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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka om andra låtskrivares metoder för att skriva musik 
skulle påverka min kreativa process vid komponering. Genom att göra kvalitativa intervjuer 
med två låtskrivare har jag genom en förstudie satt upp olika kriterier för två olika metoder, 
en utifrån var låtskrivare. Två låtar skrevs sedan utifrån dessa metoder och för att kunna 
analysera arbetsprocessen användes en processloggbok. Resultatet av undersökningen visade 
att de begränsningar som uppstod gynnade min kreativa process. Andra faktorer som 
påverkade var flow, självkritik och tidigare erfarenheter.  
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Begreppslista 

Logic Pro X  
Logic Pro X är ett mjukvaruprogram från företaget Apple som man kan använda vid 
inspelning och midiproduktion. Med programmet kan man skriva, spela in, bearbeta, redigera 
och mixa musik.  
 
Kompressor 
En anordning som jämnar ut skillnader i volym på ett ljudspår antingen genom att sänka 
ljudsignalen där de är starka eller öka ljudsignalen där de är låga (White, 2003). 
 
Sidechain 
Sidechain är en del av en kompressor som ”lyssnar” på insignal och triggar igång 
kompressorn på de ställena där insignalen går över det inställda tröskelvärdet (Walther, 2011). 
Denna signal går att manipulera genom att skicka en ljudsignal via en extern sidechain som 
gör att kompressorn reagerar på den istället för insignalen (Walther, 2011).   
 
MIDI 
MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface. Genom MIDI kan man 
skicka information till midimaskiners tongenerator om hur ljudet som den alstrar ska spelas 
upp (Ekström, 1996). 
 
Midi-klaviatur 
Ett klaviatur som man använder för att spela och kontrollera midimaskiner (White, 2003).  
 
Hook 
Ett parti eller del som sätter sig på minnet, till exempel en textrad, ett instrumentalt riff eller 
en sångmelodi (Blume, 2004).  
 
Scrivener 
Ett textbehandlingsprogram skapat av företaget Literature and Latte.  
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1 Inledning 

Min identitet som musiker och artist har präglats av att jag alltid har skrivit egen musik, ända 
sedan jag började musicera på min fritid. Det har lett till att jag alltid har stått inför ett val 
mellan två inriktningar vid mina val av utbildning, antingen sång- och ensembleinriktning 
eller låtskrivningsinriktning. Alla gånger det har skett har jag valt sång och ensemble och 
under senare tid har jag börjat fundera kring mitt låtskrivande. Det faktumet att jag aldrig har 
utbildat mig inom detta område har fått mig att ifrågasätta mig själv som låtskrivare: när jag 
skriver musik, gör jag det på rätt sätt? 

Jag upplevde en period av skrivkramp när jag var i 20-årsåldern och det blev då tydligt att jag 
inte hade några verktyg för att komma igång med skrivandet igen. Så fort jag tänkte att jag 
skulle komponera upplevde jag att jag var ute på djupt vatten och att allting lät ”töntigt” och 
”lökigt”.  

Till slut försvann skrivkrampen men då har andra faktorer kommit in och påverkat mitt 
komponerande. Ett exempel är att jag fått en tidsbegränsning i form av att jag har bokat in ett 
möte med en utomstående producent och låten vi ska jobba med måste vara färdigställd tills 
dess. Detta har fått mig att ifrågasätta mina metoder, eller snarare bristen på dessa. Därför vill 
jag under det här arbetet fördjupa mig inom hantverket låtskrivande och då utforska metoder 
som andra verksamma låtskrivare använder i sitt yrkesliv.  

Mitt sätt att skriva musik har förändrats kontinuerligt under åren. När jag började skriva 
musik satt jag instängd i mitt barndomsrum och tänkte inte direkt på vad jag gjorde. Jag skrev 
mycket på känsla, det som jag tyckte lät bra i stunden, eftersom mina musikteori- och 
gitarrkunskaper var bristfälliga. Ju mer jag har lärt mig om musikteori och musikproduktion, 
desto mer har mina metoder ändrats. De senaste låtarna som jag har skrivit har jag utgått från 
att sitta med ett midiklaviatur och spelat in direkt i Logic Pro X. Det sista jag gör i processen 
är att skriva en text och detta ger mig alltid en form av panik. När texten ska skrivas sitter jag 
och lyssnar på annan musik i något slags sökande efter inspiration och känslan av att ”vara 
klar” har inte infunnit sig på samma sätt som den har gjort förut. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur andra verksamma låtskrivares metoder för att 
skriva musik påverkar min egen kreativa process när jag komponerar. 

 



 3 

2 Bakgrund 

2.1 Kreativitet 
Min upplevelse är att många människor idag kopplar ihop ordet kreativitet med allmän 
kulturutövning. Detta är dock något som är missvisande då kreativitet betyder ”förmåga till 
nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” (nationalencyklopedin). Vygotskij 
(1995) beskriver kreativitet på detta sätt:  
 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting 
nytt oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en 
konstruktion av intellekt eller känslan, en konstruktion som bara existerar 
och ger sig till känna i människans inre. (Vygotskij, 1995, s. 11) 

 
Att vara kreativ betyder alltså att man skapar någonting nytt, oberoende av vilket område man 
verkar inom. Sahlin (2001) beskriver att kreativitet är problemlösning då man bryter mot de 
regler och ramar som finns och skapar nya regler och strategier. Utifrån dessa beskrivningar 
av vad kreativitet är för något så anser jag att det är tydligt att det inte handlar om endast 
kulturutövning utan att det innefattar mycket mer. Om människan inte hade varit kreativ hade 
vi varit bakåtsträvande och bara kunnat ta oss an en framtid som är återskapad. Det är 
kreativiteten som gör oss människor drivna och framtidsinriktade (Vygotskij, 1995).  

Enligt Vygotskij (1995) utför vi människor två olika slags handlingar, oberoende av vad vi 
gör vi för något. Dessa handlingar är den kreativa eller kombinatoriska handlingen och den 
reproduktiva eller återskapande handlingen. Med den kombinatoriska menar han att man 
kombinerar olika erfarenheter till nya kombinationer. Han menar på att den kombinatoriska 
handlingen är grunden för allt skapande.  

Fenyö (1990) definierar kreativitet som när en person skapar något nytt eller originellt och 
som dessutom har ett värde, antingen för en grupp människor eller upphovspersonen i fråga. 
Ibland kan jag personligen uppfatta ordet kreativ som något som är ouppnåeligt och stort i 
skala. Men med Fenyös definition betyder inte det att det kreativa alltid behöver vara något 
som ska ha en betydelse för andra människor utan att det ibland kan vara för en själv i en 
mindre skala.  

Fenyö (1990) poängterar att det kan vara väldigt svårt att definiera vad kreativitet exakt är och 
manar till att det är bästa nog är att man själv får dra en gräns där man personligen anser att 
det passar för tillfället. Jag kommer definiera kreativitet i den här undersökningen som en 
aktivitet då man skapar något nytt, det vill säga skapandet av låtarna.  
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2.2 Begränsningar och kreativitet 

Alla vi människor har olika typer av begränsningar i våra liv. Det är dels de fysiska 
begränsningarna, som till exempel att vi alla ser olika ut eller att vi genom överansträngning 
kan bli sjuka. Det är dels också de metafysiska gränserna, som att vi alla av slump är födda in 
i en viss familj, i ett visst land och i ett visst ögonblick som vi inte kan påverka (May, 2005). 
Vi lever alla med dessa olika slags begränsningar som påverkar alla våra val vi gör och hur vi 
lever våra liv.   

