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Sammanfattning 
 
Självständigt arbete 1 - musiklärare 
Titel: Ångest – En fenomenologisk självstudie i komposition 
Författare: Viktoria Bro 
Termin och år: Vårterminen 2017 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Universitet 
Handledare: Philip Miller 
Examinator: Dennis Groth 
 
I detta självständiga arbete studeras en skapandeprocess av ett klassiskt stycke för 
solofiol med en dikt som inspirationskälla. Syftet med denna studie är att belysa hur 
känsloliv och livsvärld påverkat skapandet av ett musikaliskt verk genom ett 
fenomenologiskt perspektiv. Studien grundar sig på fem separata självobservationer 
genom ljudinspelning. Med hjälp av fenomenologin undersöks hur komponerandet som 
fenomen kan möjliggöras med hjälp av stimulans från en dikt. Resultatet redovisas 
genom fyra olika teman: Komponerandets begynnelse, Komponerandets fortskridande, 
Färdigställande av verket samt Känsloliv och livsvärld. I resultatet framkom att känsloliv 
och livsvärld påverkade skapandeprocessen av verket på olika sätt genom arbetet. I 
början av studien hägrade utopiska tankar som hindrade skapandeprocessen. Därefter 
skedde en förändring i attityd till de egna förmågorna och genom reflektion och 
kontemplation kunde stycket skapas. Avslutningsvis följer en diskussion kring 
resultatanalysen i relation till vald litteratur som utgår ifrån tidigare forskning, studier 
samt det fenomenologiska perspektivet.  
 
Nyckelord: fenomenologi, komposition, livsvärld, känsloliv, skapandeprocess 
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Abstract  
Thesis 1 - Music Education. 
Title: Anxiety – A Phenomenological Self Study in Composition 
Author: Viktoria Bro 
Semester and year: Spring term 2017 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
Supervisor: Philip Miller 
Examiner: Dennis Groth 
 
In this independent study the process in composing a classical piece for solo violin with 
a poem as inspiration is examined. The purpose of this study is to enlighten how the 
emotional life as well as the lived life have affected the making of a classical composition 
through a phenomenological perspective. The study is based on five separate self-
observations through audio recording. With the help of phenomenology the study 
examines how the composition as a phenomenon can be accomplished with the 
stimulation from a poem. The result is shown through four different themes: The 
Composition Birth, The Composition Progress, Finishing the Piece and Emotional Life and 
Lived Life. In the result it appeared that the emotional life and lived life affected the 
making process of the piece in different ways throughout the work. In the beginning of 
the study utopian thoughts lingered and prevented the making process. Thereafter a 
change occurred in relation to my own abilities and through reflection and 
contemplation the piece could be created. Thereafter a chapter on discussion treats the 
result analysis in relation to the chosen literature which is based on previous research, 
studies and the phenomenological perspective. 
 
Keywords: phenomenology, composition, lived life, emotional life, making process  
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1 Inledning  
Följande kapitel presenterar en självstudie som legat till grund för detta arbete. Denna 
inledning redogör även för studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text 

Under inledningsveckan av detta projekt fick jag idén att skriva ett stycke för mitt 
huvudinstrument violin, klassisk inriktning (se bilaga 2). Eftersom jag aldrig skrivit 
musik annat än några enstaka folkmusiklåtar, ansåg jag det intressant att vidga mina 
vyer inför min egen huvudgenre. Under min uppväxt har jag aldrig fått möjligheten att 
komponera eller improvisera. Det var först när jag kom till Musikhögskolan Ingesund 
som jag helt plötsligt förväntades ha kunskaper i musikskapande. Detta har således 
medfört ett dåligt självförtroende i dessa moment. När jag försökt skriva klassisk musik 
under min utbildning har självförtroendet svalnat och jag har förlitat mig på andra 
genrer som jag känner mig trygg i. Istället har jag vänt mig till folkmusiken där jag känt 
mig tryggare och mer avslappnad. Därför ansåg jag att det skulle vara nyttigt för mig 
själv att studera mina tankegångar, tillvägagångssätt och den egna inställningen till 
musiken jag själv skapar inom den klassiska genren. På så sätt skulle jag kunna få en 
tydlig karta över mina egna lärprocesser och samtidigt förhoppningsvis stärka det egna 
självförtroendet. 
 
När jag talat med mina klasskamrater på Musikhögskolan Ingesund blir det tydligt att 
alltför många, liksom jag, aldrig fått tillfälle att komponera under sin musikutbildning. 
Detta är något jag personligen anser är synd, då barn och vuxna behöver få utlopp för 
sina idéer och ges möjligheten att prova något nytt. Då musik- och kulturskolor runt om i 
landet kämpar med att fylla upp alla elevplatser, anser jag att det behövs en förändring 
inom denna skolform. Elever spelar det lärarna säger åt dem och ges lite utrymme att 
själva få styra över lektionsinnehåll och planering. Många barn börjar spela ett 
instrument, men det är få som faktiskt fortsätter spela under hela sin skolgång och ännu 
färre som sedan söker sig till vidareutbildningar. Moment såsom komposition och 
improvisation kan därför bli essentiella för att bibehålla ett intresse hos dessa musik- 
och kulturskoleelever.  
 
Genom att skriva ett stycke utifrån en av mina absoluta favoritdikter, ”Ångest” av Pär 
Lagerkvist från 1916 (se bilaga 1), kan jag få utlopp för mina idéer samtidigt som jag har 
en slags mall att förhålla mig till genom dikten. Mitt komponerande och skapande beror 
helt på den sinnesstämning och inspiration som dikten skänker mig. Därför blir detta 
sätt att komponera viktigt för min egen kunskapsutveckling och progression. Redan 
innan inledningsfasen av detta projekt och innan jag hunnit sätta mig ner för att börja 
komponera och improvisera, kunde jag höra en tydlig inledning av musiken i huvudet. 
Som en blixt från klar himmel hörde jag hur mitt arbete skulle låta och jag blev helt 
betagen. Eftersom jag kände så starkt för detta arbete redan från början, kändes det rätt 
att fortsätta i detta spår. Musiken blev därför en första inspirationskälla och dikten 
”Ångest” blev således ett naturligt val för att kunna fortsätta mitt komponerande då 
dikten matchade sinnesstämningen i musiken jag redan komponerat. 
 
Jag hoppas kunna inspirera andra som söker grunden för sitt skapande med detta 
självständiga arbete. Men jag hoppas också kunna ge en djupare inblick av mig själv och 
visa vem jag är genom min musik. Jag är i högsta grad en känslomänniska, men visar det 
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inte för vem som helst. Jag hoppas kunna visa en del av mig som jag länge sökt, men inte 
vågat leta efter då jag ansett att jag inte har det som krävs för att skriva musik. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Som framtida lärare är det viktigt att jag kan se till olika elevers behov och känsloliv. 
Genom att studera mig själv och observera mina egna lärprocesser kan jag finna andra 
aspekter av lärande som jag tidigare inte ägnat en tanke åt. Genom att studera och 
belysa hur jag gått till väga i mitt musikskapande och hur mitt känsloliv reagerat på 
problem som uppstått och hur jag löst dessa, kan jag också lättare förstå elevers 
svårigheter och guida dem i deras läroprocesser. Detta blir en särskilt viktig lärdom då 
jag aldrig skrivit ett klassiskt stycke för mitt huvudinstrument förut. I min tidigare 
undervisning fick en elev möjlighet att prova på improvisation och komponering under 
vissa premisser. Eleven i fråga uttryckte ett gillande för övningarna och blev stolt över 
sina prestationer. Jag kände mig dock vilsen i min egen lärarroll då jag själv inte fått 
prova på dessa moment och inte kunde förutse problem som uppstod i undervisningen. 
Detta är givetvis problematiskt, då jag själv inte har någon egentlig insikt i detta sätt att 
undervisa. Jag har således inte kunnat inse vidden av problem och möjligheter som 
kunnat uppstå. 
 
Syftet med denna studie är att belysa vad som hände med min livsvärld och mitt 
känsloliv i skapandeprocessen av musik utifrån dikten ”Ångest” av Pär Lagerkvist. 
 
Jag ska därför utgå ifrån framförallt två frågor under mitt arbete; 
 

1. Hur ser min skapandeprocess ut, från början till färdigt verk? 
2. Vad hände med mitt känsloliv och livsvärld, och hur påverkade det mitt skapande 

av verket? 

Tanken är att arbetet ska belysa mina tankegångar och arbetssätt för att färdigställa ett 
musikaliskt verk. Detta görs främst för att uppmärksamma mig själv på mina 
lärprocesser, men kan också komma till användning av lärare och elever som kämpar 
med sina skapandeprocesser och förståelsen bakom. 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel kommer några relevanta ämnen rörande musik att presenteras. Bland 
annat musik kopplat till känslolivet för att ge en djupare inblick i musik som påverkande 
medium. Således kommer även komponering i en skapandeprocess att redovisas för att 
visa på komponerandets mångsidighet. Även en tidigare tolkning av dikten som detta 
arbete fokuserar på presenteras. Detta för att ge en återspegling av vad dikten ”Ångest” 
av Pär Lagerkvist haft för betydelse och inverkan på tidigare studier. Tidigare forskning 
inom ämnet kommer att redovisas för att presentera andra infallsvinklar och resultat. 
Avslutningsvis redovisas studiens teoretiska perspektiv som är det fenomenologiska 
livsvärldsperspektivet.  

