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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när 

jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk 

och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. Under arbetets gång har jag 

skrivit musik självständigt och i sessioner med andra och fört loggbok över mina upplevelser 

och tankar. Loggboken har varit underlaget för min analys och resultat. Resultatet visar att co-

writing är en metod som fungerar bra för mig. Arbetsformen innebar att processen blev mer 

effektiv, mindre präglad av självtvivel och mer lustfylld än när jag skrev musik självständigt. 

Den visar också att begränsningar så som tidsramar eller att skriva för ett visst antal 

instrument kan fungera som en katalysator för kreativitet.  
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1 Inledning och bakgrund 

När jag började spela musik var drömmen att spela i mitt eget band med mina egna låtar. Med 

stor entusiasm lärde jag mig att spela gitarr och kort därefter skrevs mina första låtar ihop med 

vännerna i mitt nyskapade band. Fram tills mina eftergymnasiala musikstudier skrev jag 

musik tillsammans med andra personer i just bandkonstellationer, vilket var lustfyllt och 

prestigelöst. Därefter har lusten att skriva emellertid minskat och jag känner mig ofta 

begränsad i mitt skrivande. Det kan dels bero på att jag har börjat skriva på egen hand, utan 

någon särskild metod, dels rädslan för att misslyckas, att skriva musik som inte uppskattas. 

Både tekniska och psykologiska aspekter begränsar mitt skapande.  

 

Under det här arbetet har jag skrivit låtar själv och i sessioner med andra låtskrivare för att ta 

reda på om och i så fall hur min kreativa process förändras. 

1.1 Kreativa processer 

Kreativitet syftar enligt Georg Klein (2012) på skapandet av någonting som inte tidigare har 

funnits. Även Lev Vygotskij (1995) menar att kreativitet syftar på nyskapandet av någonting 

och att det kan vara både fysiska ting såväl som mentala konstruktioner. Han skiljer på 

återskapande- och kombinatoriska handlingar. Återskapande handlingar syftar på 

reproducering utifrån vanor eller mönster som besitts utifrån tidigare erfarenheter, medan 

kombinatoriska syftar på de aktiviteter som uppstår då vi kombinerar våra tidigare 

erfarenheter och skapar något nytt. Det är ofta den sistnämnda handlingen som syftas på när 

vi pratar om kreativt skapande. Hjärnans förmåga att kombinera intryck och erfarenheter på 

det viset innebär att fantisera om något, och ligger till grund för allt kulturellt skapande 

(Vygotskij 1995).  

 

Socialpsykologen Graham Wallas har definierat fyra stadier i den kreativa processen, vilka 

James Sasso benämner i The Stages of the Creative Process (1980): förberedelse, inkubation, 

illumination och verifikation. I sin modell beskriver han en kreativ process som 

problemlösning. Nedan har jag översatt stegen.   

 

• Förberedelsefasen 

Här definieras ett problem. Vi går igenom rådande kunskaper och tillgångar och får 

samtidigt reda på vad vi inte kan. I det här stadiet finns ingen lösning på problemet och 

fasen karaktäriseras av hårt arbete för att förbereda inför kommande faser. 
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• Inkubationfasen  

Det här stadiet kan pågå från ett par minuter upp till flera år. Här pågår undermedvetna 

processer där tankar och idéer bearbetas och kombineras på nya sätt. Om den här fasen är 

framgångsrik kan nya tankebanor och strukturer skapas och leda till nästa fas.  

 

• Illuminationsfasen  

Det omedvetna flödet av tankar ger oss insikter och saker faller på plats. Detta beskrivs ofta 

som en ”aha-upplevelse” och Wallas menar att problemlösningen ofta sker när vi inte aktivt 

fokuserar på problemet.  

 

• Verifikationsfasen 

Idéerna testas och utvärderas. Detta är det sista steget där idén blir en färdig produkt. 

 

Sasso (1980) menar att de fyra stegen är essentiella i varje process, men påpekar också att 

teorin går att ifrågasätta då den inte förklarar hur vi egentligen kommer till insikterna i 

illuminationsfasen. Det framgår inte tydligt hur stor roll arbetet i de första stegen spelar för att 

insikterna i steg tre ska kunna uppkomma. Det är dock värt att notera att samtliga steg inte 

behöver äga rum för att en kreativ process ska ske, ibland överlappar de varandra och 

upprepas gång på gång. Dahlqvist (1998) beskriver en liknande teori av Herman von 

Helmholtz som innehåller fem steg. I det första steget sker problemformulering och 

utveckling av hypoteser. I steg två utforskas problemet utifrån flera olika synvinklar följt av 

steg tre som innebär att man tillfälligt lägger problemet åt sidan. Steg fyra beskrivs även i den 

här modellen som en ”aha-upplevelse” och i steg fem verifieras insikterna genom medvetna 

tankeprocesser. 

1.2 Kreativitet och begränsningar 

Alla människor har fysiska begränsningar som vi inte kan påverka, som det faktum att vi en 

dag ska dö eller att vi inte kan jobba hur hårt som helst utan att bli sjuka (May 1994). Vi är 

dessutom olika utformade, vilket leder till att alla har ett unikt sätt att förhålla sig till sin 

omgivning. Exempelvis ser våra händer olika ut – vilket i sin tur leder till att vi hanterar 

instrument och verktyg på olika sätt. Enligt Rollo May (2004) är begränsningar inte bara 

oundvikliga utan också värdefulla. Han menar att en kreativ handling uppstår när människor 

kämpar med och emot det som begränsar dem. På samma sätt som en flod inte existerar utan 

flodbankarna som ramar in vattnet och banar dess väg kan konst inte uppstå om det inte finns 

gränser och ramar (May 2004). 

 

Andra begränsningar kan bero på både okonventionella och konventionella former eller regler 

som vi själva eller vår omgivning sätter upp. Inom genrer kan det finnas regler och ramar som 

musiker förväntas följa – en jazzmusiker kan förväntas använda sig av en traditionell 

harmonik och en stråkarrangör kan förväntas skriva för vanliga former så som en stråkkvartett 
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eller en symfoni. Att vi tenderar att följa konventioner och dess ramverk kan bero på att det är 

ett naturligt sätt att befästa sin position i ett socialt sammanhang (Säljö 2000). Konstnärliga 

val präglas av de förutsättningar och konventioner som råder och på så sätt är vårt 

konstnärliga uttryck alltid definierat utifrån rådande ramverk (Nachmanovitch 2010). 

