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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka ifall självhypnos som förändrat medvetandetillstånd påverkar 
upplevelsen och utfallet av flow i kreativt skapande. Att erfara flow i musik är för många något 
eftersträvansvärt och har flera positiva effekter på musicerande och framför allt på upplevelsen i 
stunden för individen. Känslan av att tid och rum förvrängs och att sinnet helt uppehålls av handlingen 
i nuet har beröringspunkter med det som kallas för förändrade/alternativa medvetandetillstånd. 
Erfarenhet och forskning av alternativa medvetandetillstånd tyder på många likheter mellan 
upplevelsen av dessa och upplevelsen av flow. Mätningar av flownivå och dokumentationer av 
upplevelsen efter sessioner av musikskapande har jämförts ur ett flowteoretiskt perspektiv för att 
synliggöra kvalitativa skillnader mellan flow i ett normalt och ett förändrat medvetandetillstånd. 
Resultaten visar att självhypnos påverkar utfallet av flownivå positivt och att upplevelsen och 
verklighetsuppfattningen förändras. Dessutom tyder resultaten på att skapandet i ett förändrat 
medvetandetillstånd präglas mer av intuition än annars då kognition och problemlösande metoder är 
mer påtagliga. Resultaten visar inte vilken del av hypnosen som åstadkommer denna förändring och 
ifall utfallet är unikt för hypnos som metod eller ifall andra förändrade medvetandetillstånd kan 
åstadkomma samma förändring. Flow som teoretisk utgångspunkt visades även ha begränsningar i att 
synliggöra delar i den kreativa processen. 

Nyckelord: Flow, hypnos, förändrade medvetandetillstånd, kreativt skapande, musik, flow i musik 
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1. Inledning och bakgrund 
Det kreativa skapandet, musicerande och flow är fenomen som för många är intimt förknippade med 
varandra. Känslan av att vara helt och hållet i musiken, när tid och rum verkar försvinna är en stark 
upplevelse och något som ofta eftersträvas och motiverar till fortsatt praktiserande, både kortsiktigt 
och långsiktigt (Csikszentmihalyi et al., 2018). Samtidigt kan det gå lång tid emellan upplevelsen av 
flow. Det går trögt, känns oinspirerande och långsamt att öva, spela eller skriva. På ett liknande sätt 
kan andra faktorer spela in i och försämra upplevelsen av att spela inför publik, tex oro, 
prestationsångest eller annat som stjäl uppmärksamhet. Mitt intresse startade just vid behovet av att 
kunna kontrollera vad som sker med min kropp och mitt medvetande vid tillfällen som kräver fokus, 
kreativitet och flow. Intresset ledde mig in till det som kallas för alternativa medvetandetillstånd och 
metoder för att försätta sig i ett sådant tillstånd. En av de utforskade metoderna för att uppnå detta är 
hypnos. Hypnos är ett alternativt medvetandetillstånd som till exempel kan användas för påverkan av 
vår känslomässiga inställning inför situationer och prestationer (Uneståhl, 1990). Upplevelsen av 
hypnos och andra alternativa medvetandetillstånd verkar ha likheter med upplevelsen av flow. Frågan 
är då ifall det går att försätta sig i ett tillstånd av flow med hypnos som stöd. Forskare har intresserat 
sig mer och mer för begreppet flow och det finns idag mycket skrivet om ämnet. Vi vet exempelvis 
hur människor brukar beskriva upplevelsen av flow och vilka aspekter som är mer eller mindre 
avgörande för att ledas till ett flow-tillstånd (Csikszentmihalyi, 1990). Den här undersökningen syftar 
till att synliggöra ifall det är möjligt att frammana flow med hjälp av självhypnos. Med flowteori som 
grund analyseras tio skilda tillfällen där jag skapat och producerat musik utifrån olika teman. Hälften 
av dessa tillfällen har föregåtts av självhypnos och posthypnotiska suggestioner för att undersöka ifall 
det påverkat uppkomsten av flow under musikskrivandet.  

1.1.Vad är flow? 
Flow definieras vanligtvis som ett tillstånd karaktäriserat av djupt engagemang och uppslukande 
(Araujo & Hein, 2016; Csikszentmihalyi, 1990; Delle Fave & Bassi, 2016). Individen försvinner in i 
en aktivitet totalt, med en stor känsla av kontroll, där medvetenheten om självet minskar. Det beskrivs 
ofta som en optimal upplevelse och betraktas som ett eftersträvansvärt tillstånd som kan förhöja 
prestationen (Araujo & Hein, 2016).  

Att uppnå flow kräver investering av mentala, och i vissa fall även fysiska, resurser. Det handlar om 
att rikta sin uppmärksamhet på ett fokusområde där vissa komponenter av aktiviteten är avgörande för 
att erfara flow (Araujo & Hein, 2016). De har kartlagts och formulerats av flera, bland annat och 
ursprungligen Csikszentmihalyi (1990), men definitionerna jag själv använt (och valt att inte översätta 
till svenska för att undvika förvirring i senare hänvisning till flowskala som även den är på engelska) 
är hämtade från Martin och Jackson (2008), diskuterade och förklarade i Araujos och Heins text om 
flow i musikövande (2016):  

•  challenge - skill balance (feeling competent enough to meet the high demands of the situation)  

•  action - awareness merging (doing things spontaneously and automatically without having to      
think)  
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•  clear goals (having a strong sense of what one wants to do) 

•  unambiguous feedback (knowing how well one is doing during the  
 performance itself) 

• concentration on the task at hand (being completely focused on the  
 task at hand) 

 
•  sense of control (having a feeling of total control over what one is  

 doing) 

•  loss of self-consciousness (not worrying what others think of oneself) 

•  transformation of time (having the sense that time passes in a way that is different from normal)  

•  autotelic experience (feeling the experience to be extremely rewarding) 

Det kan variera vilka eller hur mycket av komponenterna som fordras för flowupplevelsen, men ett 
starkt samband är enligt Csikszentmihalyi (1990; 2018) relationen mellan färdigheter och utmaningar. 
Som figuren nedan visar behövs en balans mellan färdigheter och utmaningar för att nå flow. Ifall 
färdigheten är för låg och utmaningen för hög leder det till ängslan, om färdigheten är för hög och 
utmaningen för låg leder det till leda. Flowkanalen finns i utrymmet emellan.  

Figur 1: Flowkanal (Csikzsentmihalyi, 1990: s.99). Copyright 1990 av Mihaly  
Csikzsentmihalyi, omtryckt med tillstånd från förlaget Natur & Kultur.  

Förhållandet mellan färdigheter och utmaningar ses som grundläggande i flowteori (Csikszentmihalyi 
1990), men det finns även exempel som tyder på att det inte nödvändigtvis finns ett tydligt samband 
mellan att avgöra sin egen förmåga, förväntat resultat och flow-upplevelsen (Stoll & Pithan, 2016).  
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1.1.1. Autoteliska personligheter och flow i musicerande 
Vissa personer upplever flow oftare än andra och vissa upplever det dagligen i sina vardagliga 
sysselsättingar. De som upplever flow oftare har en större benägenhet till öppenhet inför utmaningar 
och ser aktiviteten som något som har ett värde i sig, för sig, alltså ett slags intrinsikal motivation 
(Delle Fave & Bassi 2016). Att spela musik kan ses som en idealisk utgångspunkt för flowupplevelser. 
Att uttrycka sig med ljud och rörelser, organisera händelser i tid och utforska olika ljudmässiga 
tolkningar utmanar individen att vara helt och hållet uppmärksam med kropp och sinne (Araujo & 
Hein, 2016). 

För att integrera flow i livet på lång sikt krävs ett användande av flera psykologiska resurser, känslorna 
av intrinsikal belöning och fokus behöver kompletteras av medvetet användande av resurser rörande 
exempelvis självförmåga (förmåga att hantera viss given situation eller händelse), en optimistisk 
attributionsstil och beteendereglering (Delle Fave & Bassi 2016). Dessa resurser skulle alltså kunna 
påverka flow i musikaktiviteter, men forskning av Araujo och Hein (2016) visar även att av de nio 
flowkomponenterna ger självreglerande resurser bara positivt utslag på några av dessa komponenter 
vid musikövande, nämligen challenge-skill, clear goals, unambiguous feedback, concentration on the 
task at hand och sense of control. En rimlig förklaring är att musiker på hög nivå har förmågan att 
avgöra vad som är en vettig nivå för dem själva och vad de ska göra i stunden, alltså en förmåga att 
reglera svårighet efter kompetens själva. Detta leder eventuellt i sig till ökad koncentration eftersom 
det fostrar känslor av att vara kapabel, produktiv och effektiv (Araujo & Hein, 2016).  

