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Abstract 

Jag har länge skrivit låtar, så länge jag kan minnas. När jag var liten var det mer en del av 

leken, som vuxen blev det ett sätt att uttrycka sig. På musikhögskolan upplevde jag att jag 

tappade glädjen till låtskrivandet, det som varit anledningen till att jag sökte mig dit. Jag ville 

hitta lusten igen och samtidigt hitta verktyg som kunde hjälpa mig i liknande situationer i 

framtiden. Mitt examensarbete blev då att under våren 2020 skriva musik där musiken i sig 

inte var målet, utan jag försökte hitta tillbaka till glädjen och samtidigt undersöka hur jag 

kunde skapa så goda kreativa förutsättningar för mig själv som möjligt. Jag började undersöka 

hur andra låtskrivare gör, hur de går tillväga innan de sätter sig och skriver en låt. Har de 

kanske några tips på hur de kommer i ett bra kreativt flöde? Jag sökte upp böcker om 

kreativitet och låtskrivande och började läsa. Så småningom hade jag en del tips som jag 

kunde testa i min låtskrivarprocess. Den konstnärliga delen av arbetet resulterade senare i 8 

låtar och den skriftliga delen i 10 strategier som kan tänkas främja kreativitet. Bland de 10 

strategierna finns både rent praktiska tips såsom fysisk aktivitet och hur den fysiska platsen 

ser ut, men också mer själsliga såsom vilket mindset du befinner dig i och dina tankar om dig 

själv och ditt skapande. 

Nyckelord: låtskrivande, kreativitet, inspiration, musikskapande, skrivkramp 
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Inledning 
Inom skrivande generellt finns något som brukar kallas för skrivkramp eller skrivblockering. 

Det är ett psykiskt fenomen som innebär att en skribent (eller kompositör) temporärt förlorar 

förmågan att författa. Ett vanligt tillstånd som många skrivande människor upplever någon 

gång under sin karriär. Men finns det något man kan göra för att förhindra det?  

Inför mitt examensarbete visste jag att mitt fokus skulle vara på låtskrivande. Jag kände mig 

vilsen efter många år på musikhögskolan och ville hitta tillbaka till varför jag sökte mig till 

min utbildning överhuvudtaget. För mig var det låtskrivandet. Det var det jag ville hålla på 

med, men upplevde att jag hade både fastnat och glömt bort det. En längtan efter att känna sig 

fri i sitt skapande växte i mig och jag tänkte att jag inte borde vara ensam med den här 

känslan. Det borde vara många låtskrivare som känt av det här. Vilka strategier har de haft för 

att ta sig vidare? Hur har de gjort för att förhindra att hamna där igen? De här tankarna blev 

grunden till mitt examensarbete. Låtarnas resultat var inte viktigt för mig, utan jag ville 

komma åt nycklar till att skapa musik på ett enkelt sätt. Jag ville skapa en bank med strategier 

inför framtida skrivperioder med större press än i det här arbetet. Som en verktygslåda där jag 

kan gå och leta när kreativiteten inte spirar. Jag är mest intresserad av det som sker innan 

själva komponerandet börjar. Vad är viktigt inför och under en skrivprocess? Vilken betydelse 

har det var du befinner dig rent fysiskt eller vad du har för mindset?  Hur skapar man en så 

god grogrund för sin kreativitet som möjligt? I den här uppsatsen vill jag undersöka om det 

finns strategier som skapar goda kreativa förutsättningar, vilka är dessa i sådana fall och i 

vilken utsträckning kan jag själv tillämpa dem. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur du som kompositör kan ge dig själv så 

goda kreativa förutsättningar som möjligt.  

• Har kompositörer strategier för att skapa kreativa förutsättningar? 

• Vilka är i sådana fall dessa strategier? 

• I vilken utsträckning är dessa relevanta för mitt eget skapande? 

Avgränsningar 

Mitt låtskrivande under det här arbetet har inte handlat om att skriva tillsammans med andra, 

utan jag har enbart skrivit musik ensam. Det har dock varit ett tips från andra låtskrivare jag 

har samtalat med kring kreativitet, att just att skriva tillsammans kan tillföra nytt syre in i sitt 

eget skapande. Jag har inte heller lagt något större fokus på hantverket eller resultatet utan 

fokuserat på flöde och kreativitet. Tekniska detaljer i låtskrivande är inte heller något som jag 

kommer beröra i det här arbetet.  
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
För att besvara frågorna har jag bland annat läst boken Lev kreativt (originaltitel The Artist’s 

Way) av Julia Cameron (1997). Camerons bok är en klassiker inom kreativitetsområdet. Hon 

är konstnär, författare och föreläsare inom kreativitet. Tidigt i boken beskriver hon hur hon i 

början av sin föreläsningskarriär inte visste hur hon skulle undervisa i kreativitet, men att det 

allt eftersom blev tydligt för henne hur man skulle gå till väga för att lösa upp sina kreativa 

blockeringar. Det är en författare med gott självförtroende som skrivit den här boken. 

