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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, ramar påverkar min kreativa 
process när det kommer till att skriva låtar. Fem låtar har skrivits delvis eller helt färdigt och 
jag har i arbetet med tre av dem begränsat mig själv kreativt på olika sätt och med de övriga 
två har jag inte gjort det. Jag har fört loggbok efter varje genomfört arbetspass och har använt 
den för att analysera hur arbetsprocessen har fortlöpt och framför allt upplevts.  

Resultatet av min undersökning är att ramar kan fungera som en katalysator för min kreativa 
process. Eftersom jag upplevt att mer övning inom området är den viktigaste faktorn för att 
jag ska utveckla mina färdigheter som låtskrivare kommer jag fortsättningsvis också använda 
olika ramar när jag skriver låtar då de kan stimulera till arbete.  

Nyckelord: skapandeprocess, kreativitet, låtskrivning, låtskrivande, konstnärligt skapande 
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1. Inledning och bakgrund 

I egenskap av musiklärarstudent och musiker sysslar jag med musik nästan varje dag. Dock 
skriver jag ytterst sällan några låtar. Tidigare har jag skrivit pop- och rocklåtar, oftast ihop 
med andra, men vid enstaka tillfällen också på egen hand. Det är dock många år sedan jag 
skrev en låt trots att jag velat göra det. Den största anledningen till det tror jag är min rädsla 
för att det ska bli låtar som jag, eller framför allt andra, inte alls tycker är bra.  

Jag har inspelningsprogram på min dator och möjlighet både hemma och på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm att spela in gitarr, bas, piano och sång, samt oändligt många 
virtuella instrument såsom syntar, stråkinstrument, blåsinstrument och trummor. Ändå har jag 
inte lyckats skriva färdigt någon låt på många år.  

Under flera år har jag har velat öva mig i att skriva låtar utan att faktiskt ha gjort något 
helhjärtat försök och som blivande musiklärare behöver jag ha erfarenhet inom området. 
Elever ska redan i grundskolan ” … ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att …. skapa 
musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer” (Skolverket, 2018).  

Jag vill under arbetet med den här uppsatsen skriva låtar och prova att begränsa mig under 
vissa arbetspass och sedan jämföra dessa med andra pass där jag går in för att skapa utan 
några särskilda egenvalda ramar. Med ramar menar jag på förhand bestämda faktorer som jag 
tänker kan påverka min kreativa process på olika sätt. Ramarna kan till exempel röra hur 
mycket tid jag ger mig själv att utföra en särskild uppgift eller vilka toner jag får använda för 
att skriva en melodi. Låtarna men framför allt processen fram till de färdiga låtarna kommer 
jag sedan att jämföra genom att analysera mina loggboksanteckningar för respektive session. 
Min definition av en färdigskriven låt skulle i det här fallet vara att melodi, ackord och text 
finns på plats.  

Eftersom den musik jag oftast lyssnar på och själv spelar är inom pop- och rockgenren 
kommer troligen de låtar jag skriver att påverkas av det. Jag har också länge varit nyfiken på 
att försöka skriva texter på svenska istället för på engelska som jag gjort tidigare. Mest troligt 
är att låtarna jag skriver får texter på svenska och musik inom pop- eller rockgenren. Dock har 
jag inte satt upp några sådana ramar. 
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1.1.Kreativitet 

Ordet kreativ definieras i Svenska Akademiens ordlista som ”skapande, nydanande, 
produktiv” (SAOL, 2015) och kreativitet i Nationalencyklopedin definieras som ”förmåga till 
nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”. 

Fenyö (1990) gör en ännu bredare definition av kreativitet: 

Kreativ är den människa som på en eller annan nivå (från den anspråkslösaste upp 
till ”gudomligt” skapande) antingen tänker eller gör något mer eller mindre nytt 
eller originellt, som anses värdefullt i något avseende av ett större eller mindre 
antal andra människor, eller som åtminstone – för att nämna ett gränsfall – 
representerar någon form av värde för upphovsmannen själv (till exempel bereder 
honom eller henne en skönhetsupplevelse). (Fenyö, 1990, s. 28) 

Kreativitet ställs mot reproduktion av Vygotskij (1995). Som exempel på reproduktion tar han 
att rita av något, att återskapa på något vis. Kreativitet menar han istället resulterar i något 
nytt, dock kan det nya vara baserat på tidigare erfarenheter men vara kombinerat på ett nytt 
sätt (ibid, 1995).  

I den här uppsatsen definierar jag kreativitet, inspirerad av källorna ovan, som skapandet av 
något nytt. ”Något” i fallet med den här uppsatsen är alltså låtar. Det som är nytt kommer 
dock inte vara de ingående elementen i form av exempelvis ackord eller ord i texterna utan 
snarare de exakta kombinationerna av dessa element. 

Gällande kreativitet inom musikområdet har jag aldrig sett mig själv som särskilt kreativ 
eftersom jag inte skapat särskilt mycket musik. Även om jag improviserat i musikaliska 
sammanhang har jag inte tänkt att det är en kreativ handling trots att det handlar om att skapa 
nytt i stunden. Jag har sett förmågan till kreativt arbete som en egenskap som en människa 
föds med eller inte. Att jag misslyckats eller gett upp tidigare försök att skapa musik har jag 
alltså tolkat som ett bevis på att jag saknar förmågan att vara kreativ. Sahlin (2001) menar att 
just kreativitet och produktivitet är två begrepp som kan blandas ihop. Han diskuterar också 
mångtydigheten i begreppet kreativitet och föreslår att det kan finnas människor som är 
begåvade men inte kreativa och människor som är kreativa men inte begåvade. 

Min föreställning om att jag inte kan vara kreativ har jag velat utmana genom att skriva detta 
arbete. Jag har velat bevisa för mig själv att jag kan skapa, att förmågan till att vara kreativ 
finns latent hos mig. Jag vill undersöka om jag kan locka eller tvinga fram den sidan genom 
att begränsa mig på olika sätt.  

