvis en 

självkritisk tanke inger. Detta befäster dock flykten från tankarna; de får ytterligare fäste i 

längden. Genom en medveten exponeringsövning är det möjligt att träna på att bemöta 

tankarna utan undvikandebeteende. De störande tankarna kan exempelvis skrivas ner för att 

förtydligas. Målet är att övningen ska leda till habituering. Tankarna ska bemötas på nya sätt, 

görs inte detta så kan det icke-funktionella beteendet befästas ytterligare. 

Exponering för känslor 

Känslor har olika triggers. Ett sätt att exponera sig för känslor är att aktivt tänka på ett 

scenario som utlöser rädsla. Man tänker medvetet på scenariot och använder sig av 

strategierna som beskrivs under rubriken känsloreglering för att etablera ett nytt beteende.  

Defusion 

Kognitiv fusion är när vi blir insnärjda i sinnet och fastnar i vad det säger oss utan förmåga att 

ta in annan information. Det uppstår vid fasthållandet av specifika tankemönster som vi på ett 

eller annat sätt lärt oss är ”rätt”. När tankarna handlar om oss själva och vår inre värld är det 

inte alltid till fördel att lyssna på vad de verbala processerna säger oss. Det beror på att våra 

inre föreställningar om oss själva inte kan prövas på samma sätt som saker i det yttre. 

Tolkningar är godtyckliga och när den kognitiva fusionen är i negativ bemärkelse behöver vi 

kunna öppna upp för andra beteenden. Begreppet defusion har utvecklats för att främja 

öppenhet mellan sinnet och direkta erfarenheter. Det syftar till att tydliggöra distinktionen 

mellan vad tankarna säger oss att de är och vad de faktiskt är. Att synliggöra insnärjning i 

språksystemet innebär möjlighet att minska inre verbala processers direkta uttryck i 

beteenden, alltså att luckra upp relationen mellan tanke och handling. Interventioner används 

för att undvika oönskade tillstånd som orsakas av att omedvetet bli meddragen i tankarna och 
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reagera utan kognitiv flexibilitet. För att träna sig i att upptäcka förvrängda tankar och se de 

som en process istället för att nitiskt lyssna till dess innehåll används i ACT 

defusionsmetoder. Nya beteenden utvecklas genom exponering för nya erfarenheter att 

förhålla sig till tankeinnehållet. Förhoppningen är att inte direkt tro på orden samt befria dem 

från negativ kraft. Trots allt är ord bara ord, konstgjorda symboler människan skapat. 

Meningen är inte att helt bryta ordets härledning, det är inte önskvärt och inte heller möjligt. 

Det som önskas är att nya aspekter tillförs kopplingsprocessen, exempelvis hur orden låter. På 

så sätt minskar den rigida, fusionerade relationen till språket.   

Falskt, falskt, falskt…  

Falskt är ett laddat ord i musiksammanhang. Att tänka eller säga ordet falskt kan ge bilder av 

att spela falskt och känna sig dålig. Ordet falskt härleder till en ström av associationer. 

Kopplingen mellan ljudet av ett ord i relation till människors erfarenheter är på olika sätt 

laddad. För att luckra upp laddningen kan man distansera sig från ordets innebörd och se det 

för vad det i sin enkelhet är; ett ljud. På detta sätt defusionerar man sig ifrån ordet och den 

verbala företeelsen särskiljs från ett direkt beteende. Denna diskrepans öppnar upp för 

flexibilitet i beteenderepertoaren.  

Ett exempel: 

Problem i det yttre: “Är oktaven jag spelar ren eller falsk? Den var falsk eftersom det lät 

dissonant. Tonen som var för hög eller låg lokaliseras och ändras.”  

Problem i det inre: “Har jag dåligt gehör?” Jag letar i historien kring upplevelser av att ha bra 

gehör eller tvärtom. Jag tänker mig in i framtiden om vad det kommer innebära att ha dåligt 

gehör. Jag missar att enbart lyssna och låta mig styras av informationen jag upplever via 

hörseln.  

Problemlösandets förmåga att finna ro vad gäller inre oro är godtycklig. Till skillnad från yttre 

frågeställningar (“jag hamrade på spiken, nu sitter den fast”) så fortsätter kritiken kring 

lösningarna. För att minska insnärjningen i den inre språkstriden kan defusionsövningar 

användas. 

Medveten närvaro – Mindfulness  

Den medvetna närvaron är ett verktyg för att bemöta beteenden som snärjer in oss i negativa 

tillstånd, exempelvis överdrivet mentalt görande (oro, ältande) i kombination med 

undvikande. Att få stopp på oroliga tankar är svårt, uppmärksamheten söker sig ständigt 

tillbaka till det man vill fly ifrån. Den medvetna närvaron används för att odla förmågan att 

befinna sig i varje stund utan att automatiskt dras med i strömmen av inre dömande tankar. 

Vid övning kan vi använda oss av den medvetna närvaron för att hitta en objektiv motpol till 

det kritiska tänkandet. Denna förmåga kan utöver ökat välmående innebära fördelar i den 

musikaliska utvecklingen. När vi använder det mentala görandet i situationer det inte är 

lämpat för (det inre känslolivet) går vi lätt miste om källor till information. Ältar vi hur bra 
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eller dåligt vårt gehör är missar vi att lyssna. Tänker vi bara på hur vi i teorin ska lösa ett 

tekniskt problem missar vi information från musklerna. Mindfulness innebär ett nytt sätt att ta 

in både sin inre och yttre omgivning genom att använda den direkta, öppna uppmärksamheten 

(Teasdale et.al., 2014).  

Metakognitivt perspektiv 

Efter genomförandet av interventioner kan insikt utvecklas med hjälp av reflektion kring 

händelseförloppet. Här kan en mer generell syn på de egna upplevelserna befästas. Detta i sig 

kan öppna upp för dynamiska perspektiv.  

1.2.6 En närmre beskrivning av tre beteenden 

 

Mentalt görande 

 

När vi vill lösa problem i det yttre, att bygga ett hus eller reda ut varför ett tekniskt moment i 

musikstycket inte fungerar är vår problemlösningsförmåga mycket användbar. 

Problemlösning omfattar bedömning av för– och nackdelar, kritik, planering, 

konsekvenstänkande etc, mentalt görande som eliminerar diskrepansen mellan punkt A till dit 

vi vill; punkt B. Information om var vi är jämförs konstant med vad vart vi vill, alltså vilken 

strategi som behöver användas för att nå målet och vad som behöver undvikas för att riskera 

att misslyckas. Genom jämförandet av dessa tillstånd och analys av vad som behöver göras 

löser vi till slut problemet. Faktum är att det är en så avgörande förmåga att vi kan ha svårt att 

förstå när vi behöver använda oss av andra förmågor. När vi vänder problemlösandet mot inre 

upplevda problem blir det godtyckligt. Det är en avgörande skillnad mellan att lösa ett 

problem i det yttre och ett problem i det inre. Tanken ”är jag en person som spelar falskt?” är 

en fråga som inte har ett riktigt svar, ändå försöker man forcerat att söka ett svar. Om vi sedan 

föreställer oss att vi vill vara en person som spelar rent så ska det mentala görandet ta oss dit 

genom att hålla parametrarna som beskrevs ovan i sinnet. Faktum är att så fort vi vill bli av 

med en inre upplevelse upplever vi skillnaden mellan punkt A och B som större. 

Diskrepansen mellan att vara ”en person som spelar falskt” och ”en person som spelar rent” 

blir ett problem som behöver lösas. Vi applicerar det mentala görandet på påståendet för att 

bli av med det, problemet är att vi inte kommer få det konkreta svar vi väntar oss. Det beror 

på att det mentala görandet inte är lämpat för att lösa denna typ av inre upplevelser.  

Tyvärr kan det vara svårt att släppa taget om beteendet eftersom det så tydligt fungerar i andra 

sammanhang. Istället går vi in i det överdrivna mentala görandet, och den fantastiska 

förmågan tappar sin funktion. Ältande är ett överdrivet mentalt görande. När vi går in i ett 

tillstånd av ältande försöker vi, utan framgång att få svar på frågor som inte har ett direkt svar. 

För att vi ska kunna fortsätta tror vi att ett problem i sinnet måste elimineras men ingen 

framgång nås trots alla försök. När detta händer behöver vi ta ett steg tillbaka och kunna 

betrakta sinnet och sedan lära oss att använda andra förmågor. Dessa förmågor är de som ofta 

tränas i KBT-övningar. Denna teori är särskilt viktig inom mindfulnessbaserad kognitiv 
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beteendeterapi. Alternativet är det mentala varandet. Kort sagt handlar det om att bryta den 

negativa spiralen och kunna ta in information på andra sätt, särskilt från våra sinnen.  

 

Perfektionism 

 

Musikeryrket ställer höga krav på individen. Denna standard kan bli överdrivet hög. Strävan 

efter ”perfektion” riskerar att bli ett hämmande beteende i övning om en självupplevd känsla 

av att inte prestera nog står i vägen för konstruktiva beteenden (Antony & Swinson, 2009).   

 

En person som har överdrivna krav på perfektionism, exempelvis inom att utvecklas på ett 

klassiskt instrument tenderar att använda sig av tekniker för att med hjälp av beteenden 

försöka att leva upp till de inre föreställningar om vad perfekt nog är. Genom att vara 

perfektionistiskt försöker personen att leva upp till den höga standarden. Undvikande kan 

också användas för att slippa känna obehaget inför inte perfekt nog. Överdrivna 

säkerhetsbeteenden i syfte att uppnå den diffusa perfektionistiska standarden tenderar att 

stjälpa istället för att hjälpa. Kontroll och behov av känslan perfekt leder till att det önskade 

tillståndet försvinner längre bort, i själva verket bidrar dessa beteenden till att personen 

upplever mindre kontroll och tillfredställelse (Antony & Swinson, 2009, s. 61). 

Klassiska musiker är en högpresterande grupp. Perfektionism som ångest riskerar att drabba 

högfunktionella personer. Från utsidan kan man tro att någon som presterar på hög nivå 

omöjligtvis kan lida av ångest. I själva verket kan personen betrakta sina inre upplevelser som 

starkt begränsande. En musiker som ansträngt sig för att nå perfektion kan i en laddad 

situation uppleva prestationshämmande kontrollförlust. Trots övertygelsen om hur man ska 

gå tillväga har strategierna inte lett till målet. Kanske har beteendena tidigare fungerat och 

därför blir man låst vid sina föreställningar. Instrumental virtuositet kräver detaljerad 

precision därav är gränsen hårfin mellan funktionellt och dysfunktionellt perfektionistiskt 

beteende vid övning. För att kunna använda sig av perfektionism i konstruktiv mening 

behöver det ske på ett flexibelt sätt. 