Cameron (1997) hävdar att om du bara följer hennes tolv steg så kommer du få ut maximalt 

av både livet och skapandet. Det är ett 12-veckorsprogram med konkreta, praktiska tips och 

tekniker. Hon lär ut hur du bäst kopplar ihop andlighet, självförtroende och skaparlust, och på 

samma gång övervinner tankar och beteenden som kan lägga hinder på vägen. Boken är 

upplagd så att varje vecka är ett nytt kapitel. I varje kapitel får läsaren först undervisning i 

veckans tema som kan vara “Återerövra din trygghet” eller “Återerövra ditt överflöd”. Slutet 

av varje kapitel innehåller övningar som du ska göra eller frågor som du ska besvara. Jag hade 

inte möjlighet att göra hela 12-veckorsprogrammet på grund av småbarn hemma. Trots det har 

boken varit en fantastisk inspiration och informationskälla även om jag inte kunde följa den 

till punkt och pricka.  

Jag har också läst Eva Hillereds (2013)  bok Lathund för låtskrivare som är mer en praktisk 

handbok riktad till låtskrivare. Hillered (2013) är en svensk sångare, låtskrivare, sångpedagog 

och musikterapeut med åtta soloskivor i bagaget. Det här är en bok som tar upp det mesta du 

behöver veta för att skriva låtar och framföra dem inför en publik. I boken finns tips, kunskap 

och idéer för att komma igång med sitt skapande och utvecklas inom både låtskriveri och 

artisteri. För mig var det mycket i den här boken som kändes ganska självklart, men jag 

upplevde att den satte ord på ordlös kunskap som annars är svårformulerad. Den har många 

citat från kända artister och låtskrivare, vilket jag tycker var intressant och gav boken mer 

tyngd.  
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För att se hur mina vänner och kollegor tänker gjorde jag en statusuppdatering på Facebook 

som löd: “Ni som skriver musik! Har ni några speciella strategier som ni brukar använda er 

av för att skapa goda förutsättningar för ert skapande? Alla tips är bra tips! Exempel "Jag 

kan inte skriva utan kaffe" är ett toppensvar!” Där fick jag förvånande 61 kommentarer med 

välformulerade svar av många kloka kollegor. Dessa svar blev en oerhört bra grund i mitt 

uppsamlande av strategier och är någonting jag kommer att referera till flertalet gånger i den 

här uppsatsen. 

Utöver detta har jag lyssnat på podcasten Låtskrivarpodden av och med Andreas Grube 

(2020), där han intervjuar olika låtskrivare kring deras skapande och hur de gör för att ta sig 

förbi eventuella hinder. Jag har också samtalat med klasskompisar och andra kollegor kring 

deras skapandeprocesser. 
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Metod 
Parallellt med att jag samlade på mig tips och idéer kring kreativitet löpte också den 

konstnärliga delen av det här arbetet. Där ville jag skriva en låt i veckan, men jag hade inte ett 

speciellt antal låtar uppsatt som mål. Jag ville undersöka hur jag kunde hitta flera olika sätt att 

närma mig mitt skapande och hur jag gör för att optimera det. Jag satte på mig 

låtskrivarskjortan och hade den på mig i några månader. Jag öronmärkte en dag tidigt i veckan 

till låtskrivande så det skulle finnas tid kvar under veckan att finslipa på låten. Jag satte mig 

så att min familj inte kunde störa mig, antingen i skolan, på café eller hemma utan familjen. 

Eftersom jag hela tiden parallellt läste både Lev kreativt (1997) och Lathund för låtskrivare 

(2013) hade jag nya infallsvinkar på kreativitet och skrivande med mig in i själva 

låtskrivandet. Camerons (1997)  bok handlar mycket om att släppa på sina blockeringar och 

där finns också övningar för att lyckas med detta, som jag gjorde. Därför hade jag oftast inte 

en specifik strategi som jag testade per session, utan jag hade hela tiden med mig det som jag 

hade läst och jobbat med under veckan. Jag öronmärkte också en dag i veckan till mina 

böcker. Jag läste, antecknade, funderade och skrev. Jag upplever att jag under denna period 

fick både inandning och utandning i min kreativitet. Mitt läsande och mitt skapande blev som 

ett. Cameron (1997) skriver mycket om att ta sin “inre konstnär” på allvar, vilket jag 

verkligen fick användning för direkt.  