Budny (2014) skriver i sin uppsats Kunskap för kreativitet : En undersökning av kreativitet i 
teori och praktik om hur låtskrivare gör för att uppnå kreativitet. Han diskuterar sina 
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intervjusubjekts tankar kring att utveckla sin kreativitet såhär: ”De ansåg att övning gav 
färdighet, och att kreativitet och låtskrivande var någonting man fick [sic!] aktivt försöka 
arbeta med och utöva för att kvalitativa produkter och förbättringar skulle ske” (ibid., s. 
23-24).   

1.1.1. Självkritik och motstånd 

En anledning till att avbryta kreativa processer kan, och har i mitt fall varit, självkritik. Mitt 
under kreativa processer har jag börjat fundera över vad andra ska tycka om det jag skapar 
eller börjat ifrågasätta om jag är kompetent nog för att skapa musik. Jag är tydligen rädd att 
andra ska tycka att det jag gör är dåligt och att det jag skapar, och kanske i förlängningen att 
jag som person, inte duger. Även om skapandet kan vara lustfyllt i ett tidigt skede när jag 
skriver en låt byts den känslan ofta ut till känslor av tveksamhet. Liknande erfarenheter 
beskrivs i Den blivande låtskrivaren: Metoder för att få igång en skapande process av 
Koverman (2018). Han beskriver hur självkritiken gjort sig påmind under hans tidigare försök 
att skriva låtar. Dock visar det sig att han lättare kan övervinna sin inre kritiker när han skriver 
låtar under begränsade former. Begränsningarna handlar i det fallet om hur lång tid han ger 
sig själv att skriva en låt och vilka instrument han får ta hjälp av i processen. Vidare menar 
han att låta en låt vila för att sedan återkomma till den kan hjälpa honom att bedöma vad som 
är bättre och sämre i en låt.  

Även Hansson (2013) diskuterar självkritik inom låtskrivande i förhållande till tidspress. Hon 
finner att tidspress gör att hon lägger mindre prestige i skapandet för att hon helt enkelt inte 
hinner tänka i de banorna på samma sätt som annars. 

Flera av de låtskrivare Budny (2014) intervjuar upplever att självkritik kan verka hämmande 
för deras kreativitet om den kommer för tidigt i den kreativa processen. ” … för mycket kritik 
i de ursprungliga faserna av låtskrivandet kunde vara enormt hämmande för 
kreativiteten” (ibid., 2014, s. 22). 

Eftersom självkritik verkligen har stört mina tidigare kreativa processer utgår jag ifrån att jag 
kommer behöva kämpa mot den även i arbetet med låtarna till den här uppsatsen. May (1975) 
kallar konstnären för rebell och skriver att skapandet är en ” … aktiv strid med 
gudarna” (ibid,. s. 27). Han drar paralleller till gamla kulturhistoriska myter som ger en bild 
av hur människor ur ett moraliskt perspektiv sett på skapande och han tar också upp hur 
samhällen politiskt har velat påverka konstnärer. Han resonerar kring hur synen på konstnären 
varit genom historien och pekar på att konstnärer kan uppleva att skapandet ger skuldkänslor.  
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1.1.2. Kreativitet och ramar 

”Kreativiteten uppstår ur spänningen mellan spontanitet och begränsningar…” (May, 1975, s. 
109).  

Sigeman (2016) undersöker hur lärare kan arbeta med låtskrivande med elever som saknar 
tidigare erfarenheter i ämnet. Resultatet av hennes studie antyder att ramar av olika slag är 
gynnsamma för att eleverna ska komma igång med sina kreativa processer. I sina intervjuer 
med två musikpedagoger, båda med erfarenheter av att lära ut låtskrivande, framkommer att 
båda två anser att ramar och begränsningar är viktiga för att eleverna ska komma igång 
(Sigeman, 2016). 

Frågan om ramar som katalysator för kreativa processer lyfts också i Lathund för låtskrivare 
av Hillered (2013). I det första kapitlet finns övningar tänkta att hjälpa läsaren att bli mer 
kreativ och det går att hitta olika ramar bland dessa övningar. Exempel på sådana ramar är 
tidsbegränsning, begränsning i mängd (exempelvis att skriva en dikt som är ett särskilt antal 
rader lång) och begränsning i antalet ackord som får användas i en musikalisk övning. Som en 
kommentar till en av övningarna i boken skriver Hillered: ”Tidsbegränsa gärna den här 
uppgiften om den känns svår. Sätt en klocka på tio minuter för varje övning” (Hillered, 2013, 
s. 34). Övningen innehåller alltså ramar för att sporra kreativiteten och läsaren ges tipset att 
sätta upp ytterligare ramar om det är svårt att komma igång med övningen.  

En annan möjlig fördel med tidsbegränsning lyfts av Budny (2014). Han finner i sin studie att 
hårt arbete är något av det viktigaste som ska till för att skriva låtar och att tidspress i form av 
deadlines kan hjälpa låtskrivare att arbeta hårt. 

De arbetspass då jag har gått in för att skapa helt utan begränsningar är det ur en synvinkel 
helt omöjligt. Att jag har benämnt det som att jag ska skriva låtar och inte komponera stycken 
kan förstås som en genremässig typ av begränsning, ram eller åtminstone utgångspunkt för 
kreativt arbete. Jag kan inte heller jobba med en och samma låt i flera hundra timmar eller 
skriva musik med musikaliska verktyg som jag inte har tillgång till.  

1.2.Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka om, och i så fall hur, olika ramar kan påverka kreativa 
processer. Jag hoppas hitta arbetssätt som passar mig när det kommer till att skriva låtar. 
Vidare vill jag i mitt kommande yrke som musiklärare kunna bidra med kunskap baserad på 
egna erfarenheter till mina elever gällande kreativa processer inom låtskrivande. 
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För att nå syftet har jag ställt mig följande forskningsfråga: Hur påverkar ramar min kreativa 
process inom låtskrivande? 