 

Nachmanovitch (2010) menar likt May (2004) att begränsningar är en tillgång och att 

förutbestämda regler till och med kan frigöra musik på ett sätt som annars inte hade varit 

möjligt. En konstnär som behöver förhålla sig till regler och ramverk kan tvingas förflytta 

sina egna gränser för att kunna känna frihet inom rådande ramar, vilket leder till val som 

annars inte hade gjorts. Ofta kan styrkor som hållits tillbaka komma fram och förstärkas 

genom att en tvingas använda dem. ”Om man har alla färger tillgängliga blir friheten 

understundom nästan för stor. Genom att inskränka en dimension blir spelet friare i andra 

dimensioner” (Nachmanovitch, 2010, s.87). Detta är något som även Kenny Werner berör i 

sin bok Effortless Mastery (1996) där han diskuterar huruvida tillgången till mer avancerad 

kunskap verkligen gör en musiker mer kreativ. Han hävdar att så inte är fallet och att 

tillgången till ”fler leksaker” inte bidrar till ett annorlunda uttryck. Det handlar om att lära sig 

att behöva improvisera med som finns att tillgå (Nachmanovitch 2010). Huruvida detta 

stämmer och om begränsningar kan verka katalyserande för den kreativa processen är något 

som både Koverman (2018) och Englin (2019) har diskuterat. De har exempelvis använt sig 

av tidsbegränsningar och upplevde att det gynnar den kreativa processen och att det dessutom 

gjorde det lättare att ignorera självkritik.  

1.3 Co-writing 

Co-writing innebär att två eller fler låtskrivare samarbetar för att skapa en låt (Stakee 2015). 

De flesta hitlåtarna inom populärmusik idag är skrivna av team i så kallade sessioner (Blume 

2004). Det kan finnas många anledningar till varför låtskrivare väljer att skriva ihop med 

andra och den mest naturliga är att låtresultatet blir ett annat än om en skriver själv (Blume 

2004). Joe Bennet (2011) har studerat låtskrivare i co-writingsituationer. Han menar att 

många har en så stark tro på att en låt blir bättre när den skrivs ihop med andra att 

arbetsmetoden till och med väger upp för den förlorade inkomsten det kan innebära att vara 

flera upphovsmän till en låt.  

 

En av fördelarna Bennet (2011) pekar på är det faktum att fler idéer kan testas och dessutom  

utvärderas direkt av den andra parten, vilket kan öka chansen att låtens originalitet och 

kvalitet blir hög. Varje session präglas av ett utbyte av idéer och samtliga måste utvärderas 

innan de antingen kan föra arbetet framåt eller förkastas. Bennet kallar detta för 

”stimuliutvärdering”. När en idé, eller stimuli som Bennet kallar det, presenteras för den 

andre så sker en utvärdering som kan gå till på fyra sätt. Via godkännande som innebär att 

idén tillämpas på låten, veto som innebär att en co-writer helt enkelt förkastar idén, 

förhandling där den ena parten argumenterar för sin idé eller anpassning som innebär att idén 
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omarbetas så att den antingen leder till godkännande eller veto. När det råder konsensus om 

en idé kan den tillämpas på låten. Stimuliutvärdering sker konstant i en låtskrivarprocess och 

gamla idéer kan komma att utvärderas flera gånger under arbetets gång.  

 

Figuren nedan visar hur processen kan gå till. 

 

 

 

Figur 1 (Bennet, 2012, s.156 publicerad med tillåtelse av upphovsman) 

 

En annan fördel med att skriva tillsammans med andra är att co-writers kan ge varandra 

emotionellt stöd i den kreativa processen som emellanåt kan vara frustrerande och nedslående 

(Bennet 2011; Blume, 2004). Dessutom kan co-writing innebära att processen blir mer 

produktiv och effektiv jämfört med självständigt skrivande (Bennet 2011).  

 

Utöver de positiva fördelarna med att ha en låtskrivarpartner finns det en risk att den kreativa 

processen blir lidande om parterna inte lyckas kompromissa och komma överens i såväl de 

konstnärliga som de praktiska valen så som schema och juridik (Blume 2004). Co-writing är 

ett socialt sammanhang som präglas av kompromisser. Konflikter och problem uppstår 

naturligt längs vägen men under gynnsamma förhållanden kan det främja både skapandet och 

individernas utveckling.  
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1.4 Den närmaste utvecklingszonen 

Enligt Säljö (2000) menar Vygotskij att människor alltid utvecklas och förändras genom 

möten med andra. På så sätt har vi möjlighet att lära och ta till oss av våra medmänniskors 

kunskaper, något som Säljö (2000) kallar för att appropriera kunskap. Dessutom får vi insikter 

genom att se nya möjligheter utifrån de kognitiva och fysiska redskap och verktyg vi redan 

behärskar. Detta synsätt gör att människan kan ses som någon som hela tiden är på väg att 

utvecklas och tillägna sig andra redskap och verktyg snarare än någon som redan besitter 

kunskap (Säljö 2000). Detta kallar Vygotskij1 för den ”närmaste utvecklingszonen” 

(Vygotsky 1978). Termen syftar på avståndet mellan vad en individ kan klara av på egen hand 

jämfört med vad denna klarar av med hjälp av eller i samarbete med en partner som är mer 

kompetent. Han menar att vi med stöd av andra ofta klarar av att lösa problem som vi hade 

haft svårigheter att klara av på egen hand. I många situationer förstår vi vad som sägs och 

görs trots att vi ännu inte kan klara av att genomföra det själva. Däremot kan vi ofta med hjälp 

av handledning och stöd i sociala sammanhang genomföra uppgiften för att så småningom bli 

kompetenta nog för att göra det på egen hand (Säljö 2000). Vygotskij kallar den personen som 

är mest kompetent gällande den rådande uppgiften för MKO, More Knowledgeable Other, 

(Vygotsky 1978). 

1.5 Flow  

Flow är ett ett själsligt tillstånd när en person är helt koncentrerad på en uppgift med 

vetskapen om att hen kommer att lyckas (Klein 2012). Mihály Csikszentmihályi, som skapade 

begreppet på 70-talet, beskriver det som ett tillstånd då vi är helt engagerade i det vi gör. När 

en konstnär hamnar i flow tenderar denna att tappa känslan för tid, hen känner varken hunger 

eller trötthet och kan i vissa extrema fall jobba oavbrutet i flera dagar. Csikszentmihályi 

menar att när konstnärer senare ska beskriva upplevelsen menar de att det var som att dras 

med i en ström. Som att vara helt borta. Csikszentmihályi menar att nästan alla beskriver flow 

som en känsla av att ha tydlig fokus på målet, en balans mellan utmaning och förmåga, en 

direkt feedback på skapandet (2000). Att vara i flow är en behaglig och tillfredsställande 

känsla (Csikszentmihályi 2000). 

Enligt Csikszentmihályis flowteori finns det några komponenter som är avgörande för 

upplevelsen (Csikszentmihályi, 2000, s.72-95). 