May (2005) ser begränsningar som någonting positivt för kreativiteten. Han tar upp detta 
exempel för att visa på detta: 
 

Gränserna är lika nödvändiga som flodbankarna för floden. Utan 
flodbankarna skulle vattnet svämma ut över jorden, och det skulle inte 
finnas någon flod – det vill säga floden uppstår genom spänningen mellan 
det framströmmande vattnet och flodbankarna. På samma sätt är gränser 
en nödvändig förutsättning för att konsten skall födas. (May, 2005, s. 
109) 

Det May (2005) menar med detta exempel är att genom att något begränsas kan något annat ta 
form. Resonemanget utvecklas sedan med att kreativiteten föds ur spänningen mellan 
begränsningar och spontanitet. Han menar på att begränsningarna tvingar in spontaniteten i de 
former som är nödvändiga för att skaparprodukten ska uppstå. Ur själva kampen mot 
begränsningar och regler uppstår till exempel ett konstverk, en dikt eller en matematisk 
lösning.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det upplevas som om att begränsningar sätts upp av en 
själv eller av ens omgivning. Burnard (2012) beskriver i Musical Creativities in Practices den 
musikaliska kreativiteten på detta sätt:  
 

Like all fields of human creativity, musical creativity arises in and as 
social practices. The field of music involves individuals, institutions, and 
social groupings, both large and small, all of which exist in structural 
relations to each other. These relations determine and reproduce musical 
practices in their multifarious forms. (Burnard, 2012, Chapter 1: 
Conceptions) 

Det som Burnard (2012) tar upp är faktorer som jag tror påverkar en i de kreativa valen man 
gör både positivt och negativt. Alla våra idéer, tankar och sätt att hantera olika situationer har 
ett socialt och interaktivt ursprung (Säljö, 2014). Om detta appliceras på musikaliska genrer 
kan det finnas vissa förväntningar och en viss praxis, till exempel att en klassisk musiker 
spelar ett klassiskt stycke och att en låtskrivare som skriver inom popgenren inte använder sig 
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av avancerade jazzmoduleringar. Min tanke är att eftersom vi människor har en tendens att 
vilja passa in i de sociala konstruktionerna som existerar så är dessa begränsningar alltid med 
oss i de val vi gör eftersom vi har en önskan av att passa in.  

2.3 Flow 
Enligt min mening används ordet ”flow” av många som skapar eller musicerar relativt 
vardagligt. Jag tror att de flesta människor har upplevt flow någon gång i sitt liv men kanske 
aldrig har funderat kring själva fenomenet eller vetat att det är just flow de har fått uppleva. 
Csikszentmihalyi (2003) beskriver fenomenet flow på detta sätt:  
 

… det sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör 
att ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig själv så 
njutbar att man vill fortsätta göra det även om priset är högt, bara för 
glädjen av att göra det. (Csikszentmihalyi, 2003, s. 20) 

Min upplevelse av flow liknar den beskrivning som Csikszentmihalyi ger. När jag upplever 
flow så existerar inte tid och rum på grund av att jag är uppslukad av den aktiviteten jag 
genomför. Det finns inga distraktioner och allting flyter på vilket ger en tillfredsställelse som 
gör att man inte vill avbryta aktiviteten.   

I en föreläsning vid Karolinska Institutet (2017) beskriver Csikszentmihalyi att det finns tre 
villkor för att flow ska infinna sig. Första villkoret är att det måste finnas tydliga mål på 
vägen. Med detta menar han att upplevelsen av flow kräver en stor koncentration på den 
aktivitet som utförs vilket kan uppnås om man har tydliga mål på vägen, det vill säga att 
personen vet exakt vad som ska göras och vilka steg som ska tas. Det andra villkoret är att det 
ges direkt ”feedback” på handlingarna, personen vet på en gång om en gör rätt eller fel. Det 
tredje villkoret är att hitta balansen mellan utmaning och kompetens. Ju mer kunskap en har 
desto mer utmaning måste finnas för att få uppleva flow. Om det är svårt att hitta balansen 
och det inte blir tillräckligt utmanande finns det en stor risk att det blir uttråkande. Om det går 
åt det andra hållet och det blir för utmanande finns det en stor risk att det blir en stressande 
situation och då uteblir också känslan av flow. 

2.4 Skrivkramp och självkritik vid skapande 

Ordet skrivkramp beskrivs i Nationalencyklopedin som ”en form av dystoni, begränsad till 
handen och ibland underarmen, med förhöjd muskelspänning, ofrivillig böjning, vridning”. 
Den skrivkrampen jag menar på i denna undersökning är, som Rose (1984) beskriver i 
Writer’s block: The cognitive dimension, ”an inability to begin or continue writing for reasons 
other than a lack of basic skill or commitment” (s. 3). Känslor som kan kännas igen i detta 
fenomen är ångest, ilska, frustration och förvirring.  
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Rose (1984) tar upp flera anledningar som han ser ligger till grund för skrivkramp och att en 
av dem är att man utvärderar sitt skrivande efter olämpliga kriterier eller kriterier som man 
inte har förstått. Han menar att attityden man har till sitt eget skrivande formas av ens tidigare 
erfarenheter av att utvärdera andras arbete. Man börjar föreställa sig att andra har samma 
kriterier som en själv och utvärderar det egna arbetet efter dessa. Då börjar man själv kritisera 
det egna arbetet efter dessa kriterier, vilket kan orsaka skrivkramp om de är överdrivna och 
felaktiga. 

I Spela Fritt beskriver Nachmanovitch (1990) den inre kritikern som en sträng och straffande 
fadersfigur om man tappar kontrollen över den. Han nämner den också som ett hämmande 
spöke som tycks ställa sig i vägen för skapandet. Nachmanovitch delar upp bedömningar i två 
olika kategorier: konstruktiv och obstruktiv. Han menar på att den konstruktiva bedömningen 
är något som går i samma linje som den kreativa processen och den obstruktiva bedömningen 
går emot den. För den som skapar är det då viktigt att kunna separera dessa två 
bedömningskategorier för att sen kunna utveckla och odla den konstruktiva eftersom den kan 
främja processen.  

Englin (2019) och Koverman (2018) har tagit upp i deras undersökningar att de har lidit av 
självkritik under deras kreativa processer. De båda upplevde att när de jobbade under stress 
eller utifrån tidsbegränsningar kunde de hantera eller ignorera den inre kritikern. Englin tar 
även upp att han vid låtskrivande kopplar ihop sin prestation med sitt egna värde: ”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” (Englin, 2019, s. 3). Detta är något jag känner 
igen mig i och förmodar att detta är ett stort problem som påverkar många som har en önskan 
om att skapa.  