 

Antony och Swinson (2009) har listat beteenden som riskerar gå till överdrift;  

 

• Överkompensera, återupprepa och korrigera 

• Överdriven kontroll  

• Säkringsbeteende 

• Överdriven organisering och listgörande 

• Svårighet att fatta beslut  

• ”Att inte veta när man ska sluta”, ”att ge upp för tidigt”,  

• Prokastrinera, undvikandebeteende   
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Kontrollbehov 

 

Ofta är vi medvetna om att det är något vi gör som underblåser våra problem, det kan dock 

vara svårt att komma underfund med vad. Att kontroll ofta är problemet, inte lösningen är ett 

sådant exempel. Människor bär med sig kulturellt inlärda idéer om vad rätt och fel är i olika 

situationer, detta gäller även känslor. Anta exempelvis att en person fått lära sig hur man 

borde vara koncentrerad men anser att de personliga oönskade upplevelserna hen känner när 

hen försöker fokusera inte passar in. Detta leder till att hen försöker göra sig av med dem, det 

kan handla om tankar som: ”jag borde vara mer motiverad”, ”Jag har inte rätt läggning för att 

koncentrera mig”. Den strategi som används för att bemöta denna typ av tankar är inte sällan 

en form av medveten kontroll. Problem i den yttre världen löses ju genom aktiv kontroll, ”om 

jag gör så här, så blir det definitivt det här resultatet”. Kontrollinriktade förändringstrategier 

fungerar dock sällan i den inre världen. Så fort de används på fel mål tenderar det man 

försöker undvika att förstärkas.  

 

Vad är då fel och rätt mål i en övningssituation? Självklart möts en musiker konstant av 

problem på instrumentet som behöver lösas, allt från tekniska problem till musikaliska 

tolkningar. Här är de logiska kontrollorienterade metoderna mycket användbara ända fram 

tills de inte längre är det. Men även när målet är legitimerat kan vi bli hindrade av denna 

avancerade funktion. De bilder vi har av koncentration kanske föreställer en musiker som 

kämpar med en passage och ser sammanbiten ut. Ofta är idéen kopplad till anspänning och 

duktighet, vilket förstås har ett visst sanningsvärde. Det vi förlorar på är när vi missar 

tillgången till ett avslappnat tillstånd i form av intuitiva förmågor, känslomässig intelligens 

och främst kreativitet, som inte går att framkalla via enbart logisk problemlösning. Dessa är 

förstås en viktig komponent även till problem vi stöter på som musiker, särskilt ur den 

konstnärliga aspekten. Kontroll är med andra ord godtycklig och balansen mellan andra 

förmågor är oerhört viktig både för resultatet och hur vi kan maximera den inre potentialen. 

All forskning som handlar om flowtillståndet (då vi upplever att vi är ett med oss själva och 

aktiviteten) handlar just om denna balans.  

När vi upplever negativa känslor är det oerhört viktigt att förstå att kontroll i form av 

undertryckande gör tingen värre. Att inte vilja ha en tanke fungerar i princip som en garanti 

för att ha tanken, då vi hela tiden behöver vara medvetna om den för att bekämpa den. 

Kontroll blir lätt en strategi när rädsla är med i bilden, exempelvis i samband med prestation 

när vi är rädda för att misslyckas.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här reflekterande självstudien är att undersöka, analysera och utvärdera hur 

kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas för att utveckla ett mer hållbart förhållningssätt 

till musikutövning. Det realiseras genom instudering av Felix Mendelssohns violinkonsert i e-

moll (Op. 64).  
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För att uppfylla syftet och ge självstudien struktur har tre frågeställningar formulerats: 

• Hur kan man genom att integrera färdigheter från KBT hitta förhållningssätt till icke-

hjälpsamma tankar, känslor och förnimmelser i en specifik övningssituation för att 

uppnå mer ändamålsenliga beteenden i min övning? 

• På vilket sätt kan jag som musiker använda verktyg från KBT i en övningssituation?  

• Vilka positiva och negativa aspekter av KBT kan utvärderas ur en övningssituation? 

2 Metod 

2.1 Hermeneutik 

Studiens metodiska ansats var hermeneutisk. Hermeneutik innebär kort sagt läran om 

förståelse och används som forskningsmetod för hur företeelser kan tolkas och leda till 

förståelse för att kunna besvara forskningsfrågan. Människan betraktas som en 

meningssökande varelse och syftet är att undersöka material som hon skapat och dess 

innebörd för henne. Målet är inte att finna en absolut sanning kring ett fenomen. Tolkning 

bygger på ett kreativt samspel mellan den egna förståelsen och en noggrann undersökning av 

materialet på vetenskaplig grund. Grundläggande är att fundera kring hur den vardagliga 

tolkningen av situationer i människans omgivning tagit form. Människors tolkningar utgår 

alltid från förförståelse av företeelsen. I mitt fall erfarenheten av att öva på ett klassiskt 

instrument. För att kunna komma till en utvecklad tolkning behövs en nära relation till ämnet 

som undersöks. Denna förförståelse är en första intuitiv tolkning som sedan systematiskt 

prövas. Syftet är att läsa mellan raderna i en text och synliggöra mönster som inte först var 

uppenbara.  

2.2 Observationsanteckningar  

I den hermeneutiska tolkningen är det första steget att samla in relevant data (Bojner Horwitz, 

et.al., 2003). I denna studie innebar det mina anteckningar från övningen i form av: tankar, 

känslor, fysiska förnimmelser och  beteenden.   

Under övning av Mendelssohns violinkonsert i e-moll op. 64 använde jag röstmemo på 

telefonen och spelade in mig själv. Tidsintervallet var på 20 minuter vid varje tillfälle, under 

detta tidsförlopp beskrev jag mina tankar, känslor, fysiska förnimmelser och beteenden i 

relation till övningsuppgiften. Dessa dokumenterades sedan i text för vidare tolkning.   
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2.3 Tolkning av observationsanteckningar och teman 

I den hermeneutiska processen är nästa steg att bekanta sig närmre med materialet. Jag 

lyssnade på inspelningarna och transkriberade ordagrant vad jag sagt. Här inleddes fasen att 

tolka betydelsen av råmaterialet i relation till frågeställningen. Jag jämförde texterna med 

varandra för att hitta gemensamma underliggande fenomen för att kunna göra en tolkning av 

hur KBT kunde komma till användning. Det primära intrycket av ett material brukar kallas 

den naiva tolkningen. Min första analys av materialet byggde på min förförståelse och de 

erfarenheter jag bar med mig. Processen som leder till en utvecklad tolkning handlar om 

balansen mellan förförståelsen och det yttre perspektivet, i detta fall den teoretiska 

konstruktionen KBT. Mötet mellan de egna upplevelserna i relation till fakta kan enligt 

hermeneutiken leda till förklaring och förståelse. Förklaring i bemärkelse av hur fenomen 

hänger ihop, och förståelse vad detta innebär för individen.   

 

Beteendeanalys  

 

Balansen mellan det inre och yttre försökte jag upprätthålla genom att luta mig mot den 

beteendevetenskapliga kunskapsgrunden för att hitta mönster som stämde ihop med mina 

texter. Jag kategoriserade tankar kring teman och jämförde med exempel i litteraturen. Jag 

klargjorde mina överskott– och underskottbeteenden i en beteendeanalys samt vilka 

copingstrategier jag tillämpade för att hantera problem. Samband mellan kognitioner och 

beteenden i övningen konkretiserades genom att betrakta situationen ur ett emotionsteoretiskt 

perspektiv, alltså en funktionell analys. Med hjälp av en ökad förståelse för mina beteenden 

kunde jag tolka teman från mina data. Teman avgränsade området och jag analyserade vilka 

mina problembeteenden var för att kunna avgöra vilka interventioner från KBT som var 

lämpliga.  

2.4 Interventionernas struktur  

På basis av den hermeneutiska tolkningen av registreringarna valdes KBT-tekniker som 

prövades vid övningen. Hur teknikerna bestämdes beskrivs i resultatet. 

I relation till tolkningen av självobservationen valde jag ut en övningssituation för att göra en 

KBT–intervention. Jag utformade tillvägagångssätt för att kombinera interventionen med 

övningen. Strukturen på interventionerna var i enlighet med KBT, modifierade för att kunna 

fungera i den utvalda övningssituationen. Detta redovisas i studiens resultatkapitel (se nedan). 

 

1. Jag beskrev situationen. Vad skulle jag öva på, vad störde mig med detta parti i 

Mendelssohn? Vilka problembeteenden upplevde jag? Vilka förmågor behövde 

stärkas för att hantera problemet?  Denna information byggde på tolkningen av 

observationsanteckningar.  

2. Jag motiverade valet av intervention i relation till bakgrunden.  
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3. Jag beskrev interventionen. 

4. Jag utförde interventionen under bestämd övningstid på ett parti ur Mendelssohn och 

dokumenterade på lämpligt sätt resultatet. 

5. Jag gjorde en metakognitiv analys av hur interventionen fungerat.  

3 Resultat  

I detta kapitel redovisas studiens resultat genom tolkningar av data i enlighet med den 

hermeneutiska metoden. I form av registreringar från övningsmoment visas de kognitiva 

interventionerna i relation till narrativ. Teknikerna motiveras genom kunskaper från KBT. 

Interventionerna följs upp med en metakognitiv kommentar vilket är i enlighet med strukturen 

på KBT-övningen. 

3.1 Observationsanteckningar 

 

 “Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left 

unsaid.” (F. Dostojevskij) 

 

I tabell 1 nedan redovisas registrering av kognitioner i form av tankar, känslor, fysiska 

förnimmelser och beteenden.  

 

Övningsmoment Tankar  Känslor 

Fysiska 

förnimmelser Beteende 
 Mendelssohn 

öppning, långa toner 

på e-strängen  

 ”Vad är bäst att börja med? Rädd 

för att det inte ska bli bra.”  

 Blockerad, 

rädd  
 spänd  Analyserar 

  

 ”Det här är ett så känsligt ställe, 

måste göra något alldeles 

speciellt, väldigt noga för att det 

ska bli bra!”  

 Press, 

motivation, 

oro 

 Rastlös, hög puls  Är noggrann  

  

 ”Tänk om jag inte kommer på 

något att göra, om jag bara 

fortsätter utan att lyckas förbättra 

något.”  

 Ångest  Diffust obehag 

 Argumenterar 

mot tankarna. 

Bestämmer mig 

för att 

uppmärksamma 

de toner som inte 

har bra klang.  

  
 (Inre bilder av personer som 

spelat Mendelssohn ”mediokert”)   
 Stress  Diffust obehag 

 Försöker se att 

det kommer bli 

bra 

De fyra första tonerna 

”Nu borde jag kanske gå in mer i 

detalj på vad som händer i 

handen, typ pekfingret?” 