• Balans mellan kompetens och utmaning 

För att uppnå flow måste det finnas en balans – om utmaningen är för svår uppstår lätt 

frustration och om den är för lätt blir en uttråkad. Läsning är ett bra exempel på en 

 
1 I löpande text används den svenska stavningen Vygotskij medan referensen 1978 syftar på den engelska 

stavningen Vygotsky. 
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aktivitet då den kräver kompetens nog för att förstå språket samtidigt som det är en 

utmaning att koppla samman historien och karaktärer och förstå deras värld. 

• Tydliga mål och feedback  

Genom att veta precis vart en är på väg och ha en klar målsättning kan en få direkt 

feedback på sitt arbete. En får känslan av att veta vad som behövs göras för att lösa 

problemet. Att vara i flow innebär att processen känns enkel och en känsla av 

självförtroende infinner sig.  

• Koncentration på uppgiften  

För att uppnå flow krävs det ett koncentrerat fokus på en avgränsad uppgift. Det i sig 

leder till att andra tankar och problem glöms bort och vi är helt fokuserade på 

uppgiften. 

• Känslan av kontroll  

I flow upplever vi att vi har full kontroll över uppgiften och att vi vet vad som krävs 

för att lösa den. 

• Förlust av självmedvetande 

När vi uppnår flow är vi så fokuserade på uppgiften att vi inte hinner tänka på något 

annat. Vissa beskriver det som att arbetet går per automatik, som att en inte behöver 

tänka men att arbetet ändå utförs. Uppgiften är så meningsfull i stunden att vi 

glömmer bort oss själva.  

• Förändrad tidsupplevelse 

Att vara i flow innebär att vara så närvarande i nuet att tidsuppfattningen förändras. 

Oftast upplevs det som att tiden går snabbare än vanligt. 

• Den autoletiska aupplevelsen 

När vi är i flow har uppgiften ett intrinsikalt värde. Själva utförandet känns så viktigt 

att det är belöning nog för att vi ska fortsätta. 

• Sammansmältning av handling och medvetande 

När vi är så fokuserade på en handling upplever vi ofta att den sker av sig själva, att 

den är automatiserad (Csikszentmihályi 2000). 

Hur mycket de olika komponenterna spelar in för upplevelsen av flow kan variera mellan 

personer och tillfällen (Csikszentmihályi 2000), likväl är upplevelsen tillfredsställande och 

gynnsam för att arbeta intuitivt utan att stoppas av kritiska tankar.  
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1.6 Självkritik 

Timothy Gallwey (2015/1975) beskriver i boken The inner game of tennis hur vi i alla 

situationer där vi jobbar mot ett mål går två matcher till mötes. ”The outer game” syftar på 

matchen utanför kroppen och gäller själva problemlösningen och ”The inner game” är 

matchen som pågår inuti oss – kampen mot nervositet, prestationsångest eller vårt 

självförtroende och självkänsla. Gallwey menar att vår person består av ett jag 1 och ett jag 2. 

Den förstnämnde är vårt medvetande vars avsikt är att förmedla intryck och åsikter till den 

sistnämnde, som är den del av oss som utför faktiska handlingar. Jag 1 är den som värderar 

och skapar självkritiska beteenden. När vi upplever att vårt arbete flyter på utan att vi behöver 

tänka, exempelvis i flow, så är det på grund av att jag 2 får styra våra handlingar utan att jag 1 

lägger sig i. För att prestera på topp är det essentiellt att utveckla en god relation mellan de 

olika jagen, annars riskerar det självkritiska jag 1 att försöka anpassa och förändra våra 

handlingar vilket leder till att vi inte kan arbeta intuitivt, som enligt Gallwey är en premiss för 

prestationer (2015/1975).  

Djup koncentration är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta intuitivt och för att 

åsidosätta jag 1. Detta påminner om Kenny Werners idé om ”The Zone” (1996) som är ett 

tillstånd där vi lyckas åsidosätta egot och kan arbeta intuitivt vilket kan leda till en känsla av 

att musiken spelar sig själv. För att uppnå det beskriver han meditationstekniker som också 

syftar till att hitta ett koncentrerat fokus, vilket liknar såväl Gallweys tankar om att koppla 

bort jag 1 (2015/1975) som Csikszentmihályis flowteori (2000). Även ramverk och 

begränsningar kan bidra till ett ökat fokus. Englin (2019) och Koverman (2018) beskriver i 

sina arbeten hur de lyckades tysta sin inre kritiker genom att begränsa sig i den kreativa 

processen. 

1.7 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur den kreativa processen skiljer sig åt när en skriver 

musik självständigt kontra när en skriver med andra (så kallad co-writing), samt hur ramverk 

och begränsningar kan påverka processen.  

 

Min förhoppning är att kunna peka på konkreta skillnader för att kunna identifiera både för- 

och nackdelar med att skriva själv och med andra, samt få en bredare förståelse för vilka 

arbetsmetoder som passar mig i framtiden. Då undersökningen syftar på att undersöka den 

kreativa processen kommer låtarnas slutresultat inte att vara i fokus. 
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2 Metod 

Ändamålet har varit att göra en kvalitativ studie av hur min kreativa process då jag skriver 

låtar självständigt och med co-writers för att se om den skiljer sig åt vid de olika 

tillvägagångssätten. För att kunna jämföra de eventuella skillnaderna har jag skapat så lika 

förutsättningar som möjligt inför varje session. Tre sessioner genomfördes utan förbestämda 

ramverk och tre med, både självständigt och med co-writers. Totalt hade jag sex självständiga 

sessioner och sex med co-writers. Efter varje session har anteckningar över mina upplevelser 

och observationer förts i en loggbok som sedan har analyserats tematiskt.  

 

Jag skrev totalt med tre olika co-writers men bara en åt gången. Samtliga är verksamma 

låtskrivare som jag känner sedan tidigare men som jag aldrig har skrivit musik ihop med 

innan. De valdes då de har en stor erfarenhet av låtskrivande och co-writing i synnerhet och 

för att jag beundrar och tycker om deras tidigare verk. Deras erfarenhet och min nyfikenhet 

gällande deras konstnärskap var avgörande faktorer. Samtliga var medvetna om att de deltog i 

en undersökning som syftade till att undersöka min kreativa process. 

2.1 Låtskrivandeprocess 

Förutsättningarna var likvärdiga i de självständiga och i co-writingsessionerna. Samtliga 

genomfördes i produktionsrum med tillgång till dator med inspelningsmöjligheter samt piano 

och gitarr. Vid de sessioner som genomfördes utan ramverk och begränsningar var ingenting 

förbestämt innan sessionen. Vilken genre eller vilka instrument som skulle ingå i låten 

bestämdes i stunden och jag och mina co-writers tilläts att använda samtliga tillgängliga 

redskap.  