2. Metod 

Jag har skrivit låtar med olika ramar och begränsningar för att se om, och i så fall hur, de 
påverkar min kreativa process. Dessutom har jag parallellt skrivit låtar helt utan sådana 
begränsningar för att kunna hitta skillnader mellan att jobba inom ramar och inte. Efter varje 
genomfört pass har jag skrivit loggbok för att sedan kunna granska hur mina arbetspass har 
fungerat. Metoden liknar den som Koverman (2018) använder, där han undersöker hur han 
jobbar kreativt under tidspress samt med begränsade resurser i form av vilka instrument han 
får använda. Han använder loggboksskrivande för att kunna analysera sina kreativa processer.  

I detta kapitel redogör jag för mina arbetsmetoder i den kreativa processen samt för hur 
loggboken utformats och analyserats. 

2.1.Den kreativa processen 

Jag valde att skriva tre låtar där jag i förväg satte upp tydliga ramar innan jag började arbetet 
med att skriva dem. Ramarna valdes ut med tanken att de skulle påverka mig på olika sätt i 
den kreativa processen. Därför berör de både musikaliska element som harmonik, taktart och 
tempo men också textinnehåll och i ett fall hur lång tid skapandet av låten fick ta. 

Utöver de tre låtarna jag jobbat med inom särskilda ramar har jag arbetat med två låtar utan 
några på förhand uppsatta ramar. Det gjorde jag för att kunna jämföra mina upplevelser av att 
skriva låtar med och utan ramar.  

Gemensamt för samtliga arbetspass är att jag haft tillgång till gitarr, som är det instrument jag 
behärskar bäst, samt ett akustiskt eller digitalt piano. I vissa fall har jag haft tillgång till elbas. 
Oftast har jag suttit i övningsrum eller inspelningsstudior på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm men ibland också hemma i min lägenhet. Jag har alltid haft möjlighet att spela in 
mina idéer direkt, antingen i en dator med relativt avancerad utrustning eller med min bärbara 
dators eller mobiltelefons respektive inbyggda mikrofoner. 

Det bör nämnas att alla låtar inte är helt färdiga. Av de tre låtarna som är skrivna med ramar är 
det en av dem, låt 3 – Hollywood, som saknar text till en av sina tre verser. Dessutom 
innehåller den ett soloparti som saknar själva solot även om ackorden finns där. Jag ser 
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tidsbrist som hela anledningen till detta och tror att jag kan färdigställa den låten utan större 
ansträngning så snart jag får tid. Däremot är låt 4 – Obetitlad, vars process jag inte satte upp 
några ramar kring, inte alls färdig. Där saknas delar av både text, melodi och ackord. Även 
om låtarna inte är helt färdiga anser jag att den kreativa processen är värd att analysera. Att 
någon eller några låtar inte är färdiga kanske i sig kan vara tecken på hur ramar påverkar min 
kreativa process. 

2.1.1. Låt 1 – Kommer du aldrig tillbaks? 

- Tidsram 

Kommer du aldrig tillbaks? skrevs under förutsättning att den skulle komma till mellan kl. 
09.00 och 18.00 under en och samma dag. Inga övriga ramar sattes på förhand upp, varken 
musikaliskt eller textmässigt.  

2.1.2. Låt 2 – Det är inte över förrns det är över 

- Ramar kring textens innehåll 

- Ramar kring arbetsordning 

- Ramar kring harmoniskt innehåll 

I arbetet med Det är inte över förrns det är över hade jag ramar för vad låten skulle handla 
om. Jag kom fram till att den skulle handla om ett uppbrott som jag kände är ett tema som kan 
tolkas på många olika sätt.  

Jag har tidigare haft svårigheter med att skriva text till musikaliska idéer jag fått och ville 
därför prova att arbeta i omvänd ordning. Texten skulle alltså skrivas färdigt innan jag började 
med musiken. Utöver detta bestämde jag mig för att låten ska innehålla en bordun . Denna låt 1

blev den som skrevs med flest ramar. 

2.1.3. Låt 3 – Hollywood 
- Ramar kring taktart 

- Ramar kring tempo 

- Ramar kring låtens titel 

 En ton som ackompanjerar en melodi utan att förändras i tonhöjd. 1

!  6



Låt 3 bestämde jag skulle gå i fyra fjärdedelstakt i 170 bpm . Den här låten hade också en ram 2

att förhålla sig till textmässigt, nämligen att titeln skulle vara Hollywood.  

2.1.4. Låt 4 och 5 – Obetitlad och Vaknar till igen 

Inför arbetet med de här två låtarna satte jag inte upp några särskilda ramar.  

2.2.Loggbok 
I loggboken valde jag att ha ett antal frågor att besvara samt ha en rubrik för övriga 
observationer. Under den var tanken att jag skulle skriva ned övriga tankar och/eller känslor 
om jag hade några. Dessa är rubrikerna i min loggbok:

• Vad gjorde jag?
• Vad gick bra?
• Vad gick mindre bra?
• Övriga observationer

Rubrikerna är konstruerade efter att jag läst Det värderande ögat (Bjørndal, 2005). 

Min loggbok liknar i sin struktur det som Bjørndal (2005) kallar för en ” … beskrivande, 
tolkande och reflekterande loggbok” (ibid., s. 64).  Den här strukturen skulle ge mig möjlighet 
att skönja mönster bland mina anteckningar och underlätta min förståelse för min kreativa 
process och hur den påverkats av de olika ramarna. Samtidigt ville jag ge utrymme för 
eventuella mönster och tankar som jag inte kunde vara förberedd på. 

Loggboken analyserades först efter det kreativa arbetets slut för att så långt det var möjligt 
främja att ramarna jag satte upp var det som påverkade processen snarare än mina analyser. 
Det går att se det som att varje ram skulle ”få samma chans” att påverka låtskrivandet. 

Analysen utfördes genom att jag läste igenom loggboksanteckningarna tillhörande varje låt 
och dessutom läste jag hela loggboken från början till slut flera gånger. Bjørndal (2005) menar 
att det är omöjligt att göra en analys utan att vissa faktorer förbises. Vilka faktorer jag anser 
vara relevanta framgår i hur min loggbok konstruerats och genom att läsa igenom den flera 
gånger försökte jag också hitta generella mönster i mitt arbetssätt. 

