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Förord 

Det ni kommer läsa innefattar psykologi, institutionskritik och anti-konservatism 
men i grund och botten handlar det om mig och vad jag har gått igenom och är en 
fyra månaders lång förklaring på varför det ljudande resultatet i det här arbetet blev 
som det blev och varför jag gjorde som jag gjorde. Det kan verka som att jag vänt 
på pannkakan och att jag missförstått uppgiften, att jag istället för att skriva om ett 
konstnärligt projekt, gjort ett konstnärligt projekt utifrån det jag skrivit, men ett 
sådant synsätt ser jag egentligen som paradoxalt och obetydligt, det ena kan 
omöjligt utesluta det andra, för även ifall jag haft en i minsta detalj uttänkt idé för 
hur ett ljudande reslutat skulle låtit ändå från början, hade jag ändå för att kunna 
förklara, styrka tillvägagångssättet till min idé behövt berätta om ur vilka källor 
idén sprungit. Det vill säga influenser, inspiration etc. Nu råkar det vara så att min 
startidé kommit från källor vilka varit, så att säga uttorkade. Men även i uttorkade 
källor finns någonting att hämta och där började jag. På botten, i gyttjan.  

Efter ett första regn, kom jag dock fram till att mitt arbete, skulle få behandla 
ämnet kreativitet och det är där mitt skrivande tar sin början. Så på sätt och vis 
visste jag redan från början vad jag skulle komma att göra, både i praktisk och i 
teoretisk bemärkelse. Jag skulle försöka hitta min kreativitet igen, jag skulle låta 
mig fängslas av den och jag skulle slå mig fri från det som fått mig att tappa den. 
Denna formulering kom jag på långt senare men så här i efterhand har jag förstått 
att det är det jag hållit på med hela tiden. Hur detta skulle komma att låta var 
egentligen det ända jag inte visste när jag började detta arbete. Och vad hade det 
egentligen spelat för roll att skriva om hur jag trott ett ljudande reslutat skulle låtit, 
för vem kan egentligen veta hur någonting ska låta eller bli innan det är gjort? Att 
ha en massa förutfattade meningar och förväntningar om ett verk dödar för mig i 
många fall bara magin kring det, också så spontaniteten och i med det, i min 
mening grunden till improvisation.  

Det kan verka märkligt att jag blandar in compassion fokuserad psykologi, 
mysticism, mina tankar om tradition och annat dylikt. Men det är det inte, för 
allting hänger ihop och mitt liv har fortlöpt kontinuerligt under de här fyra 
månaderna och så också mina impulser, funderingar och de har jag följt och de går 
att följa här nedan utan avbrott ända tills slutordet. Och faktum är att ifall jag inte 
hade stött på Compassion Fokuserad Terapi eller Playing and Reality hade jag 
kanske aldrig gjort det här arbetet, åtminstone hade det inte alls sett ut som det gör. 
Detta arbete är därför utan dessa delar åtminstone för mig helt obegripligt. 

Här kommer en översikt över den process jag genomgått.   

Översikt över processen i arbetet 
1. PM – Playing and Reality & Compassion fokuserad terapi, Bakgrund 

1a) Jag har först ingen idé över vad jag ska göra annat än att jag ska göra 
arbetet. 

1b) Jag hittar Compassion fokuserad terapi och fascineras och inspireras av 
läsningen. Jag känner igen mig i mycket av vad som beskrivs och inser till 
viss del att livet kanske inte behöver vara så hårt och motigt som jag länge 
tänkt, att armbåga sig fram till framgång och att bli ”bäst” är metoder jag 
aldrig anammat, men i och med den här boken inser jag att det 
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eftersträvansvärda vore kanske att försöka förändra det här klimatet och 
med dessa insikter tar jag ett första steg tillbaks till min kreativa lust. 

1c) Jag inser att jag upplevt de problem som kanske inte behöver existera, 
främst på musikskolor och att jag inte är den enda som upplevt de 
problemen. 

1d) Jag bestämmer mig för att mitt arbete ska handla om detta, och att jag vill 
undersöka detta i praktiska ljudande experiment.  

1e) Jag vet ännu inte hur det praktiska ska gå till väga, men vill sammanföra 
det med en grupp jag spelat med förut och med ett projekt jag håller på att 
planera inför i paris. 

1f) Jag tänker att jag kommer hitta ett sätt att genomföra det praktiska efter att 
jag läst på mer om kreativitet.  

1g) Jag beskriver min bakgrund och varför playing and reality och compassion 
fokuserad terapi blev viktigt för mig. 

1h) Jag mejlar Maria Sandgren (lektor i estetisk psykologi vid Södertörn) och 
frågor ifall hon vill vara konstnärlig handledare. Jag hoppas att hon ska 
vara intresserad av mina funderingar och att hon kanske kan hjälpa mig 
mer med utformningen av den praktiska biten. 

1i) Jag möts av i min mening ganska arroganta svar och ett nej tack.  
1j) Jag frågar Klas Nevrin istället, det känns bättre, han är positiv och 

uppmuntrande och ställer upp på att vara konstnärlig handledare.  

2. Kreativitet – Den oceaniska känslan – “Just intonation”  

2a) Jag börjar läsa olika litteratur där jag hoppas få mer vetskap om kreativitet 
och hoppas att det ska leda mig till hur jag ska utforma den praktiska 
delen. Eftersom att jag fascinerats av Donald Winnicotts, ”Playing and 
Reality” börjar jag leta mig bakåt i psykologins historia, med 
förhoppningen om att få större förståelse för Winnicott, men också så klart 
med förhoppningen om att få nya insikter som kan hjälpa mig i mitt arbete.  

2b) Jag börjar läsa om Freud och hur hans bild av kreativitet såg ut. Jag läser 
och fascineras av den oceaniska känslan; ett begrepp som Romain Rolland 
myntat i en brevväxling med Freud. Jag börjar fundera på vad den 
oceaniska känslan är för mig och inser att ”min version” av den oceaniska 
känslan funnits med mig länge, men tett sig mystisk men också att den haft 
relativt stor betydelse för mig i min tillvaro och i mitt musicerande. Jag ser 
den som ett slags kreativt ”flow”. 

2c) Jag snubblar via Rolland in på mysticism och beskriver de kopplingar jag 
ser mellan mysticism, kreativitet och den oceaniska känslan. 

2d)  Jag inser att ”Just intonation” eller renstämd musik som jag precis börjat 
intressera mig för och arbeta med ofta tar mig till den oceaniska känslan. 

3. Reflektion I 

3a)  Jag har länge gått och brottats med tankar om min utbildning och 
institutionen och funderar på vad jag egentligen tycker och hur jag ska få 
med detta i mitt arbete. 

3b)  Jag pratar med Klas Nevrin och inser att eftersom att jag nu har fått 
tillbaka mycket av min spellust och eftersom att jag inte har all tid i 
världen kanske jag borde fokusera mer på mig själv och inte institutionen, 
också att jag kanske borde fokusera på sådant som är bra och hur vi gör för 
att bibehålla det snarare än att undersöka vad det är som händer när något 
går snett.  
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3c) Jag läser ”Den musiska människan” av Jon-Roar Bjørkvold och får svar på 
mycket av de frågor jag brottats med. 

3d) Jag hamnar i vissa nya tankebanor men känner och vet att jag inte kommer 
kunna känna mig nöjd eller gå vidare för ens jag har mina tankar om 
institutionen nedtecknade. Jag vet också att de har att göra med hur det 
ljudande resultatet kommer bli. 

4. Institutionen och traditionsbevarandets paradox 

4a) Jag inser efter samtalet med Klas att problematiken som jag ser finns vid 
institutioner och i skolväsendet kan ställas upp på en mängd olika vis, 
insikten gör att jag äntligen kan få det nedskrivet och jag kan mer eller 
mindre släppa de funderingar jag brottats med. 

4b) Jag fascineras av Sjostakovitj liv från boken ”Den musiska människan” 
som jag just läst och drar paralleller från hans liv till tankar jag haft kring 
konstnären kontra yttre påtryckningar.   

4c) Jag inser att eftergivenhet är något jag inte vill finna mig i.  

5. Reflektion 2, inspelningarna 

5a) Jag är pank, har inte fått några stipendier som jag sökt och har därför inte 
möjlighet att åka till Paris innan arbetet ska vara färdigt 

5b) Jag inser att jag måste bestämma mig för något att spela in och beslutar att 
jag vill fortsätta undersöka “Just intonation” och den oceaniska känslan 
som jag skrivit om tidigare. 

SLUTSATS: När jag väl börjat spela in och reflektera över det jag gjort inser jag 
att allt jag gjort på det stora hela handlat om: hur att slå sig fri från självkritik och 
medveten, omedveten otillräcklighet och sådant som tar mer än vad det ger för att 
kunna låta sig fängslas av den oceaniska känslan, det egentliga som fascinerar oss 
och av det som faktiskt betyder något av vikt för oss. 

Eller helt enkelt: ”Att slå sig fri och att låta sig fängslas” 

Till sist i det här förordet vill jag bara säga, att om ni som läser detta bär med er, 
ovanstående citat genom läsningen blir förhoppningsvis läsningen mer förståelig 
och de olika delarna mer sammanhängande. Trevlig Resa!  

1 april 2014 – Adam Grauman 
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1. Compassion Fokuserad Terapi, Playing 
and Reality & Bakgrund 

Jag hade från början ingen tydlig idé över vad mitt arbete skulle handla om, allt jag 
visste var att nu skulle det bli gjort. Jag skulle dock snabbt efter att jag beslutat mig 
för att göra arbetet snubbla över den här artikeln: 
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vara-snall-mot-sig-sjalv-ett-satt-att-bli-
klok_8546858.svd  

”Brukar du hacka på dig själv? Känna dig dålig om du inte levererar? Döma ut dig 
för dina misslyckanden? I så fall håller du på med något som terapeuterna allt mer 
börjat intressera sig för: överdriven självkritik och hur den kan bli ett hinder för att 
komma ur sina problem. I en ny terapimetod ska man utveckla sin medkänsla och 
få tillgång till sitt inre, biologiska trygghetssystem.”  
 
Efter ett år i den väldigt hårda skolmiljön på Konservatoriet i Paris var mitt 
”musiker-jag” ganska nedbrutet och den klyschiga början av artikeln träffade mig 
mitt i prick. 

I artikeln intervjuas psykologerna och författarna Christina Andersson och Sofia 
Vlotti i och med utgivningen av deras första bok, nämligen Compassion fokuserad 
terapi. Compassion fokuserad terpai är en ganska ung gren inom psykologin och 
innefattar allt från österländska tekniker för medkänsla och acceptans till 
neurovetenskap och evolutionslära. En central del handlar om det nedärvda system 
som får oss att reagera reflexmässigt på hot, upptäckarlust och –det mest eftersatta 
– trygghetsbehov(Svd – 24 September 2013).  

Jag köpte boken så fort jag kunde efter jag läst artikeln och insåg att det här var 
något som intresserade mig och något jag skulle vilja undersöka mer – ur ett 
perspektiv av egna erfarenheter.  

Så här beskriver de själva compassion i boken:  

Ur Compassion fokuserad terapi – Christina Andersson & Sofia Vlotti, Natur & 
Kultur, 2013 

Sid 13; 

”Alla människor vill och behöver känna trygghet. Vi är väl förtrogna med att vi 
behöver yttre trygghet, något som vi styr främst via lagar och regler. Däremot är 
den inre tryggheten, upplevelsen av att känna sig lugn och tillitsfull inför svåra 
situationer, inte lika mycket i fokus. Att skapa bra förutsättningar för både den yttre 
och inre tryggheten är av stor betydelse för såväl fysiska som vår psykiska hälsa. 
Det är vad compassion handlar om.” 

Efter att ha läst Compassion fokuserad terapi insåg jag hur lätt det är att hamna i 
onda cirklar av självkritik, när vi känner att det vi presterar inte räcker till eller inte 
hinner med alla måsten. Hur det då gör oss än mer stressade och hela ens 
upplevelse fylls av skam, tvivel och ensamhet är något jag själv känt många gånger 
och tror är något som många upplever relativt ofta. Det är lätt att tänka att det är så 
det är. Jag vet inte hur många gånger jag fått höra som musiker, att det är en tuff 
bransch och en måste prestera, en måste ta för sig, pusha sig själv och ta sig fram 
med armbågarna för att synas och att det bara är de bästa som klarar sig. Villkor 
som jag inte alls tror är förenbara med en kreativ miljö där alla är unika och lika 
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mycket värda. Det må vara en tuff bransch nu, men den blir vad vi gör det till, och 
själv så tror jag på musik och kreativitet som nödvändiga och väldigt starka 
verktyg för att vi ska må bra och inte dåligt.  

 

sid 197; 

”Compassion får oss att se på oss själva, andra och världen på ett sätt som står i 
kontrast mot det samhälle vi lever i idag. Vi har en kultur som uppmanar till 
prestation, konkurrens och framhävandet av oss själva på bekostnad av andra och 
världen. Många forskare uttrycker att det är en kultur som inte kommer att fungera 
i längden.” 

