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Abstract 

I den här uppsatsen undersöker jag problematik och strategier kring att färdigställa musik. 

Syftet med uppsatsen och det tillhörande konstnärliga arbetet är att i huvudsak försöka svara 

på frågorna: Upplever musikskapare att det är svårt att färdigställa musik, och vilka hinder 

och strategier finns i så fall? Detta gör jag genom att analysera arbetsprocessen av fem låtar 

jag i samarbete med andra eftersträvat att färdigställa, samt genom att intervjua tre 

musikskapare. I mitt resultat har jag kommit fram till att det är väldigt viktigt att som 

musikskapare faktiskt kunna färdigställa musik, men att de flesta musikskapare på ett eller 

annat sätt upplever att färdigställandet av musik kan vara svårt. Några möjliga strategier för 

att bli bättre på detta är tydliga deadlines, tydlig målbild och samarbeten. Mitt konstnärliga 

arbete har resulterat i två färdigställda låtar och tre låtar som, med anledning av 

tekniksvårigheter och tidsbrist, inte fram till denna tidpunkt blivit färdigställda.    

Nyckelord: färdigställa musik, musik, musikproduktion, projekt, musikskapare 
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Inledning 
Som musikskapare är det oerhört viktigt att inte bara ha bra och kreativa idéer utan också 

skapa förutsättningar för dessa idéer att bli färdiga produkter. I samtal med andra kreatörer 

och producenter inser jag att det i rätt stor utsträckning finns svårigheter att färdigställa 

musik, vilket leder till hårddiskar och mappar överfyllda med ofärdiga låtar och verk. 

Orsakerna till detta kan vara många, av olika storlekar och olika karaktärer. För att i större 

utsträckning kunna utvecklas inom musikproduktion och i framtiden kunna arbeta som 

musikproducent är det viktigt för mig att hitta dessa orsaker och därmed kunna bli bättre på 

att avsluta musikaliska projekt.  

För att underlätta läsandet av denna text vill jag definiera termen att färdigställa musik. 

Beroende på vem man frågar hittar man säkerligen många definitioner, men ur 

musikproduktionsperspektivet som jag har, definierar jag att färdigställa musik som att ta en 

musikalisk idé eller demo till den nivå där skaparen av idén eller demon anser att den har den 

tillräckliga nivå som krävs för att den ska spelas upp för en publik. Alternativt, att producera 

färdigt musiken till den mån att den kan skickas vidare till en extern person som gör slutmix 

eller slutmastering på musiken.  

 Syfte 

Syftet med detta arbete är att bidra till en fördjupad insikt om vad som kan hindra 

färdigställandet av musik och vilka potentiella strategier som kan hjälpa mig och andra att ta 

sig förbi de hindren. Jag har en förhoppning om att, genom att försöka svara på de tre 

frågorna nedan och bena ut processen i mitt egna konstnärliga material, kunna ge läsaren en 

bredare förståelse kring färdigställandet av musik.  

Frågeställningar 

- Upplever musikskapare att det är svårt att färdigställa musik? 

- Vilka orsaker till det finns i så fall? 

- Vilka strategier finns för att färdigställa musik? 
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Avgränsningar 

Det konstnärliga material som jag bearbetat i detta arbete, och därmed avgränsat till, är de 

låtar som jag varit med och skapat och sedan producerat: 

- Condition - STIGG 

- Way - Sophia Tako 

- Utan Dig - Denario 

- Gratitude - Cohle 

- Where do we go - Cohle 

Dessa fem låtar fanns redan innan detta arbete i någon typ av form. Därför har jag valt att inte 

fokusera på hur jag färdigställer musik från idé till slutgiltig produkt, utan främst på hur jag, 

som musikskapare, gör för att färdigställa produktionen innan musiken antingen släpps på 

digitala plattformar eller skickas vidare till slutmix och mastering.    