 Bestämd 
 Spända käkar, 

drar upp axlar 

 Flyr tankarna  

”skärpa sig” 
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”Nu har jag koll på läget, det var 

precis såhär man skulle göra.” 

 Lättnad, 

självförtroende 
 Lugnare andning 

 Låter idéer 

komma 

 Fjärde raden, det 

snabba triolpartiet 

”Ja okej men nu då? Hur ska 

vänsterhandens fingrar falla?” 
 Fundersam  Lite högre puls 

 Ny självkritik, 

försöker åtgärda, 

slutar spela och 

försöker förstå 

tankarna och 

sedan lösa 

problemet.  

  

”Vad tänkte jag egentligen på nu? 

Hur ska koncentrationen kännas? 

Hjärnan glider iväg. Gör inte rätt 

nu. Borde tänka mer på handen. 

Måste ju fokusera innan jag 

börjar spela!”  

Självkritisk, 

oro 

 Spänner 

ansiktsmuskler 

 Försöker spela 

utan att fundera 

för att inte göra 

som tankarna 

säger, börjar spela 

utan direkt 

instruktion. 

  

”Ha framförhållning och 

uppmärksamma när tonen 

kommer” 

 Intresse 
 Slappnar av i 

axlar 

Försöker behålla 

uppmärksamheten 

på uppgiften. 

 

 

Problemområden 

 

a. En diffus känsla av oro uppstår när jag ska öva, jag har ingen kontroll över den 

känslan och den gör att jag inte kan koncentrera mig.  

b. Jag dömer mig själv som bra eller dålig istället för att fokusera på vad jag ska göra. 

c. Jag tvivlar på om sättet jag övar på är rätt eller fel.  

d. Jag har känslan av att det inte är bra nog och undviker att öva för jag är rädd för att jag 

inte kommer nå det resultat jag vill.  

e. Jag tvivlar på om jag kan klara av att vara musiker, jag ser framför mig hur det inte 

fungerar och tänker att jag borde göra något annat. Det verkar vara så mycket mer 

självklart för andra.  

f. Jag har så mycket automatiska negativa tankar när jag ska öva att de står i vägen för 

relevant konstruktivt innehåll. Jag upplever ofta en omöjlighetskänsla.  

g. Jag måste kontrollera varje liten rörelse, det känns oöverkomligt, vad ska jag börja 

med? 

h. Det finns bara ett rätt sätt att göra detta nu för att det ska bli tillräckligt bra, jag måste 

vara väldigt noggrann. 
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3.2 Tolkning av registrering  

Teman 

Enligt min tolkning av självobservationen och problemformuleringen kom jag fram till tre 

framträdande teman: mentalt görande, perfektionism och kontrollbehov.  

Mentalt görande – värderande och dömande tankar, föreställningar om framtid och dåtid. 

Punkt b. och f. 

Perfektionism – Mina tankar i relation till en uppgift stämde överens med exempel ur When 

perfect isn’t good enough. Rädsla för att misslyckas, fixering vid rätt och fel och att inte leva 

upp till förväntningar kring övning skapar undvikandebeteenden. Punkt a. b. d. och h.  

Kontrollbehov – har en stark koppling till undvikandet av känslor vilket betraktas som ett 

grundläggande problem inom KBT. När jag upplever bristande kontroll och den känsla av 

obehag det inger gör att jag undviker situationen.  

 

Överskott (Ö) – och underskottbeteenden (U)  
 

I relation till teman:  

Mentalt görande – tolkar tankar som sanningar (Ö), förmåga till icke-dömande närvaro i nuet 

(U), tolerans för oönskade tankar (U)   

Perfektionism – undvikande av obehag (Ö), Tolerans för upplevelsen av att det inte är bra nog 

(U) 

Kontrollbehov – Kontrollerar inre upplevelser (Ö), Släppa taget och lita på min förmåga (U) 

 

 

3.3 Genomförandet av interventioner  

 
Beteendeexperiment  
 

Tabellen nedan visar ett exempel på ett beteendeexperiment. Jag bestämde mig för att öva 

intonation i takt 418–427. Denna del av stycket går fort och jag ville gå tillbaka ett steg för att 

försäkra mig om att jag inte slarvade med intonationen. Till denna del av stycket valde jag 

interventionen beteendeexperiment på grund av att de föreställningar jag hade kring hur 

övningen med intonation skulle gå gjorde att jag undvek situationen. Scenariot jag föreställde 

mig av vad jag trodde skulle hända under övningspasset beskrivs i förutsägelsen. hur 

övertygad jag var om förutsägelsen skattades på en skala 0–100. I experimentkolumnen 
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beskrevs interventionen. Denna är utformad för att testa förutsägelsen att mina tankar kommer 

hindra mig från att öva intonationen tillräckligt bra. Det nya beteendet som testas är hur vida 

det är möjligt att öva trots tankarna. Detta för att komma åt problemet vilket är 

undvikandebeteenden som orsakas av försöket att bekämpa de störande tankarna.  

 

Intervention 1 

 

Tabell 2 

SITUATION FÖRUTSÄGELSE EXPERIMENT RESULTAT VAD JAG LÄRDE MIG 

Övar 

intonation 

takt 418–

427 

 

De störande 

tankarna och 

känslan jag har 

kommer göra att 

det inte blir 

bättre. Tycker 

ofta att det är den 

sinnesstämningen 

jag har. Därför är 

sannolikheten för 

att intonationen 

inte kommer bli 

bättre, ca 80% 

Låta känslan 

och tankarna 

finnas där utan 

att försöka 

bekämpa dem. 

Spela in och 

lyssna efter 

något att 

förändra, spela 

sedan in igen 

och lyssna om 

något förbättras. 

Detta ska göras 

under 20 

minuter.  

Jag hade 

störande 

tankar, men 

de blev 

faktiskt 

mindre 

påträngande 

när det var 

tillåtet att ha 

dem. Det 

hördes 

skillnad på 

inspelningen 

även om det 

svåra stället 

inte var 

toppen. 

En mer nyanserad 

förutsägelse är att det är 

sannolikt att oönskade 

tankar kommer finnas 

men att de inte påverkar 

övningen så mycket 

som jag tror. Det går att 

genomföra övningen 

ändå, även om jag inte 

känner som jag önskar 

att jag kände. 

Sannolikheten att jag 

inte lär mig något är 

egentligen låg, trots att 

jag tror det motsatta. En 

mer rimlig skattning är 

kanske 20%. Jag har lärt 

mig att det inte är så illa 

som jag tror att ha de 

störande tankarna och 

att det blir bättre av att 

låta dem vara där. 

 

 

Kommentar 

Resultatet av experiment påvisar att undvikande av tankar inte fungerar. När jag istället 

bemötte dem med en tillåtande attityd upplevde jag dem som mindre påträngande. Jag tänkte 

att det inte var någon idé att öva eftersom jag ändå inte skulle kunna koncentrera mig och på 

så sätt fick tankarna stor makt och gjorde att jag inte övade. Med beteendeexperimentet 

konfronterades jag med en upplevelse som konkurrerade med mitt undvikandebeteende 

nämligen att tankarna fanns där men inte påverkade situationen på det sätt jag förväntat mig. 

Genom att spela in mig själv fick jag ett yttre bevis på att en förändring faktiskt skett. Även 
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om tankarna fanns där var det möjligt att öva, tankarna blev dessutom mindre påträngande när 

jag inte fokuserade på att få dem att försvinna. Interventionen gav nytt perspektiv i form av att 

jag fick information gällande situationen på ett mer upplevelsemässigt plan, därför kunde jag 

sedan förhålla mig mer flexibel till min föreställning om vad tankars makt över resultatet i 

övning på intonation.  

Intervention 2 

Takt 345–349 behöver bli mer precisa i övergångarna. Jag har dock kört fast och vet inte hur 

jag ska göra. För att bryta tankemönster vill jag prova göra något väldigt överraskande i 

jämförelse med vad jag brukar göra.   

Öva den sista övergången fram och tillbaka, gärna lite slarvigt utan att fixera 

uppmärksamheten, var öppen för vilka idéer som kommer upp.  

Jag provar att inte röra handleden lika mycket i övergången. Jag låter fjärdefingret hitta tonen 

utan att spänna handleden.  

Kommentar 

När jag konkret gör något praktiskt annorlunda som bryter med den aktivitet som är kopplat 

till perfektionistiskt tänkande kommer nya idéer upp tillsammans med en känsla av lekfullhet 

och nyfikenhet. Sedan återgår jag eventuellt till det noggranna övandet. Öppenhet i form av 

tankar som ”Vad kan jag ta med mig från det här, jaha så kunde man också göra och jag lärde 

mig ändå något, trots att jag inte alls hade en perfektionistisk attityd.” ökar flexibiliteten i 

övningen. Det kändes kul att öva och jag hade idéer som jag ville prova. Bra alternativ källa 

till information och motpol till krav på stringens och följdriktighet.  

 

Defusion 
 

I min övning befinner jag mig ofta i ett tillstånd av mentalt görande i form av verbal 

problemlösning. Jag tolkar det som att jag lätt dras med i tankarna och vad de säger mig. I 

mina observationsanteckningar är det tydligt att jag befinner mig mycket i tankarna, både 

gällande min prestation och kring hur jag ska öva. Med hjälp av språket försöker jag reda ut 

mitt tankeinnehåll, förmodligen är detta inte lika funktionellt som jag tror. Istället för att dras 

med i tankeinnehållet skulle jag kanske tjäna på att inta ett mer betraktande förhållningssätt 

gentemot dem. Den intervention som jag valde att testa var därför defusion just för att träna 

förmågan att vara medveten om de tankar som dyker upp under övningen utan att engagera 

mig för mycket i dess innehåll. 

Tankeinnehåll för övning av defusion 

Nedan återges tankar från en av mina observationsanteckningar:  
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”Jag har inte rätt känsla för att öva, jag kommer ha för mycket störande tankar, oktaverna 

(takt 41–47) kommer alltid att vara medelmåttiga och falska, jag är helt säker på att jag 

kommer få ångest så fort jag börjar, jag har inte rätt inställning därför är det ingen idé.”  

• När tankarna dyker upp, prova att lägga till ”jag har tanken… att jag kommer få 

ångest så fort jag börjar.” 

• Säg tyst för dig själv på ett skämtsamt sätt, exempelvis: ”tack för informationen 

hjärnan” 

• Säg tanken högt och imitera en känd persons röst: “oktaverna kommer alltid att vara 

medelmåttiga och falska” (med Mark Levengoods finlandssvenska accent).  

• När en viss kategori av tankar dyker upp så föreställde jag mig vad exempelvis en 

novell skulle kunna heta som innehöll de tankarna: “En komisk tragedi om violinisten 

som alltid kände fel.” 

Övningen ”The Mindtrain”  

 

Tänk dig ett tåg som passerar förbi, ett tåg utan slut. När en tanke dyker upp ser man den som 

innehållet i en vagn. Tåget åker vidare och nya vagnar åker ständigt förbi (Hayes, et.al. 2012).  