Det finns även ett positivt samband mellan övningsstruktur och flowupplevelser. Resultat pekar mot 
att de musiker som både använder personliga, interna resurser och en organisation för övning har 
större sannolikhet att uppleva flow (Araujo & Hein, 2016). Samma undersökning visar dock på ett 
negativt samband mellan komponenten action-awareness merging och övningsstruktur. Detta innebär 
att ju mer organiserad musikern är under övning desto mindre sannolikt att musikern får högt utslag på 
flow-komponenten action-awareness merging. Detta beror antagligen på att automatiserade handlingar 
i musik inte är förenligt med att planera sin övning, det vill säga om automatiseringen är fulländad har 
man antagligen uppnått sitt mål med övningen. Deras underökning visar även på ett negativt samband 
mellan loss of self-consciousness och implementering av externa resurser i övningen (till exempel en 
till person, medmusiker eller lärare). Däremot var det positivt länkat till uppkomsten av autotelisk 
upplevelse. Alltså gör en utomstående person som är med i övningen det sannolikt för musikern att 
uppleva en slags intrinsikal motivation till övningen. Däremot påverkar närvaron av andra personer 
känslan av loss of self-consciousness negativt (Araujo & Hein, 2016). 

1.1.2. Flow och det kreativa skapandet 
Mycket av flow-forskningen har gjorts inom fältet för idrott, sport och musicerande där 
komponenterna för feedback och tydliga mål är tydliga faktorer för flow-upplevelsen. Detta är dock 
inte lika självklart vid kreativa skapandeprocesser. Antagandet är relevant när aktiviteten är tydligt 
utstakad, till exempel när man spelar ett spel, springer ett lopp eller övar in ett nytt musikstycke. När 
man jobbar med kreativa processer är detta inte lika tydligt. Vid skapande är bedömningen av 
kreativiteten högst subjektiv och föränderlig. Hur målaren, poeten eller musikproducenten avgör vad 
som är av hög kvalité eller inte är inte helt kartlagt. Bedömningen av ett verk och hur kreativt det är 
beror på vem som bedömer, var och när och är som sagt subjektivt. En idé om hur kreatörer hanterar 
detta baseras på Csikzentmihalyis systems model of creativity (2018), där kreativiteten antas vara en 
konsekvens av interaktionen mellan tre faktorer: en domän (exempelvis musik eller annat fält), en 
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individ som bemästrar domänen och fältets praktiserare som fungerar som portvakter för vad som 
accepteras i domänen eller ej. Enligt denna teori skulle individen kunna internalisera fältets kriterier 
för bedömning till den utsträckning att personen kan ge feedback till sig själv, utan att behöva höra 
från andra experter (Cziksentmihaly et al., 2018). Det finns dock problem med detta eftersom många 
exempel finns på erfarna kreatörer som gjort stora verk men som inte haft någon förmåga att bedöma 
hur populärt ett verk kommer att bli på förhand. Vissa menar till och med att det aldrig går att lära sig 
den färdigheten. Vidare är det vanligare för kreatörer att skapandeprocessen börjar och slutar vid ett 
verk, därefter påbörjas ett nytt som inte är avhängigt det tidigare som kan vara fallet för till exempel 
idrottare där en vinst eller framgång kan borga för framtida vinster och framgångar (Cseh, 2016). 

Den kreativa processen är således mer tvetydig när det gäller att få eller ge sig själv direkt feedback. 
Det är möjligt att den feedback som spelar roll vid skapande inte är en värdering av den faktiska 
kvaliteten av det skapade, utan ifall kreatören upplever det som givande och utvecklande i sig. Alltså 
skulle den instrinsikala motivationskomponenten kunna vara viktigare för flow i kreativa processer. 
Det finns ytterligare problem med otvetydig feedback i förhållande till skapande, nämligen att det 
finns en diskrepans mellan idé och vision och praktiskt utförande där det kan visa sig att färdigheterna 
i visionsskapandet överstiger förmågan att förverkliga dem. Detta komplicerar ytterligare förhållandet 
mellan otvetydig feedback och kreativa processer. Vissa menar att det ingår i den kreativa processen 
att ha en öppenhet inför denna tvetydighet och att målen under kreativitetens lopp ständigt förändras i 
samspel med verkligheten. En del menar därför att det finns anledning att se tydliga mål och feedback 
under processen som hämmande av flow-upplevelser under kreativitet, snarare än som oumbärliga 
komponenter för flow (Cseh, 2016).  

Vissa teorier om kreativitet menar på att kreativiteten alltid är avhängig två olika processer, en som är 
intuitiv, spontan och omedveten och en som är analytisk, medveten och avsiktlig. Detta går till viss del 
emot teorin om flow som generellt betraktas som en process av den första typen - intuitiv, spontan och 
omedveten. Att dela upp sinnet i två delar på detta sätt är inte ovanligt och förekommer till exempel i 
teorin Dual processing theory. Den menar att system 1 är ett intuitivt, instinktivt system som genererar 
färdiga tankar och känslor till system 2, som bland annat består av vår medvetna och problemlösande 
kognition (till exempel arbetsminne). Därefter kan system 2 delas in i en reflekterande och en 
analytisk del. System 2 processar information i serie och har en knapp kapacitet (max sju enheter i 
taget cirka), medan system 1 antas kunna processera väldigt mycket mer information, även fast detta 
sker omedvetet för oss och ger upphov till bl a intuition (Cseh, 2016). System 1 kan även delas upp i 
en phylogenetisk och en ontogenetisk del, där den förstnämnda består av genetiskt ärvda instinkter 
som finns för att skydda oss i fara eller få oss att exempelvis äta stora mänger mat för att hamstra 
energi. Den ontogenetiska delen består av förvärvda erfarenheter och färdigheter som har blivit så pass 
inlärda att de sker per automatik. Det kräver stor möda för system 2 att lära in nya saker men när det 
väl gjorts till en hög nivå kan alltså system 1 sköta detta på egen hand. Detta antas vara förutsättningen 
för att hamna i flow, utan system 1-erfarenheter måste system 2 kopplas på regelbundet för att 
kontrollera aktiviteten och då slås vi ur flowtillståndet (Cseh, 2016). Utifrån Dual Processing theory 
kan intuition sägas vara system 1-tänkande och flow system 1-görande (Cseh, 2016), men det finns 
fler defintioner av intuition. Vidare i texten avser intuition förmågan och möjligheten att uppnå insikt 
utan medveten handling (Järvilehto, 2016) och begreppet används för att förstå och sammanlänka 
Dual Processing theory, det hypnotiska tillståndet och flow-upplevelsen. 
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1.2.Vad är hypnos? 
Hypnos är något som de flesta människor har viss erfarenhet av och räknas in i kategorin förändrade 
medvetandetillstånd. Förändrade medvetandetillstånd är när det generella mönstret i våra mentala 
funktioner förändras och gör att medvetandet känns annorlunda än vanligt (Simon, 1977). Även om 
hypnos eller förändrade medvetandetillstånd som begrepp inte känns igen eller används vardagligen 
kan det upplevas vid till exempel intensiv koncentration, meditativ avkoppling, under vila eller 
monotona aktiviteter som exempelvis löpning (Uneståhl, 1990). Det som skiljer hypnostillståndet åt 
från vad vi vanligtvis upplever som ett ”normalt” tillstånd är vissa kvalitativa förändringar av 
medvetandet. När vi tar in information tolkar vi det vanligtvis genom våra erfarenheter och 
uppfattningar. Under den tolkningen sker en så kallad realitetstestning - det vi tar in från omvärlden 
men som inte stämmer överens med hur vi tolkar och uppfattar den förkastas. Till exempel kommer en 
rökare som får höra att hen inte längre är i behov av cigaretter att förkasta det påståendet i ett normalt 
medvetandetillstånd. I ett hypnostillstånd minskas realitetstestningen vilket gör att vi kan styra 
tolkningen av intryck i en riktning vi bestämmer själva. Rökaren skulle då med hjälp av 
posthypnotiska suggestioner kunna minska beroendet av cigaretter mer effektivt (Uneståhl, 1990).  