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Oändliga tekniska möjligheter 

Future Music Magazine har lyft fram utmaningar och potentiella hjälpmedel i att färdigställa 

musik ur ett modernt perspektiv där möjligheterna är oändliga: “I den moderna studiomiljön 

är vi överväldigade av oändlig räckvidd och oändliga val. Enkla uppgifter kan genomföras på 

en mängd olika sätt, ljud och instrument utan begränsning kan utforskas med en 

knapptryckning, all tänkbar utrustning kan plockas fram i form av en mjukvara, och vilken 

musikalisk idé som helst - oavsett hur simpel eller komplex - kan sparas och återkallas 

ögonblickligen. För många valmöjligheter kan bli överväldigande.” (2020) 
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Låtskrivaren och producenten Max Martin har en liknande syn på teknikens möjligheter. 

Enligt honom är konsten att färdigställa och avsluta musikaliska projekt den mest ovanliga 

talangen bland producenter: “Jag tror att man måste vilja bli klar. Våga. Alltså nu är det 

mycket svårare, för nu kan du göra så himla mycket. När jag började var det ju fortfarande 

rullband och såna här saker. Det fanns på något sätt en gräns på vad man kunde få in och 

trycka in i en produktion.” (2019) 

  

Mentala hinder 

Förutom problematik och möjligheter som uppstår i teknikens skugga kan även mentala 

hinder förekomma. Mike Senior på Sound On Sound har sagt: “Även om böcker och kurser 

kan hjälpa ur ett tekniskt perspektiv, och kanske gör mixningsprocessen mer logisk och 

hanterbar, är slutsatsen att det inte finns någon bok eller kurs i världen som kan göra klart 

musiken för dig, för att du är den som måste bestämma när någonting är klart. Att slutföra ett 

projekt är mer ett sinnestillstånd än någon typ av absolut riktmärke gällande kvalitet, och 

verkligheten för de flesta teknikerna/producenterna är att det innebär att ta ett beslut, att 

avsluta medan du fortfarande är på rätt sida om lagen om avtagande avkastning. Om du 

väntar på att allt i ett projekt ska bli perfekt kommer du aldrig att färdigställa något, vilket 

betyder att du kommer gå miste om en av förbättringens viktigaste verktyg: respons från 

andra musiker och tekniker, branschmänniskor, och förstås allmänheten överlag.” (2016)  

Musikproducenten och skribenten Mike Monday (2014) har lyft fram vikten av att skapa goda 

vanor, och att det även är lätt hänt att skapa en vana att inte färdigställa musik om man om 

och om igen inte färdigställer den musik man jobbar med. Studier visar att 40 procent av 

människors dagliga aktiviteter alltid genomförs i nästan samma situationer. Vanor är 

automatiska och uppstår genom associerat lärande, både goda vanor och dåliga vanor.1  
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Metod 
Jag har valt att dela upp metoden i detta arbete i två sjok. Först beskriver jag kortfattat 

processen i mitt konstnärliga arbete och därefter följer utdrag ur intervjuer med tre 

musikskapare.  

Intervjuer med tre musikskapare 

För att bättre kunna förstå färdigställandet av musik ur en musikskapares perspektiv har jag 

intervjuat tre personer som jag anser ha en bra arbetsmoral och ur min synvinkel är duktiga på 

att färdigställa musik.  

Den första är Sebastian Jacobson. Sebastian är musiker, producent, låtskrivare och även 

utbildad kock. Han är utbildad rockmusiker från musikhögskolan i Piteå med sång som 

huvudinstrument. Som musikskapare är Sebastian aktiv i bland annat STIGG, som släppte en 

singel i mars 2020, och i duon Kode Maya, som släppte sitt andra fullängdsalbum vintern 

2020.   

Följande musikskapare är Björn Börjesson, som är en musikproducent, lärare, mixare och 

mastrare, verksam i Stockholm. Tillsammans med en kollega driver han studion Dwarf 

Studios på Södermalm, dit allt från teatrar till låtskrivare söker sig för att få sin musik 

färdigställd.  

Slutligen, Patrik Berg-Almqvist, kompositör och producent som genom sina många 

pseudonymer har släppt mycket musik, nu senast i mars 2020 sitt album Solskur under 

namnet LUCHS.     

Samtliga musikskapare som intervjuats har gett sitt godkännande att vara del av och namnges 

i detta arbete.  

Produktion av låtar 

Jag har under den senaste tiden arbetat med ett antal olika musikaliska projekt där jag haft 

rollen som antingen producent eller som låtskrivare och producent. Processen i dessa projekt 
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har sett lite olika ut beroende på hur samarbetet har sett ut och hur tydlig målbilden och 

tidsplanen varit för projektet, vilket påverkat färdigställandet av musiken på olika sätt. Jag går 

genom de olika låtarnas process med “att färdigställa musik”-glasögonen. 