Ett ställe i Mendelssohns violinkonsert som varit svårt är början på kadensen, takt 290–307. 

Jag gjorde övningen “The Mindtrain” innan jag började öva på kadensen. 

 

Kommer inte kunna koncentrera mig.       Låta omusikaliskt.     Kommer kännas fel 

 

 

Figur 1  

 
Medveten närvaro – att inte döma  
 

Ett huvudsakligt mål med att öva är förstås att utvecklas och bli bättre. Fixering vid 

förbättring kan göra att energin riktas åt fel håll och information blir svårare att ta in från 

nödvändiga källor. Det kan därför vara till fördel att enbart betrakta det man övar på. 

Objektivitet och nya perspektiv kan flytta fokus från dömande tillstånd som försämrar 

koncentrationen. Det finns förstås ett syfte att utvecklas genom denna typ av övning, men 

intentionen är att så gått det går rikta medvetandet till situationen precis som den är. Det ger 

en annan plattform att utvecklas ifrån, en forcerad inställning blir utmanad av ett mer intuitivt 

sätt att lära. Vid en teknisk svårighet tänker jag ofta väldigt noga på vad jag ska göra, vilket 
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det förstås finns fördelar med. Jag fastnar dock lätt i det karaktäristika mentala görandet och 

blir insnärjd i föreställningen om hur ”det borde vara”.  

 

Uppmärksamma ett tekniskt moment precis som det är – en annan ingång till 
problemlösning 
 

För att inte fastna i värderande tankar kring om jag blir bättre eller inte så utformade jag en 

övning för att stanna i momentet precis som det är. Intentionen var att beskriva en teknisk 

svårighet utan att explicit försöka förändra genom att objektivt uppmärksamma muskler via 

känsel och intonation och klang via hörsel.  

Nedan visas två exempel på intervention av medveten närvaro vid övning. 15 minuter ägnades 

åt varje punkt. Jag spelade in mig själv och kommenterade mina upplevelser, detta moment 

visas inom citattecken. 

Intervention 1 

Takt 307–322. Detta är en del av kadensen. Övergången mellan drillarna och ackorden 

fungerar inte tekniskt. Jag känner förvirring och osäkerhet kring vad jag ska göra åt 

problemet. Jag tycker inte att det blir bättre. Min utgångspunkt till förändring är att det inte är 

bra nog, de negativa känslorna som följer med självkritiken gör det svårt att uppfatta vad som 

faktiskt händer i den yttre världen och konkret behöver förändras. Det implicita målet är 

förstås att utvecklas därför riktades uppmärksamheten mot de moment jag tänkte behövde 

förändras.  

1. Bli medveten om perceptionen av att uppmärksamma kroppen. Om du dras med i 

tankarna notera var de tagit vägen men återgå sedan till att känna kroppen i sin helhet.  

”Jag är ganska så avslappnad. Rak i ryggen. Jag lägger märke till hur det känns att 

uppmärksamma kroppen.” 

2. Spela hela passagen utan att försöka förändra något. Låt tankar passera förbi men 

behåll intentionen att vara medveten om kroppen.  

”Svårt att behålla uppmärksamheten vid kroppen. När det låter dåligt känner jag en impuls att 

vilja förändra och göra något. Andra gången var jag villig att hålla mig till intentionen att 

uppmärksamma kroppen men inget tekniskt blev bättre. Känner mig dock mer fokuserad.” 

3. Välj moment att öva på. Notera om en dömande tanke kring momentet kommer upp 

som tonen borde vara vackrare. Beskriv sedan momentet i objektiva termer: tonen är 

kort, vid slutet hörs ett skrap. Särskiljning kan hjälpa genom att tänka på vad som 

skulle finnas kvar om du inte var där: Stolen i ett rum skulle finnas kvar, men inte 

åsikten att den är fin eller ful. Spela övergången mellan drillen och första ackordet. 

Rikta uppmärksamheten mot aspekter av spelandet. Beskriv vad som händer, lägg 
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märke till om tankarna fastnar i det mentala görandet, dömer du eller kretsar tankarna 

kring uppgiften på ett intressant sätt? Lägg märke till de tankar som dyker upp när du 

riktar fokus mer specifikt, följ tanken om den medför nyfikenhet. Stanna vid uppgiften 

men låt tankarna passera, ge uppmärksamhet åt de som kan vara till hjälp.   

”Jag känner stark impuls att vilja förändra. Jag riktar uppmärksamheten mot lillfingret och 

märker att det inte är böjt. Jag spelar igen och känner lillfingret. Jag provar att böja lillfingret 

tidigare i stråket innan för att vara beredd på ackordet. Jag är medveten om ackordet tidigare. 

Jag uppmärksammar armbågens höjd. Var kvar med armbågen i g-strängshöjd hela sista 

drillen innan ackordet. Höger tumme, är den i rätt position för rätt sträng? Intressant. Lägg 

märke till helheten i armen. Uppmärksamma höger pekfinger och att det har kontakt med 

strängen. Var medveten om tyngden i armen, klangen spricker så tryck inte. Hur känns det vid 

slutet av drillen? Stanna stråken och beskriv. Klangen spricker här också, kan det vara för att 

höger axel har åkt fram? Spela ackordet först för sig och sedan i samband med drillen, är det 

någon skillnad? Hur mycket trycker jag? Nästan inget. Hur är ansatsen, mycket tyngd i 

vänster. Uppmärksamma samarbetet mellan vänster och höger. Se till att ha uppmärksamheten 

i höger vid ackordet. Hitta känslan av tyngd i vänster utan högerhanden. Vänster tumme 

stödjer för att inte behöva pressa. Tappa inte kontakt med tummen i övergången, fiolen är 

stilla.” 

Intervention 2 

Takt 363–377. Behöver lära mig detta ställe utantill. Intonationen, tonkvalitén och 

klangskillnaderna behöver utvecklas.  

1. Börja utan fiolen, blunda hör melodilinjen säg tonnamnen högt. Vandrar tankarna 

iväg, notera det engagera dig inte i innehållet utan återgå till uppgiften. Spela passagen 

med samma typ av uppmärksamhet. 

2. Spela passagen. Blunda och var med öppen uppmärksamhet medveten om 

perceptionen att lyssna på intonationen. Vad händer när det målet finns i medvetandet? 

Hur lyssnar du på intonation? Finns det en skillnad mellan att höra och att lyssna? Om 

idéer dyker upp, bemöt med öppenhet och nyfikenhet. Lyssna efter förändring nästa 

gång du spelar.  

Intervention 3 

Takt 75–97 Detta parti innehåller sekvenser som jag vill variera mer i klang och 

fraseringsutformning.  

1. Rikta uppmärksamheten mot variation i klangen exempelvis om det låter hårt, mjukt. 

Det finns inget rätt eller fel sätt att beskriva. Var förändras klangen? Var nyfiken på 

om tankarna förändras när uppmärksamheten blir mer specifik, kommer tankar om bra 

och dåligt upp? Ett problemlösande tillstånd?  
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2. Lyssna efter längden på tonerna. Vilka toner är längre eller kortare? Kommer det upp 

tankar som värderar hur det borde vara? Bli då medveten om det och återgå sedan till 

att höra längdskillnader. Hur låter början av tonerna, uppmärksamma här perceptionen 

av att beskriva. Det finns inget rätt eller fel sätt att beskriva. 

Kommentar 

 

Chansen att känslor av frustration övergår till nyfikenhet och intresse är faktiskt stor när man 

släpper taget om den explicita intentionen att förbättras. Bilden av mina invanda 

reaktionsmönster av det automatiska reagerandet gällande både inre och yttre händelser 

framstod klarare. Attityden gentemot problem, att vara i ett dömande tillstånd befinner jag 

mig ofta i. Jag finner ofta mina tankar och känslor som störande. Under interventionen 

upplevde jag att mitt sätt att uppmärksamma all information och intryck var mer nyfiken och 

mindre undvikande. Gällande att öva på en teknisk svårighet är informationen jag fick av att 

beskriva ett moment precis som det är gynnsamt för att hitta lösningar. Den ”råa” 

informationen av vad som faktiskt hände skapade distans till dimman av dömande tankar och 

den tvångsmässiga strävan att ”göra bättre”. Detta kom av en mer direkt uppfattning av ljud 

som inte tolkades genom det explicit kritiska tänkandet. Den objektiva plattformen av 

information gav klara idéer om vad jag skulle öva på, en riktning som var mindre 

känsloinriktad och mer i linje med hur jag ville att det skulle låta.   

 
Känsloreglering 

Situation  

Övar på terserna från takt 97. 

 

Okej fokusera nu, nedre stämman, (energisk, otrygg, adrenalin) Slappna av och lyssna bara. 

Okej men alltså vad betyder ”lyssna avslappnat”? Hur har jag kontroll över det? (oro, 

ångest) Alltså det är uppenbart att jag behöver ta mindre partier för att höra intonationen. Ta 

tre toner i taget. Jag kan inte höra intonationen (stress, tvivel). Jag får ökad puls och spänner 

mig.  

 

Ovan har jag benämnt de känslor och fysiska förnimmelser jag haft vid övning på passagen 

från takt 97. Nästa steg är att ställa sig frågorna: varför har jag känslorna? Hur använder jag 

dem? Målet var att förbättra intonationen. För att kunna göra det hade jag en strategi, denna 

bygger på idén om att ett visst känslotillstånd kommer hjälpa mig att nå målet. Känslorna har 

jag gett stor makt. De första känslorna som noterades var energisk, otrygg och ett 

adrenalinpåslag. Det är begripligt med tanke på att jag är i beredskap att uppnå mitt mål. 

Därefter reagerar jag på känslorna, jag tänker att jag behöver bli lugnare för att kunna öva 

intonation med detta kommer frågeställningar kring hur jag ska få det att hända. Jag vill på ett 

kontrollerat sätt lugna ner mig, när det inte fungerar känner jag oro och ångest. Sedan riktar 
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jag uppmärksamheten utåt för att se om jag kan göra på något annat sätt för att det ska gå 

bättre, minskar ner och spelar tre toner i taget. Jag upplever ändå att jag inte kan höra 

intonationen och känner tvivel eftersom jag inte upplever att det heller fungerade mig. Jag 

märker att jag fortfarande har hög puls och är spänd (jfr. Kåver, 2016; Nilsonne, 2016). 

 

Det är tydligt att jag har känslor som jag inte vill ha. Jag försöker ändra mitt känslotillstånd 

vilket inte verkar fungera. Mina reaktioner på känslorna skapar en ond cirkel. Dock är mina 

reaktioner förmodligen överdrivna, vilket är en del av problemet, förmodligen har de inte lika 

stor påverkan på min förmåga som jag tänker. Tidsspannet för övningen är kort, detta 

utspelades under ca tio minuter. Försöket att förändra känslorna är förståeligt, och det finns en 

sanning i att det hjälper att vara lugn när man behöver lyssna ordentligt. Beteendet är alltså 

logiskt, men inte funktionellt. Det stämmer att jag behöver lära mig att hantera stresskänslor. 