3 Övergripande design 

Arbetets genomförande delas upp i olika delar för att i slutändan mynna ut i skrivandet av två 
olika låtar. Undersökningen består av dessa olika moment:  

- Förstudie: intervju med låtskrivare 

- Analys av intervjuer, forma två olika metoder till att skriva musik 

- Skriva låt nummer 1 

- Skriva låt nummer 2 

- Analysera de loggböcker som har skrivits efter varje sittning 
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3.1 Loggbok 
För att kunna analysera den kreativa processen som uppstod när jag skrev låtarna skrev jag 
loggbok efter varje pass. Efter varje pass använde jag en processloggbok där jag besvarade 
frågorna: 

1. Vad hände? 

2. Vad kände jag? 

3. Vad tar jag med mig till nästa tillfälle? 

Jag valde denna typ av loggbok för att det ska bli tydligt hur den kreativa processen ser ut och 
att jag även får utrymme att reflektera kring den och kring vad jag har lärt mig från varje pass 
(Bjørndal, 2005). Denna loggboksstruktur ger mig möjlighet att se återkommande mönster i 
processen och en inblick i mina subjektiva uppfattningar om varje pass.  

4 Förstudie och design för låtskrivande 

Jag började mitt arbete med att göra en förstudie för att ta reda på hur verksamma låtskrivare 
skriver musik. Detta gjorde jag genom kvalitativa intervjuer. Intervjumetoden jag valde att 
använda var strukturerad, det vill säga att det fanns ett ämne som vi skulle prata om och det 
fanns en struktur på intervjun, och hade en låg grad av standardisering vilket innebär att man 
anpassar intervjun efter informanten och efter själva händelseförloppet i intervjun (Trost, 
2010). Jag ansåg att denna intervjumetod skulle vara gynnsam för min undersökning eftersom 
den skulle underlätta för mig att kunna följa med och plocka upp respondentens tankegångar. 
Trost (2010) menar på att ”följsamhet är A och O under intervjuarbetet” (s. 72) och att man 
ska vara lyhörd för vart respondentens tankegångar tar en under intervjun. 
 
Inför intervjuerna gjorde jag en intervjuguide (bilaga 1) med olika teman som jag uppfattar är 
viktiga inom låtskrivande och som jag ansåg att jag behövde veta för att kunna utforma 
metoder på ett bra sätt. 

Intervjuerna ägde rum på musikhögskolan i ett rum som jag hade bokat i två timmar för att ha 
en god marginal då jag uppskattade att intervjuerna skulle ta en timme att genomföra. Jag 
valde musikhögskolan som plats för intervjuerna för att undvika så många 
distraktionsmoment som möjligt. Jag placerade informanterna på ett sätt så att de inte skulle 
bli distraherade av vad som hände utanför rummet. 
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4.1 Informanter 

Mitt urval av informanter baserades på att jag ville möta två låtskrivare med olika bakgrunder 
och förkunskaper inom låtskrivande. Jag kände till de båda låtskrivarna och visste att de 
skulle passa in i gällande detta. Jag valde att begränsa antalet intervjuer till två eftersom jag 
ansåg att det skulle passa studiens omfattning och tidsbegränsning. Jag skulle kunna få ut 
tillräckligt med information för undersökningen och kunna göra mer ingående tolkningar och 
analyser av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Hade jag intervjuat fler låtskrivare 
skulle inte tiden ha räckt till.  

4.2 Etiska överväganden 
Under intervjuarbetet har jag följt de etiska forskningsreglerna kring informerat samtycke 
(CODEX, 2019). Vid den första kontakten med informanterna informerade jag dem om syftet 
med undersökningen och vad deras intervjuer hade för funktion i undersökningen. Innan 
intervjun informerade jag även om hur min undersökning skulle gå till, vilka metoder jag 
skulle använda och att de när som helst fick avbryta intervjun om de önskade det. 

Informanterna informerades även vid första kontakten att de skulle vara anonyma i arbetet. 
Jag ansåg att det inte var nödvändigt att nämna dem vid namn eftersom den informationen 
inte var väsentlig för undersökningens resultat. Vid presentation av informanterna har jag valt 
att avidentifiera informanterna till den grad att det endast kommer fram information som 
behövs för analys och förståelse (Trost, 2010). 

4.3 Design för låtskrivande 
Efter transkribering och analys av intervjuerna utformades två olika metoder utifrån 
låtskrivarnas metoder att skriva musik. Nedan följer en kort presentation av informanterna och 
sedan resultatet av intervjuerna och även de kriterier jag satte upp utifrån resultaten. 
Resultatet från intervjuerna delas in i olika teman ungefär på samma sätt som i intervjuguiden. 

4.3.1 Textmetoden - Informant 1 

20+, bosatt i mellansverige. Informant 1 började skriva musik under gymnasiet när hen deltog 
i ett låtskrivarprojekt. Hen har efter detta gått en yrkesutbildning inom låtskrivande och även 
gått en kurs i kreativt skrivande på högskola. Idag går hen en språkrelaterad utbildning på en 
högskola och skriver musik till sitt eget artistprojekt. 
 
”Komma igång” och text 
Något som Informant 1 snabbt kommer in på under intervjun är att det är viktigt att ha ett 
”safespace”, det vill säga att kunna skriva i lugn och ro utan att känna att någon kan höra en.  
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Därför har det blivit att hen ofta skriver i sitt hem under varierande tider för att slippa känna 
sig iakttagen.  
 
Informant 1 beskriver att hens skrivprocess har förändrats mycket under tidens gång och att 
det kan variera. Ibland blir det att Informant 1 skriver på ren intuition, men under senare tid 
har hen börjat att ”gräva” aktivt efter olika teman och erfarenheter att skriva om. Texten 
kommer oftast först och melodin får sedan bestämmas utifrån hur texten blir. Hen samlar 
olika text-idéer i olika skrivdokument och ser om idéerna passar vid ett piano. Texten skrivs i 
textbehandlingsprogrammet Scrivener där hen kan sortera upp sina idéer och färdiga texter 
eftersom man kan ha flera texter i samma dokument. Det som ligger som grund i 
textförfattandet är att texterna kommer från egna erfarenheter och känslor. Informant 1 går 
ofta in och analyserar texterna för att se att det som hen vill ha sagt kommer fram och om det 
går att förstå handlingen.  
 
Melodi och ackord 
När vi kommer in på temat melodi och ackord poängterar Informant 1 att hen inte är särskilt 
teoretiskt skolad och brukar därför ofta gå på vad som ”känns bra” i stunden. Ibland kan det 
vara att hen vill ändra melodin men då brukar det bli att hen tänker om melodin ska ”ligga 
högt eller lågt”.  
 
Skrivkramp 
När vi kom in på frågan om skrivkramp och om Informant 1 har några strategier för att 
komma runt detta visade det sig att hen hade problem med detta precis då. Hen pratade då om 
funderingar kring att försöka jobba sig aktivt runt detta på olika sätt. En tanke som hade dykt 
upp var att ta en paus från det vardagliga musiklyssnandet och då utsätta sig själv för mer 
tystnad. Ett annat sätt var att börja skriva dagbok varje dag eftersom hen tänkte att det är 
lättare att skriva musik om det är något man gör regelbundet, att man inte behöver börja från 
noll varje gång man sätter sig för att skriva.  