1.2.1. Posthypnotiska suggestioner
Hypnos erbjuder möjligheter att påverka individens inställning och uppfattning om vissa situationer 
eller företeelser. Detta sker genom så kallade suggestioner. Under hypnostillståndet ökar vår 
suggestibilitet och suggestioner blir mycket effektiva. Saker jag säger till mig själv i ett normalt 
medvetandetillstånd prövas genom realitetstestning och påverkar mig inte i min grundläggande 
inställning, men under hypnos går suggestionerna in i det undermedvetna. Till exempel skulle 
suggestioner kunna ha en allmän karaktär av typen ”jag trivs och känner mig lugn och harmonisk”, 
eller vara mer specifikt inriktad på en särskild plats och händelse av typen “när jag går upp på scenen 
och ställer mig framför mikrofonen och blickar ut kommer jag känna mig säker, samlad och 
inspirerad”. På så sätt går det att ändra en känslomässig betingning på ett önskvärt och effektivt sätt 
(Uneståhl, 1995).  

1.2.2. Förändrade medvetandetillstånd och det hemisfäriska skiftet 
Hjärnans uppdelning i två delar, höger och vänster hjärnhalva (eller system 1 och system 2 om man så 
vill), tillskrivs ofta skilda egenskaper. Den vänstra representerar de funktioner vi förknippar med 
analys, logiskt tänkande, språkformulering och så vidare. Den högra är förknippad med kreativa, 
känslodrivna, visuella och intuitiva funktioner. Under hypnos och andra förändrade 
medvetandetillstånd sker ett så kallat hemisfäriskt skifte, där den högra hjärnhalvan blir dominerande i 
aktivitet. Man blir mindre logisk och mer kreativ (Liedén, 1990). Under ett förändrat 
medvetandetillstånd aktiveras även hippocampus-området, vilket är ett associationsområde centralt för 
minnets hämtning och lagring. Långsamma hjärnvågor i hippocampus är ett optimalt tillstånd för 
energi, lärande, minne och uppmärksamhet (Winkelman, 1986). Förmågor inom kreativitet, 
inlärningsförmåga och matematiskt problemlösande har visats bli förhöjda under till exempel 
meditation och frammanad ”hypofrontalitet” i hjärnan, då högre frontallob-funktioner som 
självmedvetenhet och beslutsfattande minskar: 

… the transient hypofrontatility theory, which can account for the phenomenological 
features of autotelic experiences such as the merging of awareness and action, 
symptoms such as excluding of distractions, loss of the sense of time passing, or the 
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lack of worry of possible failure are briefly outlined. These are all higher-order 
metacognitive processes that require, in order to be subtracted from consciousness, 
downregulation of relevant brain regions, primarily in the prefrontal cortex, that play 
a key role in the computation of these higher-order thoughts and feelings in the first 
place. (Stoll & Pithan, 2016, s.67) 

Flow skulle alltså kunna vara mer troligt att uppnås under spontana skapandeprocesser, snarare än 
avsiktliga. Detta verkar stämma överens väl med teori och forskning om förändrade 
medvetandetillstånd, det tar dock inte hänsyn till att det finns andra viktiga delar av kreativa processer 
som faktiskt kräver högre funktioner som värdering, beslutsfattande, arbetsminne, kognitiv kontroll 
osv. Vid till exempel musicerande eller idrottande anses flow vara till viss del beroende av inövade 
automatiserade rörelser och därmed en minskning av exekutiva funktioner. Däremot kan det förhålla 
sig motsatt när flow sker under kreativt skapande, där högre mentala funktioner kan vara nödvändiga 
för såväl den kreativa processen som flow-känslan. Det finns alltså ett motsägelsefullt förhållande 
mellan känsla av kontroll och känsla av att saker sker av sig självt och per automatik vars betydelse 
och förhållanden inte helt har klarlagts när det gäller flow-upplevelsen i allmänhet och flow i 
kreativitet i synnerhet (Cseh, 2016).   

Dual processing theory, temporär hypofrontalitet, nedreglering av aktivitet i frontalloben, långsamma 
hjärnvågor i hippocampus, minskning av exekutiva funktioner. Dessa är benämningar och förklaringar 
på fenomen i hjärnan som jag tolkar som förknippade med varandra och som påverkas under ett 
alternativt medvetandetillstånd. Är det då relevant att dissikera vad som sker i hjärnan för att 
undersöka vad som sker under olika medvetandetillstånd, flow och i kreativt skapande? Det finns 
kritik mot hjärnaktivitet som indikator för hur sinnet opererar, Atwater (1999) hävdar till exempel att 
det knappt finns några neurofysiologiska bevis för att sinnets högre funktioner skulle kunna härledas 
till enbart hjärnan. Han hänvisar till exempel på när sinnet varit aktivt hos personer trots att 
hjärnaktiviteten minskats avsevärt under till exempel stark bedövning, koma eller just förändrade 
medvetandetillstånd. Även Stoll och Pithan (2016) pekar på hur svårt det är att förklara och synliggöra 
flowtillstånd med olika mätningar av hjärnan. Många försök som riktar in sig på specifika mekanismer 
i hjärnan misslyckas i sin förklaring eftersom de negligerar andra aspekter från närliggande 
kunskapsfält. De eftersöker ett mer holistiskt synsätt i fortsatt forskning av flow (Stoll & Pithan, 
2016). Även fast sinnet och medvetandet svårligen kan rymmas i och förklaras i sin helhet av 
mätningar av hjärnaktivitet, så menar Atwater ändå att till exempel vissa mönster i hjärnvågor 
antagligen följs av särskilda medvetandetillstånd (Atwater, 1999). 

Vad sinnet och medvetandet är, hur det fungerar och var i kroppen det sitter är svårt att svara på. Hur 
samspelet ser ut och synen på detta beror på vilket perspektiv som tas. Jag anser att det finns anledning 
att se på kroppen som en helhet även i undersökandet av alternativa medvetandetillstånd, snarare än att 
hitta förklaringar i enbart delar av hjärnan och dess olika funktioner. Ifall det är ett skifte i hjärnan som 
är avgörande för alternativa medvetandetillstånd eller ej kan alltså kritiseras, diskuteras och 
undersökas ytterligare. Någonting i medvetandet förändras dock under alternativa 
medvetandetillstånd. Den förändringen kan också åstadkommas med andra induktionsmetoder än 
hypnos, till exempel med hjälp av monotont trummande, långdistanslöpning, dans eller meditation. En 
undersökning visar till exempel att det finns stora likheter i upplevelsen av ett förändrat 
medvetandetillstånd som inducerats med hjälp av lyssnande av trumspelande och hypnosinduktion 
(Szabo, 2006). Vad exakt som förändras i medvetandet och hur det sker är alltså svårt att svara på. 
Eftersom metoden för hypnos i denna undersökning i stort vilar på teori och praktik från Uneståhl 
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(1990), där det hemisfäriska skiftet (Liedén, 1990) är en bärande förklaringsmodell, har jag ändå valt 
att använda begreppet vidare i denna text för att förklara hypnostillståndet.   

1.2.3. Hypnos och det kreativa skapandet 
Likt fallet flow finns det invändningar till att hypnos skulle fungera för att stimulera kreativitet. 
Exempelvis diskuterar Jane Simon (1977) hypnos och kreativitet utifrån Rollo Mays (2005) definition 
av kreativitet och menar att hypnos skulle ha en negativ påverkan. Eftersom en för May viktig 
förklaringsfaktor av kreativitet är kopplingen mellan individ och omvärld och att det är i mötet 
däremellan som kreativiteten uppstår, menar Simon att hypnos får individen att vara mer inåtvänd och 
mindre analytiskt tänkande och att detta i sin tur hämmar kreativiteten. Hon visar på liknande 
tendenser som nämnts i tidigare stycken, att hjärnaktiviteten och tankeprocessen förändras beroende 
på om den arbetar kreativt eller intellektuellt. Kreativitet kräver en mindre kortikal arousal än 
intellektuell förmåga vilket skulle betyda att kreativitet hämmar makten över koncentrationen och att 
intellektuella tankeprocesser kräver mer fokuserad uppmärksamhet. Slutsatsen hon drar av detta är att 
vi under ett förändrat medvetandetillstånd ”stänger av” konflikten eller mötet mellan självet och 
omvärlden som enligt May är nödvändig för kreativ insikt. Simon menar emellertid även att kreativitet 
kan behöva en förening av både intellektuella och kreativa förmågor (Simon, 1977).  