Condition - STIGG 

STIGG är ett drygt halvår gammalt projekt tillsammans med Sebastian Jacobson, musiker och 

producent. Condition är vår andra singel vi släppt och den släpptes i februari 2020. Vi började 

skapa musik tillsammans med ett tydligt syfte. “Att göra musik som kan spelas i bakgrunden 

och bidra med upplyftande stämning” var vad vi kom överens om, och genom att vi kommit 

överens om det har vi också haft lättare att färdigställa musiken.  

Skrivandet av låten började med att Sebastian på bussen på väg till vår session hade nynnat på   

en melodi som han gillade. Vi utgick från den melodin och försökte skapa en produktion och 

ett arrangemang kring den som vi båda kände att vi gillade. Då vi ställdes inför vägval kunde 

vi, i och med vårt gemensamma fokus, lättare välja den väg som på ett tydligare sätt drog oss 

i riktning mot vårt mål. Till exempel om vi hade en idé som vi tyckte lät fräsch och 

nytänkande i våra öron och en annan idé som kändes mer lättillgänglig och på ett enkelt sätt 

upplyftande så valde vi den andra idén istället för den första. På det sättet så kunde vi, på ett 

stabilare sätt, röra vår låt och produktion mot en färdig produkt.  

En annan avgränsning vi försökte hålla oss till var att bara jobba med musiken då vi kunde ses 

och fysiskt jobba i samma rum. Ofta kanske man ses gemensamt och sedan jobbar vidare med 

olika delar av låten på olika håll, men vi ville inte göra så, utan ville sträva efter balans i 

engagemanget mellan oss. På det sättet kunde vi hålla ett bättre gemensamt flyt och också dra 

nytta av glädjen att ses och arbeta ihop på ett naturligt sätt.  

Färdigställandet av låten Condition tog slutligen längre än vi hade planerat. Det berodde 

bland annat på att vi bodde på olika orter och inte sågs så ofta. Eftersom vi hade gjort klart det 

kreativa arbetet, fokuserade vi därefter främst på att få till en bra mix och master så att vi 

sedan skulle kunna släppa låten. I den processen tog vi hjälp av andra personer som lyssnade 

på det vi gjort och gav feedback, både smått och stort.  
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Way - Sophia Tako 

Sophia Tako är en artist och producent som är bosatt i Stockholm. Hon har tidigare släppt 

musik som artist, men jag hade inte samarbetat med henne innan vi började skriva låten Way. 

Med hennes tidigare släppta musik hade vi tydliga referenser som vi dels kunde dra oss mot 

för att musiken vi gjorde skulle kunna passa in i samma helhet som hennes tidigare, men dels 

också ha som språngbräda för att skapa någonting nytt och utveckla hennes tidigare sound.  

Vi började med att utgå från en skiss på en idé jag hade haft. Tillsammans jobbade vi utifrån 

den med att skriva text och melodi samt bena ut alla delar och formen på låten. Vi hittade 

idéer och lösningar som vi båda tyckte lät bra. Men i och med att vi skrev låten samtidigt som 

vi producerade den, hände det att vi ibland skapade något som vi senare insåg inte var på rätt 

spår, vilket kunde leda till många utkast och många idéer som inte nödvändigtvis kommer till 

sin rätta. Vi tog bort trummorna som fanns i den ursprungliga versionen och ändrade även om 

droppet i låten och använde andra ackord.  

Ett tydligt hinder vi stötte på i färdigställandet av låten Way var restriktionerna kopplade till 

Coronaviruset. Under den tid som vi hade planerat att göra klart låten hade vi inte möjlighet 

att ses på samma sätt som tidigare. Vi hade också planerat att fokusera mera på 

sångproduktionen, men det hann vi inte göra. I den pågående samhällssituationen jobbade jag 

vidare på egen hand med att testa nya idéer som jag trodde kunde förbättra låten som helhet. 