Kriterier 
Utifrån denna intervju har jag valt ut dessa kriterier/ramar för den första metoden - 
Textmetoden 

• Texten skrivs först och har största fokus i låten 

• Låten ska skrivas hemma under dagtid då jag är ensam i hemmet och inte kommer känna att 
jag stör mina grannar 

• Låten ska skrivas vid ett piano 

• Texten ska handla om en händelse ur mitt liv 
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• En tydlig röd tråd ska finnas i texten 

• Teoretisk analys får ej förkomma utan får bara gå utifrån min intuition 

• Texten ska skrivas i textbehandlingsprogrammet Scrivener 

• Jag får spela in låten via röstmemo i mobiltelefon för att kunna lyssna utanför 
skrivtillfällena 

• Under denna period ska jag skriva dagbok varje dag och inte lyssna på musik i min vardag 

4.3.2 Helhetsmetoden - Informant 2 

25+, bosatt i mellansverige. Informant 2 började skriva musik när hen var ca 10 år gammal 
och började skriva i olika bandkonstellationer under gymnasiet. Hen har studerat på en 
musikproduktionsutbildning på en musikhögskola och en låtskrivarutbildning på en 
folkhögskola. Idag arbetar hen som resurs på en skola och som frilansmusiker. Hen skriver 
musik till eget artistprojekt och tillsammans med andra till ett band. 

”Komma igång”, melodi och ackord 
Informant 2 skriver alltid i sin replokal där alla de instrument som kan tänkas behövas finns 
och även inspelningsmöjlighet. Informant 2 beskriver att skrivprocessen börjar utifrån ett 
instrument som spelas in i Logic Pro X och byggs sedan vidare därifrån. Hen tycker att det är 
mer lustfyllt att skriva framför Logic Pro X eftersom hen då kan jobba med arrangeringen från 
första början och få ut allt som hörs i huvudet. Under intervjun återkommer Informant 2 till 
att hen tycker att det är viktigt att ha en tydlig och bra refräng. I den första fasen i 
skrivprocessen utgår hen från att det är en refräng som skrivs. Den kan dock göras om till att 
bli en annan del men utgångspunkten är att börja med en bra refräng.  

Informant 2 förklarar att hens musikskapande är baserat på melodier och ackord. Skapandet 
av melodin och ackorden går ofta hand i hand. När hen har hittat en ackordföljd kommer 
melodi-idéer väldigt snabb och om det är från det andra hållet kan hen höra i huvudet vilka 
ackord som passar. 
 
Text 
Det sista Informant 2 gör i skrivprocessen är att skriva text. Vid melodiskapandet används 
konsonanter och stavelser för att det ska bli lättare att skriva en text på det i det senare 
skeendet. Handlingen i texten blir ofta en efterkonstruktion eftersom hen anser att det 
viktigaste är att det passar bra rent fonetiskt. Hen poängterar dock att det är viktigt att texten 
känns äkta och att hen aldrig skulle skriva en text som hen inte kan stå för.  
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Skrivkramp och teoretisk analys 
När vi kommer in på ämnet skrivkramp säger Informant 2 det inte är något hen direkt har utan 
att det mer är så att det ofta inte finns någon tid till skrivandet. Det finns dock en rutin som 
görs varje gång hen befinner sig i sin replokal för att skriva. För att allt ska gå ”i ett flow” 
måste det vara välstädat i lokalen och alla instrument ska vara inkopplade och redo att spelas 
in.  
 
Under intervjun kommer det fram att Informant 2 skriver mycket på intuition och vill att det 
ska vara på det sättet. Men trots detta så uttrycker hen att det finns kunskap om musikteori 
och produktion som finns med i bakhuvudet under arbetet. Något som hen har tagit med sig 
från en av utbildningarna är det analyserande tänkandet kring vad som är intressant för 
lyssnaren. Det viktigaste är dock hur ackorden känns och om dessa tilltalar Informant 2. 
Låtarna skrivs ofta utifrån vanliga popformer där de ofta består av intro, vers, brygga, refräng, 
vers, brygga, refräng, stick eller ett solo, refräng och sist ett outro.  

Kriterier 
Utifrån denna intervju har jag valt ut dessa kriterier/ramar för den andra metoden - 
Helhetsmetoden 

• Ackord, melodi och produktion ska leda arbetet 

• Processen startar genom att skriva en ackordföljd och melodi till något som kan antas som 
refräng 

• Låten ska skrivas i Logic Pro X och valfritt textbehandlingsprogram 

• Jag får använda mina teoretiska kunskaper och analysera vad jag gör men det ska 
fortfarande ”kännas bra” 

• Låtens struktur ska se ut på detta sätt: intro, vers, brygga, refräng, vers, brygga, refräng, 
stick eller ett solo, refräng och ett outro   

• Låten ska skrivas i replokal där det finns tillgång till instrument och inspelning 

• Texten ska skrivas sist och behöver inte ha ett tydligt händelseförlopp. Viktigaste är att den 
låter bra rent fonetiskt och att jag kan stå för den  

• Innan jag börjar passet ska jag se till att det är rent och snyggt i replokalen och ställa i 
ordning alla instrument jag kan tänkas använda och koppla in till mixerbordet/ljudkortet 
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4.3.3 Gemensamma ramar 

Låtarna skrevs under varsin tvåveckorsperiod med fyra pass per låt eftersom att jag ansåg att 
det skulle bli ett mer fokuserat arbete på varje enskild låt på detta sätt. Ingen av låtskrivarna 
brukar sätta upp tidsramar för sitt låtskrivande men eftersom undersökningen ska utföras 
under en begränsad tid var jag tvungen att sätta upp en tidsbegränsning för arbetet. Jag ansåg 
att fyra pass per låt, under dagar då jag inte hade något annat inplanerat, skulle räcka.  
När metoderna var färdiga blev det tydligt att det ändå skulle behövas vissa tidsbegränsningar 
eftersom låtarna skulle skrivas på specifika ställen. Eftersom Textmetoden skulle skrivas i mitt 
hem fick tidsbegränsningen baseras på hur lång tid jag kunde jobba ostört, det vill säga hur 
lång tid jag var ensam i hemmet. Detta kunde variera men jag planerade in passen de dagar då 
det fanns en möjlighet att vara ensam i fem till sju timmar. Helhetsmetoden skulle skrivas i en 
replokal och dessa pass var jag tvungen att tidsbestämma på grund av att jag var tvungen att 
boka replokalen. Utifrån min känsla över vad som borde vara tillräckligt bokade jag lokalen i 
fem timmar vid varje pass. En annan faktor som spelade in i hur många timmar jag bokade 
upp var att jag inte ville boka upp lokalen för mycket då jag delar den med fyra andra 
personer som har ett lika stort behov av att använda lokalen som jag. 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min undersökning utifrån mina loggboksanteckningar. 
Den innehåller beskrivningar av de olika processerna och även det som sker i den kreativa 
processen rent subjektivt. Låtarna skrevs som planerat under fyra pass per låt och jag ansåg att 
de var klara under sista passet.  

5.1  Låt 1: Vi ses - Textmetoden  
Denna låt skrevs framför mitt piano hemma i min lägenhet där textens skrevs i programmet 
Scrivener. Innan första passet bestämde jag mig för att skriva låten på svenska, dels för att det 
inte är något jag brukar göra och var därför nyfiken på hur det skulle vara och dels för att jag 
tänkte att det skulle vara lättare att skriva ”beskrivande” om jag skrev på mitt modersmål.  
 
Pass 1 
Jag bestämde mig snabbt för att låten skulle handla om en vänskapsrelation som har tagit slut.  
Den skulle handla om när man kommer till en punkt då man separeras från varandra och man 
säger ”vi ses” trots att man vet att det förmodligen inte blir så.  