Eftersom att den här kulturen omfattar oss musiker likväl som ”icke”-musiker och 
att vi idag som musiker/dansare/artister etc. ständigt uppmanas till att göra oss 
själva till en slags entreprenörer där vi har för uppgift att marknadsföra oss själva 
som produkter av bättre kvalité än andra som kan attrahera och väcka köplust, 
valde jag att se det hela som att jag är ett konstnärligt projekt och att jag genom det 
jag skriver här förklarar hur jag kunde bli den konstnärliga produkt jag är idag. Jag 
ville genom det här arbetet förstå hur jag skulle kunna få tillbaks min skaparlust 
och kreativa drivkraft.  

Vidare ur Compassion Fokuserad Terapi sid 195-196; 

”’Man står sig själv närmast’ är också ett vedertaget uttryck i vårt samhälle, och 
när vi utsätts för motgångar och besvikelser så bekräftas ofta uttrycket. Men även 
om vi evolutionärt sett är skapade för att vara vaksamma på hot så har vi också en 
utvecklad förmåga att identifiera vänlighet hos andra. Det visade sig att det inte var 
Darwin som uttryckte ovanstående ord(survival of the fittest) utan att det faktiskt 
var hans forskarkollega Herbert Spencer. Det som Darwin förespråkade var något 
helt annat; han menade att människans starkaste drivkraft och instinkt är sympati. 
Utan samarbete och omsorg hade människan inte överlevt /…/ När vi nu är 
beroende av omsorg och samarbete för överlevnad, varför är det då så svårt med 
compassion? /…/ vi tror att det finns en förklaring dels i vår hjärnas konstruktion 
som vid stress leder till automatiska stressreaktioner, dels i den samhällskultur som 
bygger på tanken om att den starkaste överlever och därmed påverkar oss utifrån 
detta synsätt” 

För mig blir detta extra tydligt i musiksammanhang. I synnerhet i 
improvisationssammanhang. Vad är musik skapad och spelad utan omsorg och 
samarbete? Vad är en ensemble där alla spelar, för att visa sin styrka och 
överlägsenhet? Vår kultur älskar bilden av idoler och hjältar. Och av dessa finns 
det många. Alla dessa genier, som blivit omskrivna i historien och därmed fått 
evigt liv. De som har sprängt gränser och tänkt i nya banor. Och visst är det inget 
dåligt i sig. Vi behöver förebilder, för att bli inspirerade, för att lära oss saker, för 
att sedan själva kunna ta historien vidare. Men hur vi beaktar dessa kanske vi borde 
göra oss mer uppmärksamma på. ”Min” idol kan för mig vara bäst. Och för att min 
idol är bäst vill jag också bli bäst. För om jag blir bäst får jag jätte mycket 
uppmärksamhet och evigt liv etc. Men vad betyder egentligen bäst i den här 
kontexten? Vad betyder att bli bäst? I sportens värld är allt mer svart på vitt, vi har 
grenar med specifika regler och vi tävlar på samma villkor. Min idol i sport är 
möjligtvis bäst i hela världen på det hen gör och för att komma dit var det som 
behövdes, att träna flitigast. Men vad händer egentligen när detta tänk kommer in i 
musikens värld? För det första måste vi definiera vilka grenar som finns, och sen 
måste vi dessutom definiera vilka regler som finns. Och detta har i mångt och 
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mycket redan gjorts. När jag säger att jag spelar (grenen) jazz, är det oftast 
underförstått att jag följer vissa regler som ger det en jazzig karaktär. Men trots att 
musiken närmat sig sporten så pass mycket, blir det fortfarande diffust. För alla 
domare (åhörare) tycker olika. Och trots att de mest erfarna domare med kunskap 
om alla miljoner regler kanske tycker likadant, kan det helt plötsligt komma nya 
domare som tycker helt annorlunda och då är hela maktbalansen rubbad. Jaha, 
tänker alla musiker då. Hur ska vi då göra för att bli bäst? Jo, det är här det blir 
farligt. För då återstår inget annat än det gamla trygga knepet att trycka ner alla de 
andra som inte är gynnsamma för ens egen överlägsenhet. Och vips är du högst 
uppe på pyramiden och en diva är skapt. Nu som denna diva får du förmodligen all 
den uppmärksamhet och berömmelse du drömt om, och därmed reproducerar du 
som diva dig själv, för nu kommer andra se, hur flitigt du tränat varje dag och 
inspireras till att göra likadant. Men evigt liv får du inte lika säkert. För du har 
glömt vad det var din egen idol egentligen gjorde. Din idol visste inte om alla 
regler, några få bar hen säkert med sig, men utifrån dessa skapade hen sina egna 
regler. Hen spelade inte heller inom en viss gren även om hen var medveten om 
alla grenar som fanns. Vad hen gjorde var att bli bäst på att vara sig själv. Och där 
kunde förstås ingen ifrågasätta hen, för från den utgångspunkten (hur banalt det än 
kan låta) är vi alla bäst. Och när vi accepterat detta faktum att vi alla är unika blir 
en sådan sak som att trycka ner andra meningslöst och närmast patetiskt. 

Problemet som kan uppstå nu är att de som såg skönheten i detta faktum, som 
kanske var med och ändrade maktbalansen domare emellan, kan börja definiera 
och romantisera denna tid och klumpa ihop alla dessa förebilders originalitet till en 
stor massa och sätta upp regler till avbild av dessa förebilder och försöka befästa 
dessa regler bland andra. Eventuellt skulle det till och med kunna gå så långt att 
dessa nya ”domare” fascineras över idén att bli som sina idoler. Med det inte sagt 
att det skulle vara något dåligt att hämta inspiration från dessa, men så fort reglerna 
och definieringarna befästs av de med ”bäst” tänket, finns det en risk att framtiden 
bara kommer skapa bleka kopior av historien. 

Punkt slut, det är inte bra att tävla i musik.  
Dessutom borde detta tänket undvikas inte bara med tanke på oss själva, utan också 
med tanke på våra förebilder.  

Överallt i samhället och i naturen finns hierarkier, system som hjälper oss att förstå 
våra liv och för att skänka oss trygghet, eller helt enkelt; skapa ordning. Detta 
kommer vi aldrig komma undan ifrån. Men vad vi skulle må bra av tror jag, vore 
att runda till våra hierarkier. Överallt ser vi dessa auktoritära ordningssystem 
byggda på makt, det vill säga pyramider. Jag tror dessa pyramider är ödesdigra för 
oss. För vad är makt? Och vad leder makt till? Jag tror makt inte enbart är 
ödesdigert för den som är underlägsen makten, jag tror också makten är ödesdiger 
för den som äger den. En person med makt blir blind då den underlägsnas 
underlägsenhet och individuella underkastelse, skapar självbekräftelse hos den som 
innehar makten. Och I och med den underlägsnas underkastelse, kommer den som 
innehar makten (eventuellt och mycket troligt) undermedvetet och byggt på ren 
välvilja se sig själv och sitt redan överlägsna agerande som helt och hållet 
nödvändig i sin relation med den underlägsna.  

Och det är just därför makten är så farlig. Och det är därför makten behöver 
synliggöras i alla dessa system där den ligger gömd. De som innehar makten 
kanske inte alltid förstår att de befinner sig i en ogynnsam maktbalans, då den 
grundar sig i välvilja. Därför är det också den underlägsnes skyldighet att göra 
motstånd och att inte underkasta sig, men detta blir så fruktansvärt svårt på grund 
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av just detta faktum, att den som innehar makten blivit blind och kanske agerar 
utifrån välvilja.  

För att visualisera eller förenkla lite i mitt resonemang;  

I auktoritära hierarkier, eller pyramider befinner sig de inblandade på varandra, de 
kan därför inte se varandra direkt. Därför borde aldrig en relation eller ett möte 
mellan fyra ögon vara byggd på makt. Vad som däremot skulle kunna fungera var 
ifall vi la pyramiden på marken och gjorde den rund. Vi finns alla där i ordningen, 
men nu ser vi varandra. Och att byta plats känns inte längre lika jobbigt för vi har 
alla likadana platser. Så borde vårt samhälle vara byggt, i varenda liten vrå. Och 
framförallt när vi befinner oss i samma rum.  

Vad är det då som gör, att dessa osunda maktbalanser återkommer gång på gång? 

Delvis det jag skrev om tidigare, om vår syn på idoler och att bli bäst etc., men 
också tror jag det handlar om vår bild av erfarenhet och hur vi ser på erfarenhet i 
förhållande till ålder. Från allra första skoldag, gör sig denna ålderserfarenhetens 
struktur påtaglig. Vi placeras i klasser utefter de åren vi är födda, vi har en lärare 
som är (förhoppningsvis kan en tycka) utbildad lärare och vet saker som vi är 
tvungna att lära oss för att kunna fungera normalt i de rådande strukturerna som 
existerar. I klassen över oss finns de som har ett år till på nacken och därmed kan 
de mer och är närmare det slutgiltiga målet med skolan att bli en fungerande kugge 
i maskineriet -samhället. Vi får dessutom lära oss att vara disciplinerade och lyssna 
noggrant på vad läraren säger. Helst ska vi vara knäpptysta då det är det enda 
möjliga sättet för alla att kunna höra läraren, då ljudnivån blir alldeles för hög i en 
klass med 20 ungar även fast det pratas med små ord. Dessutom ska vi arbeta i 
tystnad för då kan en koncentrera sig. Läraren får en prata med men bara om en 
behöver be om hjälp. Och även fast vi kanske vägrar vara tysta till en början gör 
alla dessa år av denna kultur att vi tillslut inte orkar någonting annat än att just vara 
tysta, att inte bry oss. 

Denna kultur skapar således en enorm kontrast mellan vuxen och barn, elev och 
lärare. När detta befästs vid så tidig ålder och följer oss, hela vår tid när vi 
utvecklas som mest är det inget konstigt att denna kultur medvetet eller 
undermedvetet lever vidare i oss när även vi blivit vuxna. Erfarenhet och makt, blir 
betingat med ålder och vi är redan från tidig ålder underkastade och blinda för detta 
system som i sig verkar självbevarande.  

Men är det inte så här det är bara, vi lär oss av de äldre som besitter all kunskap? 

Jo, till viss del är det så här det är och så det alltid varit. Men jag vägrar tro på att 
det måste vara så hårdraget som det är idag. Personligen lär jag mig och inspireras 
sällan så mycket som jag gör, när jag får ta del i eller bara iaktta barns lek. Och 
egentligen är det väl inte så konstigt. För gamla människor glömmer, må de vara 
erfarna och kloka men mycket kan gå förlorat på vägen.  
Men hur skulle det egentligen gå om vi bara lekte hela dagarna inte anpassade oss 
efter en massa gamla regler och det inte fanns några som vi utifrån deras 
instruktioner handlade lydigt? 

Compassion fokuserad terapi (Andersson & Vlotti) sid 76-77:  

”En vanlig uppfattning hos människor är att man tänker att ångest är en viktig 
drivkraft för att förändra saker i livet, och att om vi blir för tillfreds, lugna och 
trygga så kommer vi bara att vilja sitta i tv-soffan varje dag eller sitta under ett träd 
och njuta av en kopp kaffe. Detta kan även kopplas till hur människor resonerar om 
självkritik. Många tänker att självkritik och missnöje med sig själv är nödvändigt 
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för att vi ska kunna förbättra oss och prestera mer. Men nu visar forskning på att 
compassion fungerar mycket bättre som drivkraft och inte har några negativa 
konsekvenser för vårt välmående (Breinees & Chen, 2012). Om vi tänker på de tre 
motivationssystemen(*1) så är vi människor skapade på så vis att när vi blir 
lugnade och känner oss trygga så har vi en naturlig drivkraft att vilja utforska /…/ 
Om prestationsbeteendet påverkas av den röda cirkeln(*2) så presterar vi av 
anledningar som har att göra med måsten och borden: vi gör saker för att undvika 
något obehagligt, något som stressar oss. Om prestation och utforskande påverkas 
av den gröna cirkeln(*3) så är beteendet istället kopplat till våra genuina intressen 
och vår naturliga drift av att utforska och upptäcka världen – och drivs av en 
nyfikenhet (Welford, 2012).” 

 

*1: Inom den compassion fokuserade terapin pratar man om en trecirkelmodell 
byggd på våra motivationssystem 

*2: Den röda cirkeln = hotsystemet 

*3: Den gröna cirkeln = trygghetssystemet 

 

Nedan ur: Compassion-fokuserad terapi, Christina Andersson & Sofia Vlotti  

 

 
Hur skapar vi en miljö där vi drivs av vår naturliga drift och nyfikenhet? Vad kan 
göras för att en elev ska få en bred kunskapsgrund, men samtidigt få möjlighet att 
inrikta sig på sina egna intressen? Hur ser vårt skapande ut innan vi börjat en 
utbildning jämfört med när vi studerar? På vilket sätt förändras premisserna när 
andra än våra egna spelar in? Givetvis är ens egna premisser aldrig helt och hållet 
egna, men steget från en miljö där det kreativa till största del utgått från en lust och 
glädje att skapa på fria villkor till en miljö med deadlines, obligatorium, krav sätter 
förstås helt andra premisser som påverkar oss på en mängd olika vis. Dessa 
funderingar har jag burit på och kommer återkomma till senare i arbetet.  
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Jag vill också försöka förstå vad det är på ett psykologiskt plan jag egentligen gått 
igenom under de åren jag studerat på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och på 
Konservatoriet i Paris.  