 Taktslag per minut (engelska: beats per minute). En enhet för att mäta tempot i musik.2
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3. Resultat 

Efter analys av mina loggboksanteckningar presenteras i det här avsnittet resultatet av min 
undersökning. Varje låt eller påbörjad låt får en egen rubrik under vilken processen som lett 
fram till den aktuella låten presenteras.  

Jag har inte skrivit färdigt någon låt utan att ha minst en annan påbörjad. Rubrikerna är alltså 
inte på något vis sorterade i kronologisk ordning.  

3.1.Låt 1 – Kommer du aldrig tillbaks? 
Kommer du aldrig tillbaks? är den låt som kom till under tidspress. Poängen var att skriva 
färdigt text, melodi och ackord under en och samma arbetsdag mellan kl. 09.00 och 18.00. Jag 
hade bokat ett övningsrum i skolan med piano och förstärkare och tog med mig elgitarr och 
elbas för att kunna vända mig till flera olika instrument för inspiration om så skulle behövas. 
Jag hade också med mig datorn och förberedde den för att kunna spela in mina idéer.  

Den kreativa processen började egentligen lite tidigare än vad jag hade tänkt. Medan jag 
kopplade in min gitarr i förstärkaren hade jag mina hörlurar i öronen och musik spelades 
genom musiktjänsten Spotify. Jag hade tidigare startat en spellista innehållande musik som 
Spotify valt åt mig, med musik som var populär under mina tonår. Just när jag fick ljud i 
gitarren spelades låten Can’t Stop (Flea, Frusciante, Kiedis & Smith, 2002) av bandet Red Hot 
Chili Peppers, en låt jag spelat många gånger på gitarr vilket gjorde att jag enkelt kunde spela 
till låten medan jag ställde in ett ljud jag tyckte om på förstärkaren. De avslutande tonerna i 
det riff som spelas om och om igen i den låten är tonerna c och e1. Samma toner blev 
startpunkten i arbetet med min låt varifrån jag skrev en kompfigur på gitarren som blev 
grunden till min vers. 

När ackorden i versen var på plats spelade jag dem om och om igen och sjöng till, dock utan 
någon text. Ibland kom ljud som liknade ord men jag fokuserade mest på att hitta en melodi 
jag tyckte om ihop med ackorden. Dessutom hade jag hela tiden i tankarna att det kunde vara 
smart att skriva färdigt musiken på förmiddagen för att sedan under det längre 
eftermiddagspasset kunna fokusera på texten. Detta efter att under tidigare arbetspass ha lärt 
mig att jag tyckte det var svårt att skriva text. 

När versen var klar gick jag vidare för att skriva en refräng som jag ville skulle skilja sig 
något harmoniskt från versen. Låten skrevs i tonarten G dur men utan att ackordet G 
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förekommit alls i versen. För omväxlingens skull beslutade jag att refrängen skulle börja på G 
och byggde sedan vidare därifrån.  

Under hela arbetsprocessen och kanske särskilt under det kortare förmiddagspasset kände jag 
verkligen av tidspressen. Jag tänkte under arbetets gång på att jag flera gånger fattade beslut 
för att komma vidare, beslut som säkerligen tagit längre tid och kanske blivit annorlunda om 
jag inte haft någon tidspress.  

Snart märkte jag att jag ville ha ytterligare en musikaliskt unik del i låten och jag bestämde 
mig för att skriva ett stick , tänkt att placeras mellan den näst sista och sista refrängen. Här 3

bestämde jag mig för att välja ett ackord som inte hör till tonarten. Sticket fick börja på ett 
Fmaj7. För att ännu mer bryta av mot resten av låten bestämde jag att sticket inte skulle 
innehålla någon text utan en melodi som skulle kunna spelas på t. ex. gitarr eller synt. 

Att skriva texten sparade jag alltså till eftermiddagen. Det första jag gjorde under 
eftermiddagspasset var dock inte att jobba med texten utan jag spelade in gitarr i 
inspelningsprogrammet Logic (jag hade bokat en inspelningsstudio till eftermiddagspasset) 
för att kunna sjunga utan att behöva spela samtidigt. Dessutom går det då att sätta utvalda 
delar av låten på loop så de spelas om och om igen, vilket jag tänkte kunde underlätta då jag 
ville skriva text och prova att sjunga om vartannat. 

När jag väl började jobba med texten var det kämpigt att få fram något. Dock lyssnade jag 
under den här perioden väldigt mycket på Markus Krunegårds album I huvet på en idiot, i en 
bar, på en ö, i ett hav, på en ö, i en bar, i huvet på en idiot (Krunegård, 2018). Där finns låten 
Trointeduärnåt City (ibid., 2018) som jag tolkar som en skildring av hans hemstad 
Norrköping. Jag bestämde mig för att skriva om hur det kan kännas att besöka sin hemstad 
efter att ha flyttat till en större stad. 

3.2.Låt 2 – Det är inte över förrns det är över 
Ramarna för den här låtens kreativa process var att texten skulle skrivas färdigt först och 
handla om ett uppbrott samt att den skulle innehålla en bordun.  

Jag preciserade för mig själv så fort arbetspasset började att uppbrott i det här fallet skulle 
syfta på att göra slut med någon och bestämde att jag skulle skriva ur förstapersonsperspektiv 
om hur svårt livet kan vara efter att ha gjort slut med någon och om hur det kan vara att 

 En i populärmusik ofta kontrasterande musikalisk del.3
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försöka hitta tillbaka till att må bra igen efteråt. Efter en stund började jag dock skriva ned lite 
mer generella fraser på temat utan att reflektera över det förrän efteråt. ”Det bara blev så”, 
skriver jag i loggboken. Passet varade i ungefär en timme och jag fick kämpa med att inte 
börja skriva musik till vissa fraser som jag tyckte särskilt mycket om.  
 