2.1 Litteratur inom området 

Hultqvist (2013) talar om hjärnan som ett fungerande organ endast när den omgivande 
världen är med och påverkar tankeprocesser. Han menar att tankar uppstår av 
stimulans från omvärlden, vilket kan utgöras av till exempel skyltar, miniräknare och 
kalendrar. Det går dock inte att urskilja en klar skiljelinje mellan tankeprocesser inom- 
och utombords. Hultqvist hänvisar till tidigare forskning där forskare funnit att ordet 
sparka aktiverar den motoriska barken av hjärnan som styr denna motoriska handling. 
Hjärnan har alltså omedvetet väckt en motorisk impuls som gör en individ redo att 
sparka. Detta antyder att associationsområden i hjärnan skapar en större helhetsbild 
med hjälp av olika sinnen såsom känsel, syn och hörsel. Hultqvist menar att förmågan att 
koppla samman dessa sinnen är avgörande för att förstå till exempel metaforer. Detta 
kan kopplas till dikten som denna självstudie grundar sig på. Genom att skapa musik 
utifrån en dikt har jag som musikskapare en fast stimulans. Ord, fraseringar och känslor 
kopplade till dikten kan bli direkt påverkande på mitt eget känsloliv och handlingar. 
 
Hedås (2013) menar att det individuella komponerandet är beroende av rörelse, tid, 
minne, rum och identitet. Musiken är i ständig rörelse och kompositoriska processer 
innebär ständiga omförhandlingar, förändringar, byten av perspektiv och metoder som 
hjälper Hedås i sitt komponerande. Hon talar om intryck i ständig förändring och 
förnimmer en inre föreställning av en ström som forsar. På detta sätt kan Hedås 
betrakta, lyssna till och förstå strömmen i den större helheten. Vattnet är i ständig 
strömning och hon beskriver det som en kollektiv rörelse som är formad av många 
röster. Syftet är att kunna se sig själv som en liten person i en stor helhet för att kunna 
urskilja andra små delar. Hedås menar således att hörseln kan delas in i två olika 
kategorier; hörande och lyssnande. Hon redovisar för en metod som syftar till att höja 
medvetenheten om skillnaderna i att höra alldagliga ljud och i att aktivt lyssna till 
specifika saker. Genom att aktivt lyssna får en publik möjligheten att knyta an till 
musiken, rummet, tiden, omgivningen och mänskligheten. Då detta arbete använder sig 
av en bestämd stimulans genom en dikt, tar jag som kompositör min inspiration från 
diktens andemening. Liksom Hedås förnimmer porlandet av en ström, har jag använt 
mig av liknande förnimmelser för att bättre passa diktens tankevisuella stimuli. 
 
Hillered (2009) menar att människan redan från barnsben är en naturlig musikskapare. 
Barn uttrycker sig i sång utan att tänka på om det kan kategoriseras som bra eller dåligt 
utan fokuserar istället på att uttrycka sig. Hillered menar att alla har en underliggande 
musikskapande ådra som kan väckas till liv. Musik som hittas på i stunden både i sinne 
melodi och bör behandlas som en gåva från sig själv. Liksom Hedås (2013) skriver om 
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medvetenhet till ljud, skriver Hillered (2009) om musiken som omger människan. 
Musiken är i ständig förändring och uttrycks i melodier, ord och rytmer. Hillered 
uppmanar läsaren att lyssna och öppna sina sinnen för omvärlden. Råmaterialet till en 
början av ett stycke borde därför inte ifrågasättas. Musiken bör istället skrivas ner eller 
spelas in innan den glöms bort. I efterhand får musikskaparen ställa sig frågande till om 
musiken är värd att bevara och arbeta vidare på, eller om den får ligga vilande till ett 
bättre tillfälle. 
 
Dessa känslotillstånd som presenterats kommer att ligga till grund för mitt arbete längre 
fram. Jag kommer således belysa känslotillstånd och beslut som fattats i 
skapandeprocessen av det musikaliska stycket.  

2.1.1 Dikttolkning av Ångest 

Espmark (2010) menar att dikten ”Ångest” av Pär Lagerkvist från 1916 speglar ett 
expressionistiskt känslolandskap. Espmark tolkar dikten som Lagerkvists egen ångest 
och liknar diktens varande till ett ”hopsnört universum”. Espmark menar att dikten 
innehåller stora antiteser där skogarna stiga och himmelens valv är förkrympt. I det 
stora hela liknas dikten vid ett fängelse och Lagerkvists målande språk målar upp en 
tydlig bild för läsaren. Det finns här en tydlig stegring i anaforerna ”Jag famlar(…) jag 
känner(…) jag river(…)”(Espmark, 2010, s. 54). Läsaren vävs in i ett kulminerande 
töcken av ekvivalenta uttryck såsom ”svart”, ”dunkla rum” och ”mörknad skog”. 
Sceneriet i dikten blir därför en tydlig projektion av att uppleva ångest. Espmark menar 
att dikten inte förankras i varken tid eller rum och blir därför den nakna projektionen av 
ångest.  

2.2 Tidigare forskning inom området 

Koch (2014) skriver i en självstudie om sitt musikskapande. Han beskriver den 
begynnande fasen i skapandet av ett nytt stycke som svår. Utopiska tankar om stycket 
som färdig produkt är överhängande och han beskriver mödan att få ner en inledning till 
stycket. Kochs studie har till syfte att belysa kompositionsteknik och vägen till ett färdigt 
verk med hjälp av en dikt. Liksom denna studie fokuserar han även på känslolivets 
inverkan på arbetet.  
 
Koch (2014) beskriver sitt klinkande på pianot som sökande och med avsaknad av 
struktur. Det är först när han får en idé på en början som arbetet kommer igång. 
Antecknandet av de första tonerna är vitalt för det fortsatta komponerandet. 
Fortlöpandet av arbetet hindras dock av tankegångar som menar att musiken härmar 
redan färdigställda verk av olika karaktär och stil än det Koch strävar efter. Han löser 
detta genom att leka fram musik. Genom ständigt testande av melodik, harmonik, 
klangfärg och musikalisk form leds arbetet vidare in i en positiv spiral och ny musik 
skapas. Detta kan kopplas till denna studie som liksom Koch har liknande intressanta 
resonemang i skapandet av musik. Kochs arbete redovisar också känslolivets betydelse 
för skapandeprocessen som är likartat med detta arbetes inriktning. 
 
Nilsson (2002) skriver om barns musikskapande. Nilssons doktorsavhandling 
undersöker musikskapande hos nio elever i en mellanstadieklass. Tillsammans med 
dator och synthesizer får eleverna skapa musik utifrån vissa premisser. Liksom detta 
arbete förhåller sig Nilsson inom vissa ramar. Genom att begränsa eleverna i sitt 
musikskapande och tillhandahålla få verktyg kan Nilsson lättare förstå deras 
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tankeprocesser i skapandet av musik. Eleverna får inför varje inspelningstillfälle gå 
igenom en uppvärmning och omsorgsfullt välja ut ljud för att vara maximalt förberedda 
på uppgiften. 
 
Nilssons (2002) beskriver barnens lätta förhållningssätt till musikskapande i intervjuer. 
Eleverna verkar inte bekymrade huruvida resultatet blir bra eller dåligt, utan förvissar 
sig endast om att de får skapa nya stycken inom kort. Liksom Koch (2014) skapar 
eleverna musik ofta utifrån idéer som kommer när de klinkar på en synthesizer eller 
genom lek. Genom att visa olika visuella bilder för eleverna får de leka fram musik 
genom till exempel rollspel, eller genom att föreställa sig sagor som utspelar sig inom en 
bild. Eleverna har ibland redan en melodi i huvudet när de kommer till 
undersökningstillfällena och barnen passar då på att ta tillfället att utveckla musiken. 
Gemensamt för barnens musikskapande i denna empiriska studie, menar Nilsson är 
olika fenomen som träder in i förgrunden. Datorn och synten, Fantasier och känslor, 
Spelandet, Musiken och Uppgiften är de fenomen som dyker upp i denna studie. Nilsson 
menar att det ibland skiftade i fokus på förgrund och bakgrund, samt mellan de olika 
variationerna. Eleverna skiftar alltså uppmärksamhetsfokus beroende på hur de 
försöker möjliggöra komponerandet som fenomen. 
 
Dessa studieresultat kommer att ligga till grund för att återkoppla till denna studies 
forskningsfrågor gällande känsloliv och färdigställande av verket. Liksom Koch (2014) 
testar olika infallsvinklar och Nilsson (2002) leker fram musik, kommer denna studies 
resultat att föranledas av liknande resonemang. Detta arbete redogör för olika 
tillvägagångssätt som varit nödvändiga i användandet av improvisation för att kunna 
skapa en komposition. Liksom tidigare studier är nya infallsvinklar och förhållningssätt 
till musik och dikt av stor betydelse för att kunna fullfölja studiens syfte. 