Dock menar May (2005) även att det omedvetna i oss erbjuder möjligheter som utgör själva källan till 
kreativitet. Han diskuterar detta utifrån vad vi kan kalla ”aha”-upplevelser, till exempel när något 
plötsligt slår en, nya idéer som dyker upp som från ingenstans eller som han själv beskriver hände när 
det plötsligt gick upp för honom hur hans hypotes i ett forskningsarbete skulle ändras:  

Det omedvetna bröt fram i opposition mot den medvetna föreställning som jag klamrade mig fast vid. 
(May, 2005, s.54)  

Sett utifrån Dual processing theory kan Mays (2005) syn på det omedvetna tolkas som system 1. Ifall 
det finns en möjlighet att tillgängliggöra system 1, eller det omedvetna, med hjälp av ett hemisfäriskt 
skifte skulle alltså Simons slutsats kunna vara felaktig. 

1.3.Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur självhypnos påverkar upplevelsen av flow i kreativt 
skapande. Studien kretsar kring följande centrala frågor:  

Hur påverkas det kreativa skapandet och flödet i det av självhypnos? 
Hur påverkas flownivån av självhypnos?  
Finns det någon skillnad mellan upplevelsen av flow i skapande efter självhypnos respektive utan 
självhypnos? Om ja, vad i hypnosen åstadkommer denna skillnad?  

I studien diskuteras likheter och skillnader i upplevelsen av flow, alternativa medvetandetillstånd och 
det hemisfäriska skiftet - är fenomenen väsensskilda eller förknippade med varandra? 
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2.Metod 
Undersökningen består av mätningar och jämförelser mellan tio skilda tillfällen då musik 
producerades av mig under en timmes tid. Av tio undersökningstillfällen föregicks fem av självhypnos. 
Hypnosen förväntades antingen åstadkomma ett hemisfäriskt skifte och därigenom underlätta 
försättande i flow, eller stimulera flow med hjälp av posthypnotiska suggestioner som börjar verka 
under musikproducerandet. Det är även möjligt att dessa fenomen samspelar med varandra. 

Resurserna för produktionerna var i stort desamma och bestod av utrustning för såväl analog som 
digital inspelning och ljudredigering. Instrument till hands var alltid MIDI-klaviatur, elbas, elgitarr och  
mikrofon. I vissa fall fanns även ett piano och en digital mellotron. För varje tillfälle fanns ett avsatt 
tema för inramning av och inspiration till den kreativa processen. Efter varje tillfälle mättes graden av 
flow med hjälp av en skala som synliggör hur mycket och vilka flowkomponenter som är aktiva. 
Därefter fördes loggboksanteckningar över spontana iakttagelser och eventuella skillnader eller 
likheter i upplevelsen. Jämförelserna mellan tillfällena förväntades synliggöra eventuell kvalitativ 
skillnad av flownivå och flowupplevelse. Hypnos som alternativt medvetandetillstånd och dess effekt 
på kreativt skapande granskades sedan med flowteori som grund. Vidare problematiserades även flow 
som mätmetod i förhållande till kreativt skapande. 

2.1.Att arbeta med teman 
Att använda ramar för att sporra kreativiteten är ingen ny idé och diskuteras bl a av Rollo May (2005). 
Han menar till och med att det är ur spänningen mellan just begränsningar och spontanitet som 
kreativiteten skapas (May, 2005). Inför varje undersökningstillfälle förbereddes således ett tema för 
skapandet. Meningen med detta var att rama in den kreativa processen och framför allt sätta igång den. 
Att musiken i sig gestaltar temat är egalt, det är flödet som ska sättas igång. Strävan låg även i att inte 
fastna i några idéer eller förväntningar på hur musiken skulle bli. Det sågs till exempel inte som 
nödvändigt att skriva låtar, en för snäv förutsatt bild av vad som skulle produceras riskerar att påverka 
flow-känslan negativt. Förutom som associationsverktyg fungerar temat även som utmaning, ett sätt 
att förhålla sig till en uppgift för stunden, en av flera komponenter som mäts i flowskalan och anses 
avgörande för uppkomsten av flow (Csikszentmihalyi et al., 2018). 

Ännu en anledning till att använda teman är möjligheten att använda dessa som suggestioner. Eftersom 
temat ska vara generellt och ha förmåga att väcka bilder och associationer bedömde jag att de lämpar 
sig bra som visualisering under hypnos. Ett exempel på ett tema som även användes för självhypnos 
var Jag springer. Efter hypnosinduktionen påbörjades en visualisering av temat, i detta fall att jag 
sprang. Visualiseringen innefattar att leva sig in i temat, hur det känns och att även under hypnosen 
associera vidare och vara öppen för andra saker som kan ske och påverka bilden. Vanligtvis inföll en 
känsla av att vara klar med associationen i hypnosen efter en stund och då påbörjades uppvaknandet 
efter intalande av posthypnotiska suggestioner. På detta sätt kunde teman användas som stöd och 
inramning för den kreativa processen och undersökningen i stort både med och utan hypnos.  
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2.2.Metod för hypnos 
Det finns flera olika sätt att försättas i hypnos som inte kommer diskuteras djupare i denna text.  
Metoden jag valt är baserad på avslappningsövningar och visualiseringar som medel för 
hypnosinduktion (en beteckning för hur övergången till hypnostillståndet sker). De mentala verktyg 
jag använt är hämtade från Uneståhl (1990) och går att läsa mer om där. Under många veckor innan 
undersökningen genomförde jag självhypnos där olika avslappningsövningar och visualiseringar 
testades och under tiden fann jag en metod som fungerar för mig. Detta var viktigt för att över huvud 
taget genomföra undersökningen, eftersom det krävs ett visst hypnosdjup för att metoden ska fungera. 
Det är nämligen en övningssak att kunna leda sig själv in i självhypnos och vissa personer har lättare 
än andra att göra och öva upp detta. Min process såg i regel ut som följer:  

1. Avslappningasövning - fokus på muskulär avslappning och kontroll över andning. 

2. Hypnosinduktion med hjälp av ”trappan” - Varje steg nedför trappan leder till större avslappning och 
efter 10 andetag och steg är jag helt och hållet i en djup trans. 

3. Mitt mentala rum - I slutet av trappan öppnar jag en dörr till mitt mentala rum. Jag lever mig in i miljön 
och går fram till dess mitt där målet med hypnosen kan börja bearbetas. 

4. Temat för dagens session visualiseras och bearbetas. 

5. Intalande av posthypnotiska suggestioner av typen: Strax kommer du att vakna och sätta dig och 
producera musik, det kommer kännas enkelt och inspirerande. Du kommer ha lätt för att hamna i flow 
och du kommer känna dig helt och hållet i skapandet. 

6. Uppvaknande med hjälp av omvända ”trappan”. 

2.3.Att mäta flow 
Det finns en rad olika skalor att tillgå för att mäta flow, med varierande antal frågor och innehåll. På 
ett eller annat sätt relaterar de flesta skalor till att kartlägga Csikzentmihaly’s flowkomponenter som 
presenterats tidigare. Skalan jag valt att använda kallas Flow Short Scale och är en ordinalskala med 
rangordningar i sju grader, där de tio första frågorna mäter flow, de tre sista mäter oro, den sista mäter 
balans mellan utmaning och färdighet. Flownivån är en sammanställning av summan av de tio första 
frågorna i skalan. Skattning enligt en skala som denna innebär vissa svårigheter i vad gradskillnaderna 
faktiskt betyder. På individuell nivå blir svaren även mål för subjektivitet och antagligen även yttre 
omständigheter för stunden. Det innebär att det kan vara svårt att veta vad exakt ett visst värde på 
skalan betyder och hur skillnader i svaren ska tolkas. Att använda skalan kontinuerligt över tid och i 
liknande situationer förväntades dock synliggöra mönster i undersökningen. Dessa mönster 
kompletterades även av loggboksanteckningar, som kommer beskrivas utförligare i nästkommande 
kapitel. 
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Figur 2: Flow Short Scale (Rheinberg, 2003). Copyright 2003 av Falko Rheinberg, 
omtryckt enligt Creative Commons Share Alike 3.0 License.  