Men hur? Jag verkar glömma att känslor naturligt efter ett tag mattas av, och att 

undertryckande förlänger tillståndet. Jag behöver helt enkelt använda andra färdigheter.  

Intervention 

1. Börja utan att öva. Kom i kontakt med känslorna. Bemöt dem med nyfikenhet och 

utforskande attityd. Låt dig själv tänka på det svåra. Närma dig känslan. Andas in och 

ut djupt några gånger. Prova med som ett barns nyfikenhet att uppmärksamma vad 

som händer i kroppen från huvudet ner till fötterna. Var i kroppen känns det svåra som 

starkast? När känslan lokaliserats betrakta den med nyfikenhet, som om du undersökte 

exempelvis ett märkligt djur. Hur ser den ut? Vilken form har den? Hur rör den sig och 

med vilken energi? Hur uppför den sig? Vilka lager har den, känns den i hela kroppen 

eller slutar den någonstans? Känns det kallt eller varmt på olika ställen? 

Uppmärksamma om du har ett motstånd till känslan, protesterar tankarna och kroppen 

mot den? Benämn känslan, är det ilska, rädsla, stress? Kan du ge utrymme åt känslan? 

Andas in i det motstånd du upplever och dess tankar om att du inte gillar känslan och 

inte vill ha den. Låt tankarna komma och gå. Du behöver inte gilla känslan, men kan 

du låta den vara där? Låt den fritt röra sig, slappna av och ge den utrymme. 

2. Börja öva. Expandera nu uppmärksamheten. Känslan är inte hela verkligheten. Det är 

en aspekt av vad som händer. När känslan redan är där, hjälper det verkligen att 

bekämpa den? Kan du istället sluta fred med den? Dina muskler övar och du hör 

passagen du spelar. Ge rum åt känslan och uppmärksamma vad som händer i 

övningen. Kroppen känner och hör. Hur ser handen ut när den spelar? Låt 

uppmärksamheten röra vid exempelvis intonation. Låt uppmärksamheten vara bred 

och öppen, känn in hela kroppen. Du distraherar dig inte från känslan, men tar kontakt 

med vad som händer i nuet. Utför övningen som du brukar och låt känslan vara där 

samtidigt. Tillåt både den inre och yttre världen i medvetandet. Uppmärksamma nu 

igen känslan med all din uppmärksamhet, gör det med en attityd av vänlighet som du 

skulle bemöta någon du bryr dig om.  
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Kommentar 

Känslan tycks inte lika skrämmande när jag lägger märke till olika aspekter av den. Att ge den 

utrymme medan jag övar innebär inte att jag inte kan utföra övningen på terserna.  

 
Exponering 
 

Praktisk exponering i en övningssituation, perfektionism och kontroll 

Ska öva på detaljer i intonation, frasering och klang från takt 239–266. Har fått samma kritik 

på lektioner ett antal gånger. Tankarna i tabellen nedan cirkulerar när jag ska öva på den här 

biten. Jag brukar öva i strävan efter att motverka det som nämnts ovan. Målsättningarna är 

förstås på många sätt rimliga, men föreställningarna gör mig också inflexibel, de inger en 

obekväm motståndskänsla som gör att jag undviker övning.   

Tabell 3 

 Föreställning om beteende Exponeringsövning 

I takt 239–240 måste strängväxlingarna bli 

mycket bättre, det kommer inte gå om jag 

inte är extremt noggrann.  

Spela de två takterna överdrivet åt motsatt 

håll, med extremt klumpiga strängväxlingar 

Takt 254. Det kommer inte låta jämnt nog 

och det kommer inte att kännas som rätt 

frasering.  

Spela så ojämnt som bara går. Helt motsatt 

frasering.  

Takt 259–261. Stråkindelningen måste 

maximeras, annars blir det dålig tajming och 

fel artikulation. Högerhanden måste göra 

precis rätt.  

Spela en helt galen stråkindelning. 

Hela biten låter likadant, det måste vara 

betydligt mer varierat. 

Spela som en robot utan någon som helst 

variation. 

 

Kommentar 

Jag vet inte om övningen fungerat som en exponering ska göra, gällande att obehag successivt 

ska mattas av. Det var däremot intressant som beteendeexperiment. Jag upplevde det som en 

lek, och kunde skratta åt mina tankar. Det är befriande att göra helt fel. Däremot återkommer 

obehaget när jag går in i den seriösa övningen igen, dock inte på samma sätt. Erfarenheten 

gav ett nytt perspektiv, faktiskt fick jag också ny information gällande spelet som gick i 

riktning mot målen. Att göra något annat bröt det rigida tankemönstret och jag fick nya idéer 

om hur jag ville att det skulle låta.  
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Praktisk exponering i en övningssituation, mentalt görande 

 

”Vad tänkte jag egentligen på nu? Hur ska koncentrationen kännas? Hjärnan glider iväg. Jag 

gör inte rätt nu. Borde tänka mer på handen. Måste ju fokusera innan jag börjar spela!” 

 

Överdrivet mentalt görande är ett av mina problembeteenden. Jag har mycket självkritiska 

tankar och ältar lätt problem i övningen. Jag tycker tankarna stör mig och jag vet att de inte är 

hjälpsamma. I försöket att vara mer positivt inställd till mig själv och bekämpa det som får 

mig att må dåligt har jag tendens till upplevelsemässigt undvikande, vilket ironiskt nog kan 

förstärka det mentala görandet. Kriget mot tankarna har i längden inte fungerat särskilt bra. 

För att minska undvikandebeteendet och toleransen av de tankar det mentala görandet för med 

sig utfördes en exponeringsövning för att konfronteras med dem.  

Intervention  

Avsätt 20 minuter att öva på takt 437–455. Tänk aktivt självkritiska tankar om dig själv och 

hur det går, värdera hur det går, tänk så detaljerat som möjligt om de tekniska svårigheterna.  

Kommentar  

Det här fungerade väldigt bra. Till en början var det ansträngande att konfronteras med 

tankarna men undvikandebeteendet blev synligt. Genom att bestämma mig för att aktivt 

närma mig tankarna fick de en helt annan karaktär. 

 

Känsloexponering 

Det framgår i mina registreringar att det finns ett motstånd till de känslotillstånd jag upplever 

hindrar mig att leva upp till mina värderingar och mål. Impulser till undvikande som utlöses 

av känslan fyller inte den önskade funktionen utan bidrar istället till upprätthållandet av 

tillståndet. Parallellt med musikaliska mål har jag värderingar och krav på hur processen ska 

vara. Toleransen är låg för negativa känslor. Jag har idéer om vilka känslor jag tycker 

stämmer överens med bra övning.  

Tänker att jag borde känna på ett visst sätt… men jag känner inte så. Vad ska jag göra för att 

hamna i känslan av fokus? Vad är poängen om jag känner så mycket oro?  

Föreställningen om att känslotillståndet kommer hindra mig från att förbättras framgår i det 

beteendeexperiment som beskrevs under rubriken beteendeexperiment. Det visar på att 

antagandet inte stämmer, jag blir bättre trots känslan. Parallellt med målet om hur jag vill 

spela så finns också en tydlig värdering kring hur jag vill känna mig, att även om jag 

förbättras, vad är meningen om det inte känns konstruktivt? När jag har känslor jag inte vill ha 

och de fysiska förnimmelser som utmärker dessa är jag snabb med att reagera. Om jag känner 

obehag (exempelvis förhöjd puls) drar jag slutsatsen att detta är prestationsångest som 
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kommer göra att jag inte kan öva. För att lära sig att bemöta känslor utan undvikande är 

exponering en bra övning. Övningen kan gå ut på att medvetet framkalla det känslotillstånd 

som undviks. I detta fall handlar det om känslan av att inte kunna koncentrera sig på grund av 

oro. Denna övning fungerar som ett komplement till beteendeexperimentet vars primära 

avsikt är att se om man kan öva trots känslan. Här är meningen att explicit framkalla känslan. 

Situationer då dessa känslor brukar uppstå är då jag upplever att jag kör fast i övningen och 

övar mekaniskt utan medvetenhet om vad jag gör. Jag använde den informationen i 

utformandet av exponeringen för känslorna.  

Intervention 

Takt 505–513 är dubbelgreppen i slutet av första satsen ur Mendelssohns violinkonsert. Det är 

en passage som egentligen inte är så svår, trots det tycker jag inte att den blir bättre.    

Spela igenom passagen utan några försök att tänka efter eller förbättra. Stanna sedan upp och 

beskriv känslorna som dyker upp, först i form av fysiska förnimmelser, benämn sedan 

känslorna. Överdriv det ”mekaniska”, spela som en robot i fem minuter. Försök inte förändra 

de känslor som uppstår. När impulsen att förbättra spelet dyker upp, gör tvärtom och överdriv 

det du tycker är fel så mycket som möjligt.  

Kommentar 

Det intressanta är att när jag medvetet ville framkalla känslorna kändes de inte lika 

påträngande. Till en början fanns ett motstånd men sedan blev situationen nästan komisk. Det 

var intressant och ironisk att när jag framkallade känslan som jag försöker trycka undan 

tappade den kraft. Gällande undvikande är uppmärksammandet av de fysiska förnimmelserna 

ett trick för att lura hjärnan att inte fly. Benämnandet av känslor (jag är stressad, rädd etc) har 

bevisat en lugnande effekt (Kåver, 2016). Upplevelsen av kaos blir mindre skrämmande. 

Förståelsen för känslan stärks av sammankoppling mellan fysiska förnimmelser och 

känslotillstånd. När jag medvetet spelade fel tog den diffusa känslan av att jag inte utvecklas 

en annan form. Förhållandet till rätt och fel blev mer flexibel när jag överdrev med flit.  

 

Imaginär exponering–att bearbeta negativ självbild och negativa grundantaganden 

 

Efter min tolkning av materialet betraktar jag det som att det finns luckor i registreringarna, 

då mina upplevelser varit diffusa, därför svåra att beskriva. Jag tolkar det som ett kluster av 

känslor och tankar (dissocierade) i form av antaganden/föreställningar förknippade med en 

viss situation. Inre bilder och visualiseringar ger signaler som utlöser ångest trots att ingen 

fara finns.  

 

1. Blunda och föreställ dig situationen, beskriv. 
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2. Benämn känslor och tankar, tillåt dig att vara symbolisk och bildlig.  