2.3 Teoretiska perspektiv 

Följande kapitel redovisar det fenomenologiska perspektivet då musikskapandet som 
detta arbete grundar sig på kommer utgå ifrån de forskningsfrågor som presenterats 
gällande känslotillstånd och skapandeprocess. Även livsvärldsperspektivet, vara-i-
världen och vardagsvärlden som är underkategorier för fenomenologin kommer att 
redovisas för att kunna visa djupare på känslor och funderingar som uppstått under 
arbetets gång.  

2.3.1 Fenomenologi 

Bengtsson (2012) skriver om ordet fenomen som det fenomenologiska perspektivet 
grundar sig på. Ordet har sitt ursprung från grekiskan och betyder det som visar sig. Med 
denna utgångspunkt innebär det att det som visar sig har någon att visa sig för. Ordet 
fenomen innesluter därför att objekt och subjekt är ömsesidigt beroende av varandra. 
Fenomenologin avser alltså hur fenomen ter sig och visar sig för någon. Fenomenologin 
är dock inte ett enhetligt monolitiskt block utan förgrenar sig i olika riktningar och 
beskriver två viktiga konstanter inom fenomenologin. Bengtsson utläser att 
fenomenologin strävar åt två håll; En vändning mot sakerna, samt en följsamhet mot 
sakerna. Bengtsson fasthåller att fenomenologin eftersträvar en ny slags realism där 
vändningen mot sakerna samtidigt måste vara en vändning mot ett subjekt. Saker som 
skall gås tillbaka till sker aldrig för saken i sig själv, utan förespråkas som en sak för 
någon.  
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Bengtsson (2012) talar om skillnaden mellan varseblivning och en föreställning. 
Exemplet av en ilsken hund målar endera upp en fantasibild för någon, eller varseblir ett 
direkt hotfullt subjekt som finns i närheten. Skillnaden blir var den ilskna hunden 
befinner sig och hur den upplevs existera. Föreställningen av en ilsken hund kräver 
ingen direkt respons och personen som föreställer sig hunden behöver inte reagera. 
Personen som varseblir en ilsken hund måste däremot ställa sig frågande till hur hen 
förhåller sig till subjektet. Hen är rädd om sin egen existens och måste således fatta 
beslut utifrån ett direkt hot. Detta gör att fenomenologin inte kan betrakta och beskriva 
det som ses utan att ta hänsyn till andra sinnen. 

2.3.2 Livsvärldsperspektivet 

Bengtsson (2012) redovisar för tidigare filosofi inom området som hävdar att de 
europeiska vetenskaperna befinner sig i kris. Genom sin objektivism har betydelsen för 
människans liv gått förlorad. Faktabaserade vetenskaper gör världen främmande för 
människan och i sin tur även för vetenskapen. Genom att distansera människan mellan 
vetenskap och levt liv hävdar tidigare forskare att vetenskapen förlorat sin betydelse i 
det vardagliga livet. Bengtsson menar istället att livsvärlden borde ses som 
subjektivrelativ, alltså att världen alltid upplevs i relation till påverkande subjekt och 
perspektiv. Därför menar Bengtsson att tidigare filosofer sett på människan som aldrig 
undslippande den livsvärld hon lever i. Livsvärlden blir därför en värld som människan 
alltid befinner sig i tillsammans med andra människor. Kommunikativa förhållanden till 
andra är nyckeln till livsvärldens sociala struktur där föremål är skapade av människan 
och är påverkade av en mänsklig organisering.  
 
Bengtsson (2012) menar att livsvärlden därför inte innehåller enskilda föremål. Varje 
föremål är nämligen förbundet med tidigare erfarenheter och kunskaper och är därför 
sammankopplade med varandra. Varje nytt föremål som vi intresserar oss för hänvisar 
därför till ytterligare föremål utanför den omgivande sfären. Bengtsson beskriver därför 
värdet av en kyrka. Förutom att vara en samling stenar har den även ett värde för 
troende och har dessutom ett estetiskt värde. Livsvärlden låter sig därför inte begränsas 
till ett reduktionistiskt synsätt. Detta betyder att jag i egenskap av kompositör, trots att 
jag aldrig komponerat ett klassiskt stycke för mitt huvudinstrument, blir påverkad av 
tidigare musik och musikaliska preferenser. Musikskapandet kan aldrig någonsin bli helt 
objektivt då denna studie syftar till att belysa vad som påverkat min livsvärld i 
skapandet av musik samt hur jag gått tillväga för att färdigställa mitt verk. Jag har därför 
påverkats av tidigare erfarenheter och partiska val för att framställa ett verk som 
stämmer in i min tolkning av känslotillståndet ångest.  
 
Livsvärlden menar Bengtsson (2012) är både en fysisk och kulturell värld. Den är därför 
onekligen tvetydig i sin utformning och existens då den är både immanent och 
transcendent. Genom att livsvärlden är både en upplevelsevärld för en specifik person 
och samtidigt fungerar som värld i vilket livet är riktat mot och utspelar sig i är det både 
en öppen och oavslutad värld. Liknande kan sägas om ens egen födelse och död, det är 
alltså något som upplevs och något som överskrider andra upplevelser. Genom musik 
kan detta te sig som den upplevda musiken som sker i realtid, alltså det som upplevs när 
musik skapas i stunden vare sig det är improviserad eller redan existerande musik. Den 
transcendenta världen blir på så sätt en slags samverkan med många olika 
händelseförlopp. Den musik som skapas i stunden av mig som kompositör kommer 
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omedvetet att påverka framtida musicerande genom de erfarenheter som gjorts under 
musikskapandet. 

2.3.3 Andra världsperspektiv 

Bengtsson (2012) utvecklar sitt resonemang kring livsvärlden och menar att detta 
perspektiv kan delas in i ytterligare en kategori, nämligen vara-i-världen. Bengtsson 
menar att livsvärlden inte kan reduceras eller överskridas i någon betydelse. Människan 
förblir i sin livsvärld och har inget annat val än att befinna sig i den. Det blir därför 
omöjligt att ställa sig utanför vara-i-världen som objektiv åskådare eller reflekterande 
ego. 
 
Bengtsson (2012) presenterar ännu en utveckling av livsvärldsperspektivet genom vara-
till-världen. Detta perspektiv menar att den levda kroppen är utgångspunkten för alla 
personliga möten i världen. Genom den levda kroppen befinner sig människan alltid i ett 
interaktivt förhållande till sin omvärld. Varje förändring av kroppen påverkar därför 
också världen. Liksom vid förlusten av synen eller vid förkylning och huvudvärk blir 
världen väsentligt annorlunda. Även vid användandet av redskap såsom ett instrument 
utvidgas och modifieras världen. Att använda objekt med kroppen innebär att det i 
början finns en distans mellan kroppen och tinget. Ju mer instrumentet används, desto 
mer van blir kroppen vid användandet av det. Så småningom kommer distansen mellan 
tinget och kroppen att te sig som mindre och till slut kommer tinget att uppfattas som en 
förlängning av kroppen. Yrkesutövares kompetens kan därför förstås som en integrering 
mellan praktisk kunskap där distansen till tinget suddats ut i den egna kroppen.  
 
Eftersom fiolen fungerat som min fritidssysselsättning sedan sju års ålder, har 
instrumentet inkorporerats i min vara-till-värld. Jag har identifierat mig med mitt 
instrument och känt en slags identitetsskaparprocess i min utveckling. Ju mer jag 
behärskat mitt instrument, desto säkrare har jag känt mig i min identitet som musiker. 
Mitt instrument, fiolen, har inget namn som ändå är relativt vanligt bland etablerade 
musiker. Trots att mitt instrument har funnits i min ägo sedan tio års ålder har jag aldrig 
känt behovet av att namnge den, många musiker namnger dock sina instrument. Jag har 
istället betraktat fiolen som en del av mig själv, och har helt enkelt inte betraktat det 
som ett utomkroppsligt subjekt. Fiolen är därför viktig för mitt musikskapande då jag 
som komponist inte identifierar mig med andra instrument och därför förlitar mig på 
min instrumentskicklighet för att kunna improvisera fram musik. 
 
Livsvärlden kan även betraktas utifrån den vardagliga livsvärlden. Bengtsson (2012) 
beskriver denna värld som alltid tillgänglig genom så kallade erfarenhetsförråd. Dessa 
förråd är inte begränsade till en individ, utan sträcker sig till erfarenheter som 
övertagits från föräldrar och lärare. Förråden blir således heller inte begränsade till 
naturen utan innesluter både sociala och kulturella värden. Som exempel finns dröm- 
och fantasivärld, teater- och konstvärld, musikvärld etcetera. Dessa världar har däremot 
tydliga övergångar, och för att vi skall kunna ta oss till musikens förtrollade värld måste 
människan först överge den överlägsna vardagsvärlden. Likväl tar människan ofta 
språnget från vardagsvärlden till dessa världar och lever sig in i till exempel sagornas 
värld. Genom att jag fått ta del av musikundervisning under en stor del av mitt liv är mitt 
musicerande ständigt påverkat av mina erfarenhetsförråd. Jag kan försöka skapa något 
som jag betraktar som självständigt. Men faktum kvarstår att mina preferenser är styrda 
av ständigt påverkande tidigare erfarenheter. Då denna studie grundar sig på en dikt 
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erhåller jag även en bestämd vardaglig livsvärld, då jag som komponist måste kunna 
leva mig in i dikten och finna inspiration för att skapa musik som gestaltar poesin.   
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras den metod jag använt mig av vid dokumentationen av denna 
studie. Jag kommer att redovisa grunderna för denna metod och en motivering till denna 
metods inkorporering i arbetet. Därefter presenteras val av projekt och hur arbetet har 
utformats och dokumenterats genom ljudinspelning. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod 

I detta arbete har ljudinspelning varit den främsta observationsmetoden. Bjørndal 
(2005) beskriver ljud- och videoinspelning som konserverade observationer där 
pedagogiska ögonblick kunde ha gått förlorade. Han liknar det vid en chaufför som 
under en långfärd måste observera sin omgivning för att kunna framföra ett fordon 
säkert på en motorväg. Koncentrationen riktas till att hålla fordonet på vägen och ibland 
ser chauffören i backspegeln men observerar även saker som passerar eller påverkar 
färden. Mycket av det som chauffören passerar registreras däremot inte som väsentligt 
för bilfärden. Således förlorar chauffören mycket av den information som passerat. 
 