Drygt en vecka senare hade jag nästa arbetspass där jag jobbade med den här låten och den 
gången letade jag upp ett antal låtar som verkar handla om uppbrott på olika sätt. Jag hittade 
fem låtar jag tycker om som jag dels tyckte passade temat och som dessutom var skrivna på 
svenska. Eftersom jag ville skriva min text på svenska tänkte jag att det kunde ge mig 
inspiration. Jag läste sedan igenom de utvalda texterna och funderade över deras innehåll och 
struktur. De fem låtarna jag valde är: Markus Krunegårds Så också i Finspång (Krunegård, 
2018), Nadja Evelinas Har du glömt mig än? (Olofsson, 2017), Veronica Maggios Snälla bli 
min (Maggio & Walz, 2011) samt Bo Kaspers Orkesters Snart kommer natten (Sundström, 
Dahl, Schubert, Malmgren, Walz, Nordenström & Östlund, 2012).  

När jag lyssnade på låtarna och läste igenom texterna till dem gjorde jag några observationer. 
Jag noterade att första versen i Så också i Finspång (Krunegård, 2018) omedelbart beskriver 
en tid, en plats och ett skeende vilket jag upplevde som fängslande. När jag studerade Har du 
glömt mig? (Olofsson, 2017) slogs jag av hur fraserna i versen inte rimmar alls. Snälla bli min 
(Maggio & Walz, 2011) upptäckte jag har verser som är nästan identiska i antalet stavelser per 
fras. Däremot sjungs fraserna med lite olika melodi och rytm mellan de respektive verserna. I 
Snart kommer natten (Sundström et al., 2012) tänkte jag på att verserna var väldigt lika 
varandra i rytm och antalet stavelser i orden. Dessutom liknar de varandra textmässigt: varje 
vers börjar med samma text. 

Efter att ha analyserat de fem utvalda låtarna en stund insåg jag att jag hade väldigt många 
olika sätt att jobba på och många olika vinklar att utgå ifrån. För att försöka undvika att köra 
fast bestämde jag mig för att ställa en klocka i min telefon att ringa efter tio minuter. Under 
dessa minuter skulle jag i min dators ordbehandlingsprogram skriva ned all text jag kunde 
komma på. När klockan väl ringde tog jag några minuter till att läsa igenom det jag skrivit, 
eventuellt ändra några fraser och ta lite paus. Den här proceduren upprepade jag tre gånger. 
Efter den tredje gången öppnade jag ett nytt dokument i datorn och kopierade in de fraser jag 
tyckte mest om. Jag flyttade om fraserna tills de hamnade i en ordning jag gillade där några 
fraser fick agera verser, några fick bli bryggor  och några refräng. 4

 Musikalisk del som ofta placeras precis före en refräng i populärmusik.4
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Några dagar senare satte jag musik till texten. Jag skrev på gitarr och valde tonarten G dur. 
Låten skulle innehålla en bordunton och då var min tanke att den av gitarrens strängar som är 
stämd i tonen G skulle kunna fungera som bordun. Det jag kom fram till under det här 
arbetspasset var ackord och melodi till refrängen och bryggorna. Melodin fick baseras på det 
som jag upplevde var textens inneboende rytm. Detta påverkade också att låten fick gå i sex 
åttondelstakt.  

Två veckor senare jobbade jag med en annan låt och kände att jag inte kom någonstans i 
arbetet med den. Då kom jag ihåg att jag inte hade satt musik till verserna på den här låten. 
Här kom ett stort genombrott i processen. Jag bestämde mig för att spela orgel och hittade ett 
ljud jag tyckte om på digitalpianot hemma. När jag spelade ackorden kändes det som om 
orgelljudet bjöd in till att spela ännu lugnare och långsammare än vad jag gjort tidigare när 
jag jobbat med låten. Jag provade att spela i en långsam fyra fjärdedelstakt istället för sex 
åttondelstakt och den nya taktarten, och inte minst tempot, gjorde att det var lättare att hitta en 
melodi till texten i versen. Jag upplevde det som att texten fick ta mer plats och fick en annan 
tyngd i och med att jag sjöng den långsammare och med längre pauser.  

3.3.Låt 3 – Hollywood 
När jag började jobba med den här låten befann jag mig i en replokal utanför skolan. Lokalen 
var utrustad med trummor, basar, gitarrer, förstärkare och högtalaranläggning.  

Innan jag började spela något instrument eller jobba musikaliskt med låten bestämde jag titeln 
till den. För att få idéer öppnade jag en musiktidning några gånger och satte ned fingret på 
slumpmässigt utvalda platser för att förhoppningsvis få syn på något ord eller någon fras som 
jag kunde tänka mig att ha som låttitel. Ganska tidigt pekade jag på ordet Hollywood och lite i 
brist på andra inspirerande ord eller fraser valde jag det som titel till min låt. 

Den andra kreativa ramen för arbetet med den här låten var att tempot och taktarten skulle 
vara bestämda: fyra fjärdedelstakt och 170 bpm. Jag kopplade in min elgitarr i min förstärkare 
och kopplade min dator till högtalaranläggningen. Jag startade Logic och programmerade en 
bastrumma som spelade på varje taktslag i 170 bpm och började spela gitarr till detta. Jag 
började spela i tonarten C moll och fick fram en kompfigur där låga bastoner och ljusare 
ackordtoner flyttar sig lite åt olika håll. Jag programmerade då en bas i datorn för att lättare 
kunna spela till och höra hur kompfiguren lät. Det tog ganska lång tid och jag insåg att jag var 
onödigt noggrann med att hitta ett basljud jag tyckte om.  

!  11



När jag var nöjd med den första kompfiguren kände jag att den skulle kunna vara låtens vers 
och jag gick vidare och började jobba på en refräng. Jag nynnade för att försöka hitta en 
melodi och provade lite olika ackord tills jag kom fram till en ackordföljd jag gillade ihop 
med mitt nynnande. Jag ville få in ordet Hollywood i refrängen och provade att sjunga det på 
olika sätt för att hitta något som kändes bra.  