3. Beskriv för dig själv vad du skulle behöva just nu. Föreställ dig att du exempelvis fick 

all den kraft du behövde? Vad skulle den i sådana fall bestå av? Det kan vara i form 

av känslor, bilder…  

Kommentar 

Att medvetet föreställa sig situationen ger en ny typ av kognitiv erfarenhet. När man 

medvetet ger rum för de känslor, tankar man förväntar sig ska komma så känns de inte 

lika skrämmande när de faktiskt dyker upp i den verkliga situationen.  

 
Acceptans – en aktiv handling 
 
När jag undviker att försöka nå mina mål handlar det oftast om rädsla. Jag är helt enkelt inte 

villig att ha vissa tankar och känslor. För att trots detta kunna fortsätta att nå mina mål vill jag 

utveckla min förmåga till acceptans. Nedan följer en acceptansövning från The Happiness 

Trap (Russ, 2008).  

Villighet och handlingsplan 

a) mitt mål; b) värderingar som ligger till grund för mitt mål; c) handlingar för att nå mitt 

mål; d) tankar/minnen, känslor, fysiska förnimmelser jag är villig att ge utrymme för 

att nå mitt mål; e) behov jag är villig att ge plats åt för att nå mitt mål; f) kommentar. 

Nedan följer mina svar på acceptansövningen ovan i relation till min instudering av 

Mendelssohns violinkonsert.    

a) Jag vill kunna spela Mendelssohns violinkonsert med bra teknik och musikalitet innan 

vårterminens 2020 är slut. 

b) Jag värderar musik som centralt i mitt liv och det jag vill lägga ner tid på just nu. 

c) Öva strukturerat och målmedvetet. 

d) Se lista nedan.  

• Tankar/minnen: perfektionistiska tankar, jämförandet med andra, självkritik, funderingar 

kring mig själv och musik. 

• Känslor: otillräcklighetskänslor, känna mig dålig, ångest. 

• Fysiska förnimmelser: spänningar, hjärtklappning, ökad puls.  

e) Behov: välja bort vissa aktiviteter för att hinna, göra saker jag mår bra av, vila, att vara 

ute i god tid, sänka krav. 

f) Se lista nedan.  
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• Det är värt att påminna sig själv om: processen kommer innehålla obehag, men det är inte 

synonymt med misslyckande.  

• Om nödvändigt kan jag bryta upp det här målet i mindre delar, så som: fokusera på små 

konkreta mål, spela rätt rytm och rätt toner.  

• Det minsta, enklaste steget jag kan börja med är: hitta första tonen, spela den rent och med 

bra klang.  

• Tiden, dagen och datumet som jag kan börja: länge sedan jag började nu, men för att gå 

vidare i processen gäller samma mål och jag kan börja i eftermiddag kl. 16.  

3.4 Resultatsammanfattning  

I resultatet visas integrerandet av KBT–interventioner under min instudering av 

Mendelssohns violinkonsert e-moll. Studiens resultat sammanfattas nedan: 

• Val av KBT–interventioner i relation till problem i övningen 

• Modifikation av interventioner för att integreras i övningen 

• Dokumentation av utförandet av interventionen 

• Kort kommentar om utförandet av varje intervention   

4 Diskussion 

Syftet med den här reflekterande självstudien var att i praktiken använda kognitiva 

interventioner vid övning av Mendelssohns violinkonsert i e-moll. 

4.1  Implementering av KBT-interventioner 

Studiens första frågeställning gällde på vilka sätt jag som musiker kan använda verktyg från 

KBT i övningssituationer.   

I en vardag bestående av övning konfronteras jag med problem. Jag vill förbättras och ställer 

därför höga krav på mig själv. I relation till problem reflekterar jag över min förmåga att 

hantera dem. Bemötandet av negativa upplevelser vid övning tror jag är viktigt för en 

konstruktiv vardag som musiker. I studiens inledningsdel återfinns statistik kring musikers 

hälsa. Baserat på egna erfarenheter och med den statistiken i åtanke anser jag att musikers 

psykiska hälsa bör få mer uppmärksamhet. Jag tror också att en vetenskaplig förankring 
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gällande hanterandet av psykisk ohälsa bör uppmuntras. Av egen erfarenhet har jag upplevt 

att lättillgänglig glättig självhjälp inte räcker till för att hjälpa mig. Jag tror att en gedigen 

evidensbaserad metod är det som kan förbättra den här statistiken. Därför intresserade jag mig 

för kognitiv beteendeterapi (KBT) som på vetenskaplig grund är utformad för att kunna hjälpa 

människor med psykisk ohälsa. I KBT–terapi går man vanligtvis till en psykolog för att lära 

sig om interventioner för att förändra destruktiva beteenden. Detta är förstås det optimala 

sättet att lära sig om KBT, det är dock tidskrävande och kan vara svårt i vardagen för en 

student. En psykolog har vanligtvis inte heller erfarenhet av att vara musiker. Jag tror att man 

även på egen hand kan ta sig en bit på vägen i anammandet av KBT. För att kunna integrera 

KBT på ett verksamt sätt i övningen behövs förstås kunskap om interventioner och hur de kan 

användas. Till att börja med behövs en ökad medvetenhet om de egna problemen och 

förmågan att inta ett perspektiv som utmanar förutfattade meningar. Förståelsen för sitt 

fungerande på ett rationellt plan är en grundpelare i KBT. Detta är viktigt för att kunna ta till 

sig interventioner.   

4.2 Integrerande av färdigheter från KBT 

 

Studiens andra frågeställning gällde hur jag genom att integrera färdigheter från kognitiv 

beteendeterapi (KBT) kan hitta förhållningssätt till icke-hjälpsamma tankar, känslor och 

fysiska förnimmelser i en specifik övningssituation för att uppnå mer ändamålsenliga 

beteenden i min övning. 

För att förstå hur jag skulle integrera interventionerna var det hjälpsamt att ta del av exempel 

från litteraturen. Jag upplevde att de fick bäst effekt då jag planerade när och hur de skulle 

genomföras och att jag under den stunden helhjärtat (oavsett hur det påverkade övningen) 

verkligen försökte.  

Beteendeexperiment 

När jag konkret ändrat mina yttre beteenden har det påverkat min upplevelse av övning.  

Olika beteendeexperiment har bidragit till min förmåga att inta nya perspektiv och fungerat 

effektivt för att bryta dysfunktionella mönster. I exemplet i resultatdelen visas hur det är 

möjligt att ifrågasätta sina förutsägelser genom beteendeexperiment och därav påverka 

tankegångar kring övningen. Beteendeexperiment har varit ett bra verktyg för att utmana 

kontrollbehov. Det kan tyckas naturligt att när vi bemöter ett tekniskt problem vill vi aktivt 

kontrollera händelseförloppet, detta är dock inte alltid funktionellt. När jag använt mig av 

beteendeexperiment har jag fått grepp om detta fenomen. Genom att exempelvis prova att 

göra något som går emot föreställningen om kontroll har jag upplevt att ett helt annat 

beteende också kan generera utveckling. Det är den praktiska erfarenheten som i verkligheten 

är kontroll, att kontrollera inre upplevelser kan snarare ge motsatt effekt. Detta är viktigt att 

förstå med tanke på hur vi ger oss själva instruktioner. Att ge upp kontrollbeteenden har 

faktiskt ökat chansen för att uppnå avslappnad koncentration med så få distraktioner som 
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möjligt. Vid tillfällen då jag ansträngt mig till det yttersta för att lösa ett problem, men trots 

detta kört fast så har beteendeexperiment varit effektivt för att utmana fasthållandet av de 

beteenden som inte fungerat.  

Defusion 

Defusion har varit effekt gällande att förhålla sig till tankar utan att engagera sig i dess 

innehåll. I resultatet visas exempel på hur detta gått till. Jag har upplevt att det varit en av de 

mer flexibla interventionerna att kombinera med övning. Generellt i min övning finns ett 

mönster att vid svåra tillstånd fly in i analyserande istället för att stanna kvar i nuet. När jag 

inte är nöjd med övningen är impulsen mycket stark att ”fixa” med hjälp av verbalt 

problemlösande. Funderingar kring vad som är optimalt i stunden, värdering av vilken taktik 

som är bäst dominerar och uppmaningen att ”koncentrera sig” och ”skärpa sig” leder till 

ytterligare insnärjning. Detta är typexempel på mentalt görande. Jag tillsammans med många 

andra tenderar att leva i denna tankevärld. Föreställningen om vad som händer om man 

släpper taget om tankarna oroar, och även om man vågar det leder den uppmaningen vidare 

till nya tankar om ”hur släpper man taget?”. Detta kallas inom ACT för ”ordmaskinen” som 

kan liknas vid en radio som ständigt är på som man vill stänga av (Hayes et.al. 2012). I en 

praktisk övningssituation är balansen mellan verbal problemlösning och medveten närvaro 

viktig. Vi behöver tänka och värdera hur vi ska bli bättre men också kunna vara i sinnena utan 

att döma för att uppfatta vad som faktiskt händer. Vill vi lösa ett speltekniskt problem i 

exempelvis en passage gäller det att förstå orsak och verkan, trycker jag för hårt, är det 

intonation som är problemet? Problemlösning med andra ord. När vi applicerar denna 

förmåga utåt på ett problem så får vi ofta ett konkret svar, exempelvis att en viss ton är för 

hög eller låg. Det går att testa en tes och få gensvar från vad som faktiskt händer. Vad gäller 

våra inre upplevda känslor och tankar är fallet inte alla gånger detsamma. Detta på grund av 

att vårt sinne kan uppleva vilka relationer som helst mellan ting som riktiga, därför finns det 

förstås en risk att börja älta sin förmåga gällande exempelvis intonation. Ett intressant 

experiment för att förstå detta är att betrakta ett föremål i sin omgivning, det finns alltid något 

att kritisera. Att direkt utmana och slåss mot inre värderande tankar gör sinnet än mer 

utvärderande. Man kan konkret höra om en ton är hög eller låg, stark eller svag. Sedan kan 

hjärnan gå in i ett värderande ifrågasättande gällande om tonen i sitt sammanhang borde vara 

högre eller lägre, svagare eller starkare. De egna reflektionerna är betydligt svårare att testa, 

då sinnet ständigt kan klättra vidare i sitt kritiserande. Viktigt att förstå är att veta hur ett 

tekniskt problem ska lösas i teorin inte är samma sak som det praktiska utförandet. Även om 

vi i ord detaljerat kan  beskriva hur en lägesväxling ska utföras är det inte en garanti för att 

kunna spela den. En viktig frågeställning är hur man ska förvalta verbala instruktioner i 

praktiken. Detta är en konst i sig. Min personliga upplevelse är att när det väl kommer till 

kritan och jag ska öva, händer det ofta att alla dessa instruktioner lätt går från att vara 

inspirerande information till distraktion. Förmågan att befinna sig i den direkta upplevelsen 

vid övning är viktig för att kunna agera på den information som är relevant i stunden. Vid ett 

överdrivet mentalt görande upplevde jag att det jag sa till mig själv inte fick det resultat jag 

ville ha i praktiken. Instruktionerna hade en uppmanande karaktär, och när det inte verkade 

hjälpa blev jag än mer uppmanande. Parallellt med detta pågick ett analyserande av varför det 
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inte fungerade. Här ville jag komma fram till hur jag skulle tänka och känna för att det skulle 

vara ”rätt”. Tydligt exempel på att problemlösa. I bakgrunden beskrev jag hur beteendet styrs 

av tänkandet och leder till att vi missar annan information. Man dras helt enkelt med i en 

ström av dömande, jämförelser, etc. Detta är motsatsen till defusion (alltså fusion) och är 

starkt kopplat till att envetet följa de regler vi lärt oss, trots att de inte ger oss det resultat vi 

eftersträvar. Vid fusion fastnade jag i vad tankarna sa att de var och gled ifrån att betrakta 

dem som verbala händelser. Genom defusion blev det möjligt att särskilja ”lyssnaren” från 

”talaren”. Parallellt med detta är det analyserande tänkandet en viktig komponent i 

inlärningen. För att kunna upprätthålla balansgången mellan görandet och varandet upplever 

jag att det är nödvändigt med distans till vissa tankar. För att lättare kunna ta avstånd från 

dömande, störande tankar som inte hjälper mig i övningen har defusion varit verksamt.    