En annan läsning apropå barn och lek som kom att bli viktig för mig i jakten på 
detta var D. W. Winnicott, Playing and Reality (London: Tavistock, 1971). Denna 
läsning kan också mycket förklara varför jag fascineras av improvisation och 
varför jag valt att det här arbetets praktiska moment kommer vara improviserat. 
Men först ett utdrag följt av ett resonemang som vidare förklarar hur jag ser på 
förhållandet mellan lärare och elev, förklarar varför eftergivenhet står i motsättning 
till ett kreativt betraktelsesätt och därmed också ett betraktelsesätt som gynnar 
improvisation.  

Ur D.W Winnicots, Playing and Reality sid 72; 

”Inom detta område där barnets lek sammanfaller med en annan människas lek 
finns det möjlighet att åstadkomma ett rikare utbyte. En lärare siktar på en sådan 
utveckling. Terapeuten däremot är intresserad av barnets egen utvecklingsprocess 
och av att undanröja eventuella hinder för denna utveckling. Det är den 
psykoanalytiska teorin som lett till en förståelse av dessa hinder. Men det skulle 
vara att inta en alltför trång attityd om man antog att psykoanalys är det enda sättet 
att terapeutiskt utnyttja barnets lekande. Det är viktigt att alltid komma ihåg att 
lekande i och för sig är terapi. Att ordna det så att barnen har möjlighet att leka är 
en psykoterapi som kan tillämpas omedelbart och allestädes, och detta innefattar 
skapandet av en positiv social attityd till lekandet. Denna attityd måste innebära att 
man inser att lekandet alltid har en tendens att bli skrämmande. Ordnande av lekar 
måste betraktas som en del av ett försök att förebygga lekandets skrämmande 
aspekt. Pålitliga personer måste alltid finnas till hands när barn leker; men detta 
behöver inte innebära att de deltar i barnens lek. När någon måste vara med för att 
arrangera och leda lekarna tyder detta på att barnet eller barnen inte kan leka i den 
skapande bemärkelsen som jag avsett här. Det väsentliga draget i min framställning 
är att lekandet är en upplevelse och alltid en upplevelse av skapande, och det är en 
upplevelse av enhet i tid och rum, ett fundamentalt sätt att leva. Lekens vansklighet 
beror på att leken alltid ligger på gränsen mellan det subjektiva och det som är 
objektivt iakttaget.” 

 

För att lättare förstå min tolkning av denna text och hur jag associerar detta, till det 
som jag funderar på, måste vi här göra några generella antaganden:  

1) Vi är alla barn och vi kommer alltid befinna oss i en ständig 
utvecklingsprocess, i synnerhet under de åren vi studerar.  

2) Leken är en kreativ process, precis som musicerandet, måleriet, dansandet 
osv. kan vara.  

3) En lärare eller en terapeut kan lika gärna vara en god vän, en 
familjemedlem, egentligen vem som helst, ifall relationen är byggd på 
ömsesidig respekt och tillit. I terapeutens fall är det om inte en 
nödvändighet åtminstone till stor fördel att denne har god vetskap om 
personens/barnets/elevens/vännens tidigare liv, intressen dvs. känner 
personen väl och med denne har haft en ärlig ömsesidig relation sedan en 
längre tid.  

4) Den skrämmande aspekten, kan vara att en känner 
självkritik/skam/prestationsångest etc. inför det kreativa skapandet, vilket 
leder till en eftergiven kreativ process eller en rädsla, så stor att den 
utövande inte vågar alls. Då ”leken alltid ligger på gränsen mellan det 
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subjektiva och det som är objektivt iakttaget” finns stor risk att upplevelsen 
av det som är objektivt iakttaget tar över hand och att en beroende på 
tidigare erfarenheter upplever att kreativt skapande är lika med att bli 
dömd.  

 

Om vi nu läser Winnicotts text igen, kan vi se att denna blir applicerbar på ganska 
mycket. I synnerhet vid institutioner, där i min mening miljön bör uppmuntra till 
kreativt skapande, utveckling/bevarande och utbyten mellan människor, för att vi 
bl.a. ska kunna förändra sådant vi upplever som dåligt respektive bevara sådant 
som vi tycker är bra och att få möjlighet att utveckla sådant hos oss själva som vi 
finner är intressant och upptäcka sådant vi inte visste om. Vad som är dåligt och 
bra bygger förstås på subjektiva antaganden, och går endast att definiera som 
trosuppfattningar, som skiftar beroende på vart vi befinner oss i livet och hur vi 
tolkar de erfarenheter vi upplever. Då dessa finns i samma antal som det finns 
människor, kan vi från den här utgångspunkten anta att auktoritära hierarkier 
endast konstrueras av förtryck som leder till antingen eftergivenhet eller 
omedgörlighet.  

Nu kommer den tes som binder samman varför jag inte tror på 
eftergivenhet/underkastelse och vad jag tycker är grundläggande för improvisation 
och det flow som kan uppstå i improvisation; 

 

Utdrag ur D.W Winnicotts, Playing and Reality. sid 90 

”Jag hoppas att läsaren accepterar att jag talar om kreativitet eller skapande 
förmåga som ett grunddrag; begreppet får inte domineras av det faktiskt och 
framgångsrikt skapade utan måste förstås som något som färgar hela vår attityd till 
den yttre verkligheten. Det är det kreativa betraktelsesättet mer än något annat som 
får individen att känna att livet är värt att leva. Motsatsen till detta är ett 
förhållande till den yttre verkligheten som präglas av eftergivenhet, där världen och 
dess beståndsdelar betraktas som något man måste rätta sig efter eller som kräver 
anpassning. Eftergivenhet för med sig en känsla av hopplöshet, som förbinds med 
föreställningen om att ingenting spelar någon roll och att livet inte är värt att leva. 
På ett plågsamt sätt har många människor upplevt just så mycket av det kreativa 
sättet att leva att de inser att de för det mesta lever på ett icke-kreativt sätt, som om 
de fastnat i kreativitet som utgår från en annan människa eller maskin.” 

På ett sätt var denna tes en startpunkt för mitt examensarbete då jag i och med att 
jag läst den här texten bestämde mig för att jag ville undersöka begreppet 
kreativitet, vad det innebär,  

vilken betydelse den har för vår självkänsla och försöka förstå vilken roll den 
spelar för musiker(och i allmänhet).  

Jag kommer i kapitel 2 återkomma till mina tankar om ”Flow” och det som jag 
upplever uppstår när en kreativ process färgar vår attityd till den yttre verkligheten.  

 

Praktiska delen - tankar 
Den praktiska delen i det här arbetet kommer bestå av ljudinspelningar, som jag 
från början tänkt skulle bygga på experiment för att undersöka hur vår kreativa lust 
påverkas av olika omständigheter. Hur dessa experiment skulle komma att se ut var 
inget jag ville fastslå från början. Jag ville efter att ha läst på mer om kreativitet 
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och efter att ha funderat och reflekterat mer på mina frågeställningar fastslå hur 
detta moment skulle bli. Men det jag redan fastslagit var att musiken med största 
sannolikhet skulle vara improvisationer utan andra ramar än de som skulle 
bestämma omständigheterna för situationen. Exempelvis hade jag tänkte mig att 
det skulle kunna vara, improvisation i grupp, efter en natt utan sömn. Min tanke var 
att det vore intressant att på ett grundligt sätt undersöka vilka skillnader det skulle 
gå att urskilja då vi musicerar trötta, irriterade till skillnad från pigga och glada. 
Om det ens skulle vara utgången av improvisationer utan en natts sömn, eller om 
något annat skulle hända. Kanske skulle vi istället nå ett slags lugn, där 
sömnbristen fick fungera som regelverk. Varför jag ville använda mig av 
improvisationer och inte kompositioner är förutom det jag redan nämnt att jag 
anser att improvisationer till större grad bestäms av omständigheterna då ingenting 
är förutsagt och kan därför mer direkt visa på hur kreativiteten påverkas i 
experiment som dessa. Självsagt kan en improvisation aldrig helt bestämmas av 
omständigheterna i den stunden de skapas, då vi som människor bär med oss 
minnen, erfarenheter, ideal, förväntningar etc. Men för att på största möjliga vis 
försöka frångå dessa faktorer och för att komma närmare kärnan i det jag ville 
undersöka hade jag tänkt mig att sessionerna också skulle kunna göras på 
instrument som är obekanta för utövaren eller ske tillsammans med en person, 
vilken en är musikaliskt och/eller personligt obekant med. Under inspelningarnas 
skede hade jag också planerat notera hur vi/de som spelar mår, hur deras dag har 
varit, vad de känt inför de kommande inspelningar och vad de efter sessionen haft 
för upplevelse av stunden, allt för att i högsta möjliga mån kunna räkna med de 
omständigheter som skulle kunna haft betydelse för experimentet.  

Dessa inspelningar skulle som jag först planerat, ske i två omgångar. 

Ett av inspelningstillfällena hade jag tänkt mig skulle ske i Paris, då med en grupp 
som jag spelat med tidigare och i improvisationssammanhang känner mig väldigt 
trygg med. Det andra inspelningstillfället hade jag planerat skulle ske i Stockholm. 
Här var min tanke att jag skulle fokusera mer på vad som händer då en spelar med 
exempelvis en obekant person eller är fysiskt påfrestad i from av till exempel 
sömnbrist. Men som sagt var detta inget jag hade skrivit i sten utan utformningen 
av det praktiska var något som jag ville fundera mer på och bestämma mer exakt 
senare.  

Dessa planer ändrades ju ganska markant i och med att arbetet fortlöpte. Mer om 
varför det inte blev som jag planerat finns att läsa i kapitel 5. Nu kommer en del 
där jag berättar om min bakgrund och varför arbetet ser ut som det gör.   

Bakgrund 
Som musikstuderande vid olika musikskolor sedan 12-års ålders har en del frågor 
väckts i mig. Frågor som i viss utsträckning blivit besvarade men samtidigt inte. 
Det är lätt att bara tänka, livet är hårt, vi går igenom motgångar, en måste kämpa, 
en måste må dåligt. Och visst, med tanke på att våra hjärnor utvecklade sig som 
mest på den tiden vi var jägare och samlare och sägs vara anpassade till ett liv, där 
medellivslängden är på 40 år, tillsammans i en grupp människor på 15 personer och 
ett liv där vi som högst träffar 200 andra människor genom hela vår livstid, är det 
kanske inte konstigt att livet i vår värld blir väldigt komplext och jobbigt trots att 
det finns mat på bordet och tak över huvudet. Emellertid tror jag på förändring och 
efter att haft vänner som spelat, skapat saker och varit nyfikna och motiverade för 
att sedan komma till skolor och där helt tappat sin kreativa lust, hamnat i cirklar av 
självkritik, skam och prestationsångest tror jag att det är något som är på tok fel 
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och behöver förändras för att vi ska kunna ha en värld med människor som är 
öppna, nyfikna och motiverade.  

Jag har alltid haft det väldigt lätt för mig. Jag har alltid blivit uppmuntrad, fått 
beröm, kommit in på de utbildningar jag velat. Sammanfattningsvis, jag har helt 
enkelt gjort sådant jag velat och fått medhåll och uppmuntran från de som stått mig 
nära. Jag kom till gymnasiet som en väldigt självsäker 16-åring efter att ha 
tillbringat hela högstadiet med mitt dåvarande symfoniska rockband. Jag var 
nyfiken, fick snabbt nya vänner och utvecklades snabbt. Den övergången blev 
alltså väldigt smärtfri. Emellertid såg jag många av mina vänner falla in i mönster 
och ältande av självkritik, prestationsångest, i vissa fall depressioner och 
ångestattacker. Självklart förekommer dessa åkommor på de flesta om inte alla 
gymnasieskolor och kanske ses av många som en del i att snart bli vuxen, men jag 
skulle sedan stöta på samma onda cirklar, efter det att jag börjat Kungl. 
Musikhögskolan.  

För tredje gången bytte jag från en musikskolmiljö till en annan och fann mig med 
nya människor, de flesta några år äldre. Många av mina tidigare projekt rann ut i 
sanden, de nära vänner jag hade såg jag inte lika ofta. Mitt skapande som tidigare 
skett inom väldigt fria ramar, ersattes av deadlines och måsten, allt eftersom att vi 
nu skulle bli fullfjädrade jazzmusiker. Mot den synpunkten har jag egentligen inget 
att invända, (förutom att det möjligen skulle vara bra att se över vad en fullfjädrad 
jazzmusiker egentligen skulle kunna vara för något) men jag möttes ändå av en 
större olust än tidigare, kanske helt enkelt för att jag redan höll på med precis det 
som jag ville och inte längre fick tid till det. Trots den ökade olusten bestämde jag 
mig i alla fall för att jag skulle ta till mig det som lärdes och göra allt som skulles 
på bästa möjliga sätt; jag skulle göra det till mitt. Jag tackade också ja till nästan 
alla spelerbjudanden som erbjöds mig och spelade väldigt mycket både på och 
utanför skolan. Dessutom hade jag bestämt mig för att plugga franska på 
Stockholms universitet på halvfart samtidigt, så min studietakt var på 150 % + de 
konserter som jag enträget tackade ja till.  