 

Sessionerna med ramverk genomfördes i likvärdiga produktionsrum som de utan. En 

begränsning var att skriva för max två instrument – ett kompinstrument och sång. En annan 

var att använda mig av tidsramar som både Koverman (2018) och Englin (2019) har gjort i 

sina undersökningar. Tidsramen innebar att en låt skulle vara färdig inom en åtta timmars 

arbetsdag. Tidsramen och begränsningen av antal instrument präglade en session vardera och 

kombinationen av de båda samtidigt under ytterligare en. Totalt användes begränsningar vid 

tre självständiga sessioner och vid lika många co-writingsessioner. 

2.2 Loggbok 

För att kunna analysera den kreativa processen har anteckningar förts i en systematisk 

loggbok (Björndal 2018). Genom att på förhand konstruera frågeställningar som besvarades 

efter varje session var min ambition att få en fördjupad förståelse för hur de olika arbetssätten 



9  

påverkade den kreativa processen. Björndal (2018) menar att den som skriver loggbok kan 

lära sig att medvetandegöra det en redan kan och hur en gör det, samt hur en upplever det 

känslomässigt. Dessutom kan analysen bidra till en förståelse för varför en handlar som en gör 

(Björndal 2018).  

 

Enligt Björndal (2018) genomgår en observation tre faser. Först sker den omedelbara 

observationen följt av att vi kan beskriva den (i detta fall i en loggbok) och därefter kan vi 

reflektera kring den och tolka. För att en reflektion ska kunna äga rum behöver alltså en 

observation göras först. Mina frågor ämnar således att i så hög grad som möjligt beskriva 

situationer och observationer som ett underlag för min slutreflektion. Efter genomförd 

undersökning har mina svar analyserats genom att leta efter teman och mönster som 

återkommer för att kunna analysera mitt resultat tillsammans med teorier och tidigare 

forskning.  

 

Frågorna som har besvarats efter varje avslutad session är:  

 

1. Vad har jag gjort? (Eventuell beskrivning av metod) 

2. Vilken miljö befann jag mig i? 

3. Vad hände? Beskriv händelseförloppet. 

4. Hur upplevde jag att skriva med eller utan begränsningar? 

5. Vad kände jag? 

6. Vad var svårt? 

7. Vad var enkelt? 

8. Lärde jag mig något? 

9. Hur upplevde jag sessionens resultat? 

10. Övriga observationer 

2.3 Analys 

Vygotskijs (Vygotsky 1978) teorier om den närmaste utvecklingszonen och MKO har legat 

till grund för min analys av den sociala interaktion och kunskapsutbytet som sker i mötet med 

en co-writer. Även Säljös (2000) tankar om Vygotskijs teorier (Vygotsky 1978) har varit av 

intresse. Gallweys (1975/2015) teori om att vårt medvetna består av två delar, jag 1 och jag 2, 

har legat till grund för att undersöka upplevelsen av självkritik och för att analysera flödet av 

den kreativa processen har jag använt mig av Sasso (1980) tolkning av Wallas teorier om 

processens fyra steg. Min upplevelse av flow har analyserats med hjälp av Csikszentmihályis 

(2000) flowteori. May (1994) och Nachmanovitch (2000) teorier har använts för att analysera 

ramverk och begränsningars inverkan på den kreativa processen. 
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3 Resultat 

Efter att ha analyserat min loggbok är det ett antal teman som återkommer, händelseförlopp 

och roller, flow, frustration, prestationsångest och lust, begränsningar och effekterna av dem 

samt ny kunskap inom området. Nedan redogör jag för dem samt de eventuella skillnader och 

likheter som upplevdes då jag skrev själv och med co-writer.  

3.1 Händelseförlopp och roller 

I co-writingsessioner föll det sig naturligt att umgås en stund innan vi började arbeta. Det var 

som att vi etablerade ett socialt klimat som sedan präglade sessionen. Arbetet började med att 

vi försökte hitta ett stoff att arbeta med. Ofta presenterade vi en idé eller tanke för varandra 

som vi sedan hjälptes åt att utveckla. Det dröjde inte länge innan vi var igång och arbetade för 

fullt. I självständiga sessioner kunde det dröja desto längre och för att hitta inspiration 

referenslyssnade jag ofta på musik jag tycker om. Jag lyssnade även på ljudinspelningar av 

egna idéer i min telefon. Referenslyssning förekom även i gruppsessioner men då var syftet 

snarare att förklara en musikalisk idé eller tanke i de fall då det var svårt att verbalisera den. 

Preparationsfasen (Sasso 1980) tenderade att vara längre i självständiga sessioner då många 

idéer testades. Mycket tid gick åt till att överväga och testa en idé innan valet föll på just den. 

Stundtals var det frustrerande att inte lyckas ta den till nästa nivå. När vi var flera i rummet 

lämnade vi preparationsfasen desto snabbare och frustration uppstod inte i början av en 

process då det alltid var någon som hade en idé eller tanke om nästa steg.  

 

I co-writingsessioner tog vi ofta roller baserat på var i processen vi befann oss. Om en av oss 

hade många idéer och tankar att testa så tog den andra nästan alltid rollen som projektledare 

eller producent för att bana väg samt hjälpa till att utvärdera dem. Det var väldigt 

tillfredsställande att få kasta ur sig idéer mot någon som hjälpte mig att förvalta dem och ge 

feedback på dem, och vice versa. Idéerna värderas i likhet med Bennets modell för 

stiumliutvärdering (Figur 1). Vi var ofta vänligt inställda till varandras idéer och det hände 

sällan att någon använde sitt veto för att förkasta en idé, istället anpassades den och 

förändrades (Figur 1) för att passa in i låten. I självständiga sessioner tenderade fler idéer att 

förkastas, idéer som kanske hade anpassats till låten i en co-writingsession. Jag minns tydligt 

en situation då jag presenterade en kompidé för en co-writer och sedan negligerade den då den 

påminde om en annan låt varpå hen övertalade mig att det var en bra idé trots allt. I slutändan 

blev just den idén stommen för hela låten, vilket den av allt att döma inte hade blivit i en 

självständig session.  

Vi tenderade även att dela upp arbetet på så sätt att en av oss kunde jobba med kompet medan 

den andra skrev text och finslipade melodi. Ofta föll det sig naturligt att den som var mest 
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kompetent eller kände sig tryggast inom just det tog ansvar, likt Vygotskijs tanke om MKO 

(Vygotsky 1978). Det var en av de största fördelarna med co-writing – att processen 

effektiviserades och att vi kompletterade varandra med våra olika kompetenser.  