Jag skickade några förslag till Sophia. Några av min ändringsförslag uppskattade hon mer och 

några mindre. Sophia bestämmer konstnärligt över sitt artistprojekt, vilket på ett sätt gör 

beslutsprocessen bekymmerslös - om hon vill ha det på ett särskilt sätt, då är det sättet rätt. 

Som producent kände jag då att jag kunde vara kreativ och testa väldigt fritt för att sedan 

bolla dom idéerna med henne, som i sin tur bestämde om det var bra eller inte.   

Utan Dig - Denario 

Fredrik Sandgren, under artistnamnet Denario, har jag känt sedan många år tillbaka. Han har 

tidigare delat sina drömmar med mig om att skapa musik och under sommaren 2019 hörde 

han av sig till mig och sade att han hade en låt som han ville ha hjälp av mig att producera, för 

att inom en snar framtid kunna börja släppa musik.  
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Vi sågs på KMH och han började sjunga sin låt som bestod av text och melodi. Medan han 

sjöng, satt jag med en gitarr och försökte spela ackord som jag tyckte passade med den text 

och melodi som han sjöng. På det sättet skrev vi klart låten som vi sedan började producera. 

Under processen visade han mig flera referenser som han gillade, och vi försökte gemensamt 

komma fram till vad i de låtarna som musikaliskt skulle översättas till Utan Dig. Vi spelade 

även in sång med hjälp av en van sångerska som också sjöng stämmor i låten. Lite i taget kom 

vi framåt mot den produkt som å ena sidan Fredrik skulle vara nöjd med, vilket var viktigt 

eftersom det är hans låt och hans artistprojekt, å andra sidan en produkt som jag som 

producent också kunde ställa mig bakom. 

Denna låt producerade och mixade jag, men jag ville lämna över mastringen av låten till 

någon annan som med fräscha öron kunde göra det bättre än jag. Jag rekommenderades 

använda en online masteringtjänst som påstods hålla hög kvalitet. Jag testade använda denna 

tjänst och upplevde att den bidrog till att färdigställa låten Utan Dig.  

Where do we go? - Cohle 

Where do we go? är en låt som skrevs av mig, Isabelle Edsmyr och Salome Gunnarsson för 

ungefär två år sedan, och låten har sedan dess existerat i en mängd olika versioner och 

arrangemang innan den närmat sig sin slutprodukt.  

Den skrevs i en tid då artistprojektet Cohle inte ännu var glasklart utformat, vilket ledde till 

att delar byttes ut, kasserades och tillkom. Till en början gjorde vi låten klar med syftet att 

framföras live till en publik. Låten hade då en intensiv, mörk, nästan aggressiv ton som vi 

tyckte passade i den kontexten. Men under hösten 2019, då vi skulle börja arbeta med att 

färdigställa Cohles debut EP, upplevde jag och Isabelle, som då jobbade vidare med låtarna, 

att det arrangemang och den känslan som Where do we go? hade inte helt passade in i den 

bild vi hade av den kommande EP:n. Med låtar av andra artister som referens och inspiration, 

förändrade vi arrangemanget i hela låten till något aningen mer lättsamt och lättlyssnat, 

mindre ilsket och mer dansvänligt.  

I början av våren 2020 försökte vi göra klart det instrumentala på Where do we go? och de 

andra låtarna för att sedan kunna fokusera ordentligt på sånginspelning och sångproduktion. 
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Arbetet med sångproduktionen gick dock inte som förväntat på grund av att vi under 

omständigheterna kring pandemin inte kunde spela in sång i musikhögskolans lokaler utan 

var tvungna att hitta en annan lösning. Vår lösning blev att spela in med lånade mikrofoner, 

hemma i mitt sovrum, omgiven av uppställda madrasser och klädställningar.  

Ett annat hinder vi stötte på, under färdigställandet av låtarna med Cohle, var att min laptop, 

som vi hela tiden hade jobbat från, plötsligt fick stora tekniska problem. Detta ledde till att vi 

dagarna precis innan deadline inte kunde arbeta alls på det sättet och i den takt vi hade 

planerat, och att vi i och med det heller inte hann göra sångproduktionen så grundligt vi hade 

velat.  