Våren andra året på musikhögskolan minns jag att jag kände att det inte gick 
längre, lite som ett uppvaknande från ett och ett halvt års automatiserat ”på-väg-att-
bli-fullfjädrad-jazzmusiker-liv”. Jag hade under de ett och ett halvt åren knappt alls 
ägnat mig åt egna projekt och sådant som jag själv ville.  

Jag skulle lära mig att säga nej.  

Det gick sådär, men jag lyckades i alla fall driva igenom ett eget projekt den våren. 
Hursomhelst hade jag blivit antagen som utbytesstudent vid Konservatoriet i Paris 
och såg fram emot ett år med ny input, och tid till att fundera på mina egna projekt. 
Men det blev inte riktigt som jag tänkt mig.  

Paris blev som ett psykologiskt experiment på mig själv och är antagligen den 
största anledningen till att jag gör det här examensarbetet så som jag gör det.  
För fjärde gången kom jag till ännu en ny musikskolemiljö. Denna gång utan att 
kunna språket särskilt väl, utan att känna staden eller människorna i den. 
Skolmiljön jag möttes av var dessutom många gånger strängare än vad jag 
förväntat mig. Beröm och uppmuntrande ord existerade inte där eller i bästa fall 
endast för några få utvalda. Jag var dålig och skulle få veta det, jag upplevde att jag 
inte höll måttet. Dessutom var jag alltid förvirrad, ville förstå vad som sades, men 
förstod aldrig riktigt. Jag var tvungen att fråga men vågade inte.  

Jag kom dit som ingen och blev någon, men som denne någon hade jag nog 
föredragit att vara ingen. Lektionerna gjorde ont, jag var uppriven och hade ångest 
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nästan hela tiden när jag var i skolan. Efter nästan varje baslektion tänkte jag tankar 
som ”varför håller jag på med det här när jag är så dålig?” ”Jag har nog bara låtsats 
som om jag kan under alla mina år”.  

Tack och lov var vi några fler Erasmus studenter som bildade någon slags 
”utanförskapsgemenskap”.  Dessutom började jag i en kurs där jag möttes av en 
helt annan attityd. ”Improvisation generative” gav oss som hade valt kursen 
möjlighet att experimentera med helt andra ramar, här fick vi plats att reflektera 
diskutera och bara skapa för skapandets skull. Den kursen var nog min räddning 
och jag började så småningom känna att min självkänsla började komma tillbaka.  

Min tillvaro var ändå jobbig och jag mådde inte särskilt bra, jag vaknade nästan 
alltid med ångest och ville absolut inte åka till skolan. Men efter cirka tre månader, 
bestämde jag mig för att gå med på allt, göra allt som sades åt mig och jag skulle 
göra det bäst. Jag kände att ”jag ska allt visa dem”. Jag började öva och 
transkribera maniskt och började till slut må bättre i min situation. Jag gjorde 
sådant som jag aldrig skulle gjort i Stockholm, övade jazzstandards och 
transkriberade många timmar om dagen och visst jag var stimulerad men rädslan 
för att inte duga fanns ständigt där och vem var det egentligen jag gjorde det här 
för? Detta ett halvår efter att jag bestämt mig för att börja göra sådant som jag själv 
ville göra mer och lyssna till mig själv.  

Hursomhelst, så här fortsatte det och jag ska inte undanhålla att jag utvecklades 
tekniskt med rasande fart mer än vad jag kanske någonsin gjort. Men var, var det 
som jag ville göra, mina egna projekt som jag sett fram emot, mitt kreativa 
skapande?  

Av okänd anledning fick jag för mig att jag skulle börja göra ståltrådsfigurer. Min 
maniska period hade i slutet av november tagit tvärstopp och jag ville verkligen 
inte öva. Det gick inte. Min tid började då gå åt till att göra ståltrådsskulpturer och 
jag bestämde mig för att göra en stor fågelkostym av papier maché och ståltråd. Jag 
kände helt plötsligt ett flow och en stimulans på ett sätt jag inte hade upplevt på 
många månader. Även detta gjorde jag smått maniskt, men den här gången var det 
snarare så att jag helt glömde bort tiden.  
Min fågelkostym växte sakta och säkert fram och min ateljé var ett enda kaos. 
Glädjen som dessa små ståltrådsfigurer och fågeln gav mig, var ganska magisk. Då, 
trodde jag att jag kände som jag gjorde för att jag nu direkt fick färdiga resultat, det 
var inte som med övandet som aldrig fick vara färdigt.  

Nu tror jag att jag kände som jag gjorde för att jag fick vara kreativ på ett sätt som 
inte var betingat med prestation, självkritik och otillräcklighet.  

Jag fick nu vara kreativ på ett sätt som var anledningen till att musiken en gång i 
tiden fångat mig. Som många år tidigare hade hjälpt mig i min trygghet och med 
min självkänsla.  

Även med fågeln hade jag mål, det skulle bli en kostym som liknade en fågel och 
den skulle gå att bära. Jag visste inte själv hur jag skulle göra och hade ingen som 
sa åt mig hur jag skulle göra eller tänka. Jag bara gjorde, fast besluten och jag lärde 
mig under tiden, det blev som det blev och det blev en duva med vad jag tycker en 
rätt så stark personlighet. Duvan blev skådespelare och fick huvudroll i en 
musikvideo, jag senare spelade in. Med filmandet var jag också helt obekant och 
detta gav mig samma kick som skulpterandet. Sedan dess har konstnärliga projekt 
såsom de, haft en given plats i mitt liv.   

Den sista terminen började, jag mådde mycket bättre än vad jag gjort tidigare under 
hösten, vilket säkert också kan förklaras med att jag vande mig vid att vara i Paris, 
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lärde mig språket bättre, fick fler vänner och började hitta de som jag tyckte var kul 
att spela med. Jag arrangerade även hemma-hos-mig-konserter och var hemma i 
Sverige på turné med en grupp som betyder mycket för mig. En grupp på 12 
personer från 5 länder, där alla har sina unika kunskaper och där alla möter 
varandra med öppenhet och nyfikenhet, för att kunna skapa något tillsammans. 
Alla dessa faktorer bidrog såklart till att jag började må bättre. 

Men sommaren kom och då jag inte hade några inplanerade spelningar eller projekt 
slutade jag nästan spela helt. Jag började intressera mig för biologi, ekologi och hur 
den här planeten fungerar. Det gick så långt att jag började fundera på om jag 
skulle tillägna mitt liv åt något annat till exempel studera biologi. Jag tänkte att 
musik kunde jag hålla på med lite från och till. Jag hade ingen lust att spela 
kontrabas, jag hade ingen lust att skriva musik och inga idéer till projekt. Hösten 
efter mitt sista år på musikhögskolan spelade jag inte längre, för det fanns inga 
tvång och det fanns ingen vilja.  

 Jag flyttade tillbaks till Sverige igen och det var då jag upptäckte den artikel som 
jag skrev om i början, nämligen: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vara-snall-
mot-sig-sjalv-ett-satt-att-bli-klok_8546858.svd  

Den träffade mig mitt och prick, det var ju så här jag känt och jag upplevt att mina 
vänner känt. Jag insåg att ”vänta det kanske inte behöver vara så här”. 
Nu är jag övertygad om att vi faktiskt ganska lätt kan göra skillnad och påverka hur 
vi mår och vad vi känner och jag tror att vi kan göra det bara genom att prata mer, 
reflektera mer och det är nog egentligen främst det jag vill belysa med det här 
examensarbetet. 

Två och en halv månad senare skriver jag det här. Sen dess har jag läst mycket, 
tänkt mycket och skrivit mycket. Jag har börjat tagit lektioner av en lärare som 
betyder fantastiskt mycket för mig. Jag har också vikarierat för honom en del, jag 
har pratat om improvisation och improviserat med kontrabasister från åldrarna 7 till 
17 år, jag har diskuterat med min lärare, han har lyssnat och jag har lyssnat på 
honom. Vi har lärt av varandra och jag har lärt mig av de unga kontrabasister jag 
försökt lära.  

Jag har blivit inspirerad igen och efter allt jag lärt mig under dessa år så tror jag att 
vi skulle må bra av att på ett större plan uppmärksamma den enorma vikten av 
ömsesidig respekt och tillit, av att få komma på saker själv och att få skapa utan 
ramar, av att lyssna på varandra med öppenhet, nyfikenhet och att alltid försöka 
sträva efter ett ickedömande sinne för att vi ska kunna lära av varandra och 
inspireras av varandra för att kunna fortsätta utvecklas tillsammans med världen vi 
lever i. 

2. Kreativitet, Den oceaniska känslan, 
“Just intonation” 

I min jakt på att bättre förstå definitionen av kreativitet började jag rota bakåt i 
tiden från Winnicott och hamnade uppenbarligen hos Freud, då Winnicotts teorier 
är byggda på Freuds psykoanalytiska grund. Efter några sidor i Freuds 
Drömtydningar började jag dock känna att det för tillfället skulle bli lite för mäktigt 
att ta sig igenom 800 sidor psykoanalys för att kanske kunna hitta något som skulle 
kunna vara spännande för de tankar jag rörde mig i för tillfället. Hursomhelst så 
snubblade jag över ett uttryck inte myntat av Freud själv men med vilket han var 
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bekant med, nämligen ”Den oceaniska känslan”. Det fångade mig då jag kände att 
det var ett begrepp som jag starkt kunde koppla till min bild av ”flow” och 
kreativitet. I och med Romain Rolland snubblade jag dessutom in på mysticism, jag 
häpnades över hur mycket jag tyckte definitionen av mysticism påminde om 
mycket av det jag läst i Playing and Reality. Jag såg en massa kopplingar till mitt 
eget musicerande och började fundera på hur jag själv ville definiera den oceaniska 
känslan och andra former av flow som jag känt varit viktiga för mig i 
improvisationer. Jag insåg att min definition av den oceaniska känslan ofta infann 
sig då jag lyssnade på renstämd musik som jag också hade börjat syssla med vid 
den tidpunkten. Därför följer en del om ”Just intonation” eller renstämd musik efter 
det om den oceaniska känslan. Där förklarar jag mer ingående vilken betydelse den 
har för mig.  

Senare skulle jag förstå att det var just det här kapitlet som skulle utgöra själva 
materialet till den praktiska delen men det var inget jag visste vid skrivande stund. 
Detta skulle jag först inse i kapitel 5 efter det att jag närmare redogjort för mig 
själv om en massa funderingar jag haft, och om huruvida jag hamnade där jag var i 
början av mitt arbete.  

Det som står skrivet härifrån, är sådant jag började skriva för några månader sen 
och härifrån är processen fortlöpande ända tills slutordet.     

Den oceaniska känslan 
I ett brev från Nobelpristagaren Romain Rolland till Sigmund Freud 1927, 
uttrycker Rolland en önskan om en analys av religiösa upplevelser eller det 
tillståndet då värld och existens tycks sammanhållna i en enhet, på en gång 
självklar och oöverblickbar, såsom oceanisk. Så här förklarar Niklas Rådström 
Freuds tolkning av den oceaniska känslan i en artikel i Svd från 2007: 

”När Freud försöker förstå vad denna känsla består av konstaterar han att den är en 
subjektiv realitet och inte någon produkt av något trossystem. Freud tänker sig att 
”den oceaniska känslan” utgår från det lilla barnets gränslösa värld där modern och 
omvärlden tycks utgöra en enhet med det egna jaget. Mognad innebär att jaget 
avgränsar sig självt från omvärlden. Vår jagkänsla härrör således ur ett mycket rikt, 
närmast allomfattande material och bibehåller en omedveten kontakt med det 
(Rådström, Svd 2007). 

/…/ 

I sin 1914 anonymt publicerade uppsats om Michelangelos Moses, en av de texter 
han själv skattade högst, skriver Freud om sina upplevelser av konst. Han säger att 
han ofta kan ta mycket starka intryck av konstverk, i synnerhet vad gäller litteratur 
och skulptur, om än mer sällan vad gäller måleri. Inför dessa upplevelser menar 
han sig ofta ge sig god tid att fundera över hur de verkar i honom för att kunna 
tillgodogöra sig dem på sitt eget sätt. Han säger att vad han söker är att ”förklara 
för mig själv vad deras inverkan beror på”. Och han fortsätter: 

”Närhelst jag inte kan det, som exempelvis inför musik, är jag närmast oförmögen 
att uppleva någon njutning. Någon rationalistisk, eller möjligen analytisk, 
sinnesrörelse gör uppror mot att bli gripen av något när jag inte förstår varför jag 
blir berörd och vad det är som berör mig.” 

Det är förbluffande hur denne store utforskare av de mänskliga känslorna själv 
inför vissa konstupplevelser ger uttryck för en slags emotionell beröringsskräck. I 
sitt brev till Rolland ursäktar Freud sig för sina tvivel inför ”den oceaniska 
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känslan” med att han är lika otillgänglig för mysticism som för musik. 
Freud för således samman konst och andlighet i samma kategori och under-stryker 
hur de bägge har sin grund bortom förnuftet, i ett slags irrationell underjord 
besläktad med mänsklighetens tidigaste drifter och önskningar – en värld som 
måhända delar en del egenskaper med galenskapen. Det förefaller skrämma den 
annars så modige och genomskådande Freud och får honom att dra sig tillbaka.” 