Emellanåt hade mina co-writers idéer om hur ett problem skulle lösas som skiljde sig rejält åt 

jämfört med hur jag skulle göra det på egen hand. Det var berikande att observera och lära 

mig av hur de jobbar, men det ledde också till självtvivel eftersom det var svårt att veta hur 

jag skulle bidra till situationen. I självständiga sessioner kunde jag luta mig mot mina 

arbetsmetoder och tillvägagångssätt utan att behöva kompromissa, vilket upplevdes som 

befriande. Även om mina co-writers sätt att arbeta var lärorika att iaktta var processen ofta 

enklare på egen hand, tack vare den ökade känslan av kontroll. 

3.2 Flow 

Under varje session uppnåddes flow. Under både självständiga och co-writingsessioner 

skedde det när vi fokuserade på specifika uppgifter så som att utveckla en kompmodell, en 

specifik fras eller att skriva text till en särskild del av låten. I arbetet med mer övergripande 

uppgifter var fokus högt men flow uteblev. Tillståndet uppstod oftare i självständiga 

sessioner, kanske för att jag tillät mig själv att fokusera på mer specifik problemlösning än 

vad som hade varit möjligt om jag hade behövt ta hänsyn till vad den andra parten ansåg vara 

viktigt i stunden eller hur den personen hade velat ta sig an uppgiften.  

3.3 Frustration, prestationsångest och lust 

Prestationsångest återkom i varje session. Den uppstod framför allt vid de tillfällen då det inte 

fanns en tydlig väg att gå, exempelvis innan det fanns en musikalisk idé att utveckla eller vid 

vägskäl gällande åt vilket håll låten skulle tas. I självständiga sessioner baserades ofta 

prestationsångesten på hur andra, eventuella lyssnare, skulle uppfatta låten. Idéer tenderade att 

väljas bort då jag 1 (Gallwey 1975/2015) inbillade mig att de inte var bra nog inför den 

imaginära publiken. Det var svårt att låta jag 2 arbeta när jag 1 överöste mig med självkritik. I 

co-writingsessioner kände jag ofta prestationsångest inför de andra – en oro att inte kunna 

bidra för att tillfredsställa både deras och låtens behov. Ofta försvann den känslan ihop med 

andra när jag lyftes upp av mina co-writers – antingen via positiva kommentarer eller genom 

att en av mina idéer ledde arbetet framåt. Bekräftelsen från dem stärkte mitt självförtroende. 

Detta skiljer sig markant från mina självständiga sessioner då jag var ensam med min inre 

kritiker. Det enda som egentligen kunde bekräfta mig då var känslan av tillfredsställelse över 

mitt arbete i slutet av en session. 

 

När arbetet stod still i självständiga sessioner uppstod ofta en känsla av frustration. Det kunde 

bero på tekniska brister eller självkritik, något som lättare löste sig naturligt i co-

writingsessioner, eftersom vi ofta besatt olika kompetenser och kunde turas om att vara en 
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MKO (Vygotsky 1978) som kunde föra arbetet framåt när den andra tvivlade eller saknade 

kunskap. Frustration i co-writingsituationer berodde oftast på att vi inte höll med varandra 

eller ville genomföra uppgiften på olika sätt. 

 

Det kunde ibland vara utmanande att få direkt feedback på mina musikaliska idéer då min co-

writer inte alltid hade samma visioner och tankar, vilket kunde leda till såväl frustration som 

ångest men oftast präglades sessionerna av glädje och entusiasm över att idén utvecklades till 

något överhuvudtaget. De gånger jag utvecklade en co-writers förslag blev jag glad och fylld 

av självförtroende. Utbytet som uppstod i det gemensamma skapandet gjorde att processen 

ofta präglades av både lust och glädje till skillnad från de självständiga sessionerna. Då 

präglades mina känslor snarare av frustration följt av lättnad när ett problem löstes. 

 

Till följd av prestationsångest och frustration gentemot mig själv upplevdes 

skapandeprocessen ofta svår och prestationsbaserad i självständiga sessioner. Det var som att 

mitt skapande fick ett värde i takt med att låten utvecklades. Det var svårt att inte vara 

självkritisk och jag 1 (Gallwey 2015/1975) styrde arbetet om koncentrationen inte var djup 

nog. Om resultatet däremot kändes tillfredsställande infann sig ofta en stor lust att fortsätta 

skapa och arbetet blev därmed mer intuitivt. Skapandet hamnade i fokus och låten som 

produkt kändes sekundär, jag 2 tog över – något som annars inte hände lika ofta i 

självständiga sessioner som i co-writingsessioner, vilka i regel präglades av stor skaparlust 

och glädje. Med en co-writer kändes det meningsfullt att skapa och låtens resultat kändes ofta 

sekundärt även om den hela tiden var i fokus och själva anledningen till att vi befann oss i 

rummet. Processen var ofta mer lekfull och gränslös då det inte fanns någon publik i åtanke. 

Meningen med skapandet skedde här och nu.  

3.4 Begränsningars inverkan på kreativitet 

Begränsningar upplevdes katalyserande för min kreativa process, både i självständiga och i 

co-writingsessioner. Att skriva musik under tidspress gjorde att beslut togs snabbare och det 

uppstod en annan sorts tro på mina idéer. Att hinna klart inom en given tidsram motiverade 

mig mycket och ledde till energi att fortsätta jobba. Det fanns inte tid att värdera varje beslut i 

detalj vilket ledde till att det var lättare att ignorera negativa tankar från jag 1 (Gallwey 

2015/1975) och istället låta jag 2 styra arbetet. Arbetet blev mer impulsstyrt vilket 

effektiviserade processen. Det gynnade framför allt arbetet ihop med andra då tid är en 

naturlig begränsning när flera personer ska skriva musik ihop. I de co-writingsessioner som 

genomfördes med det förutbestämda ramverket att bli klara med låten inom en arbetsdag 

fanns det möjlighet och utrymme att landa i låten på eget håll efteråt. Därefter kunde vi 

komma med konkret feedback och förslag på låtens eventuella utveckling. De gånger vi skrev 

utan tidsbegränsning blev vi inte klara med låten och vi skiljdes åt med flera olika tankar och 

idéer, vilket gjorde processen längre och tvingade oss att boka in ytterligare tillfällen för att 

göra klart låten. Det skedde även i självständiga sessioner utan tidsram.  
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Även begränsningen att skriva för enbart två instrument upplevdes som katalyserande. I 

situationer då inspiration saknades tvingade de givna ramarna mig att fatta beslut som annars 

inte hade känts självklara. Det fick mig att utveckla idéerna snarare än att leta efter nya. I 

självständiga sessioner bidrog det till ett djupt fokus och motivation att lyckas skapa något 

med de få resurser som fanns att tillgå. I co-writingsessioner var det desto mer utmanande. Att 

kompromissa med färre resurser kunde också vara frustrerande, dels för att vi inte kunde tillgå 

andra verktyg som vi annars använder oss av när vi sitter fast i en process, dels för att det ofta 

innebar att en av oss letade idéer på exempelvis kompinstrumentet medan den andra 

utvärderade, vilket kunde upplevas som att vi inte var lika delaktiga i processen. Å andra 

sidan blev processen effektiv och vi hittade oftast ett gemensamt arbetsflöde efter hand.  