Eftersom en av ramarna för denna låt var att melodi och text skulle komma först och att jag 
skulle utgå från min intuition fick låten gå i C-dur. Detta skulle förhoppningsvis hjälpa mig att 
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hålla denna ram eftersom jag då inte behöver tänka på vart jag placerar fingrarna. För att 
komma bort från vanliga treklanger spelades ett d1, g1 och c2 i högerhanden, vilket jag 
bestämde mig för att göra under hela låten. Vänsterhanden, det vill säga basen, fick röra på sig 
hur som helst och då också utgöra grundtonen i ackorden. 

För att få en utgångspunkt satte jag mig ner och spelade och sjöng det som ”kom till mig”. 
Den text som jag sjöng skrevs ner ut i fall att det var något som kunde tänkas använda senare 
och baslinjen c, f, d och b fick vara en A-del.  

Nästa del inleddes med frasen ”men jag kommer aldrig sluta leta efter det som vi var igår” 
som jag fattade tycke för och likaså för den melodi som sjöngs ihop med textraden. Eftersom 
texten hade ett ledsamt innehåll fick den en baslinje som jag ansåg passade till innebörden 
(figur 1). B-delen skrevs klart relativt snabbt och är den enda delen som jag behöll hela vägen 
fram till det färdiga resultatet.   

 

Figur 1: Den färdigställda refrängen i Vi ses som skrevs under pass 1.  

Av nyfikenhet spelade jag sedan igenom A-delen en gång till fast med rena treklanger efter 
hur basgången var skriven. Detta ledde till en panik över att jag inte kände att ackordföljden 
inte var tillräckligt originell. Jag upptäckte att det jag hade spelat var en fullständig helkadens 
med tersen i basen på dominanten, en så kallad ”2-5-1” i jazztermer. Denna kadens används 
ofta i jazzstandards och därför upplevde jag att detta inte var något jag kunde använda i en 
poplåt. Denna kadens kändes problematisk dels för att det är en typisk jazzkadens och dels för 
att den används ofta i andra typer av genrer också, som pop. Men eftersom att det inte får 
förekomma någon teoretisk analys i denna metod lät jag ackorden vara och gick vidare. Det 
uppstod mycket problem med fokuset efter detta och det slutade med att jag spelade B-delen 
om och om igen.  
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Fokus var något som var problematiskt under detta pass. Jag lämnade medvetet mobilen i ett 
annat rum och stängde av wi-fi:et på datorn så att det inte gick att nå mig på något sätt. Trots 
dessa åtgärder var det svårt att inte bry sig om att det fanns många andra saker som jag 
behövde göra. Insikten av att detta var ett problem dök upp ständigt under passets progression 
eftersom att jag upplevde att detta var ett hinder för att komma in i flow.  

Pass 2 
Passet inleddes med att lyssna och spela igenom resultatet från förra passet. Efter detta insåg 
jag att det inte bara var den fullständiga helkadensen, ”2-5-1”, som inte kändes bra utan att 
melodin och texten kändes vaga. Jag öppnade ett nytt textdokument och flyttade över B-delen 
som jag var nöjd med och förflyttade mig sedan från pianot för att fokusera på texten.  

För att underlätta textskrivandet utgick jag från en specifik händelse. Händelsen väckte flera 
olika känslor som gjorde att jag kom igång att skriva på ett annat sätt förut. Känslorna fick in 
mig i ett tillstånd av flow och fokuset flyttades från kvalitén på texten till känslorna som jag 
ville förmedla. Efter en stund fanns det så mycket text att det utgjorde en hel vers. Eftersom 
B-delen var klar var det relativt enkelt att leda över till den rent textmässigt då jag kom fram 
med frasen ”vi säger vi ses men jag vet att du ljuger”.  

För att låta melodin och texten ta plats och leda mer än förra gången tog jag bort de ackord 
som utgjorde A-delen och spelade istället c, a och f och sjöng den text jag hade skrivit över 
dessa. Detta föll bättre på plats än den tidigare ackordvändan.  

Då jag upplevde att ackorden i A-delen inte kändes tillräckligt ledande in till B-delen ville jag 
göra en brygga. Jag spelade då a, b, d och b i basen och sjöng på den rad som avslutade 
versen: ”vi säger ”vi ses” men jag vet att du ljuger” (figur 2).   

 

Figur 2: Den färdigställda bryggan i Vi ses som skrevs under pass 2.  

Jämfört med förra passet upplevde jag ett annat lugn och även att jag kom in i ett tillstånd av 
flow under flera gånger. Efter passet kände jag mig tillfreds med mig själv och min prestation.  
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Pass 3 
Precis som början av pass 2 upplevde jag att versen inte var bra och att den inte kändes helt 
naturlig att sjunga. Detta ledde till självtvivel och en stress över att jag ”inte kan skriva 
musik”. Till följd av detta gick jag från pianot och datorn och provade att flödesskriva i ett 
fysiskt anteckningsblock istället. Detta förvärrade situationen avsevärt då jag upplevde att allt 
som jag skrev var ”töntigt”. 

Efter en stund av kritiserande lyckades jag avbryta detta och började då fundera över mitt 
beteende då det inte kändes konstruktivt. Efter en stund av felsökande kom jag fram till att det 
som inte kändes bra var att melodin och texten inte satt ihop på ett bra sätt. För att korrigera 
detta tog jag bort vissa upptakter och gjorde melodin rakare. 

Eftersom det gick bra att skriva vers 1 utifrån ett tydligt scenario gjorde jag detsamma med 
vers två. Samma sak hände igen, jag började tänka på scenariot och kom då in i den känslan 
vilket ledde till en upplevelse av flow. Versen skrevs nästan klart och dagens pass avslutades 
medan jag fortfarande var nöjd. 

Pass 4 
Detta var det sista passet för att jobba med Vi ses och jag antar att denna faktor spelade stor 
roll under passets process eftersom färdigställandet av låten blev ett mål jag ville nå.  

Eftersom förra passet avslutades med skrivande av vers 2 så togs arbetet upp därifrån. Flera 
språkliga upptäckter gjorde att det mesta av versen skrevs om men innebörden var densamma.  

Trots att låten skulle kunna definieras som klar nu så upplevde jag att det behövdes en till del 
för att ”knyta ihop säcken” rent textmässigt. Jag bestämde mig för att skriva ett stick där jag 
kunde få fram en textrad som summerar hela låtens budskap. Känslan av att behöva glömma 
bort någonting för att det ska kännas bättre var något som hade dykt upp under hela låtens 
process. Textraden ”jag ångrar ingenting men jag måste glömma allt” fick bli texten för 
sticket. Bastonerna blev g, a, e och f som jag repriserade fyra gånger och gjorde olika 
variationer i melodin (figur 3).  

 
 
Figur 3: Det färdigställda sticket i Vi ses som skrev under pass 4.  
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Nu ansåg jag att låten var färdig vilket bestämdes dels utifrån att låten går att spelas och 
sjungas vid ett piano och dels att jag kände mig nöjd. Personligen kände jag att det inte gick 
att göra något mer där och då för att göra låten bättre.  