Eftersom undersökningen riktar in sig på flow i kreativt skapande utan andra närvarande personer eller 
krav antogs vissa av dessa frågor ha större relevans än andra. Som tidigare diskuterats från Csehs 
(2016) text om flow och kreativitet kan det vara svårt att visa på tydliga samband mellan 
flowkomponenterna och kreativa processer. Inför undersökningen misstänkte jag att vissa frågor 
möjligtvis inte skulle ha lika stark påverkan på flow som andra. Exempelvis I feel just the right 
amount of challenge, I know what I have to do each step of the way, I feel that I have everything under 
control, samt de fyra sista frågorna som riktar in sig på prestationskrav och rädslan för att misslyckas. 
Givetvis kan dessa spela roll för uppkomsten av flow, men med tanke på att ramarna för 
musikskrivandet helt och hållet dikterades av mina egna regler och utan krav på fulländning eller 
slutprodukt betraktade jag det som tveksamt att dessa frågor skulle bli lika relevanta för att undersöka 
nivån av flow under undersökningen. Vid skapande av nytt material anser jag processen vara svår att 
ha full kontroll över och att till exempel veta vad som ska göras varje steg på vägen eller att få direkt 
feedback på hur väl man klarar sig. Vid instudering av ett stycke musik eller utförandet av något 
manuellt där resultat visar sig direkt på hur väl man lyckas är dessa frågor mer tydliga, i kreativa 
processer är detta mycket svårare att kartlägga och större mål för subjektivitet (Cseh, 2016).  
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2.4.Loggboksanteckningar 

För att synliggöra hur flowkänslan upplevdes och vad som hände och skiljde sig mellan att använda 
självhypnos och ej fördes anteckningar efter varje undersökningstillfälle. Loggbok kan föras på flera 
olika sätt, variera i detaljrikedom och fylla olika syften. Syftet är dock i regel att med hjälp av det 
skrivna språket synliggöra och reflektera över något som skett. För att synliggöra mönster i 
observationerna kan det vara viktigt att använda någon slags struktur i dokumentationen (Bjørndal, 
2005). Strukturen i detta fall var temat självhypnos och eventuella upplevelsemässiga skillnader. Det 
som antecknades var spontana iakttagelser av hur det hade gått och känts under sessionen och var 
tänkta att vara fria texter med just det spontana i fokus. Detta eftersom flowskalan redan riktat in sig 
direkt på flowkomponenterna. Att skriva fritt ger utrymme för kommentarer, reflektioner och annat 
som inte ryms i en skala. Det hade varit möjligt att strukturera upp anteckningarna så de följde samma 
mall eller frågor efter varje tillfälle, men eftersom undersökningen framför allt syftar till att undersöka 
skillnaden mellan att utföra självhypnos och ej ansåg jag det vara tillräckligt att skriva fritt från tanken 
efter varje enskilt tillfälle. Loggboken fungerar alltså som ett komplement till flowskalan för att 
synliggöra ännu mer av hur upplevelsen varierade.  

3.Resultat 
I detta avsnitt presenteras flowskalans och loggboksanteckningarnas resultat i följd. Resultaten från 
flowskalan redogörs utifrån tillfällena med och utan självhypnos. Därefter presenteras fynd från 
loggboken utifrån betraktelser om hypnosdjup och varierande arbetssätt beroende av kognition eller 
intuition följt av övriga faktorers påverkan. Till sist en sammanfattning.  

3.1.Flowskalans resultat efter självhypnos 

Det första hypnostillfället  gav högt utslag på flowskalan. Av de, enligt mig för ändamålet, mest 1

relevanta frågorna fick alla utom en (som fick näst högsta värde) högsta värde. Detta gav slutresultat 
6.9 (av 7) av sammanslagen flow-nivå. De övriga frågorna besvarades lika som de flesta andra 
tillfällen, nämligen not at all på frågor som rör rädsla för misslyckande.  

Det andra hypnostillfället  visade större variation i flowskalan. De största skillnaderna ses i frågorna  I 2

feel just the right amount of challenge, I feel that I have everything under control och I am completely 
lost in thought, som alla tre gav ett mycket lägre värde än första tillfället (4 av 7). Även I know what I 
have to do each step of the way var påtagligt svagare, även om det i ett större sammanhang kan ses 
som ett relativt högt värde (5 av7). Resten av frågorna besvarades högt, men en enhet lägre än det 
första hypnostillfället. Det som även sticker ut från alla andra tillfällen (inklusive de utan föregående 
självhypnos) är frågorna I won’t make any mistake here, och I am worried about failing, som båda 
svarades 2 av 7. Slutresultat för flownivå = 5.4.  

 Se bilaga 1.11

 Se bilaga 1.22
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Det tredje , fjärde  och femte  tillfället visar på liknande variationer i flowskalan, men med störst 3 4 5

variation i frågorna I know what I have to do each step of the way, och I feel that I have everything 
under control (dessa skiftade från värde 5 av 7 till värde 7 av 7). Slutresultat i flownivå för dessa 
tillfällen blev: 6.4, 6 och 6.6. Medelvärdet av slutresultat i flownivå för samtliga tillfällen med hypnos 
var 6.26. 

3.2.Flowskalans resultat utan självhypnos 
Det högsta slutresultatet av flownivå uppmättes under fjärde tillfället  och gav värdet 6. Resterande 6

tillfällen gav resultat mellan 5.2 och 5.6. Svaren varierade mer än under hypnostillfällena och särskilt 
på vissa frågor. Tex varierade svaren på frågan I know what I have to do each step of the way mellan 2 
och 5. I feel that i have everything under control och I am completely lost in thought svarades också 
generellt lägre än under hypnos. Generellt svarades de första 7 frågorna relativt högt, över 
mittenvärdet 4, men jämfört med hypnostillfällena var svaren generellt lägre.  

Vissa frågor visade större skillnad än andra. I jämförelse med hypnostillfällena var tex The right 
thoughts/movements occur of their own accord lägre - genomsnittet blev 5.2 utan hypnos och 6.4 med 
hypnos. Medan exempelvis My thoughts/activities run fluidly and smoothly nästan lika med som utan 
hypnos - genomsnittet blev 6.2 utan hypnos och 6.6 med hypnos. Även My mind is completely clear 
skiljer sig från tillfälle till tillfälle på ett liknande, marginellt, sätt med och utan hypnos, med 
skillnaden att värdena efter hypnosen generellt är högre (6 eller 7) än utan hypnos (mellan 4 och 7). 
Medelvärdet av slutresultat i flownivå för samtliga tillfällen utan hypnos var 5.5. 

3.3.Resultat från loggboken 
Upplevelsen av att skriva musik efter självhypnos, då önskvärt hypnosdjup nåddes, skilde sig mycket 
från de tillfällen där ingen hypnos gjordes. Efter självhypnosen präglades timmen av ett intuitivt 
handlande, att tid och rum försvann, en påtaglig känsla av att vara i skeendet och att omgivningen inte 
lyckades tränga in i medvetandet. De beslut som fattades och det som ledde vidare i skapandet skedde 
mycket per automatik eller intuitivt. Några större logiska resonemang och inre diskussioner förekom 
inte på samma sätt. Ett görande, eller ett beslut, ledde naturligt till nästa och gav fortsatt energi, det 
kreativa avstannade inte. Vid de tillfällen då problem uppstod eller en ny riktning skulle tas krävdes så 
klart överväganden och mer logiskt tänkande, men detta gjorde inte att flow-känslan upphörde när 
beslutet väl tagits och skapandet fortsatte. Där flowskalan brister i att fånga delar av upplevelsen efter 
självhypnos kunde dessa delar bättre synliggöras med hjälp av loggboksanteckningarna.  