Gratitude - Cohle 

I arbetet med debut EP:n till Cohle (Isabelle Edsmyr) hade vi skrivit och producerat de låtar 

vi hade tänkt, förutom att vi saknade en outrolåt. Isabelle hade pratat om att hon vill ha en 

outrolåt som skulle heta något i stil med Gratitude och med det sagt satte jag mig ner vid mitt 

piano för att skissa på en musikalisk idé som jag tyckte kunde passa till det hon hade pratat 

om. Jag skickade genast skissen jag gjort till Isabelle som hastigt spelade in en sångidé över 

den. På det sättet skrevs den låten väldigt snabbt och bekymmerslöst.  

I den låten fokuserade vi också mycket på sångproduktion och vi spelade också in körsång. Vi 

hade även till den här låten några referenslåtar som vi sökte inspiration från i arrangemang 

och sound. 

Som musikproducent och arrangör ville jag i den här låten på ett naturligt sätt skapa liv, utan 

att låten i slutändan skulle skilja sig så mycket från de resterande låtarna på EP:n. Vi tog 

därför, både på körsång och på elbas, in externa musiker som gav sin egna musikaliska röst, 

och därmed bidrog till naturlig rörelse och dynamik i låten. 

Båda låtarna med Cohle kommer att skickas vidare till mixning eller mastering eller både och 

innan de är helt färdigställda.  
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Resultat 
I både det egna konstnärliga arbetet och från intervjuerna med Sebastian Jacobson, Björn 

Börjesson och Patrik Berg-Almqvist har jag stött på ett antal både negativa tendenser och 

möjliga hjälpmedel i musikproduktion. 

Upplever musikskapare att det är svårt att färdigställa musik? 

Det korta svaret på denna fråga är, ja! Jag har själv upplevt både större och mindre 

utmaningar i färdigställandet av de fem låtar jag arbetat med. Sebastian Jacobson berättade 

om hur han tidigare upplevt frågan: “Jag minns jag var så frustrerad förr, jag tänkte att jag 

visste att jag inte är på den nivån att jag kunde spela in och producera musiken som jag ville 

ha den. Jag insåg att idén är bra, men jag har inte skillsen eller kännedomen, eller känner 

rätt människor för att göra färdigt … Jag tänkte att det liksom nästan är ett misslyckande att 

man har alla dom här ofärdiga idéerna, men i den ‘färdiga lådan’ så är det jättefå.” 

Det som Sebastian säger är något som jag kan hålla med om. På samma sätt som han tidigare 

upplevt att han inte “har det som krävs” för att ta musiken till den nivån han önskade, kan jag 

i mitt skapande vara väldigt snabb att se mina brister och svagheter, allt det som jag inte kan 

göra. I arbetet med Way upplevde jag detta i kombination med de “ups and downs” som 

brukar tillhöra processen. Till en början skrev och producerade vi ganska bekymmerslöst och 

vi gick igång på de idéer vi spelade in. Efter att låten i stora drag var klar, och vi 

uppskattningsvis bara hade kvar dom sista 10 procenten, upplevde jag att känslan av 

otillräcklighet nådde mig, som den ofta gör i det skedet av processen. Då blir de sista 10 

procenten blir väldigt tungrodda och färdigställandet av musiken blir mer utmanande.     

Vilka orsaker till det finns i så fall? 

Orsakerna till att färdigställandet av musik kan vara svårt är många och kan variera i storlek 

och karaktär. Eftersom jag i mitt konstnärliga arbete inte bara arbetat utifrån ett musikaliskt 

projekt, utan i flera olika konstellationer och samarbeten, har jag märkt att beroende på hur 

samarbetet eller projektet sett ut, och beroende på hur tydligt formulerad målbilden varit, kan 

svårigheterna att färdigställa musiken variera. Till exempel I arbetet med Condition var 
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svårigheterna inte så väldigt stora, vilket jag tror delvis kan bero på att vi redan innan vi 

började färdigställandet hade en ganska tydlig bild över hur vi ville att musiken skulle 

upplevas och kännas då den var färdig.  