Genom att göra ljudinspelningar under detta arbetes fortskridande kan inspelningarna 
användas för att gå tillbaka och lyssna till viktiga tankar och situationer som uppstått 
under arbetets gång. Eftersom minnet inte påverkar inspelningssituationen finns 
inspelningen kvar att ta del av. På så sätt kan lyssnaren ta del av en slags större rikedom 
då inspelningen tillåter lyssnaren att spola tillbaka och upptäcka nya element som 
kanske inte uppmärksammades vid den första genomlyssningen. Ju fler gånger 
inspelningen spelas upp, desto fler detaljer kan lyssnaren utforska. Dessa inspelningar 
skänker även en sällsynt möjlighet att lyssna till specifika händelser som kanske annars 
skulle gått förlorade. Andemeningen i dessa inspelningar kan därför bli extra tydliga och 
lyssnaren kan få större förståelse för den inspelade situationen. 
 
Det finns däremot nackdelar med ljudinspelningar. Bjørndal (2005) menar att den 
västerländska kulturen gärna tror att inspelningar visar verkligheten ”som den är”. 
Detta är en vanlig företeelse trots att ljud kan manipuleras för att bättre passa till 
specifika ändamål. Ljudinspelningar ses som ett slags bevis för att ett specifikt skeende 
ägt rum. Bjørndal menar dock att en inspelning aldrig kan betraktas som en exakt kopia 
av verkligheten. Detta då den inspelade verkligheten bara låter sig representeras och 
inte kopieras. Genom att spela in ett skeende med endast ljud utesluts andra viktiga 
sinnesuttryck såsom syn, lukt, smak och känsel. Det finns även en aspekt av kvaliteten 
på inspelningen. Beroende på hur inspelningen genomförts kan ljudkvaliteten variera. 
Bakgrundsbrus, dålig inspelningsapparat och svagt röstläge är negativa faktorer. Viktigt 
är också att begrunda vad som spelas in. Då denna studie grundar sig på inspelningar av 
mig själv och de tankar och den musik jag återger, kan lyssnaren ställa sig frågande om 
det jag återger är relevant. Andra tankeaspekter kan gå förlorade eftersom jag inte 
återger dessa inför inspelningen. Då denna studie grundar sig till den musik jag skapar 
och tankegångar och funderingar som uppstår i musikskapandet, ansåg jag det inte 
relevant att ytterligare utöka observationerna genom videoinspelning. Detta då jag 
personligen kände att en sådan upptagning skulle störa det egna känslolivet negativt. 
Både genom att jag i realtid skulle känna mig betraktad men också för att jag i efterhand 
i transkriberingen av dessa inspelningar anade att jag skulle känna mig illa till mods om 
jag även fick en visuell bild av mig själv. Ljudinspelning var därför ett lagom mellanting 
till anteckningar och visuell inspelning. 
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3.2 Design av studien  

Följande avsnitt presenterar studiens upplägg och design för att uppfylla arbetets syfte. 
Dessa presenteras genom val av projekt, redovisning av dokumenterade tillfällen, 
genomförande samt studiens giltighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Mitt arbete grundar sig på en idé som fastnade i mitt sinne under uppstartsveckan av 
denna studie. Då jag genast kände ett intresse av att skriva ett stycke blev det naturligt 
att utveckla denna tanke. Därav kläcktes idén att skriva ett stycke utifrån en av mina 
favoritdikter, ”Ångest” av Pär Lagerkvist. Denna dikt har följt mig från min gymnasietid 
och har blivit en viktig komponent i mitt känsloliv. ”Ångest” blev viktig för mig då jag 
äntligen fick en sorts beskrivning eller definition på en känsla som under olika skeden av 
mitt liv blivit alltför påtaglig. Den har därför hängt med under mina resterande studieår. 
Eftersom jag aldrig skrivit ett klassiskt stycke för mitt huvudinstrument förut, ansåg jag 
att en dikttolkning genom musik skulle kunna bli intressant för mitt framtida 
musicerande och komponerande. Detta då jag får möjligheten att gå in på djupet av vad 
som influerar och inspirerar mitt musikskapande från början till färdig produkt.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Eftersom mitt arbete grundat sig på ett fåtal tillfällen av musikskapande genom 
improvisation, har jag begränsat mig till fem situationer. Detta arbete grundar sig därför 
på de fem ljudinspelningar som utförts då det inte har varit relevant att fortsätta denna 
studie utanför inspelningssituationerna. Därefter har de dokumenterade situationerna 
transkriberats genom avlyssning och löpande anteckningar har förts över 
inspelningarna. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Under de fem inspelningstillfällena befann jag mig alltid i ett övningsrum på 
Musikhögskolan Ingesund. Där hade jag tillgång till ett piano, min fiol samt dikten jag 
utgått ifrån. På så sätt har jag kunnat använda två instrument om jag ansett det vara 
nödvändigt och har snabbt kunnat återkoppla till dikten som musiken har grundat sig 
på. Inspelningsapparaten har alltid befunnit sig direkt framför mig stående på pianot. 
Jag själv har alltid varit placerad på en pall framför pianot för att enkelt kunna slå an 
tangenter om så behövts, men också för att ljudupptagningen skulle bli så optimal som 
möjligt. 
 
Mitt komponerande har grundats på att jag under fem tillfällen i ungefär en halvtimme 
ägnat all min uppmärksamhet på detta projekt. Dessa tillfällen har dokumenterats 
genom ljudinspelning och jag har under inspelningstiden diskuterat och reflekterat över 
mitt komponerande. Tankar, funderingar, åsikter och känslor har förmedlats mellan 
mina improvisationer för att jag lätt ska kunna förstå vad som fungerat bra eller dåligt 
och varför, både i realtid och i efterhand. När min halvtimme tagit slut har jag avrundat 
inspelningen med en kort sammanfattning av passet. Tankar om hur mitt känsloliv 
påverkats och hur jag kände mig under tiden projektet fortgick, vad jag tyckte saknades 
under passet, hur jag vill arbeta nästa gång etcetera var tankar som dokumenterades. 
Efter varje inspelningstillfälle har jag lyssnat på inspelningarna och transkriberat det 
som sagts.  
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3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

I mitt dokumenterade material av studien fann jag tydliga mönster för mitt 
musikskapande och delade därför in mitt resultat i två olika kategorier med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Dels studiens skapandeprocessers 
olika stadium av musikskapande, men också känsloliv och livsvärld. Dessa teman är 
genomgående i studiens ljudinspelningar och relaterar därför tydligt till denna studies 
syfte och frågeställningar. Dessa teman framkom genom bearbetning och analys av de 
inspelade studietillfällena. Genom att transkribera allt som sagts i ljudinspelningarna 
har jag kunnat ta del av mina tankegångar under skapandeprocessen av verket. Genom 
att analysera röstläge, stämning och förmedlade tankar, kunde jag skapa mig en 
uppfattning av resultatet i relation till studiens syfte som ämnar att belysa livsvärldens 
och känslolivets inverkan på mitt musikskapande genom en påverkande dikt. 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

Johansson och Svedner (2010) beskriver det problematiska användandet av 
observation. Enkät och intervju är vanliga metoder inom undersökande 
examensarbeten, men ersätts alltmer av observerande metoder. På så sätt kan en 
observerande studie föra protokoll men också anteckna allt som observeras. Enkäter 
och intervjuer förlitar sig å andra sidan endast på testpersonernas svar. Enkäter ger svar 
med stor bredd, men ger å andra sidan relativt ytlig respons. Intervjuer ger istället 
djupgående svar men inom ett smalt ämnesområde.  
 