Under arbetsprocessen den här dagen blev jag avbruten. En gång öppnades dörren av en 
bekant till mig som skulle hämta några av sina saker i replokalen. Jag kände mig lite avslöjad 
när han kom in, som om jag höll på med något hemligt eller förbjudet. Detta störde min 
kreativa process även efter att han gått ut.  

Nästa gång jag arbetade med Hollywood var ett par dagar senare. Jag spelade då in i datorn, 
lite noggrannare och med bättre ljud, de delar jag dittills skrivit till låten. Den här gången 
jobbade jag inte vidare musikaliskt på något vis, men inspelningen var bra att få gjord för att 
underlätta en kommande arbetsprocess. 

När det blev dags att skriva text till Hollywood kände jag mig upplyft av att ha kämpat fram 
en hel del text till Vaknar till igen. Dessutom hade jag en titel att utgå ifrån. Det skulle dock 
visa sig vara svårare än jag trodde att få fram text. Jag hade nämligen sjungit ordet Hollywood  
i refrängens första rad och sjungit ungefär: Om du trodde att det här var Hollywood… Detta 
försvårade nästan arbetet för mig. Jag försökte förstå vad frasen kunde betyda och sedan 
skriva mer text utifrån det, men inte förrän jag bestämde mig för att sluta tänka på den idén 
kunde jag verkligen börja koncentrera mig på vad låten skulle handla om. 

Det var en delvis jobbig och lång process att skriva texten till den här låten och ännu saknas 
texten till en vers. Den del av processen som var lång och jobbig var dock den precis i början. 
Ett stort genombrott för mig som textförfattare upplever jag skedde när jag i arbetet med 
versen till den här låten bestämde att jag kan göra precis som jag vill. Det behöver inte rimma 
och det behöver inte vara kort och slagkraftigt. Det kan vara långt, fragmentariskt och precis 
som jag känner för i stunden. Denna insikt resulterade i någon typ av inspiration som gjorde 
att jag skrev två verser som innehåller ganska mycket text om jag jämför med mina andra 
låtar. Dessutom är jag nöjd med de två verserna. Eftersom jag hade musiken inspelad kunde 
jag sjunga till inspelningen och fokusera mer på sången. Jag upplever det som att melodi, 
rytm och text värderades lika högt av mig i den här processen och att det gav ett gott resultat. 
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3.4.Låt 4 – Obetitlad 
Obetitlad är en av de två låtar jag jobbade med utan några på förhand uppsatta ramar. Det är 
också den låt jag började jobba med först av de fem jag behandlar i den här uppsatsen och 
trots att det är den låt jag lagt flest arbetstimmar på är det den jag tycker minst om av de jag 
har jobbat med. Dessutom är den minst färdig av alla fem låtarna. 
 
Under de flesta arbetspass jag jobbade med Obetitlad satt jag i ett inspelningsrum i skolan och 
vid flera tillfällen gjorde jag ganska stora musikaliska förändringar. Jag tog bort eller bytte ut 
instrument som spelade dittills för låten signifikativa stämmor eller ändrade tonart eller 
tempo. Det syns tydligt i min loggbok att jag var väldigt ineffektiv i arbetet med Obetitlad 
jämfört med hur jag jobbade med de andra låtarna. Jag verkar till exempel ha lagt mycket tid 
på att arrangera delar av låten innan hela låten varit färdig. Dessutom blir det tydligt att jag 
inte riktigt verkat veta ungefär hur jag vill att låten ska vara. I loggboken skriver jag att jag ” 
… varje gång jag sitter och jobbar ändrar riktning ganska drastiskt”.  

3.5.Låt 5 – Vaknar till igen  
Vaknar till igen är den andra låten jag jobbade med utan att ha satt upp några ramar på 
förhand. Något som bidrog till att Vaknar till igen kom till var att jag hade sett ett videoklipp 
av en intervju. Klippet är hämtat ur TV-programmet The Dick Cavett Show (1974) och den 
som intervjuas är låtskrivaren Paul Simon som pratar om hur han resonerar när han skriver 
musik. Han spelar och sjunger något som då inte är en helt färdig låt. När han har spelat och 
sjungit så långt han har kommit i arbetet med låten stannar han upp och pratar om vilka 
alternativ han anser sig ha för att komma vidare med låten. Det han spelar är delar av det som 
senare blev låten Still Crazy After All These Years (Simon, 1975). Jag inspirerades av det som 
kan kallas versen på den låten. Jag skrev en vers på gitarr som likt Still Crazy After All These 
Years (ibid,. 1975) består av ett antal takter musik som jag upplever agerar nästan som en 
enda lång fras. I Vaknar till igen skulle jag efter versens första åtta takter kunnat upprepa 
samma ackord igen och det är troligt att jag hade gjort det om jag inte sett den här intervjun. 
Istället blev jag inspirerad att skriva åtta nya takter så versen mer blir en 16 takter lång period 
istället för två åtta takter långa perioder efter varandra. 

I intervjun pratar Paul Simon dessutom om toner han dittills inte använt i låten och därför vill 
använda i en kommande del. Detta inspirerade mig till att refrängen i min låt skulle gå i en 
annan tonart än versen. 
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När jag väl hade musiken till versen och refrängen klar tänkte jag att det skulle kunna passa 
med en låtform som jag inte har jobbat med tidigare under det här projektet. Jag kom att tänka 
på AABA-form som jag vet att många låtar, åtminstone under 1900-talet, utgörs av. Jag tänkte 
att A skulle kunna vara versen i min låt och B refrängen. Jag hittade webbsidan https://
www.dummies.com/art-center/music/singing/exploring-the-aaba-form-in-songwriting/ och 
läste på om AABA-formen och kom till slut fram till att AABABA skulle kunna fungera fint 
för min låt, där den andra B-delen skulle kunna vara instrumental, precis som i The Long And 
Winding Road (Lennon & McCartney, 2003). Under samma arbetspass bestämde jag att texten 
i min låt skulle vara på temat besvikelse. 