Medveten närvaro 

När jag upplever att en situation inte är som jag önskar att den skulle vara går jag lätt in i det 

mentala görandet. Att släppa taget om behovet att följa de krav på problemlösning i form av 

verbal följdriktighet, sammanhang och koherens som jag upplevt som ”kontroll” har varit 

svårt trots insikt om att ältande inte hjälper. Den medvetna närvaron har varit ett mycket bra 

hjälpmedel för att lära känna det mentala varandet. Istället för att gå på autopilot och försöka 

problemlösa mig ur inre tillstånd kunde jag förankra uppmärksamheten vid det faktiska spelet. 

Exempelvis mot ett specifikt moment inom ett tekniskt problem som kan upplevas via ett 

sinne, hörsel, känsel eller syn. Detta ökar chansen för att störande tankar elimineras och att 

det finns en möjlighet inhämta relevant information från nuet. Exempel på en sådan 

intervention visas i resultatdelen i studien.  

När jag fungerat genom tänkande och tolkat tankarna som direkta sanningar har jag kunnat 

använda mig av medveten närvaro. Vid upplevt obehag tenderar jag och alla människor 

instinktivt att analysera, bekämpa och försöka ta bort det vi inte vill ha. Detta spär på 

tillståndet av mentalt görande och stör förmågan att vara i det faktiska nuet. När jag fastnat i 

tillståndet aversion har jag bemött detta med medveten närvaro som syftar till att 

uppmärksamma det som händer med intresse och tillåtande attityd för att stilla det 

upplevelsemässiga undvikandet.  

Känsloreglering 

Det är allmänt vedertaget att känslor och uttryck är utgångspunkten för konstnärligt utövande. 

Jag upplever ibland otillräcklighetskänslor i relation till denna typ av föreställningar. Tvivel 

kring om det jag känner för musiken är ”rätt” och om min vilja kan leva upp till ”vad musiken 

förtjänar”. Jag sätter vissa känslor på piedestal, känner jag inte så, så känner jag fel. Att känna 

negativa känslor inför musik betyder inte att man inte vill. Känslor har en oerhörd kraft, och 

de negativa har företräde. Att ha kontakt med sina känslor kan lätt förväxlas med att agera 

känslomässigt. För mig har kunskap (emotionsteori) om varför vi har känslor och hur de 

fungerar minskat tendensen att dra förhastade slutsatser av en känsla. Att kunna inta ett 
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rationellt förhållningssätt gentemot känslor är inte synonymt med att bli likgiltig eller 

”opassionerad”. Att förbättra förmågan att hantera känslor i har tvärtom inneburit en förstärkt 

riktning i övningen. I resultatdelen visas ett exempel på känsloreglering.  

Exponering 

Jag använde exponering för att bemöta situationer i övningen som jag kände ett motstånd 

inför. Det har fungerat som ett verktyg för att inte låta inre upplevelser hindra mig från att 

öva.  

Acceptans 

Det går inte att komma ifrån att förr eller senare konfronteras alla med oönskade upplevelser. 

Att väva in acceptans i övningen har för mig inneburit en ökad toleransen för obehagliga 

upplevelser, exempelvis prestationsångest och självkritik. Under resultatdelens sista rubrik 

visas en acceptansövning. Genom att i förväg vara medveten om och ge utrymme för negativa 

känslor har de blivit mindre påträngande i stunden de dyker upp. Exemplet i resultatet 

fungerar likt ett avtal med sig själv. C:et i ACT står för commitment. Motivationen att 

fortsätta trots negativa upplevelser, att gå i riktning mot sina mål och släppa föreställningen 

att detta inte är möjligt om obehag finns med i bilden är nyckeln i detta C. I längden har jag 

upplevt att villigheten att fortsätta tillsammans med obehaget faktiskt (mot instinktiv 

förväntan) tar kraften ur vissa negativa tankar och känslor. I vetskap om att jag trots dem kan 

lyckas göra vad jag vill de uppträder.  

4.3 Utvärdering av KBT-effekter 

 

Vanligtvis utförs KBT tillsammans med en utbildad terapeut. Dennes expertis möter klientens 

redogörelse av sina problem och en behandling utformas. I behandlingen ingår 

psykoedukation vilken förstås är på en mycket grundläggande nivå och anpassad till vad 

terapeuten anser klienten kan ha nytta av. Vid varje session utvärderas hur interventionerna i 

personens vardag fungerat. I denna studie har jag varit ensam i processen att anamma KBT i 

den form jag (utefter min förförståelse) trott kunnat utveckla min förmåga att hantera problem 

i övningen. Precis som i alla former av behandlingar kan KBT medföra biverkningar såsom 

ökad ångest på grund av konfrontation med problem. Detta är i princip ofrånkomligt och en 

del av processen. De negativa effekterna kan dock intensifieras om terapin inte utförs på ett 

lämpligt sätt (Linden et.al. 2018). Detta har jag funderat på med tanke på att jag inte besitter 

någon fördjupad kunskap om KBT. Jag har vid tillfällen upplevt att interventioner fört med 

sig obehag, i längden tycker jag dock inte att några problem intensifierats på grund av KBT. 

Min intention har varit att utforska möjligheten till KBT i övning med öppenhet och intresse.  

 

Identifiering med problem 

 



 37 

“Man is sometimes extraordinarily, passionately, in love with suffering...” (F. Dostojevskij)  

 

KBT innebär konfrontation med inre upplevelser. I bearbetandet av mina negativa 

erfarenheter i övning ingick bemötandet av obehagliga tankar och känslor. Meningen med 

interventionerna är att lära sig att tänka och bete sig på nya sätt, vilket är 

uppmärksamhetskrävande. Med detta medföljer förstås stunder av frustration och förvirring. 

På det stora hela har medvetenhet kring KBT ökat intresset, nyfikenheten och kreativiteten i 

bemötandet av problem i övningen. Vid utvidgad medveten om mina problem i övning har jag 

upplevt en tendens att identifiera mig med dem. När jag beslutat att perfektionism är ett 

hinder för mig i övning medföljde värderingar så som ”jag är en perfektionistisk person, det är 

inte bra”. Det blir en polaritet mellan hur det är och hur jag vill att det ska vara och problemet 

stigmatiseras vilket spär på frågeställningar som, bra kontra dåligt, rätt kontra fel etc. Denna 

fixering vid problem kan öka rigiditeten. Det är viktigt att betrakta sina problem med en 

beskrivande och flexibel attityd utan att döma för att inte kliva in i ältande. Generellt har det 

varit till stor hjälp för mig att sätta ord på de negativa upplevelserna vid övning. Den 

konkretisering det innebär avmystifierar problemen, vilket jag upplevt minskad 

identifieringen med dem.  

Mindfulness-based Cognitive Therapy 

Inom dagens KBT är medveten närvaro en viktig komponent. Det är fortfarande ett relativt 

outforskat ämne inom neurovetenskapen, men forskare närmar sig spännande upptäckter kring 

hur vår hjärna fungerar i relation till dessa egenskaper. Relationen till tankar och känslor är 

avgörande för vårt mående. Mindfulness är ett verktyg för att arbeta med detta. Vad vi 

uppmärksammar är vår verklighet (Nilsonne, 2016). Uppmärksamhetens kraft behöver därför 

hanteras varsamt.  

Det är möjligt att mindfulness har negativa effekter i och med att det innebär konfrontation 

med eventuellt obehag, därför är kvalitén på den självfokuserade uppmärksamheten viktig 

(Gruman, 2020). Frågan är vad som är att betrakta som en biverkning, det primära målet med 

mindfulness behöver inte vara att direkt må bättre. Långsiktigt betraktar jag intentionen som 

ett moment för att öka medvetenheten kring aktiviteten i sinnet (oavsett obehag/behag) som 

fungerar som en plattform för förståelse och flexibel förändring.  

I denna studie används mindfulness i mötet med övning. Tanken är att använda andra delar av 

hjärnan för att lösa ett problem, i syfte att inte fastna i ett överdrivet mentalt görande. I 

resultatdelen under rubriken medveten närvaro visas exempel på mindfulness i övningen. Hur 

jag reagerade på utförandet interventionerna var olika. Vid intervention två bemötte jag 

instruktionerna som ett ytterligare krav utöver det musikaliska, vilket orsakade självkritik 

kring huruvida jag utförde övningen ”rätt”. Trots att medveten närvaro i stunden kan orsaka 

obehag är min upplevelse att effekten i längden är positiv. Nya förhållningssätt till tankar och 

känslor blir lättare att ta till sig när inte upplevelsen av dem täcks av undvikandebeteenden.  
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Det är viktigt att ge mindfulness tid och tålamod. Till att börja med kan det vara bra att träna i 

en mindre laddad situation för att förstå principen, exempelvis guidade meditationer. Det 

kanske viktigaste är att vara beredd på att känna ett visst obehag och överraskande tankar när 

man anammar ett nytt förhållningssätt. Är man oförberedd upplevs den negativa upplevelsen 

som stressande (Örn, 2019). Det absolut huvudsakliga är att lära känna skillnaden mellan det 

mentala görandet och varandet. Att kunna förstå att de båda är viktiga resurser. När vi övar 

möter vi konstant problem. Det är en djupt kulturellt förankrad idé att nå förbättring genom 

mental ansträngning i form av problemlösning, men när dessa kognitiva resurser går till 

överdrift lägger vi krokben för oss själva vid inlärning. Genom att övertänka glider vi ifrån 

den naturliga förmågan att ta till oss information och går miste om resurser som exempelvis 

auditiv inlärning. Det som ofta hämmar uppmärksamheten att befinna sig på ett gynnsamt 

ställe är tankar vi försöker fly ifrån, vilket vi hamnar i då vi applicerar det mentala görandet 

på inre upplevelser. Vilket är ett grundläggande moment som beskrivs i studiens 

bakgrundsdel.  