Eftersom denna studie är självstuderande har jag valt observation genom ljudinspelning 
och transkribering då enkät och intervju skulle ge föga tillfredställande resultat. För att 
erhålla tillförlitliga transkriberingar har jag i mina inspelningar alltid angett tid och 
datum, befunnit mig i ett övningsrum, befunnit mig på samma plats i rummet och använt 
mig av samma material vid alla observationstillfällen. Metoden för transkribering var 
löpande observationer. Händelser antecknades alltså i ordningsföljd. Då jag kunnat 
stoppa inspelningarna i efterhand har jag skrivit ned allt som yttrat sig i inspelningarna; 
suckar, pauser, spel, reflektioner etcetera som hjälpt mig att i efterhand uppfatta 
situationerna på nytt. Därav har jag också kunnat undersöka mitt arbete medan det 
pågick. Genom att transkribera inspelningarna direkt efter att de spelats in, har jag 
också förstått vidden av mitt eget arbete. Därför var det vid varje nytt inspelningstillfälle 
relativt lätt att återkoppla till studiens syfte och mina egna förväntningar på arbetet. 
 
Med anledning av detta anser jag att mina observationer och transkriberingar är 
tillförlitliga. Mycket av det som transkriberats har dock sållats bort då detta arbete 
skulle bli för långt och inte uppfylla studiens syfte om alla transkriberingar skulle 
redovisas. Denna studie har därför baserats på observationer och transkriptioner som 
haft sin utgångspunkt i studiens syfte att belysa känsloliv och livsvärld i en 
skapandeprocess av ett musikaliskt verk.  
 
Vetenskapsrådets etiska principer (2002) menar att en undersökning eller studie måste 
ha ett forskningskrav. Detta krav syftar till att fördjupa och utveckla redan befintliga 
kunskaper samtidigt som metoder för forskningen förbättras. Samtidigt som dessa krav 
är till för att gagna samhällets medborgare genom forskning, menar dessa principer att 
individer inte för den delen får komma till skada. Det finns således skäl till att ta hänsyn 
även till individskyddskravet inom forskningsområdet. Dessa krav är däremot inte 
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absoluta och måste i vissa fall vägas mot varandra. Forskare jämför därför möjliga risker 
kontra det förväntade kunskapstillskottet för att utröna vad som gynnar samhället.  
 
Eftersom det är jag själv som utfört denna studie och arbetet nått en relativt sluten krets 
under arbetets gång, finns det inget skäl för oro ur ett samhällsperspektiv. Arbetet är 
inte till för att utföra en större allmännytta men kan för den skull nå en större publik i 
alla fall. Men då detta är en självstudie fick jag som ensam självutvärderande forskare 
bara ta hänsyn till eventuella konsekvenser på mitt individuella känsloliv och dess 
livspåverkan. I detta fall vägde forskningskravet tyngst då jag genom detta arbete ville 
utveckla och fördjupa kunskaper om mitt eget komponerande och dess inverkan på 
känsloliv och livsvärld genom dikt.  
 
Johansson och Svedner (2010) menar dock att en undersökning bör få ett gensvar. 
Genom att rådfråga min handledare under arbetets gång har jag kunnat beröra andra 
infallsvinklar och formulera studien för att bättre belysa det som efterfrågats. På så sätt 
har arbetet även kontrollerats och diskuterats för att förstärka arbetets validitet och 
riktighet. Inte desto mindre menar Johansson och Svedner att en studie bör vara lärorik 
för den som utför studien och min handledare har således väglett mig så att studien 
utformats för att bli så berikande men också tillförlitlig som möjligt.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av två olika teman som varit betydelsefulla för 
fortskridandet av denna självstudie. De teman som presenteras är; skapandeprocessens 
olika stadier samt känsloliv och livsvärld. Dessa kommer att belysa relevanta problem och 
problemlösningar som uppstått för att färdigställa ett musikaliskt verk för solofiol utifrån 
Pär Lagerkvists dikt ”Ångest”.  

4.1 Skapandeprocessens olika stadier 

Följande tema presenterar skapandeprocessens komplexa stadier. Dessa stadier 
kommer att presenteras i komponerandets ordningsföljd för att visa på arbetets 
progression. Fokus kommer att ligga på hur jag i skapandet av verket använt mig av 
tidigare erfarenheter och relateringen till dikten i komponerandet. Dessa sätts även i 
relation till användandet av improvisation som ett komponerande fenomen för att 
besvara studiens frågeställningar. 

4.1.1 Komponerandets begynnelse 

Jag har valt att genomföra denna självstudie i komposition under fem separata 
inspelningstillfällen. Då observationsmöjligheterna är begränsade till få tillfällen, har jag 
valt att studera samtliga tillfällen ingående för att få en större förståelse för mitt eget 
musikskapande genom improvisation.  
 
Eftersom denna komposition redan från början erhållit en bestämd inledning i 
uppstartsveckan av detta projekt, tycktes arbetet kunna komma igång tämligen snabbt. 
Emellertid fanns här redan ett hinder. Eftersom kompositionen ämnades improviseras 
fram blev det första stadiet svåröverkomligt. Mina kunskaper i komposition och 
improvisation visade sig vara svåra att återkoppla till då de tidigare inte satts i relation 
till en dikttolkning genom klassisk musik. De första improvisationerna visade därför 
redan från början en högtravande antydan. Det allra första inspelningstillfället inleddes 
med en uppläsning av dikten ”Ångest”, av Pär Lagerkvist. Därefter spelade jag den redan 
existerande musiken som jag komponerat i uppstarten av arbetet. Resterande 
inspelning av min första självstudieinspelning innehåller till största del improvisationer. 
Dessa avvisades dock gång på gång och allt mer komplicerade och svårtolkade 
improvisationer trädde fram. Inspelningen är kantad av osäkerhet och invecklade 
melodier som inte visar någon egentlig koppling till introt. Här nedanför visas ett kort 
utdrag från transkriberingen av den första inspelningen:  

 
Jag vet inte om jag ska ha ett A-dim igen. Det kanske blir för mycket. Eller det 
är ju ett A-moll. Men nu blev det ett A-dim. Jag vet inte om det blir för mycket. 
Jag får utforska det (Bro, 17/10-16).  
 

Utdraget ovanför visar den osäkerhet som kantat skapandeprocessens  
begynnelsestadium. Det ständiga ifrågasättandet skapade en osäkerhet hos mig själv och 
mina idéer. Trots att jag omedvetet försökt skapa komplicerad musik, visar jag ändå en 
rädsla av att skapa för svår musik. Dels för att musiken kanske inte kommer kunna 
spelas av mig själv på grund av tekniska svårigheter, men också för att musiken inte 
kommer att kunna ”förstås” av en tredje part. Med denna självinsikt strävade jag ändå 
reflexartat efter melodier som kunde avses vara svåra. Utopiska tankar om hur arbetet 
skulle låta som färdigt verk kan utläsas från min loggbok. Min skapandeprocess i den 
första inspelningen gjorde därför ”halt” och musiken ”stampade” på stället med 
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bakåtsträvande tankegångar. Även när idéerna framkallade ett uppenbart gillande hos 
mig som kompositör, avfärdade jag dessa idéer som banala och enkla. Under några 
tillfällen av den första inspelningen uttryckte jag ett direkt gillande efter en 
improvisation, och fokus riktades till att improvisera vidare i samma spår. På så sätt 
kunde arbetet ledas vidare i en positiv spiral där energi födde nya idéer. Detta kan 
utläsas ur höjningen av röstläge och positiv respons som använts för att förstärka 
inspirerade musikskapande processer. När en idé blivit avslutad improviserade jag 
vidare i nya spår. Här uppstod nya problem och högtravande tendenser i musiken 
tvingade genast tillbaka självförtroendet på ruta ett och påverkade min livsvärld 
negativt. 
 
Innan inspelningens slut utfördes en kort sammanfattning av dagens spelpass som 
beskriver vad som hänt och vad jag som kompositör har känt. Det är i denna inledande 
inspelning uppenbart att jag som ny kompositör påverkats av nervositet och 
prestationstänk. Trots att jag spelat komplicerade melodier och avfärdat många idéer 
tog jag mig ändå an en fortsättning i stycket. Introt i stycket efterföljdes av ny musik och 
i slutet av inspelningen uttrycktes en längtan inför nästa inspelningstillfälle. Trots att jag 
tvivlade på mig själv och upplevde vissa situationer som pressade och högtravande, 
hänvisade jag till att självstudien befann sig i sin vagga. Studien hade endast tagit sin 
början och följande citat uttrycker en förståelse för uppstartens problematik.  
 

Kanske kan man leka med variationer av just det här. För att ändå hålla ihop 
musiken. Nu känns det som att jag blir lite hattig. (…) Men samtidigt är jag ju 
faktiskt i uppstartsfasen med detta projekt och jag är ändå nöjd med dagens 
session (Bro, 17/10-16). 

 
Detta citat redovisar inspelningens sista reflektioner och strävar således också efter att 
dämpa arbetets negativa inverkan på mitt känsloliv. Detta för att jag under kommande 
inspelningar ska orka utforska arbetet vidare. 

4.1.2 Komponerandets fortskridande 

I samtliga fem inspelningar märks en tydlig progression i hur jag tagit mig an uppgiften 
att komponera. Istället för att planlöst improvisera genom alla fem inspelningar tills jag 
hittat vad jag sökt, gick jag istället tillbaka till dikten där musiken tog sin inspiration. 
Genom att diskutera med mig själv och analysera dikten utifrån musikskapande 
premisser tog jag mig an musiken på ett annorlunda sätt än förut.  