3.3.1. Tillfredsställande hypnosdjup 
De första undersökningstillfällena användes inte självhypnos, därför går det att se en tydlig skillnad i 
upplevelsen av flow och självhypnos från loggboken efter det första tillfället med självhypnos. De två 

 Se bilaga 1.33

 Se bilaga 1.44

 Se bilaga 1.55

 Se bilaga 2.46

!  12



föregående tillfällena hade flownivån uppskattats som relativt hög (5.5 och 5.2) och känslan av flow 
överensstämde med kriterierna för flowskalan. Flownivån beräknades dock som mycket högre efter 
självhypnos (6.9). Det som även skulle visa sig vara annorlunda efter spontana iakttagelser var känslan 
i upplevelsen. I anteckningarna förekom betraktelser om att vara mycket mer innesluten i sinnet och 
skapandet. Trots att flowkänslan varit påtaglig vid de tidigare två tillfällena upplevdes flow efter 
hypnostillfället som djupare. Känslan av tid och rum förvrängdes samtidigt som en påtaglig ”här och 
nu”-känsla uppträdde. Överväganden över vad som skulle göras minskade, till företräde för ett 
starkare intuitivt handlande. Hela undersökningstillfället präglades av känslan av att vara helt 
uppslukad, även om det visade sig vara svårt att göra kvalitativa avvägningar i det producerade 
materialet. Ytterligare något som förekommer i anteckningarna är beskrivningen av en 
overklighetskänsla, att känslan av att fysiskt befinna sig i rummet förvrängdes: 

… Detta tycker jag var annorlunda från de tidigare två tillfällena. Jag var mycket mer 
inne i mitt eget huvud och inne i skapandet än annars. Även fast jag har varit väldigt 
igång och i flow tidigare så upplevde jag detta som lite djupare. Det var lättare att inte 
göra mig själv påmind om tid och rum och saker runtomkring. Jag kände mig mer här och 
nu samtidigt. Dessutom övervägde jag inte så mycket vad som skulle göras eller hända, 
jag bara lät det ske på ett annat sätt. Nu när jag sitter och skriver kan jag också få en lite 
overklig känsla av att jag inte känt att jag suttit just här i detta rum den senaste timmen, 
utan att jag varit helt i projektet på något sätt. Omvärlden försvann lite. Jag kan inte 
avgöra ifall jag tog kreativt ”goda” beslut, alltså kvalitetsmässigt. Däremot så var jag helt 
och hållet ”i det” hela timmen.  7

Tillfällen utan självhypnos skattades ofta som höga i flownivå och som att upplevelsen stämde överens 
väl med ”hur flow känns”. Trots detta gav självhypnosen ett ytterligare djup som utan självhypnos var 
svårt att uppnå. Exempel på detta finns från flera tillfällen i loggboken, även mot slutet av 
undersökningen förekom beskrivningar som liknar den första, av upplevelsen av självhypnosen som 
något som är väsentligt skilt från den utan självhypnos. Där beskrevs återigen att fokuspunkten för det 
som fanns för handen smalnade av och blev mer intensiv. Känslan av att vara innesluten i aktiviteten i 
sig skiljer från tillfällen utan hypnos. Det var mycket lätt att bibehålla full koncentration. Processen är 
helt och hållet i flöde, samtidigt som det återigen är svårt att betrakta de kreativa besluten utifrån något 
kvalitativt under tillfället.  

Ytterligare betraktelser finns av overklighetskänslor som förekommer under själva hypnosen och 
beskrivs som att tappa kontakt med kroppen. Det upplevdes till exempel som svårt att avgöra vilken 
position huvudet var i, en lätt svävande känsla samtidigt som kroppen kändes tung. Från detta tillfälle 
skrevs även om intuitionen som något som kopplades på och verkade starkt. Det förekommer 
avvägningar som kräver ett mer resonerande tänkande men trots detta beskrivs upplevelsen som en 
försjunken dvala där aktiviteten är i fokus och agerandet präglas av instinkt. Medvetenheten om 
omvärlden beskrivs som bortblåst. Det fanns inte en tanke på att befinna sig på platsen för aktiviteten. 

Det finns alltså många exempel i loggboken på att det efter självhypnos finns kvalitativa skillnader i 
upplevelsen av flow. Detta var något som reflekterades över kontinuerligt, under processen och i vissa 
fall direkt efter undersökningstillfällena: 

Jag har ju vanligtvis inte svårt att hamna i flow och att köra på kreativt ändå, men jag 
upplever detta tillstånd som annorlunda. Jag kan inte säga att det går att värdera på det 

 2019-09-24, utdrag ur loggbok efter första hypnostillfället7
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ena eller andra sättet, men det är som att kroppen försvinner mer efter hypnosen, jag 
gör lite mer som på maskin eller som 100% ett med aktiviteten, medan jag utan 
hypnosen kanske hade upplevt det hela mer som ett problemlösande. Alltså att jag 
angriper skrivandet mer kognitivt. Nu blir det mer intuitivt.  8

3.3.2. Otillfredsställande hypnosdjup 

I vissa fall påverkade inte hypnosen upplevelsen lika starkt, vilket syns i såväl flowskalan som 
loggboken. Anledningar till detta är svåra att härleda och kan vara flera, till exempel hypnosdjup/
misslyckad induktion, problem med visualisering av tema, oro att bli störd (det är i 
produktionsrummen som användes i undersökningen fullt möjligt att andra studenter kommer in mitt 
under sessionen, en tanke som kan vara svår att slå bort). När hypnosen inte upplevdes som lika djup 
var flowupplevelsen annorlunda från de andra hypnostillfällena. Däremot är det möjligt att 
flowupplevelsen liknade tillfällena utan hypnos. I loggen beskrivs hur det upplevdes otydligt ifall 
hypnosen verkade positivt eller negativt. Känslan av att slukas in i skapandet var inte lika påtaglig, 
även om det förekom i stunder. Det fanns även en större medvetenhet om omgivningen och tidens 
gång. 

Det kunde även vara svårt att avgöra ifall hypnosen påverkade överhuvudtaget, antagligen på grund av 
att jag har lätt för att hamna i flow i allmänhet och att det efter en misslyckad induktion är svårt att 
skilja upplevelsen från tillfällen utan hypnos. Upplevelsen av flow är alltså fortsatt stark även vid 
dessa tillfällen, men den påtagliga känslan av att vara innesluten, avskärmad och oberoende av tid och 
rum som förekom när hypnosen upplevdes potent uteblev. Vid dessa tillfällen förekom stunder av 
medvetenhet om vad som sker för stunden. Skapandet i sig beskrevs som obehindrat utan avstannande, 
men närvaron i tid och rum förändrades alltså inte lika starkt som efter djupare hypnos. 

3.3.3. Ett kognitivt arbetssätt 

Vid de tillfällen då hypnosen inte användes förekom i loggen att flowkänslan beror på huruvida 
resultaten blev ”bra” eller ej. ”Bra” betyder i detta fall att exempelvis ett soundideal för stunden 
uppnås och ger ytterligare inspiration och energi, alltså känslan av att kunna åstadkomma något att bli 
nöjd över. Att jobba efter ett tydligt koncept och att känna att det blir som tänkt blir då en bidragande 
faktor för känslan av flow. 

Jag var nog igång hela tiden men just känslan av att man åstadkommer nåt som kan bli 
bra är mest påtaglig när jag kommer åt ljud jag gillar. Det är svårt att få det annars om 
det bara är skisser som man inte gillar soundet på. Det är vid soundskapandet jag 
känner mig mest taggad… Det tror jag påverkar min känsla av kreativt flow, alltså att 
jag känner det mer när jag försöker åstadkomma ett tydligt koncept.  9

Detta sätt att beskriva skapandeprocessen återfinns inte i loggarna från de hypnostillfällena där 
hypnosen gav påtagligt utslag, alltså att jobba efter koncept och att angripa skrivandet mer kognitivt. 
Det kognitiva tänkandet, problemlösandet och övervägandet verkade alltså spela en större roll för 
uppkomsten av flow utan hypnos, medan det med hypnos präglades mer av ett intuitivt handlande.  

 2019-10-10, utdrag ur loggbok från fjärde hypnostillfället8

 2019-09-23, utdrag ur loggbok från andra tillfället utan hypnos9
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3.3.4. Övriga faktorer som påverkar 
Oavsett om hypnosen använts eller ej fanns tillfällen då motivationen inte var så stark och upplevelsen 
påverkades av utomliggande faktorer. Exempel på detta är sviktande generell motivation, trötthet, 
svårigheter med att tolka och jobba med temat för dagen, förkylning och så vidare. När detta förekom 
var det trots allt lätt att komma igång i ett skapande flöde, men med mer benägenhet att fastna i 
avgörande beslut. Det fanns även en större medvetenhet om stunden, tiden och rummet. 