Jag tycker personligen Freuds beskrivning av konst och andlighet är väldigt poetisk 
och en skulle väl egentligen kunna nöja sig där och acceptera denna bild som Freud 
presenterar så som han gör, men när Winnicott 40 år senare utifrån samma 
psykoanalytiska grund beskriver ”det lilla barnets gränslösa värld”, kan jag inte låta 
bli att dra kopplingar mellan Winnicotts lekteorier och Rollands oceaniska känsla. 

Till skillnad från Freud, var Rolland fascinerad av mysticism och starkt inspirerad 
av den Hinduiska Vedanta filosofin. Dessa är huvudtankarna i Shankaras Advaita 
Vedanta: 

• Den yttersta verkligheten är odelbar, oföränderlig och evig, men de flesta 
ser världen som mångfasetterad, föränderlig och befolkad av en mängd 
individuella personer. 

• Den individuella själen (Atman) är inget annat än världssjälen, Brahman. 
Ytterst är allt Brahman. Föreställningen att Brahman är ett väsen skilt från 
den enskilde individen är då en lägre sanning. 

• Människans befrielse uppnås när vi inser denna enhet mellan Atman och 
Brahman. 

• Det är illusionen (Maya) som gör att vi ser världen utifrån vår egoistiska 
ståndpunkt. 

• Shankara utgår från Upanisaderna, Bhagavad Gita och Brahma Sutras i sin 
lära och rekommenderar lämnandet av världen, idka yogaövningar och 
meditera över heliga texter, speciellt Upanisaderna. 

• Hängivenhet (bhakti) till en personlig gud fördöms inte direkt, men detta 
sker på en lägre nivå. (Wiki)  

 

Och så här beskrivs uppgivandet av jaget inom mysticismen: 

”Mystiken betonar religiös innerlighet. Detta ska inte förväxlas med ett 
fördjupande i jaget. Tvärtom, så länge vi klänger oss fast vid illusionen om jagets 
stora betydelse och ser allt i relation till vår egen person, är vi även avskilda från de 
djupaste sanningarna. Detta kan man göra i extrovert (utåtvänd) mystik genom att 
man underordnar jaget i samspelet med omvärlden och når enhetsupplevelsen 
genom en insikt i den yttre världens inre sammanhang. På samma sätt innebär inte 
introvert (inåtvänd) mystik självupptagenhet utan ett uppgivande av det egna jaget, 
så att man når upplevelsen genom att man ser bort från den yttre världen”.(Wiki) 

När vi sedan läser Winnicotts teorier förefaller sig likheterna mellan en mystikers 
strävan mot en ”individualistisk upplösning” förvånansvärt lika barnets lekande.    

”Hela människans upplevelseexistens bygger på lekandet. Vi är inte längre 
antingen introverta eller extroverta. Vi upplever tillvaron på övergångsfenomenens 
område, i den spänningsladdade sammanflätningen av subjektivitet och objektiv 
iakttagelse i ett område som ligger mellan individens verklighet och den 
gemensamma verkligheten hos en värld som ligger utanför individerna” 
(Winnicott, s, 89). 

Kopplingen kan ses som långsökt, men jag ska försöka vidareutveckla mitt 
resonemang med exempel från mitt egna liv.  
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För mig är den oceaniska känslan påtaglig främst i musikaliska sammanhang. Men 
jag skulle vilja se den som existerande i två olika former; en passiv och en aktiv.  
Bachs musik har alltid haft en speciell inverkan på mig och ofta infinner sig en 
känsla som ter sig svårförklarlig men inger ett sorts lugn och en större enhet mellan 
det yttre och inre. Också en känsla av att vara här och nu, men samtidigt ingenstans 
infinner sig ofta i detta tillstånd.  

Ett annat personligt exempel då jag oftast försätts i ett liknande tillstånd är vid 
åsynen av havet för första gången på länge.  Dessa två exempel är exempel på vad 
jag ser som en passiv form av den oceaniska känslan. Till exempel har jag aldrig 
upplevt den då jag själv utövat Bachs musik, förklaringen till det ligger i mycket 
men mest på grund av att jag redan har en ganska bestämd uppfattning om hur 
Bachs musik bör låta för att uppnå det stadiet jag eftersträvar, men mina tekniska 
brister gör att jag inte kan nå min inre bild av min strävan och jag blir därför fast i 
en otillräcklighet. Mystiken skulle möjligtvis förklara det så här:  

”Mystiken betonar ofta att det inre sökandet måste ske med stor målmedvetenhet, 
men att sökaren samtidigt måste avstå från förväntningar och förutfattade meningar 
om det som ska upplevas.”(Wiki) 

Dessa två exempel som åhörare av Bachs musik och iakttagare av havet tänker jag 
mig alltså som passiva former av den oceaniska känslan. Andra gånger jag upplevt 
den mera aktivt är nog oftast då jag improviserat. 

I ena fallet i en form som jag inte riktigt vill klassa som ”oceanisk”. Snarare 
”stormisk”, men hursomhelst så går de båda lätt att koppla till barnet och 
mystikern. Så här skulle jag vilja beskriva den aktivt ”stormiska känslan”. 
 
Spontan, oväntad, impulsartad, modig, naiv, snabb, gränslös, okontrollerad, icke-
presterande, stormisk  
 
Detta tillstånd är för mig av dessa två det mest lättförståeliga. Jag tror mycket här 
handlar om att släppa kontrollen, kunna acceptera och tillåta det oväntade och det 
slumpartade. Att kunna följa spår som skapas av ren intuition men också av 
”misstag”. I ”fri” improvisation är detta tillstånd något jag länge strävat efter att 
uppnå och som jag nuförtiden känner ligger ganska tillgängligt. Det som krävs 
dock de gånger jag spelar med andra musiker är att jag känner dem väl och att vi 
helt kan lita på varandra. Allting måste få vara tillåtet.  

Det andra tillståndet; aktivt oceaniskt, är för mig mycket otillgängligare och de 
gånger det drabbar mig har jag ofta inte förstått varför. Det kan komma helt 
oförväntat och kräver inte alltid samma ”allting-måste-få-vara-tillåtet-trygghet”. 
Jag vet dock att jag alltid dessa gånger känt mig lugn, vilket också är ett måste i 
aktivt stormiskt men på ett helt annat sätt.  

Hursomhelst så skulle några beskrivande adjektiv för ett aktivt oceaniskt tillstånd 
kunna se ut så här;  
 
Innerligt, fridfullt, inkännande, eftertänksamt, gränslöst, långsamt, kontrollerat, 
oceaniskt 
 
Det är dock ytterst ovanligt att jag kan uppleva den här känslan i utövande 
sammanhang dagtid. Kväll till tidig morgon är nog de gånger jag upplevt detta flest 
gånger. I passiv form så är den utöver Bachs musik ofta påtaglig när jag lyssnar på 
renstämd musik.  
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Renstämd musik/”Just intonation”  
Första gången jag hörde uttalat renstämd musik, var för några få år sedan. Musiken 
var stycket ”The Well Tuned Piano” av La Monte Young. Jag skulle vilja beskriva 
upplevelsen ”som att se en färg jag aldrig tidigare sett.” Väldigt direkt och 
fängslande befann jag mig i ett skimmer av denna färg. Och det tog sig in och 
stämde om mitt sinne på ett sätt som om mitt sinnes vibrationer börjat svänga på ett 
nytt sätt. På ett påtagligt sätt ”oceaniskt”.   

Senare skulle jag bli medveten om att renstämd musik inte egentligen var så 
ovanligt och att jag upplevt det många gånger förut.  

Jag hade sedan länge spelat oud och kvartstoner var inget främmande för mig inte 
heller den svenska folkmusikens ”blå” toner. Jag hade fascinerats av dessa 
”exotiska”, spännande inslag som på ett diskret sätt frestade mig utanför det 
tempererade systemets utslätade ramar. Men det trygga tolvtonsystemet fanns ändå 
med mig i ryggraden som det faktiskt rätta. Även fast jag börjat förstå att tidigare 
kulturer på många plan haft långt mer komplicerade tonala och teoretiska system.  

Efter några resor till Afrika och tvärkulturella musikprojekt med framförallt 
afrikanska musiker, började jag dock inse att mitt trygga tolvtonssytem kanske inte 
borde ha en för given plats i ryggraden. När gång på gång mina europeiska 
musikerkollegor rättat och lånat ut stämapparater till afrikanska musiker i tron om 
att de spelar ”falskt” med den falska sanningen att den afrikanska musikens 
tyngdpunkt ligger vid rytmerna och nästan förbiser de tonala kvalitéerna, började 
jag känna mig illa till mods.  

Allra tydligast är ett exempel från en repetition med ett projekt vid namn, Världens 
Band. I detta projekt är vi tolv musiker från fem länder. Alla med stor erfarenhet 
och med enorm kulturell personlighet. Vi är dock en majoritet från Europa, vilket 
automatiskt gör att det hela i många fall sker på Europeiska premisser även om det 
är något vi försöker sträva bort ifrån.  

I alla fall så var detta år Msafiri Zawose från Tanzania med i bandet. Msafiri 
kommer från en familj i norra Tanzania med en lång historisk musikbakgrund från 
en gren av den traditionella musiken i Tanzania. Han spelar ett dussintals 
traditionella instrument men ofta med rösten i fokus. Under det här projektet 
spelade han emellertid mest Mbira (en form av tumpiano). Problemet var att det var 
stämt helt i oenighet med våra vältempererade instrument och det blev i de flesta 
låtar vi hade på repertoaren hopplöst svårt för Msafari att kunna tillföra något som 
fick honom att känna sig delaktig. Mbiran är emellertid inte ett instrument som är 
svårt att stämma om. På vår förfrågan stämde han om den, men i och med 
omstämningen var hela hans spellust borta.  

Enligt honom var ”the sound of Africa” borta. 

För många av oss inklusive mig på den tiden, var det lätt att tycka att det verkade 
lite omedgörligt och jag hade svårt att förstå varför det skulle vara så beklämmande 
att stämma ner instrumentet en kvartston. Nu har jag förstått att det var så mycket 
mer än så. Den här musiktraditionen som Msafiri kommer ifrån utgår som så 
många andra musikkulturer ifrån ren stämning, eller den harmoniska deltonserien.  
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Då den harmoniska deltonserien akustiska fenomen är långt mer fundamentala och 
väsentliga för den renstämda musiken än för den tempererade musiken är också 
instrument byggda för renstämd musik konstruerat för att fungera på andra 
premisser än de tempererade instrumentens. Eftersom renstämda intervall klingar 
med varandra på ett helt annorlunda sätt än liksvävande, skapas en helt annan 
resonans i instrumentens kropp. När Msafiri stämde om sin Mbira försvann största 
delen av resonansen i instrumentet och de olika tonerna skapade inte längre de 
harmonierna som utgör grundpelarna för Msafiris musik. Jämför detta med att 
spela på en gitarr med slappa strängar eller en fiol utan ljudpinne. Vem skulle inte 
tappa spellusten i ett sammanhang där vi ville förespråka allas vår originalitet?  

 

 

Så här ser en av de vanligaste skalorna i den här musiken ut: 

 
 

Tanken på hur många gånger denna blindhet och ovisshet gör sig och har gjort sig 
gällande idag och genom åren skrämmer mig. Vilka enorma kunskaper och 
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kulturarv som (om de inte redan) skulle kunna gå förlorade på grund av 
västerländsk högfärdighet och oförmåga att ifrågasätta sin egen exceptionalitet. Så 
här uttryckte sig Jean-Jaques Rosseau redan för 300 år sedan: 

”If we bear in mind that of all the people of the earth, who all possess music and 
songs, Europeans are the only ones who use harmony and chords and find this 
mixture pleasant; if we bear in mind that, of all the nations who cultivated fine arts, 
not one used this harmony; that no animal, no bird, no being in nature produces any 
other sound than unison, any other music than melody;  

that Oriental languages, so sonorous and so musical, that Greek ears, so delicate, so 
sensitive, trained with so much art, have never guided those voluptuous and 
passionate peoples toward our harmony; that their music had such extraordinary 
effects; that ours has such feeble ones; that, finally, it was to be the privilege of 
northern races, whose hard and rough organs are more  

impressed by the shrillness and the noise of voices than by the softness of accents 
and the melody of inflections, to make this great discovery and to put it forward as 
the principle of all the rules of art; if, I say, we bear all this in mind, it is very 
difficult not to suspect that all our harmony is only a gothic and barbarous 
invention, to which we would never have taken had we been more sensitive to the 
real beauty of art and of truly natural music.”    