Författandet av texten till Vaknar till igen spreds ut över tre olika arbetspass som inföll på 
olika dagar. Jag kämpade mot min egen inre kritiker under delar av den processen och det 
som fick mig att inte ge upp var tanken på att ingen textförfattare kan skapa den perfekta 
texten till varje låt.  

3.6.Resultatsammanfattning 
Resultatet av det här arbetet blev fem mer eller mindre färdiga låtar. Det har många gånger 
varit lockande att ge upp när arbetet stått helt stilla. Tidigt under processen kunde tankar på att 
min uppsats måste bli färdig få mig att fortsätta. När jag senare var rikare på erfarenhet kunde 
jag hitta styrkan att fortsätta genom att tänka tillbaka på när jag lyckats med andra låtar. Detta 
tolkar jag som att övning gav både färdighet och självförtroende. 

Att bestämma att texten skulle bli klar först påverkade mig på olika sätt i olika skeden av 
processen. När jag skulle skriva texten till Det är inte över förrns det är över var det precis 
som jag förväntat mig svårt att skriva en text som jag inte var allt för missnöjd med. Däremot 
var det oväntat svårt att låta bli att börja nynna på melodier till fraser jag tyckte om och börja 
fundera på hur musiken skulle kunna låta. Desto skönare var det dock senare när jag väl fick 
fokusera på musiken och dessutom komponera den till en text som jag jobbat hårt med. Jag 
tror dock det hade tagit längre tid att komma igång om jag inte haft något tema att förhålla 
mig till. 

De övriga ramarna fungerade allihop som katalysatorer för den kreativa processen. Att skriva 
en låt med en bordun påverkade valet av tonart och att skriva i ett bestämt tempo och en 
bestämd taktart gav mig också en skön känsla av att ha kommit igång med en ny process. 
Även att skriva under tidspress gjorde att jag satte igång med arbetet direkt. Dessutom bidrog 
tidspressen till att jag inte slutade jobba även då det kändes motigt.  
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När jag inte hade några ramar att förhålla mig till var det i fallet med Obetitlad svårt att jobba 
fokuserat. Jag fastnade i detaljer och ändrade låtens stil gång på gång. En skillnad mellan 
Obetitlad och Vaknar till igen som inte heller hade några ramar uppsatta var att jag i arbetet 
med Vaknar till igen tidigt i processen hade inspiration av Paul Simons tankar kring 
komposition som på ett sätt fungerade som en ram eller åtminstone en riktning för arbetet 
med min låt. Jag hade en vilja att skriva låten och ett intresse av att försöka skriva den på ett 
särskilt sätt. Den här typen av riktning saknades helt i arbetet med Obetitlad. 

4. Diskussion 

Min metod för att undersöka hur ramar kan påverka kreativa processer kan ifrågasättas. 
Obetitlad jobbade jag relativt länge med innan jag började med någon annan låt, därefter hade 
jag alltid minst ett par låtar igång parallellt. Det går att argumentera för att arbetet med 
Obetitlad gavs betydligt sämre förutsättningar än arbetet med de övriga låtarna eftersom jag 
var så pass oerfaren inom låtskrivande under stora delar av tiden jag jobbade med Obetitlad.  

I arbetet med den här uppsatsen har jag lärt mig mycket om hur ramar kan hjälpa mig i min 
kreativa process. När jag hade begränsat med tid för att skriva en låt gjorde det att jag 
tvingades fatta beslut fortare än vad som i stunden kändes bekvämt. Man kan säga att jag 
tvingade mig själv att färdigställa en låt. Det här tror jag var en nyttig erfarenhet för mig 
eftersom jag tidigare inte har skrivit färdigt särskilt många låtar. En tanke jag hade innan jag 
provade att skriva under just tidspress var att snabba beslut kanske skulle påverka låtens 
kvalitet negativt och att hela arbetsdagen därför skulle kännas meningslös. Snarare fick jag 
uppleva egenvärdet det kan ha att överhuvudtaget skriva en låt. Det är en upplevelse som 
bland annat självkritik tidigare satt stopp för men likt Koverman (2018) och Hansson (2013) 
kunde jag hantera negativa tankar lättare när jag hade tidspress. I egenskap av någon som nu 
prövar sina vingar som låtskrivare vill jag påstå att den positiva känslan av att ha lyckats 
skriva färdigt en låt kan vara så stark att den egna bedömningen av låtens kvalitet blir av 
underordnad betydelse. 

Något jag tidigare tyckt har varit svårt, eller som jag åtminstone dragit mig för, är att skriva 
texter. I fallet med samtliga låtar jag skrivit i samband med den här uppsatsen, undantaget 
arbetet med Det är inte över förrns det är över då jag satte som ram att skriva texten först, har 
jag börjat med att skriva musiken innan jag haft någon text. Detta för att musiken känts som 
det minst ångestladdade av de två. Nu har det blivit tydligt för mig att ramar kan underlätta 
mitt arbete med att skriva text. När jag exempelvis skulle skriva texten till Det är inte över 
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förrns det är över kändes det skönt att ha en idé om ett tema för texten eftersom det gjorde att 
arbetet kunde komma igång direkt. När jag sedan körde fast satte jag upp ytterligare ramar i 
form av tidsbegränsningar för att komma vidare i arbetet. Det här är ett exempel på att det 
som Hillered (2013) tar upp gällande att sätta upp tidsramar för att komma vidare när en 
uppgift känns svår kan fungera för mig i praktiken. Tidsramen upptäckte jag alltså kunde 
påverka mig under hela den kreativa processen på ett sätt som de andra ramarna inte alltid 
kunde.  

Avsaknaden av tidsramar tror jag också kan ha betydelse i min kreativa process. Den stora 
tillgången på tid påverkade mig troligtvis i arbetet med Obetitlad. Känslan av att inte alls ha 
bråttom kan ha bidragit till att jag jobbade lite mindre fokuserat och långsammare med den än 
med exempelvis Kommer du aldrig tillbaks? och Det är inte över förrns det är över. 