 
Mycket av min egen ångest speglas i att andra människor inte gillar det jag 
säger (...) Eller, rädslan av att inte bli hörd helt enkelt (Bro, 31/10-16).  

 
Ovanstående citat ur transkriberingen delger tankegångar kring min egen ångest på ett 
sätt som jag tidigare inte reflekterat över. Samtidigt som jag reflekterat över obehagliga 
känslotillstånd har nya idéer fötts ur mitt tankesätt. Genom att ständigt återkoppla till 
dikten under tiden mitt musikskapande tagit form, desto djupare förståelse har jag 
mottagit inför musikinspirerande företeelser. Här blev vikten av förankring hos mig 
själv särskilt essentiellt för att kunna relatera till händelser och känslotillstånd i dikten.  
 
Allteftersom stycket tagit form har en föreställning skapats om var den röda tråden 
funnits. Istället för att planlöst improviserande, försökte jag återkoppla till diktens 
strofer och den redan komponerade musiken i stycket. Om en improvisation tyckts 
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alltför långsökt ändrade jag riktning. Musikaliska idéer som upplevts som högtravande 
ersattes istället av enklare musik som på ett bättre påvisat relevanta aspekter av 
musikskapandet i relation till dikten. Den djupare förståelsen för dikten och mitt eget 
musikskapande ledde återigen in i en positiv musikskapande spiral. Ju längre arbetet 
fortskred, desto självsäkrare blev jag i dess utformning. En vital insikt skedde dock i den 
fjärde inspelningen. I denna inspelning ansåg jag mig ha nästintill färdigställt verket när 
jag plötsligt insett att musiken inte matchat dikten. Denna insikt föranledde en 
felsökning. Genom att läsa upp dikt och jämföra med den skapade musiken insåg jag att 
diktens tredje strof saknats i musiken. Helt plötsligt blev jag fast besluten att fortsätta 
arbetet. Insikten att arbetet inte var över blev dock överväldigande och jag beslöt att 
avsluta inspelningen för att kunna reflektera i lugn och ro. Följande transkribering gav 
uttryck för min dåvarande frustration över arbetet:  
 

 
Det är ju ett intro med ångest, ”Ångest är min arvedel”. Och på något sätt 
känner jag att det går jämt ut i musiken, fram tills att vi kommer till den tredje 
strofen. Och då känns det som att den saknas... Den sista strofen saknas (…). 
Jag måste nog ta mig en funderare. Nu känner jag mig nästan lurad (Bro, 
15/11-16) 

 
Mitt musikskapande blir överväldigat av denna insikt och en uppenbar känsla av 
hopplöshet upplevs lägga sig som ett töcken över inspelningen. Trots en tydlig 
progression under arbetets gång, blev den plötsliga insikten att verket inte blivit 
färdigställt alltför påfrestande för att jag skulle kunna se till verkets framgång. Tidigare 
motgångar väckte inte en tillstymmelse till liknande reaktioner. 

4.1.3 Färdigställande av verket 

I komponerandets slutskede skedde en tydlig attitydförändring gentemot 
musikskapandet. Mitt fokus flyttades återigen från prestationskrävande tankesätt och 
jag gav istället uttryck för en nyfikenhet för det okända i den kända dikten. Genom att 
lägga fokus på dikttolkning istället för bakåtsträvande tankesätt fördes arbetet framåt. 
När jag insett mitt misstag i inspelning fyra avbröt jag inspelningen för att kunna 
reflektera över min inställning till musiken. Först när jag kunde acceptera att dikten 
skulle kräva en utökning av en hel strof, kunde jag gå vidare i mitt förhållningssätt till 
musiken. Vid inspelning fem var jag därför målmedveten i mitt sökande efter musik. 
Genom att testa tidigare idéer som jag avfärdat som opassande, kunde jag skapa nya 
uppfattningar om vad som behövdes i mitt komponerande. En tidigare idé blev den 
avgörande inspirationen som behövdes och uttrycks i nedanstående citat: 

 
Här har vi något jag gillar! Det var dissonant och häftigt! Jag kände att jag fick 
en liten rysning när jag gick över från de små sekunderna och primen som går 
över till tritonus (Bro, 7/12-16).  

 
Det uppenbara gillandet av musiken som återskapats blev en viktig milstolpe för 
styckets progression. Efter denna insikt fortsatte jag improvisera för att få fram ett 
slutgiltigt resultat för strof tre. Nya idéer tog form, men avisades ganska snabbt. Trots 
detta, uttrycktes ett lugn över att ha vågat testa. Först efter att idéer visat sig 
symbolisera diktens budskap dåligt, kunde jag släppa dessa och gå vidare. Följande 
utdrag ur transkriberingen visar ett annan sorts reflektion och kontemplation än 
tidigare under komponerandet: 
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Det är bra att jag har testat, annars hade jag ångrat mig i efterhand och sagt 
”varför testade jag inte?” (…) Det kanske skulle vara en häftig effekt. Men det 
är inte den effekten jag är ute efter. (Bro, 7/12-16). 
 

Istället testade jag samma koncept i ett annat sammanhang där den genast fick en helt 
ny innebörd för stycket. Nya idéer tillkom av att testa och avfärda gamla idéer. 
Komponerandet gynnades istället av en positiv spiral av avfärdade idéer till skillnad från 
tidigare under arbetets gång. När jag bestämt mig för styckets slutgiltiga form spelades 
stycket upp från början till slut. Här skedde ytterligare en insikt då början och slut har 
samma tema. Trots diktens exakta återgivning av ord upplevde jag att dikten givit slutet 
en annan innebörd än inledningen. Detta föranledde vissa korrigeringar i återtagningen 
för att bättre kunna realisera det repetitiva temat i dikten. När stycket återigen 
upplevdes som färdigställt läste jag först upp dikten för att komma i rätt 
sinnesstämning. Därefter spelade jag stycket från början till slut utan fler 
improvisationer. När musiken tystnat hörs inte ett ljud på länge. Det enda som hörs i 
inspelningen är min tunga andning. När jag väl börjar tala igen talar jag så tyst att det 
nästan inte hörs. Följande transkribering återger min första reflektion över det 
slutgiltiga stycket: 
 

Jag gillar det här. Jag känner mig berörd av min egen musik. Jag har rysningar 
över hela kroppen och jag har nog inte så mycket mer att säga. Jag låter 
musiken tala för sig själv (7/12-16).  
 

När jag insåg att stycket blivit färdigställt blev upplevelsen alltför överväldigande för att 
kunna ta in den helt och hållet.  
 
Genom kompromisser och nytänkande i mitt improviserande kunde komponerandet 
som fenomen möjliggöras. Positiva upplevelser liksom negativa förde arbetet framåt och 
tillät nya reflektioner att synliggöras. Komposition genom dikt blev i detta fall en källa 
för både mot- och framgångar gällande inspiration och infallsvinklar. Slutresultatet blev 
verklighet för att jag inte tillät mig själv att fastna i samma spår. Istället lät jag arbetet att 
komponera musik och utforska mitt musikskapande ta tid. Trots att självstudien endast 
grundar sig på fem dokumenterade tillfällen på trettio minuter vardera, förlöpte arbetet 
under en lång tidsperiod för att hinna reflektera över det som skett. Genom att anamma 
ett mer realistiskt tänk kring mitt komponerande, samt vända mig till dikten för 
inspiration och utgå ifrån mina egna funderingar och förmågor, kunde stycket Ångest bli 
verklighet.  

4.2 Känsloliv och livsvärld 

Följande tema presenterar känslolivets och livsvärldens inverkan på mitt 
komponerande. Dessa kommer att redovisas för att visa på vikten av förankring av dikt 
hos mig själv i komposition genom improvisation.  
 
Den högtravande tendensen i arbetets början visar på en tydlig känslopåverkan från min 
livsvärld. Genom att inte utgå från mina egna förmågor, försökte jag använda mig av 
kulturella och sociala preferenser. Som student vid en musikhögskola är exponeringen 
för klassisk musik ständigt närvarande. När jag som ny kompositör försökt skapa musik, 
har jag på grund av denna exponering och kunskapsbank tagit mig an för svår musik i 
mitt komponerande. Då livsvärlden är ständigt påverkande genom livet var jag tvungen 
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att omvärdera mitt förhållande till musiken för att inte uppslukas av utopiska 
tankegångar som jämförde min musik till stora kompositörers verk. Först när jag kände 
en slags distans till musiken kunde jag på allvar börja komponera. Den påverkande 
källan till musik byttes ut från tidigare negativa erfarenheter i arbetets början med 
utopiska tankar, till dikt och känslor. 
 
Dikten ”Ångest” av Pär Lagerkvist, är liksom titeln antyder, en känslomässigt 
beskrivande dikt. Poesin ger uttryck för känslotillstånd genom liknelser, 
bildbeskrivningar, stegringar och allitteration som hjälper till att förmedla känslan av att 
uppleva ångest. Liksom Espmark (2010) menar att dikten ger uttryck för Lagerkvists 
egen ångest, menar jag att stycket Ångest ger uttryck för min egen ångest. Genom att 
tolka en dikt för att skapa musik lever jag mig in i många olika världar där den 
vardagliga livsvärlden ingår. Genom denna livsvärld har jag levt mig in i dikten för att 
kunna skapa musik och låtit dikten påverka mitt känsloliv. Genom att förankra dikten 
”Ångest” i min egen livsvärld och min syn på ångest som känsla, har musiken givit 
uttryck för bland annat följande reflektion:  
 

Jag vet inte vad som kommer härnäst. Lite spänning fast ändå en slags 
upplösning. Men det är ofta så det känns med ångest. Ena stunden känns allt 
pest och pina och jobbigt i själen. Man kommer aldrig bli lycklig igen. Och 
andra stunden känns det ändå som att man ser ett ljus i tunneln (Bro, 31/10-
16). 