3. Reflektion I 

Senaste veckornas arbete har gått väldigt trögt. Jag har börjat spela ganska mycket 
igen och har mycket jag gör och vill göra. Efter ett samtal med Klas Nevrin insåg 
jag ganska mycket saker. I många av mina frågeställningar jag har nu vet jag inte 
riktigt vad jag ska svara och eller tänka det blir ganska mycket ”jag vet inte 
riktigt”. Jag vill dock inte tänka att det beror på att jag ”kört fast” utan snarare att 
jag lyckats besvara många av de frågeställningar jag haft, de som varit ganska 
individuella, personliga och utifrån dem lyckats tagit mig vidare.  Jag har kommit 
till ett stadium där allt blivit ganska relativt och där jag för att få svar skulle behöva 
göra väldigt omfattande undersökningar, vilka jag inte förmår. Inte nu.  
Dessutom är det för det mesta kul att spela igen. Jag har haft många fantastiska 
spelupplevelser på senaste tiden.  

En sak som slagit mig är dock, att jag när jag fått frågan ”hur det är med mig” och 
det finns tid för lite mer ingående svar, är att jag ofta kommit in på hur kul jag 
tycker det är att spela musik nu när jag har ”slutat skolan”. Och jag skulle nästan 
vilja beskriva känslan som om jag varit fängslad i många år och nu ovetandes 
frisläppts för att få komma ut i friska luften, en bekant känsla men ändå friskare än 
någonsin då minnet från den instängda fängelseluften fortfarande gör sig påmind 
då och då.  

Jag har tänkt på denna känsla väldigt mycket och försökt förstå varför jag nu 
känner som jag känner. Varje gång jag beskriver detta för någon, känns det på ett 
sätt oschysst (eller schysst kanske snarare) mot min utbildning eftersom att min 
känsla jag har nu egentligen kanske inte alls är en produkt av hur min utbildning 
har varit. Det skulle ju i praktiken enbart kunna bero på att jag faktiskt haft väldigt 
bra spelupplevelser senaste tiden och att jag inte hade lika mycket av det, de 
senaste tre åren. Jag vet inte hur jag ska se på saken. Men faktum är att i höstas när 
jag inte längre hade några måsten och min utbildning på det stora hela var färdig 
hade jag ingen lust att spela längre inga idéer, ingen vilja. Omständigheterna sedan 
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dess har lyckligtvis gett tillbaks min spellust men om det hade sett ut på ett annat 
sett hade jag kanske inte spelat längre och det här hade aldrig blivit skrivit för att 
jag inte hade haft någon motivation till att göra ett examensarbete och därmed 
aldrig blivit klar med min utbildning. Eller behövdes det bara lite tid? Hade min 
lust kommit tillbaks så småningom med samma styrka som nu tack vare allt jag 
gått igenom under min utbildning? Jag vet inte. Jag tycker dock det är beklagligt att 
jag i perioder har mått ganska dåligt och att jag i höstas faktiskt knappt spelade.  

Oavsett hur en ser på saken finns det också en annan anledning till varför mitt 
arbete så som jag huvudsakligen hade tänkt det har ritanderat. Denna anledning är 
en bok jag önskar att alla som höll på med musik fick chansen att läsa. Även om 
den i grund och botten handlar om musikpedagogik innefattar den också 
musicerandet i sig, och allt som hör till. Boken heter i alla fall ”Den musiska 
människan” (Stockholm, 1991, Runa förlag) och är skriven av den norske 
musikpedagogikprofessorn Jon-Roar Bjørkvold. Jag kommer förmodligen citera 
honom och innehållet i boken senare i arbetet men först tänkte jag försöka klargöra 
för mig själv och för dig som läser hur jag har resonerat och funderat kring 
institutionen och dess roll utifrån lite olika perspektiv.  

4. Institutionen, traditionsbevarandets 
paradox & konstnärens sam/motspel med 
yttre påtryckningar 

Som jag ser det finns det en väsentlig skillnad mellan de konstnärliga högskolorna 
och de icke-konstnärliga. För att bli antagen på en konstnärlig högskola krävs det 
att du har mångårig erfarenhet av vad du håller på med. En specialisering som inte 
är obligatorisk för alla barn och ungdomar.  För att bli antagen är det högst 
nödvändigt att du som söker har ägnat stor tid till en annan ”utbildning” än den i de 
obligatoriska grundskolorna. Förmodligen har du ägnat sammantaget många 
månaders dansande eller spelande; (kreativt skapande) för att du ska ha nått till en 
teknisk nivå och en förståelse där du anses vara behörig på en Konstnärlig 
Högskola. I många fall har kanske denna ”bisyssla” gentemot grundskolan, varit en 
räddning, en befrielse och en hjälp i den personliga utvecklingen och i livet, oavsett 
om du tagit dig genom grundskolan med stort besvär och motsträvigt eller lättsamt 
och medvilligt. I de allra flesta fall börjar du på en musikhögskola för att fortsätta 
göra det som du har haft drivkraften och viljan till att göra i många år. Du anses 
inte vara behörig på en Konstnärlig Högskola om du kommer till inträdesprovet 
motiverad endast med ”Jag vill studera till musiker för att jag tycker det verkar 
kul” oavsett hur bra betyg från grundskolan du har.  Detta faktum gör i min mening 
avhopp från konstnärliga högskolor betydligt mer intressanta och svårförståeligare 
än avhopp från icke-konstnärliga utbildningar, då det ter sig osannolikare att du vid 
starten av dina studier i ett ämne du har många års erfarenhet av, plötsligt inser att 
”det här var nog inget för mig eller det här intresserar mig inte lika mycket som jag 
trodde, än ifall du börjat studera ett ämne du kanske inte har någon alls eller 
bristfällig erfarenhet av. Självfallet tar sig utövandet en annan form vid 
miljöombytet, men jag förutsätter att de flesta som ansöker gör det med hopp om 
att få möjlighet att fördjupa sig i just det som denne redan har ett gediget intresse 
och erfarenhet av. Någonting annat vore ju i praktiken en omöjlighet just eftersom 
denne inte kommer anses behörig i ämnet utan just gedigen erfarenhet.  
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Så varför slutar studenter på konstnärliga högskolor utbildningen innan den är helt 
avslutad? 

Jag skulle nu vilja konkretisera problemet och ställa upp det i ett antal scenarion. 
För att göra det så enkelt som möjligt utgår jag från att dessa scenarior kan utgå 
från tre olika faktorer nämligen:   
 

studentens, lärarens och skolan (som konstruktion)   

	  
”Livets skola” 
Detta första scenario kan ses som den mest oproblematiska eller den helt 
oproblematiska förklaringen till problemet.  

1) Studenten, finner att utbildning i högskolan inte ger lika bra utbildning och 
stimulans som när studenten tidigare ägnade sig åt ämnet utanför 
högskolan. Högskolan var helt enkel inte tillräcklig i jämförelse med 
”livets skola”. 

2) Skolan är helt enkelt ”för” bra och studenten känner att redan innan 
utbildningen är avklarad har studenten fått så mycket ”kött på benen” och 
bra grunder att stå på att denne nu kan fortsätta i ”livets skola” utan 
högskolans hjälp. 

 
”Informations och/eller behörighetsscenariot” 
 

1) Skolorna är inte tillräckligt tydliga med vad programmet innefattar och 
vilka krav som följer på studenten. Ifall skolan tydligare skulle förklara vad 
som förväntas av studenten skulle de som sedan hoppar av aldrig ens sökt 
då de förstått att det här programmet är inget för dem.  

2) Studenten är medveten om vad som förväntas och är införstådd i att det här 
programmet kanske inte är optimalt för denne, men blir antagen för att 
sedan inse att det var ett misstag. 

3) Juryn gör felbedömningar av skola/ansökande och godkänner sökande som 
kanske inte är assimilerbara med skolan i fråga. 

 

I det här scenariot förutsätter vi att det finns väldigt lite att förbättra. Utformningen 
av skolan är bra, men behöver vara tydligare med vad som förväntas och vilka som 
lämpar sig att gå på skolan.  

Möjliga effekter av det här synsättet: Då institutionernas utformning anses vara 
perfekt kommer väldigt lite förändras på skolan. Förmodligen kommer också 
studenterna på skolan bestå av en väldigt homogen grupp nöjda studenter och 
väldigt lite förändring kommer ske. Eventuellt stannar utvecklingen på skolan av 
och skolan blir ett rent Konservatorie. På lång sikt skulle detta även kunna leda till 
att hela kultursfären blir homogent eftersom så som samhället ser ut nu gynnar 
personer med universitets/högskoleutbildning i avseenden som stipendier, jobb etc.  

I bästa fall skulle de som blivit ”dropouts” och/eller helt slutat med sitt kreativa 
skapande aldrig börjat på institutionen och tillsammans då kunnat skapa ett friare 
kulturliv vilket inte skulle vara byggt på högskole-/utbildningsmeriter. 
Tillsammans skulle dessa två grupper konstnärer skapa ett kulturutbud sida vid sida 
med varandra som förhoppningsvis också leder till utbyte dessa emellan och 
institutionen skulle utvecklas tack vare yttre inflytande om än långsamt.  
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”Det pedagogiska scenariot” 

Här utgår vi från att skolans utbud och kursernas upplägg på det hela taget är bra. 
Även elevernas mångfald är bra, de ansökande är rätt bedömda vid 
antagningsproven och studenterna har rätt förutsättningar för att ha en bra studietid 
vid institutionen. Emellertid är lärarnas pedagogiska kunskap alldeles för låg och 
verkar i många fall hämmande/otillräckliga/oinspirerande.  

Alltså måste lärarnas pedagogiska kunskap och eventuellt hela vetenskapen om 
musikpedagogik förbättras för att vi ska få färre ”dropouts” och en bättre 
studiemiljö. 

 

”Min utopiska institution” 

Institutionerna och dess utformning är i grund och botten inte förenlig med synen 
på individens egenvärde, upplösandet av auktoritära hierarkier och varje 
konstnär/människas rätt till att få leva sitt liv efter sin egna fria vilja och frihet. 
Varje individ är unik och måste tillåtas få arbeta och leva helt utifrån ens egna 
premisser med endast fantasin och ens egen viljestyrka som begränsningar. En 
utbildningsplan med ett genomgående upplägg som appliceras på alla är inte längre 
möjlig, inte heller så auktoritära hierarkier och med det inte heller lärare i den form 
som vi ser idag. Istället så finns en vikariepool där studenterna kan kontakta de 
personer de tycker verkar intressanta, för att få handledning i det de önskar.   

Vi är likvärdiga, vi lär av varandra, vi diskuterar, experimenterar av nyfikenhet 
sprungen ur vår trygghet och medvetenhet som skapas tack vare vår förståelse för 
var och ens egenvärde. Tillsammans skapar vi en respekterande och kärleksfull 
miljö som genomsyrar institutionen och det vi gör.          

Traditionsbevarandets Paradox 
Det är slående vilken enorm politisk slagkraft musik och dess utövare haft genom 
tiden. Musik som ett avtryck av samtiden öppet för individuella tolkningar där allt 
kan säga inget och inget kan säga allt. Alla dessa symfonier, baletter, hitlåtar och 
jazzdängor som har roat, rört upp och provocerat. Från gränssprängare till 
idealsättare. Från religiösa uppenbarelser till politiska slagord. Hur musik har 
värdesatts och beaktats som något väsentligt för människan genom alla tider. Jag 
förvånas själv när jag på Wikipedia läser om fakulteten och dess utformning från 
tidig medeltid.  

”Fakultetsbildning beskrivs ofta utifrån undervisningen vid Paris universitet under 
tidig medeltid. Vid palatsskolan samt katedralskolorna vid Notre-Dame de Paris 
och Sainte-Geneviève fanns grundläggande undervisning i grammatik, retorik och 
dialektik (trivium) samt aritmetik, geometri, musik och astronomi (quadrivium). 
Tillsammans utgjorde dessa ämnen de fria konsterna. Examen i dessa ämnen blev 
ett krav för att gå vidare till högre studier.(Wiki) ” 

Att musik ända sedan de europeiska universitetens födelse varit ett obligatoriskt 
ämne tycker jag bara i sig pekar på vilken enorm betydelse musik har haft för 
människan genom historien. När idag musiktimmarna på grundskolorna minskar 
och kulturskolan budgetar skärs ned i kraftig takt funderar jag på vad som håller på 
att hända. Vad betyder ordet musik i dagens samhälle och vad säger dagens syn på 
musik om dagens samhälle?  
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För att backa tillbaks lite i tiden för lite perspektiv, vill jag lyfta fram ett avsnitt 
från musikhistorien, i det här fallet om Sjostakovitj. 

 

Ur ”Den Musiska människan” sid. 274-275, 286-287 av Jan-Roar Bjørkvold. 