 

Att kombinera tidspress med att skriva för bara två instrument var den begränsning som mest 

främjade den kreativa processen. Arbetet blev väldigt effektivt och jag 1 (Gallwey 

2015/1975) fick knappt något utrymme. Det gjorde också att flow uppnåddes enklare.  

3.5 Kunskapsutbyte 

I självständiga sessioner och med co-writers uppstod problem och utmaningar, både tekniska, 

så som hur vi skulle gå tillväga i inspelningsprogrammet, och musikaliska. I självständiga 

sessioner användes internet för att söka upp svaren. Detta saktade möjligtvis ner den kreativa 

processen en aning jämfört med de tillfällen då min co-writer hade kunskap som kunde lösa 

problemet. Det föll sig dessutom naturligt att observera och lära av mina co-writers då de ofta 

besatt andra kunskaper än mig. Det kunskapsutbyte som uppstod mellan mig och mina co-

writers gjorde att sessionerna präglades av nyfikenhet inför den andre, vilket kan ha bidragit 

till en annan sorts öppenhet inför idéer. Dessutom stärktes mitt självförtroende vid de tillfällen 

då co-writers intresserade sig för mina kunskaper.  

3.6 Sammanfattande resultat 

Undersökningen visar att co-writing har många fördelar jämfört med självständigt skrivande. 

Dels kan det innebära en ökad lust och motivation som kan bero på det sociala samspelet, dels 

att en kan klara av mer med hjälp av en co-writer. Utbytet som uppstår i mötet med en annan 

person kan effektivisera processen och bidra till ett snabbare och mer kvalitativt resultat. 

Dessutom sker det hela tiden ett kunskapsutbyte som främjar båda parter. 

Samtidigt kan det upplevas svårt och frustrerande att kompromissa med en annan person 

gällande sina konstnärliga visioner. Det kan leda till frustration och prestationsångest även om 

öppenheten inför andras idéer och viljan att kompromissa kan leda till en väldigt 

tillfredsställande process och resultat.  
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De mest tillfredsställande upplevelserna uppstod dock i självständiga sessioner då flow 

uppnåddes, vilket var svårare att lyckas med i co-writingsessioner. Andra fördelar med att 

skriva självständigt kan vara att känslan av kontroll över situationen ökar, vilket kan leda till 

en upplevelse av att låtarna kompromisslöst utvecklas enligt ens konstnärliga intentioner. Att 

inte behöva kompromissa och ta hänsyn till en annan person kan vara befriande. 

Undersökningen visar också att begräsningar kan fungera som en katalysator för kreativitet i 

både i självständiga och co-writingssessioner. Begränsningar gjorde det lättare att tysta den 

inre kritikern och bidrog till ett större tålamod inför nya idéer.  

4 Diskussion 

Nedan diskuterar jag resultatet av min studie och de möjliga slutsatser som kan dras, samt 

jämför det med tidigare forskning och litteratur. 

4.1 Händelseförlopp och roller 

Den här undersökningen har lett till insikten att co-writing kan vara frustrerande men 

samtidigt väldigt givande. En av de största fördelarna var att arbetet blev dynamiskt på så sätt 

att vi, på ett naturligt sätt, turades om att ta olika roller beroende på var i processen vi befann 

oss. Bennet (2011) menar att co-writing kan göra en process mer effektiv vilket stämmer in på 

min undersökning. Att kunna ha ett rollutbyte kan vara en bidragande faktor till att co-

writingsessionerna blev mer effektiva än de självständiga.  

 

När en av oss hamnade i ett kreativt sinnesläge och kastade ur sig idéer utvärderade den andra 

dem, i likhet med Bennets modell för stimuliutvärdering (Figur 1). Sällan utnyttjade någon 

sitt veto innan idén hade fått chansen att anpassas till låten. Att ha ett annat par öron som 

kunde utvärdera mina idéer var både frustrerande och givande, samtidigt som det kan ha 

inneburit att resultatet blev ett annat än om jag hade skrivit själv – på gott och ont. Att 

presentera idéer för en person vars intentioner är att se på mina idéer med välvilja gjorde att 

processen kändes enklare rent emotionellt, vilket både Bennet och Blume skriver om (2011; 

2004). I självständiga sessioner kunde bara jag utvärdera mina idéer och i stunder av 

självtvivel kan vissa, som hade blivit godkända i en co-writingsession, ha förkastats. Min 

låtskrivarpartner hade förmodligen kunnat se på idéerna mer objektivt än jag själv. Det blev 

tydligt i den situation då min co-writer ville behålla en idé som jag ville förkasta. Min co-

writer insisterade att vi skulle anpassa den till låten ändå. Att vi var två par öron som kunde 

utvärdera tog låten åt ett annat håll än om jag hade skrivit själv vilket stämmer överens med 

Bennets tankar om fördelarna med att skriva med en co-writer (2011).  
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Att skriva självständigt upplevdes emellanåt som befriande då arbetet kunde fortlöpa utan 

kompromisser gällande nya idéer. Även om tillgången till en annan persons öron på många 

sätt gynnade processen kan det också ha inneburit att vissa beslut togs på andra grunder än 

konstnärliga intentioner. Enligt Säljö (2000) tenderar vi att följa konventioner för att befästa 

vår position i ett socialt sammanhang. I mötet med en co-writer upplevdes ofta 

prestationsångest gentemot denne då jag ville uppfattas som kompetent och tillfredsställa den 

andres behov. Det kan hända att den känslan ledde till att vi båda tog beslut och 

kompromissade på sociala grunder snarare än konstnärliga, för att både spegla och bekräfta 

den andre, för att på så sätt bibehålla eller förstärka våra sociala positioner. I självständiga 

sessioner sker kompromisser bara med en själv, vilket kan vara en anledning till att arbetet 

emellanåt upplevdes som befriande, eftersom mina egna konstnärliga intentioner naturligt 

kunde få ett större utrymme. Båda situationerna är dock gynnsamma då mötet med en co-

writer och känslan av konstnärlig tillfredsställelse har ett värde i sig. Att behöva kompromissa 

men ändå uppnå ett gemensamt resultat kan vara minst lika tillfredsställande som att bekräfta 

sina egna konstnärliga intentioner. 