5.2 Låt 2: Watch me fall - Helhetsmetoden 
För att kunna skriva låten efter de kriterier som valdes ut för metoden var det en förutsättning 
för mig att kunna skriva låten i den replokal som jag hyr in mig i. Där finns både de 
instrument som kan tänkas behövas och inspelningsmöjlighet via ett mixerbord. Denna låt 
bestämde jag inte förväg om jag skulle skriva på svenska eller engelska eftersom texten kom i 
andra hand.  

Pass 1 
Efter att alla instrument hade tagits fram och kopplats in i mixerbordet började jag spela på ett 
piano för komma fram med en ackordsvända och melodi som jag tyckte om. Ackorden C, 
Dm, Bb och F spelades tillsammans med en melodi som jag tyckte kändes bra. Jag spelade in 
olika gitarrfigurer och ett synth-arpeggio till detta. 

Ett band som hyr replokalen som ligger vägg i vägg med vår började spela när melodislingan 
skulle spelas in. Eftersom de spelade på väldigt stark volym behövde lyssningen gå genom en 
in-ear monitor-förstärkare. Det visade sig att detta inte fungerade av någon anledning som jag 
felsökte i ett par timmar. Tillslut gav jag upp och avslutade dagens pass med en känsla av 
nedslagenhet och ilska.  

Pass 2 
Inför detta pass var felet med lyssningen hittat och löst. Efter att lokalen var iordningställd 
lyssnade jag igenom det jag hade gjort under förra passet och var inte nöjd. Ackorden lät för 
glada så jag började om helt och hållet med ett nytt logic-projekt. Jag utgick från de tidigare 
ackorden men tog bort Dm:et och spelade C, Bb och F och tyckte det lät bättre.  

Nästa steg var att titta på hur bryggan skulle se ut, vilka ackord och vad för slags funktion jag 
ville att bryggan skulle ha. En tanke om att det hade varit intressant att prova att byta tonart 
dök upp så jag spelade Eb, Gm och F och fastnade för detta. Tillsammans med ackorden 
började jag sjunga på en melodi som jag ansåg som hookig och som jag även fattade stort 
tycke för. 

Efter att ha spelat in synth-bas och melodislingan på versen upplevde jag fortfarande att 
ackorden för glada. Första ackordet var ett dur-ackord där melodin låg på tersen och detta gav 
mig en ”käck” känsla. Den första tanken, som kan verka banal, var att ändra det första 
ackordet till moll eftersom det är det mer ”ledsna” ackordet. Detta förändrade känslan till det 
bättre och dessutom fungerade det bättre ihop med bryggan då allt då gick i samma tonart.   
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Låten Festen (Sundström et al. 2012) inleds med ett pianoarpeggio som jag började tänka på. 
Bryggan som upplevdes ha ett bra driv från melodin fick bli målet för denna idé. Jag provade 
att lägga ett midispår med tonerna f, c, d och g för att sedan lägga på en arpeggiator på detta 
som jag ställde in skulle spela sextondelar och ta tonerna i slumpmässig ordning. Den figur 
som arpeggiatorn spelade upp var något jag fattade tycke för på grund av att det gav bryggan 
ett helt annat sväng än tidigare eftersom betoningarna inte var på varje slag (figur 4).    

 

Figur 4: De toner som arpeggiatorn spelar i bryggan i Watch me fall. 

Det som nu fattades var en refräng. Målet var att hitta en ackordvända som jag upplevde som 
hookig. De ackorden som jag fastnade för tänkte jag först var helt galet, ”det här kan ju inte 
göra, det är ju för dumt” (figur 5). Men efter några genomspelningar uppfattade jag att den 
ändå hade en kvalité som var intressant och bestämde mig då för att spara den till nästa pass.  

 

Figur 5: Ackorden i refrängen i Watch me fall. 

Alla delar som nu var klara kunde jag kopiera och klistra in för att utöka låten så att den 
bestod av två verser, två bryggor och två refränger. Detta ledde till en känsla av att jag hade 
kommit väldigt långt under passet. Passets förlopp hade dock kantats av stress och självtvivel 
på många punkter. Förra passets tekniska nederlag genererade en stress över att jag visste att 
jag inte skulle kunna ta igen de timmar som jag hade förlorat. Många av de val som togs 
under dagen tog jag under stress och upplevde då att flera av dessa inte var bra.  

Pass 3 
Trots det självtvivel som hade präglat förra passet så kände jag mig nöjd över det resultat jag 
hade åstadkommit vid genomlyssning. Eftersom det nu fanns en färdig struktur, ackord och 
melodi till alla delar blev det mycket jobb i arrangering och produktionen under passet.   

Det första som gjordes var att ändra synth-basen till en mer drivande komponent i låten. Den 
bas som spelas i låten Delirious (Sundfør, 2015) spelas i sextondelar med en kompressor som 
triggas av en extern sidechain på första slaget i varje takt. Detta applicerade jag på den basen 
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jag hade spelat in under förra passet och fick ett bra resultat direkt. Sedan adderade jag en 
bastrumma, hi-hat och virvel som fick spela ett ”fyrfyrakomp”. 

Rent formmässigt fattades ett stick eller ett solo. Jag valde att göra ett synthsolo, dels för att 
spara tid och dels för att det inte är något jag brukar göra. Bryggan fick vara grunden och över 
detta improviserades en melodislinga. För att inte fastna vid detta moment för länge spelade 
jag in melodislingan från första början och behöll den tredje tagningen (figur 6).  

 

Figur 6: Det färdigställda synth-solot i Watch me fall 

Efter att ha lagt till olika effekter på de olika ljuden, synthpads och ett midispår med 
wurlitzerljud kände jag att det inte fanns mer att göra med det musikaliska. Nästa steg var då 
att börja skriva text men detta var svårt då allting kändes ”töntigt”.  

Upplevelsen av detta pass var att det gick relativt fort att komma framåt. Eftersom själva 
grunden var färdig så fanns det ett tydligt mål med dagen, det vill säga att förfina demon och 
arrangera upp låten. Allt fungerade bra fram tills att jag började skriva på texten vilket kändes 
stressande eftersom det bara var ett pass kvar.  

Pass 4 
Förra passets loggbok avslutades med ”go with the flow kanske med texten. Ta det som det 
kommer. Så att jag blir klar.”. Stressen att bli klar var påtaglig redan innan passets början och 
detta påverkade passets process, trots att det inte fanns några krav på att låten var tvungen att 
bli färdigställd.   

Texten till bryggan fick bli en startpunkt. Ordet ”back” fastnade jag för på grund av det sväng 
som konsonanterna gav. ”Take it back” sjöngs om och om igen under bryggan med den 
melodi jag hade hittat på under pass 2. Jag adderade ”bring it back” och varierade mellan 
dessa och de kom att vara med till slutresultatet då delen utvecklades och ändrades fram och 
tillbaka under passets gång (figur 7).  
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Figur 7: Den färdigställda bryggan i Watch me fall. 

Jag upplevde att det gick alldeles för långsamt och fick då panik för en stund. Omedvetet 
började jag lyssna på annan musik för att komma bort från det jag höll på med. För att stänga 
av tankarna började jag sjunga med i andra låtar vilket ledde till ett flow i textskrivningen. 
Raden ”don’t you think it’s enough” blev som en katalysator som gjorde första versen skrevs 
klart.  