”Titeln på de nya futuristernas 1912-manifest var systomatisk för tidsandan: ”en 
örfil åt den offentliga smaken”. Den ryska musiken utvecklade sig emellertid 
långsammare, var minde upprorisk. Inte utan skäl bar ett konservatorium sitt namn 
med rätta också i det musikaliskt traditionsrika Ryssland: ”en plats där något 
bevaras”. Som Stravinskij i generationen före honom, upplevde också Sjostakovitj 
att Leningradkonservatoriet blivit alltför konservativt i sin undervisning. Ett 
elementärt uppror mot näraliggande auktoriteter var bara ett naturligt led i en 
mänsklig och konstnärlig mognadsprocess. Stravinskij hade på sin tid rest till det 
”förbjudna” Frankrike och skrivit Våroffer. Sjostakovitj stannade kvar i hemlandet 
och skrev 14 år senare, operan Näsan, en lika markerad brytning mot den 
etablerade operakonventionen som Våroffer hade varit en markerad dito mot den 
etablerade balettraditionen. Brytningen var viktig på många plan. Den innebar frisk 
luft och naturlig distans till mönster som Sjostakovitj, på ett djupare plan, både 
respekterade och älskade och var ett högst mänskligt pubertetsuppror. Men 
brytningen var naturligtvis mer än bara en smula, traditionell utvecklingspsykologi. 
Den handlade också om en brytning med etablerade, estetiska normer /…/ På sätt 
och vis var detta helt i linje med det postrevolutionära Ryssland. Den politiska och 
estetiska revolutionen sågs i ett nytt sammanhang /…/ Men trots den öppna 
kulturdebatten var politiskt förtryck på väg, i ständigt ökande grad mot slutet av 
1920-talet. Detta faktum oroade många konstnärer. För Sjostakovitj kändes därför 
också en rent politisk protest viktig och nödvändig. Det var likaledes av den 
anledningen han valde att komponera Näsan. 

/…/ 

Sjostakovitj skulle snart komma att bittert ångra djärvheten i Näsan. Föraningen 
kom redan 1928, då Sjostakovitj lanserade en sjusatsig operasvit för tenor, baryton 
och orkester i Moskva. Reaktionerna bland Sjostakovitjs motståndare i RAPM, (De 
ryska proletärmusikernas förening) blev våldsammare än tidigare. Tonen var 
giftigare och skällsorden haglade. Därefter år 1929, skedde en klar omsvängning i 
hela det sovjetiska kulturlivet. Den liberale och konstorienterade Lunatsjarskij 
avgick som kulturminister. Som ett led i genomförandet av sin första femårsplan, 
satt i verket året innan, var Stalin i behov av en handlingskraftig man, som 
förmådde bringa samlad kontroll också över kulturlivet. Det var Andrej Zdjanov, 
den sedermera så fruktade kulturbödeln, som blev Stalins man. /…/ För 
Sjostakovitj del blev hans fortsatta liv ett rollspel, bokstavligen på liv och död. 
Pravdaangreppet i januari 1936 var den utlösande vändpunkten. För en tid slutade 
Sjostakovitj helt att skriva musik. Chocken var förlamande. Länge gick han i 
självmordstankar. Då livsmodet långsamt återvände, var emellertid tystnad ingen 
lösning. Därtill var det inte trycket av skapande krafter alltför stort. /…/ ”Jag blev 
en slav under fruktan”, som han själv uttryckte det (Volkov, 1980, s.151). 
Sjostakovitj var i stort behov av att göra en gammal, rysk bön till sin, som Volkov 
träffande påpekar det: 

Herre, giv mig styrka att förändra det som kan förändras. Herre, giv mig styrka att 
bära det som inte kan förändras. Och Herre, giv mig klokheten att förstå skillnaden. 
(Volkov, 1979, s. 200f)” 
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För att förtydliga för mig själv och försöka förklara det sköra sam/motspel mellan 
konstnären (eller egentligen individen i stort) och de yttre påtryckningarna i form 
av de förväntningar och ideal eller rådande normer som konstnären från samhället 
och allt vad det innefattar (familj, kritiker, bidragsgivare, arbetsgivare etc.) ställs 
mot och påverkas av, gjorde jag några illustrationer som försöker förklara detta.   

 
Ett kul inslag i samma anda om hur musik har upprört och påverkat de 
konservativa krafterna, är hur Hjalmar Meissner beskriver jazzens ankomst till 
Sverige, här ur tidskriften Scenen nr 13, 1921: 

”Jazz är en hemsk infektionssjukdom, som med stora steg närmar sig våra friska 
kuster. Den är särskild farlig emedan dess första symptom i akuta stadiet ej verkar 
på ett oroande sätt utan tvärtom i vissa mån stimulerande och uppiggande. Men den 
blir snart kronisk och det är då patienten vrider sig i namnlösa smärtor mot vilka de 
åstadkommas av den av Belzebub uppfunna ultramoderna musiken äro rena 
bagateller. Jazz är importerad från Amerika och har på kort tid nedsmittat alla 
kaféer och danslokaler i London för att så småningom sprida sig till Paris och 
Berlin för att ej tala om alla monodäna badorter. Ett litet musikkapell, vanligen 
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förstärkt med en saxophon, spelar en fox-trot. Pianisten hamrar ideligen på med 
synkoper (vilket i början låter ganska pikant) allt under det att de övriga musikerna 
ackompangera med diverse oljud som söka imitera allehanda djurläten. Särskilt 
populära är oxens råmande men tuppens galande, kattens jamande, åsnans skriande 
och grodans kväkande stå också högt i kurs. Detta infernaliska oväsen, till vilket 
den krigströtta ungdomen med välbehag dansar shimmy och övriga modärna 
danser, kallas jazz och utföres vanligtvis av ett mer eller mindre äkta amerikanskt 
Jazz-band. I början skrattar man åt eländet och tycker kanske till och med, att det 
verkar ganska originellt. Det dröjer ej länge innan vissheten inträder, att man ej kan 
intaga sin middag på en fashionabel restaurant utan att gästerna mellan varje rätt 
taga sig en sväng under det att Jazz-bandet tjuter. Då blir man betänksam. Men 
Jazzen den fortsätter så länge lokalen har tillstånd att ha öppet. Men ej nog därmed; 
vid fem-téet ja till och med vid lunchen – samma landsplåga. Den som av en mild 
försyn begåvats med immunitet mot den hemska farsoten blir först både arg och 
ledsen, så ursinnig för att slutligen i vemodig resignation undra var botemedlet 
finnes som kan lindra plågorna och befria mänskligheten från denna hemsökelse. 
Till våra landamären har sjukdomen lyckligtvis ännu ej hunnit. Några sporadiskt 
förekommande akuta fall spela ej någon roll. Det är först när den uppträder 
epidemiskt som Jazzen blir farlig. Jag varnar! Ej minst musikerna. Den stackars 
musiker som >jazzar> 7 à 8 timmar om dagen förlorar snart nog sin konstnärliga 
kapacitet, och håller han på länge därmed, så blir han ofelbart idiot. Upp alla goda 
krafter, låtom oss anlägga både karantäns- och avlusningsanstalter så kunna vi 
kanske undgå den epidemi som nu så svårt grasserar i det stackars hemsökta 
Europa.” 

Det ska tilläggas att Meissner ca 15 år senare, helt ändrar ståndpunkt och anordnar 
en jazzfestival med de då ”bästa” jazzmusikerna i Stockholm. Han ska ha förklarat 
sin omvändning med att jazzen då 15 år senare till slut ”ska ha kommit upp på en 
så pass bra nivå att den nu är njutbar”. 
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Min kritik mot de alltför konservativa institutionerna, den kommersiella 
musikindustrin eller iallafall dess auktoritära, hierarkiska stöttepelare känns för 
tillfälligt skoningslös.  

Vad är de om inte annat än ett formateringsprogram? Skapta för att anpassa oss till 
att agera på vissa bestämda vis i en redan rådande struktur. Vad är tradition och 
bevarande av värderingar? Historien är viktig det är inget jag ifrågasätter, jag hade 
aldrig skrivit det här om jag inte varit intresserad av historien, men lever inte det 
som är viktigt och relevant för samtiden automatiskt kvar i oss? Är inte hela ”föra 
traditionen vidare” tänket inget annat än en motsägelsefull uppfattning som 
predikas av äldre generationer då de räds att mista sin auktoritet ifall vi ifrågasätter 
hela begreppet erfarenhet? En inspirationskälla kommer leva vidare i personen som 
inspireras och denne kommer i inspirationstörst söka sig vidare i historien för att ta 
upp det den finner relevant för samtiden.   

Därför är alltså traditionsbevarelse i institutionaliserad bemärkelse en paradox.  

När det läggs vikt vid bevarandet av sådant som har varit av betydelse i historien 
men som i nuläget inte samklingar med historiens fortgång, blir detta inget mer än 
en nostalgisk tillbakablick för de som själv grundat dessa tankar och för de som 
tror att de besitter större makt tack vare deras erfarenhet.  Dock vill jag klarlägga 
genom detta tillsynes slumpartade krampaktiga grepp om att ”föra vidare 
traditionen” från de äldre generationerna kan ha vissa positiva effekter då den som 
utsätts för det av ren tillfällighet kan stöta på något som denne finner relevant för 
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sig själv. Jag tror dock att ifall denne fått söka själv skulle denne haft en närmare 
och personligare anknytningsförmåga till det påfunna.   

Visst går det att invända och säga att ”men om Sjostakovitj aldrig hade utsätts för 
dessa konservativa krafter och förtryck hade han aldrig blivit den Sjostakovitj han 
var och aldrig fått de erfarenheter som bidrog till att han skrivit de fantastiska 
stycken han skrivit”. Och visst är det så, det finns ingen som vet vad som hade hänt 
ifall Sjostakovitj levt sitt liv i ett Ryssland där det var fritt fram att göra som en vill 
och där alla respekterat varandras egenvärde. Och förmodligen hade jag själv inte 
skrivit det här om jag inte mött de motgångar jag haft.  
Men faktum är, att jag i sådana fall nog hade föredragit att aldrig skriva det här.    

Jag menar inte att det är högskolorna som har orsakat dagens kulturpolitiska läge, 
men jag önskar att större fokus skulle få ligga på vilka ”vi är” och vad vi kan 
åstadkomma nu, skapa och förändra som uttryckande konstnärer, snarare än att 
uppmuntras till att forma det vi gör och vad vi är till varumärken där vi säljer in oss 
på redan rådande premisser.  

Eftergivenhet är  

(för mig nu när jag skriver detta lika med) 

Kreativ och personlig död.   
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5. Reflektion II, Inspelningarna, Slutord  

Mina reflektioner, samtal och ekonomi har till stor del gjort att den konstnärliga 
delen av det här arbetet kommer se väldigt annorlunda ut än vad jag först tänkt. På 
grund av att jag inte haft några pengar överhuvudtaget, blev inspelningen i Paris 
inte möjlig. Jag har dessutom inte kommit på en bra metod för att genomföra det 
praktiska ”experiment” jag först hade i tankarna. Jag kommer därför istället att 
fokusera på det jag jobbat mest med den senaste tiden, som jag redan skrivit om, 
nämligen att spela rent och med hjälp av detta försöka komma ”den oceaniska 
känslan” närmare. Jag har cirka en gång i veckan i två månaders tid nu, 
improviserat med Marcus Pal och Ellen Arkbro, till en ”drone” eller bordun 
programmerad av Marcus. Improvisationerna är väldigt statiska, med största fokus 
på klangerna och intonationen av de rena intervall som vi innan har bestämt får 
spelas. Improvisationerna blir oftast 20-40 minuter långa.  

Vi har mestadels hållit oss till intervall ganska långt ner i övertonsserien då dessa 
är betydligt tydligare än de övre. De intervall vi spelat mest är 1, 3, 7 och 9. Vi har 
även nosat på 21, 7/6, och 5. Vi har undvikit 4/3 (kvarten) då vi vill fokusera på 
något som vi själva kallar ”true modal scales”.  I dessa skalor blir the missing 
fundamental (alltså grundtonen) aldrig något annat än 1. Alltså inga modulationer 
genomförs.  

Hörseln och intonationen har verkligen utvecklats under den här tiden och vi blir 
säkrare och lugnare för varje repetition. Dock så har vi mycket kvar och vi känner 
oss inte redo för att spela in tillsammans ännu. Därför kommer inspelningen bara 
bli kontrabas + ”drone” och kan ses mer som dokumentation av min 
utvecklingsprocess och ett utforskande av  

”hur att slå sig fri från självkritik och medveten otillräcklighet för att kunna låta sig 
fängslas av den oceaniska känslan och nå det lugn där rum och tid upphör”.  

 

Första inspelningstillfället 9/3 
Jag var väl medveten om att jag skulle behöva tid till dessa inspelningar, för att 
kunna finna det lugn jag eftersträvar. Hur mycket tid det skulle behövas var jag 
dock inte lika medveten om.  Den 9 mars var årets första vårdag, och att gå in i den 
fönsterlösa studion kändes jobbigt och motigt. Dessutom hade jag som jag 
uppfattade det drabbats av någon slags melankolisk ”vårchock”, och inspirationen 
och spellusten höll sig helt enkelt väldigt frånvarande. Därav bestämde jag mig för 
att inte börja spela in för ens det börjat skymma. Motivationen och inspirationen 
var på eftermiddagen fortfarande frånvarande men jag hade ju bestämt mig för att 
göra det och jag hade inte så mycket tid att jag skulle ha möjlighet att flytta på 
inspelningarna hela dagar. Hursomhelst blev det tre improvisationer à ca 30 min. 
Men nöjd blev jag inte. Inspelningarna kändes som prov där mitt eget dömande, 
självkritiska sinne fungerade som facit. Jag gjorde mitt bästa och trots att jag var 
väl förberedd och att allt till en början kändes hyfsat okej, gjorde sig 
felformuleringarna och slarvfelen att resultatet hamnade långt under mitt egna ideal 
eller ”facit”.  