Under självständiga sessioner präglades min prestationsångest av konstnärliga ambitioner, 

känslan av att jag inte tillfredsställde mig själv. I co-writingsessioner upplevdes ofta 

prestationsångest gentemot min arbetspartner. Under en co-writingsession presenterade jag en 

idé som jag länge, utan framgång, hade försökt utveckla på egen hand. Efter bara en session 

med en co-writer hade den utvecklats från en halvfärdig vers med refräng till en hel låt. Till 

de delar som upplevdes svåra att utveckla på egen hand hade min co-writer nästan omgående 

förslag och idéer på hur vi kunde gå till väga. Vygotskijs teori (Vygotsky 1978) om att vi ofta 

klarar av att lösa problem tillsammans, som vi annars hade haft svårigheter att klara av på 

egen hand stämmer således väl in på min undersökning. Dessutom speglade några av de 

erfarenheter som uppstod under co-writingsessioner direkt av sig på mina självständiga 

sessioner då jag kunde använda mig av de nya arbetsmetoder och verktyg som mina co-

writers hade introducerat. Detta stämmer överens med idén om att vi appropierar andras 

kunskaper i sociala sammanhang (Säljö 2000). 

En annan fördel med att skriva med co-writers var att vi tenderade att dela upp arbetet ju 

längre sessionen fortgick. Det föll sig naturligt att den som var mest kompetent på området 

tog ansvar för just det. Vi hjälptes åt att utvärdera arbetet i likhet med Bennets modell (Figur 

1) vilket effektiviserade processen. Att arbeta självständigt, men mot ett gemensamt mål, 

upplevdes som både lustfyllt och stärkande. Motivationen ökade och tillgången till en annan 

persons direkta feedback gjorde att jag åstadkom resultat som jag kanske annars inte hade 

lyckats med. Vygotskij (Vygotsky 1978) menar att det är gynnsamt att befinna sig i ett socialt 

sammanhang med en mer kompetent kamrat (MKO) och att vi då kan klara av att lösa 

problem på en högre nivå, vilket stämmer väl in på min undersökning. Kanske är det just 

därför så många är positivt inställda till co-writing (Bennet 2011) – för att det är ett effektivt 

sätt att pusha både sig själv och den andre till att utvecklas och åstadkomma resultat som 
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annars inte hade varit möjliga. Eftersom vi alla besitter olika kompetenser, skulle det gå att 

hävda att en co-writer alltid är en MKO, och på så sätt kan en co-writingsituation innebära att 

mötet skapar förutsättningar för att hamna i den närmaste utvecklingszonen där både 

utveckling och mer kvalitativa resultat kan åstadkommas. Att skriva självständigt innebär att 

en enbart har sina egna resurser och kompetenser att tillgå, vilket kan innebära att utveckling 

inte sker på samma sätt. Å andra sidan kan det innebära mer tid till att finslipa sitt eget 

hantverk till vilket skulle kunna leda till att resultatet på sikt blir mer kvalitativt och 

personligt.  

4.2 Självkritik och flow 

I co-writingsessioner uppstod en viss press att kunna presentera kvalitativa idéer och tankar 

för att de inte skulle förkastas. Men i likhet med de sessioner som skedde under tidspress 

upplevdes det enklare att ignorera mina självkritiska tankar från jag 1 (Gallwey 2015/1975) i 

sessioner med andra. Kanske berodde det på att jag inte var ensam om att utvärdera mina 

idéer, och att tilliten till mina co-writers var så pass hög att när de tyckte en idé var bra 

tillämpades den på låten. Gallwey (2015/1975) menar att en förutsättning att kunna prestera är 

att skapa en god relation mellan det kritiska jag 1 och det intuitiva jag 2.  Att skriva med en 

co-writer gjorde att det inte fanns utrymme för självkritik då det hade påverkat vår 

gemensamma process. Det var enklare att ignorera självkritiken när det fanns en annan person 

i rummet att ha hänsyn till. Kanske är det en anledning till att många är positivt inställda till 

co-writing (Blume 2004) – att en inte har tid och utrymme att fastna i negativa tankebanor.  

Även om det var en tillgång att ha en annan part att bolla mina idéer med kunde det kännas 

frustrerande när en idé anpassades och utvecklades till något annat än vad mina intentioner 

hade varit. I självständiga sessioner var det lättare att ha tålamod och utveckla en idé tills den 

stämde överens med mina intentioner, vilket kan ha bidragit till att de låtarna blev mer 

representabla för mitt personliga uttryck. Även om kärnan av mina idéer kunde försvinna 

infann sig ofta en känsla av tillfredställelse över resultatet efter en co-writingsession. Jag 

kände mig upplyft och glad över att ha skapat något och att mina idéer blev till verklighet.  

Co-writingsessioner präglades av skaparlust och glädje. Å andra sidan infann sig de mest 

tillfredsställande tillfällena då jag skrev själv och hamnade i flow (Csikszentmihályi 2000). 

Arbetet skedde intuitivt och det kändes angeläget att komma vidare. Gallwey (2015/1975) 

menar att djup koncentration är en förutsättning för att kunna tysta det kritiska jag 1 och låta 

det intuitiva jag 2 handla ostört. Flow är ett tillstånd präglat av just djup koncentration vilket 

kan ha bidragit till att självkritiken minskade. Flow uppnåddes enklast då fokus var på en 

specifik uppgift, så som att utveckla en kompmodell eller en melodi. Kanske uppstod 

tillståndet enklare i självständiga sessioner då arbetet kompromisslöst kunde avgränsas och 

fokuseras helt och hållet på uppgiften, utan att behöva ta hänsyn till det sociala samspelet eller 

den andres behov. Att själv kunna konkretisera och bestämma målet i stunden och jobba 

utifrån mina förutsättningar gjorde att en känsla av kontroll över situationen infann sig, där 
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jag kunde använda mig av mina arbetsmetoder. De förutsättningarna stämmer väl överens 

med Csikszentmihályis idé om hur en uppnår flow. Werners tankar (1996) om att vi hamnar i 

”The Zone” när vi är djupt koncentrerade på en uppgift och agerar intuitivt påminner mycket 

om min upplevelse av tillståndet.  