 
Denna transkribering visar en tydlig förankring i mig själv. Genom att knyta musiken till 
upplevt känslotillstånd både under musikskapandet men också från tidigare 
erfarenheter blev förståelsen för det egna känslolivet större. Samtidigt som den egna 
anknytningen till musiken många gånger blev lättare genom känslor, kunde det 
stundtals även bli problematiskt. Mitt komponerande var i början ofta högtravande. Jag 
gav därför uttryck för följande reflektion i inspelning tre: 
 

Som att jag får en slags djupare förståelse för mig själv och mitt känsloliv när 
jag gör den här musiken. Samtidigt vill jag distansera mig lite och på något sätt 
betrakta arbetet som något som inte har med mig själv att göra. Mina 
prestationer speglar inte vem jag är som människa och det tror jag är viktigt 
att komma ihåg (Bro 3/11-16). 
 

Detta konstaterande visar en tydlig vilja att distansera mig till musiken för att inte bli för 
uppslukad av känslotillstånd som menar att musiken jag skapat inte duger inför allmän 
beskådan. Mitt känsloliv blev påtagligt negativt påverkat av rädslan för att inte räcka till 
som kompositör, samtidigt som jag försökt betrakta mig som fristående från mina 
handlingar och prestationer. Jag menar därmed inte att jag inte ville se på mig själv som 
kompositör, utan snarare att de små enskilda handlingarna i komponerandet inte skall 
avgöra hela mitt konstnärskap. Insikten att jag inte behövde använda alla idéer jag fick 
blev på så sätt befriande. Vetskapen att jag under mitt arbete när som helst kunde 
avbryta en idé och påbörja en annan blev på många sätt avgörande för mitt känslolivs 
välbefinnande.  
 
Trots försöket att distansera mig till musiken för att kunna se på komponerandet genom 
objektiva kompositionsglasögon, blev min känslopåverkan påtaglig i arbetets slutskede. 
När jag närmade mig en idé för styckets slut gav jag uttryck för följande transkribering: 
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Åh jag känner mig nästan som att jag har blivit besatt. Det kändes lite 
överjordiskt nästan. Jag blev påverkad av det här på ett bra sätt (…) Även om 
det är tritonus och det handlar om ångest, så känner jag ett slags sug i själen. 
Min musiska ådra säger JA, spela mer, ge mig mer, mata mig! Åh vad 
spännande det här var (Bro, 7/12-16). 

 
Denna känsloinställning till musiken blev en viktig pusselbit för att skapa den slutgiltiga 
kompositionen. Genom dikt och känslorelatering kunde jag fortsätta mitt komponerande 
för att skapa något som i början tycktes ligga utom räckhåll för min förmåga. 
Komponerandet som fenomen blev möjliggjort då jag genom förankring i den egna 
livsvärlden och känslolivet kunde utforska dikten ”Ångest”. Istället för att betrakta mina 
idéer som bördor då de inte lyckades uppfylla mina förväntningar, försökte jag istället se 
dem som gåvor från mig själv. Genom att visa självuppskattning för mina idéer kunde jag 
med gott samvete arkivera idéer som jag inte ansåg passade in i musiken utan att för 
den skull vara nedvärderande mot mig själv och mitt komponerande. Då jag distanserat 
mig själv från musiken och inte längre satte ett egenvärde i musiken, mådde jag bättre 
psykiskt som kompositör. Det spelade inte längre någon roll vad personer i min 
omgivning skulle kunna ha för åsikter om musiken då jag värderade stycket enligt mina 
egna premisser. Detta möjliggjorde en frigörelse från utopiska tankar som i början 
hägrade över mitt arbete. 

4.3 Sammanfattning 

Det är tydligt att jag i mitt arbete varit tvungen att distansera mig själv från 
komponerandet för att inte uppslukas känslomässigt av utopiska föreställningar om 
stycket som färdig produkt. Men genom att förankra musiken i dikt genom att relatera 
till det egna känslolivet och den upplevda livsvärlden kunde komponerandet som 
fenomen möjliggöras. Genom att överge bakåtsträvande tankar och högtravande 
kompositioner kunde jag utgå ifrån min egen förmåga att skapa musik istället för att 
försöka efterlikna tidigare verk av andra kompositörer. Istället för att fastna i samma 
hjulspår som förut och skapa musik utan en egentlig tanke bakom, fokuserade jag på att 
förankra dikten ”Ångest” i musiken. Genom att gå vidare i musikskapandet om en idé 
inte verkade tilltalande leddes arbetet framåt och positiva upplevelser skapade en 
positiv musikskapande spiral. Vissa händelser omkullkastade mina föreställningar om 
verket som färdig produkt, men genom reflektion kunde jag under ett senare skede av 
studien fortsätta komponerandet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet har kantats av både bra och dåliga 
upplevelser. Det är dock kombinationen av dessa som har fört arbetet framåt och 
möjliggjort mitt musikskapande. I slutändan blev stycket Ångest verklighet genom en 
omvärdering av mina egna premisser. Då jag genom min livsvärld är kopplad till både 
tidigare erfarenheter i komposition, har en tidigare ”relation” till dikten som används 
som inspiration samt blir påverkad av allt som sker runt omkring arbetet påverkas 
känslolivet därefter. Känslolivet är starkt sammanlänkat med livsvärldens ständiga 
påverkan men också dess föränderliga natur. Eftersom olika känslolägen ger 
differentierande respons, påverkas livsvärlden därefter. Syftet att belysa känsloliv och 
livsvärld genom skapandeprocessens olika stadier har därmed blivit synliggjort.  
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5 Diskussion  
I följande kapitel redovisas denna studies resultat i relation till teoretiskt perspektiv, 
litteratur och tidigare forskning. Därefter följer en diskussion kring arbetets betydelse 
samt en redovisning av fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten.  

5.1 Resultatdiskussion  

Liksom Koch (2014) menar att hans självstudie i musikskapande kantats av utopiska 
tankar om ett verk som färdig produkt, menar jag att jag har stött på samma slags 
problematik. Genom arbetets gång har mina egna föreställningar många gånger blivit 
hindrande istället för inspirerande. Detta har orsakat planlösa improvisationer som inte 
har lett arbetet framåt. Genom att istället göra som Hillered (2009) och betrakta 
inspiration som gåvor till mig själv, kunde jag omförhandla med mig själv för att inte 
fastna i ett bakåtsträvande tankesätt. Först när jag ändrat inställning till mitt 
musikskapande kunde detta möjliggöras. Idéer födde nya idéer och således leddes 
arbetet in i en positiv musikskapande spiral vilket också visade en tydlig positiv 
inverkan på mitt känsloliv. Denna spiral av positiv energi avbröts dock gång på gång då 
jag återigen fastnade i bakåtsträvande tankegångar där mina prestationer som 
kompositör granskades kritiskt av mig själv. Hedås (2013) menar att musikskapande är 
ständigt beroende av omförhandlingar för att kunna föras framåt och behöver stimulans 
utifrån. Därför måste en kompositör kunna omförhandla sina avsikter och idéer. Genom 
att förnimma känslan av att uppleva ångest har jag kunnat nå en djupare dimension med 
mitt arbete samtidigt som jag fått en större förståelse för min egen förmåga som 
kompositör. Detta skedde därför efter att jag omförhandlat personliga värderingar 
angående mitt eget musikskapande. Först då kunde den negativa inverkan på känslolivet 
brytas. Genom att tillämpa nya tankesätt och kunskaper i mitt fortsatta musikskapande 
ändrades därför den upplevda livsvärlden då nya erfarenheter ändrat min uppfattning 
av det komponerade. 
 
Detta föranleder ett tankesätt liksom Nilssons (2002) studie redovisar. Denna studie 
menar att barn lättare skapar musik om de vet att de kan lämna sin nuvarande idé och 
istället börja på en ny om de inte är nöjda. På så sätt får ett barn själv bedöma musik och 
behöver inte fastna i prestationstänk då en gammal idé lätt kan plockas fram igen. 
Liknande tankegångar fick mig att fortsätta mitt arbete framåt. Då jag vid några tillfällen 
fastnade i mitt musikskapande och tycktes improvisera utan relation till dikt eller mitt 
eget känsloliv. Liksom Nilssons empiriska studie blev vetskapen att jag snabbt kunde 
byta riktning och återkoppla till dikten betydande för arbetets fortgång. Precis som 
barnen i Nilssons undersökning använde jag mig av en inspirationskälla för att kunna 
skapa musik, som tidigare nämnts. Då Espmark (2010) menar att Pär Lagerkvists dikt 
”Ångest” speglar Lagerkvists egen ångest, blev mitt musikskapande en naturlig 
återspegling av mina egna känslor. Detta blev stundtals problematiskt då jag i 
begynnelsen till denna självstudie blev nedstämd och tolkade bristen på inspiration till 
musik som en otillräcklighet i mig själv som kompositör. Men genom en omvärdering 
insåg jag att musikskapandet måste ske på mina egna premisser och inte utgå ifrån 
någon annan än mig själv.  
 