En annan möjlig faktor som påverkar flow kan vara vilka instrument som användes, eller hur 
skapandeprocessen i sig förflöt. Förväntningen om att åstadkomma något tillfredställande och den 
snåriga vägen dit är något som potentiellt hindrar flowkänslan. I det fall en strävan finns efter önskat 
resultat och förväntan om viss ljudmässig kvalité kan det alltså hämma upplevelsen av flow. Under 
exempelvis ett tillfälle uppstod svårigheter med att skriva melodi till sång, något som upplevdes som 
svårt. Ett föreställande av ett särskilt sound och en personlig investering i den skrivna musiken sätter 
igång förväntningar om hur det bör bli och hur det eventuellt kan misslyckas. Dessutom diskuterades i 
loggboken att det i produktionen upplevs som svårare att hålla igång ett kreativt flöde med sång som 
instrument eftersom det är så mycket och olika saker som krävs för att åstadkomma ett önskvärt 
resultat. På grund av detta upplevdes skrivandet som lite haltande. Detta dokumenterades efter andra 
hypnostillfället, som fick lägst flownivå (5.4) av hypnostillfällena och förmodligen inte något önskvärt 
hypnosdjup. Från detta tillfälle kan man se likheter i skapandeprocessen med tillfällena utan hypnos, 
där skapandet angrips mer som ett problemlösande. Något som däremot visade sig ge upphov till stark 
känsla av flow var inspelning av andra instrument än sång (till exempel elbas, mellotron, piano). 

3.4.Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar att självhypnos påverkade upplevelsen av flow positivt. Flowskalan visar att 
flowvärdet var högt efter de flesta undersökningstillfällena, men att det generellt var än högre efter 
hypnos och i synnerhet då förväntat hypnosdjup nåddes. Resultat från loggboken visar även att 
hypnosen påverkar mer än upplevelsen av flow. Då hypnosen verkade starkt påverkades 
verklighetsuppfattningen i stort och i vissa fall inföll en känsla av overklighet och frånkoppling från 
kropp, tid och rum som skiljer sig från den likartade känslan av att vara i flow. Resultaten visar inte 
vad i hypnosen som framkallar denna känsla - ett hemisfäriskt skifte, eller posthypnotiska 
suggestioner eller om de samspelar. Resultaten pekar dessutom mot att hypnos ledde till ett intuitivt 
handlande, medan tillfällena utan hypnos präglades mer av kognitivt tänkande. Det fanns även 
tendenser i skapandeprocessen utan hypnos som liknar uppkomsten av flow i aktiviteter som inte 
inbegriper kreativt skapande, till exempel musikskrivandet och producerandet som ”problemlösande” 
samt inspelning av instrument som starkare sammanlänkat med att få otvetydig feedback och att ha 
tydliga mål och utmaningar.  
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4.Diskussion 
Resultaten diskuteras först utifrån flow som teori och mätmetod, sedan följer en analys av intuitionens 
roll för kreativiteten, sett utifrån Dual processing theory. Därefter en diskussion om posthypnotiska 
suggestioner och det hemisfäriska skiftets roll för upplevelsen av hypnostillståndet. Slutligen ett 
avsnitt om musikpedagogiska implikationer, följt av en kort sammanfattning.  

4.1.Flow som teori och mätmetod 
Flowskalan visar otvetydigt på att upplevelsen av flow påverkades av självhypnosen. Trots att flow 
generellt skattades högt för samtliga tillfällen var det en tydlig skillnad efter hypnos. 
Loggboksanteckningarna visar på att verklighetsuppfattningen i stort förändras, vilket öppnar upp för 
frågan om flow som begrepp och metod för mätning är relevant eller tillräcklig för att beskriva 
tillståndet. Målet med undersökningen var att pröva ifall hypnos stimulerar flow, nu i efterhand frågar 
jag mig ifall det motsatta fokusområdet är det intressanta - räcker flow för att beskriva 
hypnostillståndet? Dessutom gäller detta för innehållet i undersökningen i stort, alltså det kreativa 
skapandet. Går det att tillämpa flowbegreppet för att förklara företeelser i en kreativ process? Går det 
att använda flowskalan för att synliggöra flow i just kreativt skapande? Csikszentmihalyi (2018) 
menar att flow kan förklara varför kreativa personer ägnar sig åt skapande. Eftersom många inte får 
utdelning för sina verk eller prestationer på annat sätt än genom sina egna inre motiv men lägger 
oerhörd mängd tid och energi på dessa menar han att det kan förstås genom fenomenet flow 
(Csikszentmihalyi, 2008). Detta förklarar dock inte företeelser inom den kreativa processen i sig och 
är något som problematiserats och eftersökts vidare forskning i. Exempelvis är det vissa komponenter 
av flow som har visat sig ha svagare koppling till flow när det sker i kreativt skapande, som 
komponenter som rör känsla av kontroll och möjligheten att få direkt, otvetydig feedback på hur väl 
det går i stunden (Cseh, 2016). Enligt Csikszentmihalyis systems model of creativity (2018) är det 
möjligt att denna feedback kan visa sig i form av inom individen internaliserad kunskap om fältets 
kriterier för vad som är kvalitativt och ej, men detta råder det alltså delade meningar om (Cseh, 2016).  

För mig blev det under undersökningen tydligt att åtminstone vissa flowkomponenter inte upplevdes 
relevanta för den typen av skapande som bedrevs. De komponenterna kändes inte gällande och därför 
fick de samma värde efter varje tillfälle (med ett tillfälle som undantag). Dessa komponenter var 
Something important to me is at stake here, I won’t make any mistake here, I am worried about failing 
och For me personally, the current demands are… Eftersom skapandet under undersökningen gjordes 
utan några utomstående krav på resultat eller tid och utan någon annan persons insyn eller påverkan 
blir dessa komponenter avhängiga min egen målsättning vilken var helt och hållet processbunden. 
Med andra ord kände jag aldrig att något viktigt stod på spel, att jag var rädd för att göra misstag, att 
misslyckas eller att kraven var för höga eller låga. Hur självhypnos och flow som fenomen (enskilt och 
tillsammans) hade tett sig i förhållande till kreativt skapande under andra förutsättningar som gett 
upphov till mer social och prestationsbunden stress syns alltså inte utifrån resultaten i denna 
undersökning. Det är mycket möjligt att en sådan situation hade gett större utslag på ovannämnda 
komponenter. 

Det som kan sägas ha haft någon slags samstämmighet är dock bruket av teman under skapandet och 
komponenten For me personally, the current demands are… Kraven eller förväntningarna i stunden 
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skapades i relation till temat som satts upp för tillfället och hur väl detta utmanade eller motiverade. 
Eftersom det var jag själv som skapade och använde dessa teman (och jag själv har relativt god 
kännedom om vad som fungerar för mig för att stimulera vidare associationer) var det få tillfällen som 
visade på svårigheter med inramningen och uppgiften. Det är troligt att detta hade varit annorlunda om 
en annan person satt ramarna och formuleringarna. Trots detta kan det rimligen antas att flow och dess 
komponenter är bättre lämpade för att synliggöra flow i aktiviteter som inte kretsar kring skapande. 
Med anledning av detta upplevde jag ytterligare två komponenter något tveksamma i detta 
sammanhang, nämligen I know what I have to do each step of the way och I feel that I have everything 
under control. Detta eftersom jag upplever det i skapandet av nya saker vara svårt att ha allt under 
kontroll, det går heller inte alltid att veta varje steg på vägen under processen. Däremot skilde sig 
dessa åt en del i vilket värde de fick under undersökningen, vilket för oss vidare till intuitionen 
respektive kognitionens roll i flow och kreativt skapande. 