En annan insikt jag fått är att jag hellre skriver mycket text och sedan sållar bort sådant jag 
inte gillar, eller skriver färdigt en låt eller del av en låt relativt snabbt och sedan ändrar i den 
snarare än att övertänka varje ord eller ackord och riskera att inte få något skrivet.  

Obetitlad var som sagt den låten jag hade svårast att färdigställa. När jag läser mina 
loggböcker ser jag att jag tänkt att inspelningsutrustningen i rummet jag befunnit mig i skulle 
vara en orsak till att Obetitlad inte blivit färdig och att många av de timmar jag jobbat med 
den varit ineffektiva. Min tanke har varit att detta distraherat mig till att göra annat än att 
fokusera på låtens kärna: melodi, ackord etc. Nu tänker jag snarare att det berodde på en 
ovana eller otrygghet i att lita på min musikaliska intuition. Obetitlad genomgick många stora 
förändringar och jag tror det beror på att jag tänkte väldigt mycket på vad andra skulle kunna 
tycka om den. Till exempel ändrade jag låtens form flera gånger för att jag var rädd att den 
skulle uppfattas som tråkig eller tjatig och jag tittade mer på den klocka i datorn som visar hur 
lång låten är snarare än att själv prova att spela, lyssna och reflektera kring vad jag själv 
tycker. Jag reflekterade över det här beteendet mer allt eftersom jag jobbade med fler låtar och 
upptäckte snart att det underlättade min kreativa process om jag lyssnade mer till min egen 
intuition och smak och mindre till tankarna kring vad andra skulle kunna tycka om den 
färdiga låten. Att den insikten behövde tid och erfarenhet för att komma till mig tror jag inte 
är någon slump. Det faktum att jag i princip tvingade mig själv att färdigställa musik och text 
inom olika ramar byggde en vana och en grund till det självförtroende som krävs för att jag 
ska kunna fokusera mer på glädjen i skrivandet och mindre på vad andra eventuellt ska tycka 
om det jag skapar.  

Jag upplevde att det var skönt att jobba med flera låtar parallellt. Om jag körde fast med en låt 
kunde jag gå vidare till en annan och förhoppningsvis lyckas bättre med den. Den största 
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anledningen till att jag uppskattade att ha flera låtprojekt igång samtidigt var dock att inte 
behöva sluta för stunden eller börja på något helt nytt om jag kände att det gick väldigt trögt 
med en låt. På så sätt kunde jag alltid fortsätta öva mig i att skriva låtar. Just att jag verkar bli 
bättre på att skriva låtar ju mer erfarenhet jag får är den största lärdomen jag drar av min 
undersökning. Detta är något som stämmer överens med det Budny (2014) får höra i sina 
intervjuer med låtskrivare: att övning ger färdighet. Dessutom kunde jag genom att 
återkomma till arbetet med en låt efter att inte ha jobbat med den på en eller flera dagar få nya 
idéer eller tankar kring den. Det här liknar Kovermans (2018) idé om att låta en låt vila ett tag 
kan göra det lättare att bedöma låtens kvalitet. 

En aspekt jag inte var beredd på var min egen sårbarhet i den kreativa processen. De flesta 
arbetspassen jag genomförde skedde i väl ljudisolerade rum och jag blev sällan störd men 
under två av passen var det annorlunda. Vid ett tillfälle försökte jag jobba hemifrån utan att 
vara ensam hemma. Jag blev avbruten flera gånger och märkte att det var svårt att hitta 
koncentrationen igen efter varje gång det skett, detta trots att jag visste att det inte var möjligt 
för mig att vara helt okontaktbar. En annan gång blev jag totalt överraskad av att dörren 
öppnades och jag blev så skakad av detta att det tog en lång stund för mig att komma igång 
med skrivandet igen. Jag ser detta som ett tecken på att min kreativa process är ganska skör 
och jag kan förstå och hålla med om Mays (1975) uppfattning att skapandet ger konstnären 
skuldkänslor, åtminstone till den grad att jag känner mig avslöjad när jag plötsligt blir 
avbruten i en kreativ process.

I framtiden kommer jag ta med mig insikten att det är roligare, enklare och blir bättre när jag 
skriver låtar om jag inte tänker för mycket på vad andra ska tycka. Det var svårt för mig att 
leva efter det i början av det här arbetet och det är det fortfarande. Men att färdigställa musik 
har hjälpt mig att erkänna mig själv som någon som skriver låtar vilket i sin tur har gjort att 
jag ser fram emot att fortsätta skriva musik och utvecklas inom området. Om jag i framtiden 
har elever som kämpar med sitt eget låtskrivande kommer jag kunna ge dem rådet att skriva 
musik inom ramar för att få igång en kreativ process. Dessutom kan jag då säga att det har 
fungerat för mig när jag varit i samma situation. 

Vidare pedagogiska konsekvenser kan vara att jag tipsar framtida elever om olika ramar för 
att komma vidare i arbetsprocesser som stannat av. Ett exempel kan vara att sätta upp olika 
tidsramar för arbetet. Utöver detta tänker jag att om ramar kan sporra kreativitet inom 
låtskrivande kanske de kan ha en liknande påverkan när det gäller exempelvis musikalisk 
improvisation. Ramar för till exempel vilket tonmaterial, vilka strängar på en gitarr eller vilka 
rytmer som får användas i en improvisationsövning kanske kan främja elevers inlärning.  

!  17



Gällande möjlig vidare forskning skulle jag tycka det var intressant att läsa fler studier som 
liknar min. Eftersom jag har analyserat mig själv och mina subjektiva upplevelser kan jag inte 
dra några generella slutsatser kring hur kreativa processer påverkas av olika ramar. Om det 
dock gjordes ännu fler liknande studier skulle jag få fler resultat att jämföra mitt resultat med. 
Särskilt i pedagogiskt syfte skulle det kunna vara relevant för mig eftersom jag då skulle 
kunna se tillvägagångssätt som fungerar för andra i deras låtskrivande. Jag kan tänka mig att 
ramar påverkar olika personers kreativa processer på olika sätt.   
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