Exponering och beteendeexperiment 

Exponering har för avsikt att förändra betingningsprocessen. Det handlar om att stanna i en 

situation som upplevs som obehaglig utan att använda sig av undvikandebeteenden. I 

resultatdelen visas exempel på hur jag använt exponering i övning. Jag har upplevt att när jag 

medvetet utsätter mig för moment i övningen som jag tenderar att undvika utvecklades 

successivt förmågan att bemöta situationen utan försök att ta bort det oönskade innehållet. 

Däremot upplevde jag vid tillfällen att jag hade svårt att lita på meningen med exponering, 

detta då jag hade bristande förmåga att bemöta det innehåll övningen medförde. Vid de 

tillfällen jag upplevde positiv effekt av interventionen var då den utfördes på ett planerat och 

tydligt sätt. Jag hade begränsat tiden och försökte helhjärtat att utföra exponeringen utan att 

samtidigt försöka prestera i den musikaliska övningen. Jag tror att exponering har stor 

potential för att sluta undvika den övning jag är rädd för att utföra dåligt. Exempelvis att spela 

falskt. Det jag föreställer mig kommer hända när det inträffar består av diffus ångest, att då 

medvetet spela så falskt som möjligt utmanar den föreställningen. Först väcker det obehag 

men efter ett tag mattas det av och jag märker att det katastrofala faktiskt inte inträffar.  

Beteendeexperiment har varit givande för mig i övningen. De har öppnat upp perspektiv 

gällande låsta föreställningar om ”rätt och fel” i övning. I resultatdelen visas ett exempel då 

jag testar min förutsägelse att jag inte kan ha störande tankar om jag vill lära mig något. Jag 

prövar tesen genom att spela in mig själv och lyssna efter förändring, jag får ett konkret bevis 

på att tesen inte stämmer. Detta är mycket effektivt då det sker på ett upplevelsemässigt 

erfarenhetsbaserat plan. Jag argumenterar inte mot mina tankar om situationen, jag låter dem 

finnas där. Istället utmanas de av min direkta upplevelse i stunden och ett yttre bevis. Det 

finns flera sätt att använda beteendeexperiment. När jag fallit in i perfektionistiska beteenden 

och envisats med att hålla fast vid en strategi har det varit effektivt att totalt bryta med 

beteendet. Jag har då exempelvis provat att göra något som bryter mot föreställningen om hur 



 39 

jag ”borde göra”. Detta har luckrat upp det tidigare beteendet som inte fungerat. Ny 

information har blivit tillgänglig som givit nya idéer.  

Acceptance Commitment Therapy  

Baserat på min egen erfarenhet vågar jag påstå att ökad acceptans för oönskade upplevelser i 

övning minskar undvikande. På så sätt bryts inte riktningen mot ett mål på grund av det vi 

upplever som hinder. Jag tenderar att tänka att för att nå ett mål måste jag först reda ut det 

som står i vägen. Detta är dömt att misslyckas. När jag fortsätter följa en riktning trots hindren 

har jag upplevt att jag inte nödvändigtvis måste kämpa mot de oönskade upplevelserna. De 

tappar sin kraft då jag märker att dess påverkan för att nå ett mål inte är lika stor som jag tror. 

Att upplevelsemässigt undvikande är en av de starkaste faktorerna till vidmakthållandet av 

destruktiva beteenden är inom psykologin allmänt vedertaget, ett alternativ till detta 

undvikande är just acceptans. Det är dock viktigt att tolka acceptans ”rätt” för att den ska fylla 

en konstruktiv funktion. Acceptans innebär inte att ge upp (detta kan vara förödande och leda 

till att man inte gör det man vill). Däremot kan det handla om att inse att vissa metoder i 

exempelvis övning inte fungerar och att våga överge dem. En öppenhet för det som kan 

komma att hända på vägen mot ett mål är en förutsättning för förändring. Det handlar inte om 

att stå ut med vad som helst för att nå ett mål, snarare om att med ett verkligt öppet 

förhållningssätt betrakta sina upplevelser.   

De utmärkande positiva upplevelser jag haft av defusion är att de bidragit med humor i 

förhållande till det ältande och den självkritik jag stöter på i övningsrummet. För att defusion 

ska ha positiv effekt behöver man ibland vara lite listig. Det handlar inte alltid om att 

defusionera just mot negativa tankar. Ett positivt uttryck kan vara lika påträngande som ett 

negativt. Exempelvis har jag erfarenhet av att försöka tala positivt till mig själv på ett forcerat 

sätt som gör mer skada en nytta. Då kan det vara av lika stort värde att defusionera mot 

glättiga självaffirmationer så som ”du är bra som du är”. Jag har upplevt en tendens till att jag 

använder defusion för att förlöjliga tankarna och dess innehåll, detta är inte avsikten med 

interventionen och kan snarare stärka undvikandebeteende (Hayes et.al. 2012).  

Att vara öppen för motsägelser 

”Om du bearbetar dina tankar med hjälp av dina tankar, hur kan du då undgå att bli 

förvirrad?” (Seng-Ts’an 529 e.Kr–606 e.Kr). Jag har nu skrivit en lång uppsats om övning 

och KBT, med andra ord har jag lagt ner många timmars arbete på att reflektera kring dessa 

praktiska aktiviteter. I ACT betonas hur det analytiska språket lätt snärjer in oss i ältande. Att 

befinna sig i teorin har vid tillfällen haft negativ effekt på övningen, detta på grund av de 

funderingar KBT skapat. Det som utmärkt dessa tillfällen är att jag betraktat den kognitiva 

tekniken som en dogmatisk sanning som orsakat en bristande flexibilitet i förhållande till 

övningssituationen. Jag hade läst och förstått begreppen intellektuellt men jag upplevde inte 

att de hjälpte mig i praktiken, istället inträffade att min upplevelse av att göra fel i förhållande 

till teorin förstärktes. I relation till mitt syfte är detta intressant då jag vill använda mig av 
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KBT i en faktisk övningssituation. Detta visar på att det är funktionen som är det primära. 

Oavsett hur väl jag förstår principen garanterar det inte effekt i praktiken. Det primära är att 

vara här och nu och komma i kontakt med det som är upplevelsemässigt relevant, därefter 

dynamiskt intrigera KBT. Funderingar kring huruvida jag följer en manual till punkt och 

pricka korrekt garanterar inte en utvecklad förmåga att hantera mina upplevelser i övning. Det 

som är att betrakta som sant är det som fungerar i praktiken. När jag upplevt att jag velat göra 

helt rätt enligt KBT–modellen, har det stundvis inneburit distraktion och brutit flytet i 

övningen. Vid dessa tillfällen stärktes ironiskt nog beteendena mentalt görande, perfektionism 

och kontrollbehov. Att denna typ av hinder kan inträffa (och förmodligen kommer att göra det 

i någon form) är viktigt att vara beredd på. Det är en del av processen och inte nödvändigtvis 

något som förstärker problematiken. Det handlar förmodligen om förväntningar av att effekt 

av KBT ska komma direkt, när det kanske snarare kommer successivt och inte alltid i den 

form man väntat sig. Att KBT kan skapa förvirring kan förstås i stunden upplevas som 

negativt. Men jag betraktar inte detta som en explicit negativ effekt av KBT. Det handlar 

snarare om steg i en inlärningsprocess och är förmodligen ett nödvändigt hinder att 

konfronteras med. Att bryta med sina invanda beteendemönster kan vara obehagligt särskilt 

om det innebär att sluta med flyktbeteenden som tillfälligt inger ett lugn. Detta fenomen är 

också väl uppmärksammat i KBT–litteraturen (Hayes et. al. 2012). I hanterandet av detta var 

det för mig viktigt att fortsätta och försöka att inte döma vare sig mig själv eller KBT efter 

tillfälliga negativa upplevelser.  

Jag vill betona vikten av att tolerera osäkerhet och våga lämna ett svart– eller vitt-tänkande. 

Allt går inte ihop, och det är inte ett problem. Gällande mitt syfte att utveckla min förmåga att 

hantera tankar och känslor fanns förstås också ett implicit mål att uppleva mer positiva 

känslor i övning. Det är en fullt rimlig värdering att vilja ha positiva upplevelser av övning. 

Men hur man skapar dessa är motsägelsefullt. Att föra krig mot, ignorera och ifrågasätta 

negativa upplevelser har jag upplevt som lockande då jag vill bekämpa det negativa. Jag har 

betraktat dessa negativa upplevelser som ett problem som behöver tas bort eller lösas. Detta är 

en fälla (då undvikande förstärker negativa tillstånd i längden) vilket KBT och i synnerhet 

ACT hjälpt mig att förstå. Jag har fått ett nytt perspektiv på svårigheter och accepterat 

paradoxen att erkännandet av tankar och känslor är möjligt utan att identifiera sig med dess 

innehåll.  

Att vara flexibelt ihärdig 

 

“I am rooted, but I flow.” (V. Woolf)  

 

“No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.” (V. Woolf) 

  

Om en intervention utförs men avbryts på grund av obehag innan rädslan förändras finns en 

risk att den negativa betingningen förstärks, detta gäller i synnerhet exponeringsövningar 

(Kåver, 2016). Detta är att vänta när man börjar använda sig av interventioner och inte en 

anledning att sluta. Det tar tid att upptäcka förändring och är minst lika viktigt att tillåta sig att 
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utföra övningen ”fel” som att utföra den ”rätt”. Annars riskerar man att fastna i nytt ältande 

som inte bara gäller det musikaliska innehållet utan också KBT–övningen i övningen. Det tar 

tid att upptäcka förändring och det är viktigt att uppmuntra flexibla och realistiska 

förväntningar. 

 

För mig har KBT inneburit en mer nyanserad relation till övning. Det har öppnat upp för nya 

förhållningssätt till problem på så sätt att KBT gjort det intressant att bemöta dem. Jag 

upplever ökad flexibilitet och kreativitet i relation till både musikaliska problem och inre 

hinder. Genom att undersöka det här ämnet känner jag en större trygghet i form av vetskap om 

de forskningsbaserade möjligheter som finns för att kunna hantera svårigheter. Min 

upplevelse är att KBT, om man prövar sig fram med tålamod och intresse kan vara en 

fantastisk resurs för musiker. Berikande för problemlösningsförmågan och ett gediget 

hjälpmedel för att hantera svåra upplevelser vid övning.  

 

“Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in everything  

That's how the light gets in.” (L. Cohen)  
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