4.2.System 1 och 2 - intuition och kognition 
Det råder delade meningar om ifall en kreativ process är beroende av kognitivt högre funktioner som 
värderande, analyserande, planerande (Cseh, 2016), eller inte (Stoll & Pithan, 2016) eller om intuition 
ska ses som grunden till kreativiteten i sig (May, 2005). Resultaten i denna undersökning tyder på ett 
självhypnosen följdes av ett mer intuitivt handlande än annars. Eftersom avvikelserna i 
komponenterna som mäter upplevelse av kontroll berodde på känslan för tillfället - till exempel en 
känsla av kontroll på grund av ett plötsligt uppenbarande av en vision - skulle det kunna tolkas utifrån 
Dual processing theory, att visionen som visar sig är en intuitiv process som kommer till en efter lång 
tids övande, automatiserade kunskaper och lagrade erfarenheter och är en produkt av system 1. 
Eftersom system 1-processer är av en mer omedveten art (Cseh, 2016) är det antagligen svårt att 
belysa detta med flowskalans siffror. Även frågan om ifall ett hemisfäriskt skifte är detsamma som att 
hamna i ett system-1-drivet handlande är svår att leda i bevis utifrån denna undersökning. 
Upplevelsen, loggboken och flowskalan tillsammans pekar dock åt det hållet.   

Som tidigare nämnts behöver ett lågt värde av känsla av kontroll inte nödvändigtvis betyda att man i 
skapandet inte är i flow. Vid övning av ett stycke eller prestation som är mer mätbar kan dessa 
komponenter alltså vara mer tydligt sammankopplade (Cseh, 2016), något som syntes då delar av 
producerandet visade på sådana kvaliteter. Det förekom exempelvis betraktelser i loggboken om att 
inspelning av instrument påverkade flowkänslan mycket, vilket stämmer väl överens med 
utformningen av flowkomponenter och skalan där påtagliga faktorer är till exempel I know what I 
have to do each step of the way, I feel that I have everything under control, I am totally absorbed in 
what I am doing, I have no difficulty concentrating, My thoughts/activities run fluidly and smoothly 
samt I feel just the right amount of challenge. Alla dessa är centrala vid inspelning av ett instrument, 
förutsatt att nivån av utmaning är rätt. Med tanke på att det fanns tendenser i musikskrivandet utan 
hypnos att angripa skapandet som ett problemlösande skulle man kunna likna de tillfällen mer vid 
flow som uppstår vid tex övning av ett musikstycke. Frågan är om det i detta fall tom är en fördel att 
konstruera det kreativa skapandet som ett problemlösande för att både få igång och upprätthålla ett 
kreativt flow när hypnos inte används. 
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4.3.Posthypnotiska suggestioner eller hemisfäriskt skifte 
Upplevelsen av flow (och tillvaron i stort) efter hypnos blev tydligt förändrad, men det är inte tydligt 
vad i hypnosen som åstadkom detta och varför. Huvudsakligen tolkar jag att svaret på detta, utifrån 
upplevelserna i förhållande till tidigare forskning, har tre möjliga förklaringsalternativ:  

- Hypnosen sätter igång ett hemisfäriskt skifte som påverkar såväl upplevelsen som förmågan att 
tillgå intuitiva resurser med känslan av att vara helt i flow som konsekvens, därav den höga 
flownivån och den förändrade upplevelsen av tillvaron.  

- Posthypnotiska suggestioner gör att upplevelsen av flow fördjupas till en ny nivå som skiljer sig 
åt från andra tillfällen - känslan överskrider det vanliga och därför upplevs det som att även 
verklighetsuppfattningen ändras.  

- Båda ovanstående samspelar.  

Beroende på vilket alternativ man tolkar ifrån formar sig olika slutsatser. Ifall det är det hemisfäriska 
skiftet som är den avgörande faktorn för upplevelsen under skapandet så bör valfri annan metod för att 
åstadkomma detta fungera och ge liknande resultat. Exempelvis meditation, yoga, löpning, binaural 
beats, droger med mera (Atwater, 1999; Stoll & Pithan, 2016; Szabo, 2006; Uneståhl, 1990; 
Winkelman, 1986). Ifall det är de posthypnotiska suggestionerna som utgör den avgörande faktorn är 
hypnosen som metod unik och då lär andra metoder inte ge samma effekt. Att undersöka och särskilja 
vilken av dessa två som är mest avgörande är antagligen svårt och går i alla fall inte att se utifrån 
denna undersökning. Dessutom tyder Uneståhls (1990) redogörelse för hypnostillståndet på att 
suggestionsprocessen antagligen är avhängig ett hemisfäriskt skifte. Ifall hypnosen ej verkar på ett 
önskvärt djup sker antagligen inget skifte och suggestioner verkar heller inte lika starkt. Alltså bör det 
gå att utesluta att det enbart skulle vara de posthypnotiska suggestionerna som spelar roll för 
upplevelsen, medan det är svårt att säga ifall ett hemisfäriskt skifte skulle kunna räcka för att påverka 
skapandeupplevelsen i samma riktning. Huruvida suggestionerna överhuvudtaget verkat är svårt att 
kontrollera. Det var även i stunden för skapandet svårt att peka på något i upplevelsen som går att 
koppla till just suggestioner. Därför kan det inte sägas utifrån denna undersökning ifall posthypnotiska 
suggestioner spelat en roll eller ej, men det är möjligt att de har det och att de åtminstone kan ha varit 
en faktor i hur djupt hypnosen verkar. Troligtvis påverkade alltså suggestionerna upplevelsen på något 
sätt, men hur, när och varför är inte säkert utifrån denna undersökning. Att synliggöra det kräver 
antagligen andra mätmetoder än vad flowteorin och flowskalan erbjuder.  

4.4.Musikpedagogiska implikationer 
Musik har möjligheten att framkalla positiva känslor och starka upplevelser för människor. 
Framförandet och skapandet av musik kan dock även följas av negativa aspekter som 
prestationsångest, ovälkommen självmedvetenhet, påtaglig nervositet som inskränker på musicerandet, 
scenskräck med mera. Att vara i flow anser jag vara motsatsen till att uppleva dessa negativa aspekter. 
Denna undersökning har visat att det för undersökningsobjektet, alltså mig själv, är möjligt att påverka 
upplevelsen av flow med hjälp av självhypnos. Erfarenheten av detta ger möjligheter att dra 
musikpedagogiska lärdomar. Det finns till exempel delar av den självhypnotiska metoden som skulle 
kunna användas i musikundervisning, framför allt inför prestationer av olika slag. Förslagsvis kan 
avslappningsövningar, visualiseringar och suggestioner användas som förberedelse av konserter och 
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framföranden. I övningssituationer skulle dessa metoder kunna ge elever möjlighet att föreställa sig 
och mentalt förbereda sig långt innan konserttillfället. Svårigheten att förklara och analysera 
kopplingen mellan det kreativa skapandet och tillstånd av flow gör att det även är svårt att med 
säkerhet använda hypnos som metod i pedagogiska syften (dessutom förefaller hypnos vara ett 
fenomen som det råder skilda uppfattningar och förutfattade meningar om som gör det vanskligt att 
förklara och motivera metoden pedagogiskt). Jag anser dock att det även är möjligt att presentera 
självhypnos, eller delar av den som tidigare nämnts, som redskap i fall då elever till exempel har svårt 
att hitta och bibehålla fokus i kreativt skapande.   

4.5.Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka ifall självhypnos påverkar upplevelsen av flow. Frågeställningar 
rörande det kreativa skapandet, flödet i det och dess eventuella skiftningar beroende på hypnos och 
alternativa medvetandetillstånd sågs som centrala. Resultaten visar att självhypnosen påverkade både 
flownivå, upplevelsen av flow och uppfattning av tillvaron, de visar dock inte vad i hypnosen som 
åstadkommer detta. Skapandet efter självhypnos ledde även till ett intuitivt handlande som inte 
förekom på samma sätt annars. Flow som teori och mätmetod visades ha vissa begränsade möjligheter 
att synliggöra tendenser i såväl kreativt skapande som alternativa medvetandetillstånd.  

Huvudämnena för denna undersökning - flow, kreativt skapande, hypnos och alternativa 
medvetandetillstånd - besitter outsinliga möjligheter att undersökas vidare. Vidare forskning kan med 
fördel göras för att svara på bland annat frågan om andra alternativa medvetandetillstånd ger upphov 
till liknande resultat, hur posthypnotiska suggestioner fungerar och när, hur kreativa 
skapandeprocesser fungerar utifrån flowteori och intuitionens och kognitionens roll i det kreativa 
skapandet. 
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