I co-writingsessioner hade jag mindre kontroll över situationen då sessionerna ofta präglades 

av kompromisser och diskussioner om hur vi skulle ta låten vidare till nästa steg, vilket kan ha 

gjort det svårare för mig att uppnå tillståndet. De gånger som flow uppnåddes i grupp var det 

med snarlika förutsättningar som i självständiga sessioner – när vi hade en tydlig målbild och 

en specifik uppgift att lösa. Detta skedde oftast i slutet av sessionerna när vi hade utvecklat en 

låtidé som vi kunde avgränsa i mindre uppgifter. Avgränsningen kan ha lett till att vi lättare 

kunde uppleva ett totalt fokus på uppgiften och känna kontroll, vilket är några av de 

avgörande komponenterna för flow (Csikszentmihályi 2000). Hade möjligheten att skriva fler 

gånger med samma co-writers funnits hade vi förmodligen hittat gemensamma arbetsmetoder 

och tillvägagångssätt för att dela upp våra roller vilket skulle kunna leda till att vi i ett tidigare 

skede fick kontroll över skapandeprocessen. Fler möten skulle även kunna leta till ett 

gemensamt självförtroende och en känsla av att vi kommer lyckas med vårt arbete vilket 

också är en förutsättning för att uppleva flow (Klein 2012).  

4.3 Kreativitet och begränsningar 

Vygotskij menade att en kreativ handling sker när vi kombinerar tidigare erfarenheter för att 

skapa något nytt (1995), vilket liknar beskrivningen av inkubationsfasen som är steget innan 

illuminationsfasen, där vi ofta får en ”aha-upplevelse” (Sasso 1980). I co-writingessioner fick 

vi den upplevelsen snabbare än när jag skrev självständigt. Att vi var två personer i rummet 

som kunde kombinera våra erfarenheter kan ha bidragit till det. I självständiga sessioner 

kunde det dröja innan en ”aha-upplevelse” uppenbarade sig vilket kan bero på att det var svårt 

att ta mig vidare från inkubationsfasen, på grund av självtvivel eller bristande kunskap. 

Kanske är en skapande person nästan alltid i inkubationsfasen där nya tankar och idéer testas. 

För at komma vidare till nästa fas kan det hända att det krävs hög kompetens, eller vad 

Vygotskij beskriver som en MKO (Vygotsky 1978), i rummet som kan göra idén till 

verklighet.  

Nachmanovitch (2010) menar att begränsningar och ramverk kan få en konstnär att göra val 

som annars inte hade gjorts och att styrkor som annars inte används kan få blomstra. Att 

skriva ihop med en co-writer kan ses som en begränsning i sig då en måste anpassa sitt arbete 

och kompromissa ens idéer kompetenser. Möjligen var det därför vi snabbare fick ”aha-

upplevelser”: för att situationens begränsningar tvingade oss att göra annorlunda val än vi 

annars gör, och för att våra kompetenser lyftes fram då vi ofta kompletterade varandra med 

olikheter. I självständiga sessioner kunde jag luta mig tillbaka på mina egna arbetsmetoder 

vilket var behagligt, men å andra sidan an det ha inneburit att skapandet snarare var ett 
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reproducerade utifrån mina gamla vanor och mönster. Kreativt skapande sker enligt Vygotskij 

(1995) när en kombinerar gamla och nya erfarenheter – något som kan ha skett i en högre 

utsträckning tack vare de begränsningar och ramverk som co-writing innebär.  

Även under de sessioner som präglades av begränsningar, så som att skriva för bara två 

instrument, var jag tvungen att bortse från mina vanliga arbetsmetoder som oftast innebär att 

jag skriver för fler instrument. Resultatet skiljde sig från låtar som jag har skrivit tidigare och 

även om det både var läskigt och svårt att jobba med begränsningar kan de ha bidragit till att 

jag i större utsträckning ägnade mig åt kombinatoriska handlingar (Vygotskij 1995), och 

således var mer kreativ. May (1994) menar att kreativa handlingar uppstår när en kämpar med 

och emot sina begränsningar, vilket stämmer väl överens med mina upplevelser då resultatet 

blev så pass annorlunda. Effekterna av att jobba under tidspress var snarlika både då jag skrev 

självständigt och i co-writingsessioner. Sasso (1980) menar att inkubationsfasen, där 

undermedvetna processer och tankar bearbetas och kombineras, kan pågå från ett par minuter 

upp till flera år (1980). Genom att jobba med tidspress förkortades den processen i jämförelse 

med när vi jobbade utan, då vi snabbt var tvungna att komma på en idé och arbeta vidare på 

den för att hinna klart i tid. Det gjorde att vi fick ”aha-upplevelsen”, som både Sasso (1980) 

och Dahlqvist (1998) beskriver, tidigt i sessionen. Att arbetet blev mer impulsstyrt snabbade 

på processen och gjorde oss mer tålmodiga vilket ledde oss till verifikationsfasen i ett tidigt 

skede. Likt det Englin (2019) beskriver fick tidspressen mig att fatta snabba beslut vilket 

gjorde det lättare att hantera mina självkritiska tankar, då det helt enkelt inte fanns tid eller 

utrymme för dem, något som även Koverman (2018) beskriver i sin uppsats. När det inte 

fanns en tidspress blev en låt sällan klar under en session och efteråt kunde en idé spelas upp i 

mitt huvud i flera dagar. Detta kan innebära att illuminationsfasen (Sasso 1980) sträckte sig 

under en längre tid. Om det gynnade slutresultatet eller inte är omöjligt att svara på, men det 

kan ha inneburit att mitt undermedvetna hann kombinera mina tankar och idéer i en högre 

utsträckning och att det således blev en mer nyskapande aktivitet (Vygotskij 1995).  

4.4 Metodanalys och vidare forskning 

Min undersökning bestod av att skriva musik i sex självständiga sessioner och sex sessioner 

tillsammans med co-writers, varav hälften präglades av begränsningar och ramverk. Metoden 

har gett mig chansen att uppleva och undersöka hur det är att skriva musik självständigt och 

ihop med andra. Dock går det inte att bortse från det faktum att min undersökning är 

begränsad på grund av tidspress. Hade vi hunnit med fler sessioner hade en djupare analys 

med fler resultat kunnat genomföras. Att arbeta med bara en co-writer per session kan också 

ha påverkat resultatet och i en större studie hade jag kunnat skriva med fler personer samtidigt 

för att undersöka om gruppstorleken påverkar kreativiteten. Hade det funnits mer tid hade 

dessutom min upplevelse av låten som slutprodukt kunnat analyseras för att se om den skiljer 

sig åt vid de olika arbetsmetoderna. 
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Eftersom undersökningen är subjektiv och utgår från mina upplevelser kan jag inte dra några 

generella slutsatser gällande hur den kreativa processen kan skilja sig åt när en skriver musik 

självständigt eller ihop med andra. Däremot kan jag se liknande tendenser i mitt resultat som 

både Koverman (2018) och Englin (2019) gällande begränsningar och deras effekter på 

kreativitet. Om fler liknande studier görs kan desto fler slutsatser dras. I framtida forskning 

hade det varit intressant att få en inblick i hur låtens slutresultat upplevs utifrån de olika 

arbetsmetoderna.  
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