Texten till refrängen blev svår att skriva eftersom jag inte ansåg att melodin var tillräckligt 
intressant. Refrängen gjordes till en loop för att då kunna lyssna oavbrutet på denna del. Den 
melodi som redan fanns följde ackordbytena för mycket och därför försökte jag sjunga mer 
rytmiserat och med mer stavelser och konsonanter. Efter en stunds improvisation hittade jag 
en del som lät bra i slutet av ackordvändan. Ordet ”fall” föll naturligt på plats och raden blev 
”’cause you never watched me fall, I’m falling too deep”. Den långa melodin som redan fanns 
sattes ihop med den rytmiska delen för att göra melodin mer varierad. Det som kom upp rent 
textmässigt var orden ”stay with me” som jag rent spontant kände var ”töntiga”. Efter en 
stunds övervägande togs dessa med trots dess upplevda banalitet (figur 8).  

 

Figur 8: Den färdigställda refrängen i Watch me fall. 

Eftersom att all text skulle skrivas under detta pass, och att jag kände att jag ville färdigställa 
låten under passet, fanns det ingen tid för reflektion kring textens innebörd. Istället relaterade 
jag texten till den känslan som orden gav mig. Det sista som gjordes var en genomläsning för 
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att möjligtvis lägga in något ord för att binda ihop vissa fraser bättre eller korrigera om det var 
något som såg fel ut.  

Låten blev klar under passet eftersom att låten gick att spela och sjunga vid ett piano. En 
lättnad infann sig vid passets slut, en lättnad över att låten hann bli färdigställd. Det kändes 
som om att jag hade vunnit ett slag mot mig själv och klockan. 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Undersökningen resulterade i två färdiga låtar, en med svensk text och en med engelsk text, 
inom popgenren. Uppskattningsvis spenderade jag cirka 20 timmar på vardera låt. Eftersom 
låtarna skrevs utifrån olika begränsningar så fick de olika mening för mig som låtskrivare. 
Min kreativa process präglades mycket av ett sökande efter flow-upplevelser och även tvivlet 
på min egna förmåga. Samtidigt upplevdes en känsla av tillfredsställelse flera gånger under 
processens gång, både med det musikaliska resultatet och det faktum att jag klarade av att 
komma framåt i processen. Under skrivprocessen med Watch me fall så upplevde jag att 
tidsbegränsningen spelade stor roll på grund av att det första passet präglades av problem med 
tekniken. Jag upplevde att stressen av att det fanns en tidsbegränsning, som förkortades på 
grund av tekniken, gjorde att jag ”tvingades” in i flow eftersom jag hade ett sånt tydligt mål 
att jag ville bli klar och komma framåt.  

6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag hur låtskrivarnas metoder påverkade min kreativa 
process. Framförallt så anser jag att undersökningen synliggjorde olika faktorer som kom att 
påverka processen.  

6.1 Begränsningarna förde arbetet framåt 

Eftersom de metoder som framkommit av intervjuerna med de två låtskrivarna begränsade 
mig i min kreativa process resulterade detta i att jag hamnade utanför min bekvämlighetszon. 
Precis som May (2005) menade upplevde jag att denna kamp som jag hade mot 
begränsningarna, som tvingade mig ut ur min bekvämlighetszon, tog arbetet framåt mot de 
skaparprodukter som var låtarna.  

Ur en pedagogisk synvinkel kommer jag att ta med mig mina resultat och använda dem i 
pedagogiska sammanhang i framtiden. Jag anser att ramarna hjälpte mig att ta mig fram i 
arbetet och dessutom skapa någonting som jag inte skulle ha skapat annars. Likt det exempel 
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med vattenströmmarna och flodbankarna (May, 2005) tvingades mitt arbete framåt som 
vattenströmmen som tvingas till att bli en flod på grund av flodbankarna. Med tanke på att jag 
upplevde att ramarna förde arbetet framåt så kommer jag ta med mig att man kan använda sig 
av ramar när ett arbete står stilla eller när det är svårt att komma igång och använda det i min 
undervisning.  

Den begränsade tiden jag hade till mitt förfogande blev en tydlig ram för låtskrivandet som 
jag inte hade förutsett. Eftersom att jag hade avsatt, enligt mig själv, relativt mycket tid för 
arbetet med varje låt trodde jag inte att detta skulle påverka mig till den grad som det gjorde. 
Trots att jag egentligen inte behövde färdigställa låtarna för arbetets skull så fanns det en 
målmedvetenhet jag inte hade förutsett som gjorde att tidsramen tog stor plats i processen. Det 
faktum att det överhuvudtaget existerade en tidsbegränsning påverkade mig. 
Tidsbegränsningarna går att se från två olika håll, enligt mig. Man kan se dem som negativa, 
att de påkallade en negativ stress som inte var nödvändig. Man kan också se 
tidsbegränsningarna som positiva, exempelvis upplevde jag att stressen gjorde att jag kom 
framåt i arbetet. Detta var tydligt under arbetet med Watch me fall då de tekniska problemen 
som jag stötte på under första passet tog många timmar. Tidsbegränsningen blev mer påtaglig 
och jag upplevde att jag tog flera beslut utan att värdera dessa. Detta ser jag som något som 
var positivt för min kreativa process då jag kom framåt och inte lät den inre kritikern ta över.  

Det blev tydligt att ramarna var till stor hjälp för att komma in i flow. Ett av de villkoren som 
Csikszentmihalyi (2017) menade behövde uppfyllas för att komma in i flow upplevde jag 
kunde uppfyllas med hjälp av ramarna. Ramarna såg till att jag kunde hålla stor koncentration 
vid uppgiften och det var aldrig någon tvekan om vad som skulle göras härnäst och hur det 
skulle göras. 

6.2 Sökandet efter flow 

Något som tog stor plats i mina loggboksanteckningar var min uppfattning om när jag hade 
varit och inte hade varit i flow. Detta var inget jag hade förutsett och hade därför inget tydligt 
mätverktyg för att mäta mina flowupplevelser, vilket jag i efterhand önskar att jag hade haft. 
Det jag har utgått ifrån är min definition och subjektiva känsla av flow (se avsnitt 2.3).  

Min medvetenhet kring flowupplevelsen och mitt sökande efter den är två faktorer som 
återkommer i loggboksanteckningarna. Under första passet under arbetet med Vi ses blev jag 
medveten om att de olika yttre respektive inre distraktionerna, som till exempel att det fanns 
andra saker jag behövde göra och min inre kritiker, hindrade mig från att ”komma in i flow” 
och komma framåt i arbetet. Man kan se att det finns en frustration kring att jag vill uppnå ett 
tillstånd av flow men inte riktigt vet hur jag ska göra. Min analys är att frustrationen föddes ur 
den kamp som pågick mellan sökandet av flow och de yttre och inre distraktioner som kom 
och störde mig från att uppnå det.  
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Jag upplevde att de tre villkoren som Csikszentmihalyi (2017) menar måste uppfyllas för att 
få uppleva flow på flera sätt var beroende av varandra. Nedan presenterar jag min upplevelse 
av de tre olika villkoren:  

• Den direkta feedbacken var ett av de villkor som nästan alltid uppfylldes. Eftersom jag 
har en tydlig bild av vad jag tycker är bra och inte, på grund av den kunskap och de 
erfarenheter jag har, så fick jag direkt feedback på allt jag gjorde. Detta var på gott och 
ont eftersom feedbacken ibland kunde bli till obstruktiv kritik (Nachmanovitch, 1990). 
Detta villkor kunde uppfyllas när feedbacken höll sig till att vara konstruktiv.  