Med de insikterna gick knappast tagning två så mycket bättre och då fokuset 
hamnat på min otillräcklighet var lugnet och harmonin ett minne blott. Efter tredje 
försöket gav jag mig.  
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Att spela så statiskt som jag här försöker göra är också enormt krävande för 
muskulaturen och kräver en större virtuositet än vad jag kanske innan förstått. 
Minsta lilla millimeters handvridning och det är inte längre rent. Hursomhelst har 
jag gjort vad jag kunnat och det enda som går att göra är att fortsätta öva och spela 
mer antar jag. Nu har jag i alla fall något att skriva om.  

Senare den veckan träffar jag Klas igen och jag visar honom inspelningarna. Jag 
berättar om hur jag upplevde situationen och den onda spiralen jag hamnade i och 
hur mina krav på mig själv kändes oöverkomliga. Vi började prata om 
mindfullness och denna formel kom på tal 

Stanna upp, observera, acceptera, släpp taget 

Detta tycker jag mig i vanliga fall nyttja ganska ofta, men det tankesättet tedde sig 
helt frånvarande just den där vårdagen. Min cykel var snarare; 

Stanna upp, observera, frustreras, älta  

Jag insåg att jag måste ge mig själv en chans till, nu när jag blivit medveten om vad 
som faktiskt hände och kan hända. Omedveten hade jag gjort ett experiment på mig 
själv och inser att vad jag nu gör är precis det jag beskrivit i början – att undersöka 
hur de ljudande resultaten varierar beroende på stress, prestation och krav osv. Så 
jag planerar in ett till inspelningsdatum, egentligen inte för att prestera bättre eller 
åstadkomma ett bättre reslutat (även om det i slutändan resulterar i det ändå) utan 
snarare för att kunna jämföra upplevelserna och ifall min ökade medvetenhet på 
inspelningarna kommer ge en ljudande skillnad.  

 

Andra inspelningstillfället 17/3   
Denna gång hade jag inte lika mycket tid. Efter en stressig vecka med lite sömn var 
jag rädd att jag inte skulle hinna alls men till slut lyckades jag äntligen ta mig till 
studion och nu var jag bättre förberedd på hur jag skulle ta mig an situationen. Jag 
var lugn, medveten om ungefär hur det skulle låta, vad jag skulle störa mig på och 
hur jag skulle acceptera det och släppa det.  

Allt kändes överraskande bra och det höll i sig även när jag börjat spela, visst var 
jag inte där jag önskade mentalt exakt hela tiden men ändå så pass att mitt 
dömande sinne inte kunde fälla mig denna gång.  

19 minuter in i improvisationen vill dock inte datorn vara med längre. Som vanligt 
är det något error och detta error hindrar datorn från att spela in mer. Det visar sig 
också att det jag spelat in ackompanjerats av ett oförklarligt knaster som är lite för 
påtagligt för att inspelningen ska gå att använda. Vi prövar en gång till men då 
lägger datorn av redan efter 5 minuter. 

Efter att vi löst problemet är jag tvungen att gå men jag bestämmer mig för att 
komma tillbaks senare samma kväll då det är min sista chans för en till inspelning. 
Efter ett rep är jag tillbaks i studion kl 22. Jag är fortfarande lugn och allt känns på 
det stora hela bra, men jag är givetvis tröttare än vad jag varit tidigare under dagen 
och så också mina ”spelmuskler” efter en lång dags spelande.  Det går ändå relativt 
bra att spela, hjärnspökena finns där fortfarande men de gör inte lika stor skada 
som veckan innan.  
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Funderingar 
Så går det nu att märka en ljudande skillnad på dessa två olika tillfällen? Ärligt 
talat, har jag svårt att säga vilka inspelningar jag tycker bättre om. Någon tydlig 
skillnad mellan de två inspelningstillfällena lyckas jag inte hitta. Det är i princip 
samma saker jag stör mig på i de båda. Dåliga stråkvändningar, sura toner, fula 
glissandon, etc. Tekniska brister alltså som helt förståeligt inte blivit bättre på en 
vecka. Men är min tonbildning lite tydligare och säkrare det andra 
inspelningstillfället? Vågade jag lite mer? Åtminstone spelar jag betydligt mycket 
mer dubbelgrepp vilket jag så här i efterhand kanske ångrar lite då det försvårar 
både lyssningen och ställer till det för tekniken. Hursomhelst är det i alla fall ett 
tecken på mindre tvekan. Men förutom det har jag svårt att utskilja några affektiva 
skillnader.  

Lite poängen med den här musiken är ju också att det är klangerna och moduset 
som ska bestämma stämningen och vilket tillstånd en försätts i. Så kanske det är ett 
bevis på att det faktiskt stämmer.   

Är musik konstant, men hur vi uppfattar den flytande? 

När jag lyssnade på de första inspelningarna direkt efter att jag spelat in dem, 
kände jag mig väldigt besviken, hade det inget att göra med att min ”prestation” 
försämrades av hur jag mådde den dagen? Berodde det enbart på vilka 
förväntningar jag hade på mig själv? 

Mera frågor. 

Hursomhelst så var jag efter första inspelningstillfället mer uppgiven än vad jag var 
innan jag började spela. Andra tillfället var jag lugn och mådde bra rakt igenom, 
dessutom var det lite mindre tvekan.  
Men vad var egentligen nyckeln till att jag mådde bättre andra inspelningstillfället? 
Var det att jag faktiskt i stunden lyckades, observera, acceptera, släppa taget om det 
som fick mig frustrerad första gången, eller var det bara att jag nu visste vad jag 
kunde förvänta mig. Självklart hängde dessa två ihop i det här fallet. Eller är det 
rent utav samma sak?  

Att vi ofta blir besvikna när vi har för höga förväntningar på saker och ting är ju 
ingen nyhet. Men är det så enkelt att vi skulle börja må bättre om vi slutade 
förvänta oss saker? Och vart kommer egentligen förväntningarna ifrån? Jag tänker 
mig att förväntningarna hänger ihop med längtan och ambitioner. Visst tror jag på 
att leva i nuet och ta saker som de kommer. Men jag kommer inte sluta planera och 
hur mycket jag än skulle vilja bli av med de förväntningar jag har, de kommer 
finnas där eftersom att jag redan har liknande erfarenheter från mycket av det jag 
kommer att göra. Dessutom så tror jag att mina förväntningar eller min längtan 
fungerar som en drivkraft och motivation till inte bara den planerade aktiviteten 
utan också till annat som jag gör. Att få längta är för mig till största del en positiv 
och motiverande känsla. Men det innefattar också vissa förväntningar.  

Jag känner mig ganska splittrad i de här resonemangen, jag är inte hundra procent 
på att jag faktiskt håller med mig själv. Men det kanske inte är svart på vitt heller. I 
just det här fallet hade jag ju höga förväntningar på nästan hela processen. Jag 
förväntade mig att jag skulle känna på ett visst sätt, spela på ett visst sätt och att det 
skulle låta på ett visst sätt. Om jag istället fokuserat på min längtan efter det 
faktiska skapandet kanske känslan efteråt tett sig annorlunda. Men i min längtan 
hade det då förmodligen också funnits en viss förväntan. Eller?  
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Jag tänker på när jag gjorde min musikvideo i Paris för cirka ett år sedan. Den 
fågelkostymen som fungerade som rekvisita tog mig tre månader att göra. Jag hade 
varken gjort film eller kostym förut. Allt jag hade var en ganska lös idé om en 
kreation. Jag planerade inte hur jag skulle gå till väga, allt jag gjorde var att köpa 
lite saker som jag tänkte kunde behövas till en kostym. Sen började jag 
experimentera. Befrielsen i att bara få skapa utan tidigare referenser och 
erfarenheter var slående.   
Jag kunde sitta i timmar på mitt golv i min ateljé och långsamt pröva mig fram. 
Visst möttes jag av viss frustration stundtals, då jag kanske kände att jag tagit mig 
vatten över huvudet. Men de stunderna varade oftast inte längre än från det att jag 
tog paus till att jag börjat pyssla igen. Ibland önskar jag att jag kunde känna så i 
alla mina kreativa processer. Men jag vet ju att ifall jag skulle göra en sådan 
kostym igen skulle det inte ge samma stimulans ifall jag inte utvecklat min tidigare 
process, till exempel så kommer jag inte vilja göra om samma ”misstag” som förra 
gången. Jag kommer antingen vilja göra det lättare för mig eller svårare. Och 
kanske är det så processen måste se ut för att vi ska kunna fördjupa oss och 
fängslas av det vi gör. Ju mer jag funderar desto snurrigare blir jag men jag tror 
mycket på att det som Sofia Vlotti och Christina Andersson vill förmedla i 
Compassion fokuserad terapi kan fungera som hjälp. 

 

Men hur var det med den oceaniska känslan då?  

Jag kan inte säga så mycket mer än att den gör sig påtaglig stundtals, men att den 
fortfarande är svårfångad. Det är som att jag i spelande stund ser den och lyckas 
närma mig den för att omslutas för en liten stund men sedan tappa den och behöva 
börja om igen. Hursomhelst så finns den där någonstans och det känns tryggt.  

! – objektivt ickedömande lyssnande  
Jag vet inte om det berodde på högtalarna eller på hur jag lyssnade förut eller både 
och, men senaste gången jag försökte jämföra inspelningarna från de två tillfällena 
märkte jag en markant affektiv skillnad. Improvisation nummer 3 är mycket mer 
statisk och mekanisk än improvisation 8. 8an mer nyanserad och expressiv om än 
på ett ganska lågmält vis och jag tycker faktiskt lugnet jag kände den kvällen gör 
sig starkt påtagligt även i inspelningen.  
Jag märker att jag när jag lyssnar nu, kan lyssna på olika vis. Mitt fokus skiftar 
nästan omedvetet mellan en slags ”helhetslyssning” till ett kritiskt lyssnande, där 
fokuset hamnar på tekniken och små detaljer.  

Jag är i samma situation igen.  

Men nu enbart som åhörare. Jag måste igen precis som när jag spelade försöka 
uppnå ett slags accepterande öppet tillstånd för att ens bli varse om de stora 
skillnaderna som jag nu upplever.  

Jag undrar också om det här synsättet inte skulle kunna appliceras på så många fler 
situationer. Att inte döma efter de små detaljerna och ”slarvfelen”, att inte direkt 
börja analysera de mest uppenbara problemen utan att istället vara inkännande och 
öppen för att kunna se helheten, förstå något större. 

Eller för att knyta an till min titel; 

Att kunna slå sig fri från det mest uppenbara, lättillgängligaste för att låta sig 
fängslas av det som i slutändan betyder något för oss och som känns på djupet. 



34 

Slutord 
Mitt arbete kan ses som spretigt, det drar åt många olika håll och jag har många 
gånger inte vetat riktigt vart jag varit på väg och hur jag ska gå till väga. Jag skulle 
kunna haft en plan och följt den till punkt och pricka, vilket jag till en början 
försökt göra men som jag vikt av från ganska tidigt. Eller gjorde jag det? 
Egentligen så är ju det ända jag gjort att följa min plan och knappast vikt av en 
enda gång, vad jag däremot har gjort är att följa spår som till synes verkat 
vilseledande och långt bort från min föreställning för var jag skulle kunnat få svar, 
men i slutändan hänger det (åtminstone för mig) ihop. Jag har ju dessutom visat för 
mig själv att min föreställning om hur saker ska bli lätt kan förstöra för mig själv.   

Jag har så många gånger fått höra att jag borde avgränsa mig och bestämma mig 
för exakt vad jag ska göra. Men jag tror inte på det. Jag tror öppenhet och 
nyfikenhet alltid vinner.  

Våga ta de mörka främmande stigarna och du kommer inse och uppleva saker du 
aldrig kunnat föreställa dig. Så vill jag i alla fall jag leva. Det är nog också därför 
jag fängslats så för improvisationens konst och vardaglighet. Lämna dina 
förutfattade meningar för hur en mörk stig borde se ut och fokusera istället på att 
du är där, (här och) nu och att det i det obekanta finns sådant som får dig att känna 
och tänka saker du aldrig skulle tänkt ifall du gått den gamla vanliga stigen. Ta 
reda på saker och skaffa dig dina egna erfarenheter för det blir aldrig som man 
tänkt sig, dessutom kommer i många fall hur du ser på dina erfarenheter skilja sig 
från hur andra ser på sina erfarenheter även om ni har upplevt ”samma sak”.    

Allt är föränderligt och allt är konstant, vi är alla unika och lika och kommer aldrig 
kunna vara något annat än vad vi är samtidigt som vi kan vara precis som vi vill. 

Min kreativa lust är tillbaks och jag har märkt att jag nu, har en tydlig bild av vad 
jag vill göra och hur jag vill tänka om det jag gör. Jag tror på, att vara öppen för att 
det inte alltid blir som en tänkt sig, men så länge det som blir är öppet för att få 
vara precis vad det är ska vi nog kunna se skönheten i det ändå. Jag tror att ifall vi 
vågade oss ut på större hav, skulle alla och allt fantastiskt vi gör får plats, sida vid 
sida. Och kanske då skulle eftergivenheten och förtrycket sjunka ner till botten för 
att aldrig mer komma upp. Så vill jag i alla fall gärna tänka. 
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