Både Patrik Berg-Almqvist och Björn Börjesson berörde problematiken med att musik 

egentligen aldrig blir helt färdig. Björn säger: “Musik skiljer sig som konstform, eftersom den 

existerar i så många kopior samtidigt. En tavla eller en keramikskål gör du klar och sen 

sätter du den i en ram eller bränner den i ugnen och sen är den färdig, du kan inte ändra efter 

ett tag. Musik har ju det här att det finns ‘unlimited undo’. Det ingår i processen att man 

lyssnar, ändrar och gör om, och även om jag släppt en låt som ligger ute på Spotify så kan ju 

jag, två månader senare, rent tekniskt byta ut den filen via min aggregator: ‘ah nu är mixen 

lite bättre’, vilket gör att vi behöver inte bli ‘klara’. Eller det är svårdefinierat: Vad är det att 

vara klar?” Han tar upp ett latinskt uttryck - Manum de tabola - “tag handen från tavlan” som 

innebär att veta när verket är färdigt och inte längre bör arbetas med. Han säger vidare: “Jag 

skulle kunna rita in lite mer glitter i havet eller skuggor, men nu är den så här. Så fäster man 

den med allt vad som är bra och vad som inte är perfekt, men man bestämmer sig för att den 

är klar. Det kan man egentligen göra närsomhelst i processen.” Patrik uttrycker att “… det 

som är knepigt med skapande överlag, är att ingenting någonsin blir färdigt, utan det blir 

liksom tillräckligt bra för att presenteras. Och sen kommer man alltid att hitta saker i 

efterhand, eftersom man som kreatör förändras. Min syn på vad som är bra är en färskvara.” 

Otydliga tidsramar för ett projekt kan också vara en orsak till varför färdigställandet av musik 

kan vara svårt. “Man inser att prokrastrinering är något som alla sysslar med och det enda 

som biter på det är en deadline”, som Sebastian Jacobson uttrycker det. Om ingen tydlig 

tidslinje, eller ens tydliga krav på att musiken ska bli färdig, finns kommer sannolikheten för 

att musiken färdigställs att sjunka.   

Andra svårigheter som jag har stött på i mitt arbete är bland annat tekniska motgångar. För 

min del tog det sig uttryck i brist på utrustning i och med att musikhögskolans utrymmen 

stängdes efter rekommendationer från staten. Min personliga dator gick också sönder i 

slutfasen av mitt konstnärliga arbete, vilket ledde till att jag inte kunde färdigställa musiken 

till den mån jag hade förväntat mig. Dessa tekniska motgångar har också en förmåga att sakta 
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ner kreativiteten. I det skede man eventuellt tagit sig förbi de hindren har inspirationen och 

”glädjen att skapa” antagligen dämpats och det flow man kanske haft måste byggas upp från 

början igen.   

Vilka strategier finns för att färdigställa musik? 

Jag har stött på flera strategier för att färdigställa musik, både i mitt egna konstnärliga arbete 

och i intervjuerna. Två konkreta strategier är att skapa tydliga deadlines och att förtydliga 

projektet.  

Patrik påpekar att det inte nödvändigtvis behöver vara man själv som skapar deadlines:  “Jag 

har jobbat ganska mycket på beställning, och då finns det ju en beställare som har satt en 

deadline och så blir det helt enkelt upp till mig att leverera inför den deadlinen, och då är det 

ju bara att göra. Det finns någon annan att stå till svars inför i processen, och det underlättar 

otroligt mycket för mig.” Björn understryker budskapet om deadlines:  “Vad behöver jag göra 

för att bli klar? Be någon annan ge dig en deadline! Har du problem med att göra klart musik 

så är du inte bra på det, och då behöver du hjälp av någon att sätta en deadline för att kunna 

bli klar med låten.” Det är något som jag känner igen. Jag har mycket lättare att göra klart 

någonting om det finns en tydlig uppgift och förväntningar från någon annan att det ska bli 

klart. De fem låtar jag arbetat med i mitt konstnärliga arbete är också alla sådana där någon 

annan varit inblandad och velat få musiken färdigställd. Den musik som jag gör ensam 

åsidosätts väldigt lätt, den fick inte ens utrymme i detta arbete, kanske för att ingen annan än 

jag själv har förväntningar och möjlighet att lägga upp deadlines för den musiken. Kanske 

också på grund av att den inte är del av ett tydligt projekt, till skillnad från musiken jag gjort i 

samarbete med Cohle, STIGG, Sophia Tako och Denario. En annan vinkel är att samarbeten 

kan vara en strategi för att färdigställa musik. Då man är flera som drar vagnen och turas om 

att knuffa på i uppförsbackarna är det lättare att ta sig hela vägen fram.   