• Att hålla en stor koncentration vid uppgiften, var ett villkor som vacklade på grund av 
de olika distraktionerna som kunde uppstå. En av distraktionerna uppstod i samband 
med det förra villkoret, det vill säga om feedbacken blev till obstruktiv kritik 
(Nachmanovitch, 1990). De andra distraktionerna kunde vara att jag vara nåbar genom 
mobil och dator, sociala medier eller den vardagliga stressen över uppgifter eller 
aktiviteter som skulle avklaras samma dag. Här upplevde jag att ramarna kunde hjälpa 
mig, som jag tog upp under avsnitt 6.1 Begränsningarna förde arbetet framåt.  

• Att balansera utmaningen, uppfylldes så länge den direkta feedbacken inte blev 
obstruktiv kritik (Nachmanovitch, 1990). Den obstruktiva kritiken ledde till att det 
kändes som om jag hade tagit på mig en för stor utmaning som jag aldrig skulle kunna 
ta mig igenom.  

Sammanfattningsvis var det oftast självkritiken som gjorde att flow-upplevelsen inte kunde 
uppnås. Men de stunder där flow uppnåddes kom jag märkbart framåt i arbetet och kände en 
stor tillfredsställelse.  

6.3 Självkritik och att bryta den 

Självkritik och självtvivel var de faktorer som jag upplevde påverkade min kreativa process 
mest. I loggböckerna kan jag se att jag har en tendens att ständigt vara hård i kritiken mot mig 
själv och det jag har åstadkommit. I efterhand kan jag se att de kriterier som jag utvärderar 
efter är överdrivna och felaktiga, som Rose (1984) menar kan vara en anledning till varför 
man drabbas av skrivkramp.   

Under skrivprocessen för låten Vi ses, pass 3, lyckades jag förändra karaktären på den kritik 
jag gav mig själv, det vill säga från obstruktiv till konstruktiv kritik (Nachmanovitch, 1990). 
Jag blev plötsligt medveten om att det som skedde där i stunden var att jag gav mig själv 
obstruktiv kritik (Nachmanovitch, 1990) som inte hjälpte mig att komma framåt i arbetet. 
Denna medvetenhet kring att det som skedde var osunt, fick mig att tänka om och inse att det 
som skapades där i stunden inte var ”dåligt” och att det bara inte var så bra som det skulle 
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kunna bli. När jag skrev om detta i mina anteckningar skrev jag: ”kände att jag inte vet vad 
jag håller på med och att jag verkligen inte kan skriva text (och framförallt inte på svenska). 
Men när jag började felsöka efter vad det var som inte kändes bra så var det som att det 
släppte och jag kunde köra på”. I den stunden lyckades jag för en stund separera mig från min 
prestation. Jag kan se i mina anteckningar att jag har en tendens att tänka att jag inte klarar av 
saker. Detta blir en aning motsägelsefullt eftersom jag vet att jag har erfarenhet av att skriva 
musik och att jag har mer än tillräcklig kompetens för att klara av det. Att se skrivandet som 
en prestation som var bortkopplat från mig själv som person gjorde att jag istället började 
felsöka i den delen som jag inte var nöjd med vilket jag ser som att jag började ge mig själv 
konstruktiv kritik (Nachmanovitch, 1990).  

Efter detta arbete har jag förstått vilken stor plats den inre kritikern tar i min kreativa process 
och jag tror inte att jag är ensam om att ha det på det sättet. Om man själv kritiserar sitt arbete 
utefter överdrivna och felaktiga kriterier tror jag att själva tanken av att andra ska ta del av ens 
skapelse och då automatiskt värdera den är skrämmande. Jag tror att den inre kritikern har 
legat till störst grund för de problem som jag tidigare har erfarit kring mitt låtskrivande. Detta 
får mig att också fundera kring om den inre kritikern kan vara en anledning till varför vissa 
människor inte väljer att fullfölja sina drömmar om att skapa. 

6.4 Erfarenheter spelade roll 

Något som blev väldigt tydligt under processen med Vi ses, framförallt under pass 1 då jag 
upptäckte att jag hade använt ackordföljden ”2-5-1”, var att jag var färgad av mina tidigare 
erfarenheter. När jag inte fick analysera det teoretiska i musiken, då jag skrev enligt 
Textmetoden, blev det tydligt att min musikaliska kreativitet påverkas av sociala praktiker 
(Burnard, 2012). Jag hade en föreställning om att jag skulle kunna gå in i denna process som 
ett blankt blad men blev snabbt varse om att detta inte fungerade. Det blev tydligt att alla de 
konventioner som jag har tagit del av och lärt mig dyker upp när jag gör mina val. Det blir 
tydligt att mina tankar och val har ett socialt och interaktivt ursprung (Säljö, 2014) eftersom 
jag också värderade det jag gjorde efter vad andra människor skulle tycka om låten.  

Innan jag började undersökningen ansåg jag att jag hade en tydlig bild av mig själv som 
låtskrivare och att jag inte hade några ”riktiga” metoder för att skriva musik. Efter att ha 
genomfört förstudien och tagit del av informanternas syn på deras låtskrivande har jag insett 
att vi alla tre har utformat metoder utefter våra egna erfarenheter. Med tanke på att alla 
människor lever efter olika begränsningar, till exempel fysiska eller metafysiska som May 
(2005) tar upp, kan man se mina erfarenheter som begränsningar, eller ramar, för mitt 
låtskrivande. Min metod präglas av de erfarenheter jag har och kommer vidare utvecklas i takt 
med att jag växer som musiker och låtskrivare.  
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Bilaga 1: intervjuguide 
Info om intervjun 
 
–  syfte –  Längd på intervju  
–  Att data kommer vara konfidentiellt och de kommer vara anonyma i arbetet 
–  Fråga om det är ok att jag spelar in ljudet   
–  Informera om att de har rätt att avbryta intervjun   
–  Att de kan få ta del av arbetet när det är klart 
–  Fråga om respondenten har frågor   
 
TEMA ”BAKGRUND” 
- Bakgrundsinfo om person - ålder, utbildningar, jobbar/studerar nu? 
- När började du skriva musik? Hur gick det till? 
- Har du gått några andra utbildningar som inte har varit inriktade på just låtskrivande? 
 - hur har dessa påverkat ditt låtskrivande? 
 
TEMA ”KOMMA IGÅNG” 
- Hur gör du när du börjar skriva på en ny låt? 
  - Bestämd tid? Plats? 
 - inspiration?  
 
TEMA MELODI 
- Hur gör du när du skriver melodier?  
 
TEMA TEXT 
- Hur skriver du text? 
- förutbestämt vad det ska handla om? 
- personligt? 
 
TEMA ACKORD 
- Hur tänker du kring ackordval? 
- Intuition eller analyserande? 
 
TEMA ”SKRIVKRAMP” 
- vad tänker du om skrivkramp? - något du har haft? 
- Hur ”kickar” du igång dig? – t. ex om det finns en deadline 
 
Avsluta med en sammanfattning så att inget har missuppfattats 
avsluta om det är något hen vill lägga till 
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Bilaga 2: Vi ses, leadsheet 
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Bilaga 3: Watch me fall, leadsheet 
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