Hultqvist (2013) menar att ord såsom ”sparka” aktiverar den del av hjärnan som styr 
handlingen att sparka. Genom olika stimuli från omvärlden reagerar människan i 
respons till handlingar, händelser, tankar etcetera som påverkar våra liv. Eftersom jag i 
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denna studie använt mig av en bestämd dikt har jag skapat musik utifrån några fasta 
utgångspunkter. Då jag använt mig av en dikt som porträtterar känslan av att uppleva 
ångest, misstänkte jag i förhand att dikten skulle kunna frammana obehagskänslor. Jag 
hade dock inte räknat med vidden av denna självförankring och påverkan på mitt 
känsloliv. Genom att ha fenomenologi och livsvärldsperspektivet som utgångspunkt i 
mitt komponerande och improviserande blev jag ständigt påverkad av tidigare 
erfarenheter och åsikter om hur musiken borde låta. Detta då fenomenologin och 
livsvärlden inte förbiser detaljer eller kunskaper i musik som redan tillskansats. Liksom 
Bengtsson (2012) menar att människan aldrig kan fly ifrån sin livsvärld och betrakta 
den objektivt, var jag tvungen att omvärdera mitt förhållande till musikskapandet för att 
inte gå under av utopiska föreställningar om musiken som färdigt verk.  Genom att utgå 
ifrån mina egna förmågor och inte tillåta mig själv att fastna i en idé som inte tycktes 
leda någonstans, leddes arbetet vidare. Jag som kompositör kunde inte ställa mig 
objektiv till musikskapande företeelser utan var tvungen förstå att allt jag gjorde var 
kopplat till något större. Oavsett om detta inbegrep mina egna erfarenheter eller 
kulturella traditioner. Genom detta tankesätt sattes känslolivet och livsvärlden in i en 
större kontext och jag som kompositör kunde omöjligt betrakta arbetet fullständigt 
objektivt. Mina handlingar och reflektioner har varit speglingar av allt som omger mig 
och min livsvärld.  
 
Som jag nämnt förut, anser jag mig vara en känslomänniska. Jag är i högsta grad en 
person som agerar utifrån känslotillstånd och blir lätt påverkad av andra. Genom att 
komponera stycket Ångest har relationen till mitt känsloliv förskjutits en aning. I början 
av denna studie satte jag stort värde i mitt komponerande och såg på mina 
improvisationer i jakten efter prestige då jag tog hänsyn till vad andra personer skulle 
kunna ha för uppfattningar om min komposition. Genom utopiska tankar 
underminerades mitt eget komponerande och känslolivet blev påverkat därefter. Först 
efter en omvärdering av mina känslor till musiken som skapande fenomen, kunde jag 
koppla bort nihilistiska tankegångar. Genom självstudiens syfte har jag också försökt 
belysa vem jag är som person, musiker och kompositör. Studien har således tvingat mig 
att omvärdera min identitet. Om jag innan denna studie tagit sin början hade läst 
liknande arbeten för att försöka sätta mig in i möjliga problem och tankesätt för att 
åstadkomma musikskapande, hade detta arbete troligtvis sett annorlunda ut. Eftersom 
jag inte aktivt sökt upp källor till liknande studier på förhand kunde jag endast ana hur 
mitt arbete skulle gestalta sig. Denna självstudie ger dock en ärlig bild av mitt 
musikskapande i samverkan med mitt känsloliv och min livsvärld. Syftet med detta 
arbete var inte att på förhand veta hur jag skulle kunna skapa ett verk utan att stöta på 
problem, utan istället att undersöka hur jag som kompositör tog mig an musiken och 
skapade ett verk utifrån mitt känsloliv och min livsvärld med hjälp av en dikt. Detta 
arbete har tack vare sin självstuderande karaktär hjälpt mig förstå viktiga aspekter i 
mitt eget musikskapande men har också stärkt min identitet som musiker och 
kompositör. Jag känner att jag genom detta projekt fått ta del av ovärderlig musik som 
genom mig kommer att föras vidare. Stycket Ångest kanske inte kommer att spridas till 
allmänheten, men betydelsen av den för mig själv kommer att förmedlas till andra. På så 
sätt har jag fått med mig flera viktiga lärdomar genom skapandet av Ångest.  
 
När jag i början av denna självstudie föreställde mig stycket som färdigt verk såg jag ett 
tämligen annorlunda stycke framför mig. Jag hade en föreställning av ett komplicerat 
stycke med svåra lägesväxlingar och högt tempo. Mina förväntningar från början av 
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arbetet är dock inte alls en spegling av slutresultatet. Detta till trots är jag nöjd med den 
slutgiltiga produkten av stycket och kan i efterhand inte föreställa mig stycket Ångest 
spelas på något annat sätt. Detta verk representerar något mer än att känna känslan av 
att uppleva ångest. Den representerar alla mina fram- och motgångar, och känslan av att 
till slut hitta rätt. Stycket betyder helt enkelt mer för mig än något annat stycke någonsin 
gjort. 
 

5.2 Arbetets betydelse  
Som framtida musiklärare kommer jag möta elever som liksom jag, vill utmana sig själva 
och komponera musik. Då jag själv inte fått möjligheten att komponera under min tid i 
kulturskola vill jag ge andra möjligheten att utvecklas i sin musikalitet. Genom att 
begränsa elever till den traditionella läran där elever ges lite utrymme att påverka sin 
egen utbildning, hämmas en naturlig skapande del hos många. Om jag som musiklärare 
kan tillhandahålla elever med rätt verktyg och uppmuntra och erbjuda stöd genom 
musikskapande kan elever erhålla en annan dimension av musik och musicerande. 
Genom att återkoppla framtida undervisning till denna studie och ta lärdom av mina 
egna svårigheter kan jag bemöta elever på ett annat sätt. Då jag utfört denna självstudie 
har jag stött på problem och konflikter i mig själv som jag inte hade förväntat mig i 
förhand. Genom att veta om dessa möjligheter kan jag guida elever genom att förbygga 
liknande problem. Desto tidigare jag kan väcka ett intresse hos elever som vill lära sig 
komposition, desto färre hinder kommer att uppstå på vägen. Då jag hindrats av 
utopiska föreställningar i mitt komponerande förstår jag vikten av att poängtera 
betydelsen av självförankring i musikskapande utan att för den skull lägga en värdering 
på mig själv. Andra lärare i musik kan också ha nytta av denna studie då jag återger en 
ärlig återspegling av händelser och känslor som påverkat mig i mitt komponerande. 
Mina svårigheter behöver dock inte vara desamma som någon annans svårigheter. 
Genom denna studie kan andra därför ta del av aspekter som kanske annars hade 
förbisetts. 
 
Då denna undersökning är självstuderande blir den lärorik för mig själv i dubbel 
bemärkelse. Dels har jag tillåtits fördjupa mina kunskaper i det valda ämnet, men har 
också fått goda möjligheter att fördjupa mig inom skrivandet. Denna studie är också 
relevant för mitt framtida yrke, då jag som musiklärare kommer att möta elever med 
liknande mål och problem som jag själv stött på under denna studie. I denna bemärkelse 
blir studien särskilt viktig ur en egoistisk synvinkel då de kunskaper jag förvärvat kan 
användas i undervisning. 
 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 

Då jag i detta arbete har utgått ifrån en dikt för att kunna skapa musik, skulle jag vilja 
undersöka mitt musikskapande utan poesi. Hur reagerar jag på musikskapande utan en 
direkt källa för inspiration? Då jag stött på problem i mitt komponerande när jag blivit 
för känslomässigt involverad och tvivlande på min egen förmåga undrar jag hur jag 
istället skulle ställt mig till musikskapande utan begränsningar. Givetvis skulle jag kunna 
komponera utifrån andra premisser men var skulle gränsen gå? Vid fortsatta studier vill 
jag undersöka var jag vänder mig för att få inspiration och hur denna inspiration kan 
utrycka sig i musik. Särskilt intressant vore att göra en undersökning med barn och 
ungdomar som vill utveckla sitt musikskapande. Då barn och ungdomar har närmare till 
sin förmåga att fantisera och skapa kan jag som framtida musiklärare ta lärdom av 
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andra. Genom att tillhandahålla vissa verktyg och erbjuda hjälp genom stöd och idéer 
kan jag i dialogen med barn och ungdomar undersöka andra intressanta aspekter av 
musikskapande som jag själv inte kunnat undersöka.  
 
Avslutningsvis vill jag vill även undersöka musikskapande som involverar fler 
instrument och andra genrer. Då denna studie grundat sig på mitt eget huvudinstrument 
och inte utgått ifrån andra instrument eller stämmor blir resultatet endast grundande på 
mina egna upplevelser och blir på så sätt en relativt smal studie. Genom att lägga till fler 
aspekter i en studie kan resultaten skilja sig markant och uttryckas på olika sätt. 
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