Sebastian berättar om en strategi han använde sig av i ett projekt: “När vi gjorde andra 

albumet med Kode Maya hade vi en konkret strategi. Vi hyrde in oss i en stuga och vi skulle 

banda in hela albumet där. Det material vi kom ut med var det vi hade. Vi hade bestämt oss 

för att färdigställa det. Det blev faktiskt en riktig utmaning när man hade åkt till en speciell 

 11



plats, hade en viss tidslinje och hade bestämt att det här är vad vi ska komma ut härifrån 

med. Om man verkligen vill bestämma sig för att bli klar så är det ett ganska bra knep.”  

Något som jag tror hjälpt mig och Isabelle i färdigställandet av låtarna till Cohle är just att 

förtydliga projektet och den slutgiltiga produkten. Vi planerade att göra klart en EP med sex 

stycken låtar. Vi ville att var och en av de sex låtarna skulle, för det första, passa in med de två 

singlar vi redan släppt, för det andra passa in med varandra i EP-helheten och för det tredje 

styra soundet i en fräsch och spännande riktning. I till exempel Where do we go där vi, med 

risk för att  hålla på med samma låt för länge och aldrig bli klar, valde att göra om 

arrangemanget och produktionen. I den slutgiltiga versionen känner vi båda att det var rätt 

val; den nya versionen passar in i helheten, och blev klar, antagligen tack vare att vi hade ett 

tydligt projekt och ett tydligt slutmål. Patrik upplevde någonting liknande i produktionen av 

albumet Solskur, som släpptes i mars 2020: “Alla låtar springer ur fragment som är sparade 

från tidigare beställningar där det har kommit fram någonting som jag känner att jag inte vill 

sälja, utan det här sparar jag i min lilla låda. Sen har jag bara plockat fram dem och 

färdigställt dem, och så blev det ett album av det. Livets omständigheter bara krävde på nåt 

sätt att det här skulle bli till.” 

Avslutande diskussion 

Tankar och reflektioner 

 Samtidigt som jag i mitt konstnärliga arbete lyckats med att, mer eller mindre, färdigställa 

fem låtar, är jag fullt medveten om att jag för varje färdigt verk har ett mycket större antal 

ofärdiga verk. Det verkar i första anblick vara omöjligt att bara göra musik som blir 

färdigställd. Eller så ligger det någonting i att jag medvetet bestämt att, efter min bästa 

förmåga, just dessa låtar ska bli färdiga. Att ingenting någonsin blir färdigt av misstag, utan 

att det i varje projekt behövs någon som kan bestämma att och kanske till och med när det 

ska bli färdigt.  

En tanke som genom detta arbetet fastnat i mig är vem som bestämmer om musiken är klar 

eller inte. Är det “producenten” eller “kunden”? Om man är upphovsperson, arrangör, 
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producent och mixare samtidigt i samma projekt är det inte särskilt lätt att avgöra när man ska 

sluta förbättra eller förändra materialet. Men om en beställare till musiken finns kan också 

fokuset på konstnärlighet och personlig prestige dämpas, som Patrik påpekar: “… det är ju 

beställaren någonstans som har sista ordet. Så när dom tycker att det är tillräckligt bra så 

duger det. Sen kan ju jag hävda att ‘vi är inte riktigt där’, men om tiden inte tillåter så går 

det ju inte att ändra på saker. Om dom tycker att det är bra så är det bra.” Musiken kan vara 

färdig långt innan jag själv tycker att den är det. Kanske är till och med tanken på perfektion 

något som förhindrar färdigställandet av musik. 

Förslag till framtida forskning 

Efter att ha fördjupat mig i min egna kreativa process samt tagit del av andra musikskapares 

tankar har jag insett att oavsett hur länge man hållit på eller hur duktig man än är så möter 

man utmaningar i färdigställandet av musik. Jag har i detta arbete hittat några intressanta 

strategier för att underlätta processen. Men samtidigt tror att det finns lika många strategier 

som det finns musikskapare, eller åtminstone nyanser och variationer på strategier.  

Mitt förslag till framtida forskning är en fördjupad undersökning i vad musikskapare möter 

för hinder och vad de har för strategier.  
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