Totalt blev det 8 färdiga låtar med text och musik, och många sidor med text. Varför det blivit 

så många sidor med text kommer jag beröra i resultatdelen. Mina erfarenheter och tankar 

kring de olika strategierna jag har identifierat finns konkretiserade och sorterade under 10 

avsnitt i resultatdelen.  
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Resultat  

Har låtskrivare strategier för att skapa kreativa förutsättningar? 

De svar jag fått på min facebookstatus och av kollegor visar tydligt på att låtskrivare har 

strategier för att skapa kreativa förutsättningar. De är av olika karaktär, vissa praktiska andra 

av mer själslig eller andlig natur. Som jag nämnde tidigare när jag pratade om Hillereds 

(1997) bok, så upplever jag att den här typen av kunskap är relativt ordlös. Det är kanske till 

och med något vi gör automatiskt, utan att vi vet om det. Min iakttagelse är att det ofta 

upplevs som små och betydelselösa saker av utövaren, men att de gör stor skillnad för den 

kreativa processen, och därför ändå är intressanta trots sin ringa storlek. En kollega nämner i 

en kommentar på min facebookstatus att hens bästa tips är att påbörja en session med en liten 

ritual. Det kan vara vad som helst. Hälla upp ett glas vatten och stämma gitarren, bara det är 

någonting som du alltid gör. Små strategier som får vår kreativitet att kicka in och sätter igång 

vår process.  
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Vilka är i sådana fall dessa strategier? 

Jag har med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter valt att besvara den här frågan på 

följande sätt. Det är 10 aspekter eller det går också att kalla det för överskrifter, fördelade på 

10 avsnitt. Under varje överskrift följer en beskrivning där jag med hjälp av mina källor och 

egna funderingar ger en fördjupad förklaring av just den aspekten. Avsnitten ligger inte i 

någon speciell ordning. 

Fysisk plats 

I min facebookundersökning var det många som skrev att det är viktigt med hur det ser ut och 

är runt omkring en när man ska vara kreativ. Många nämnde vikten av att inte kunna bli störd, 

där undanlagd mobiltelefon var en viktig faktor. För mig är det viktigt att familjen inte kan 

påverka mig, jag behöver känna att det är bara min tid där jag kan dyka ner i mitt skapande 

utan att känna varken skuld eller att jag blir störd. En person nämnde också doftljus och 

plantor, bekväma kläder och ett städat rum som något som främjar kreativiteten. I det fallet 

handlar det mer om känsla och bekvämlighet, att göra det mysigt och fint för sig. En del 

människor upplever att det känns stökigt på insidan om det är stökigt på utsidan, och att det 

distraherar dem. Jag är en en sådan människa. Därför är detta en viktig aspekt också för mig. 

“En plats utan krångel (ex dator som funkar, allt är inkopplat & klart).” En annan 

kommentar från en kollega, och hen är inte ensam. Många kollegor pratar om samma sak. Du 

vill kunna börja direkt och inte bromsa det kreativa flödet med att ställa dig hängande över en 

högtalare för att leta efter sladden som tydligen inte satt i. Den här är en klassisk 

inspirationsdödare, tänk om vi bara kunde sätta allt i ordning så att det alltid bara är att sätta 

sig om man skulle få lust. Vilken tjänst vi skulle göra oss själva, som skapande människor. 

Sångerskan och låtskrivaren Ane Brun berättar i Låtskrivarpodden (2020) att hon vill ha 

allting inkopplat och uppmickat redan under skapandeprocessen. Hon vill höra sin egen röst 

och gitarr med bra reverb i bra hörlurar. Det ger goda förutsättningar för henne att skapa.  
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Mindset 

Jag har skrivit en del med andra i så kallade låtskrivarsessions. Då sitter man ca 3 personer 

och ska skriva en låt tillsammans, ofta på en begränsad tid som kan vara ungefär 3 timmar. 

Jag var för ett par år sedan på en föreläsning som Stim hade om just det, att skriva musik 

tillsammans. Då var det en tjej som sa något i stil med ”Första halvtimmen gäller det att vara 

en ja-sägare. Att skapa en positiv och tillåtande atmosfär i rummet, värdera inte idéerna som 

kommer så mycket, det är ändå inte exakt det som kommer bli det slutgiltliga” Jag tyckte det 

var så bra och har försökt anamma hennes filosofi sen dess. En positiv sak som detta har fört 

med sig är att jag känner mig mycket mer öppen inför det vi ska göra tillsammans som 

låtskrivare, och har inte känt lika mycket press, utan bara att vi ska skapa en skön stämning 

tillsammans och så får vi se vad som skapas ur det.  

Inför det här arbetet ville jag plocka med mig den inställningen in i mitt eget ensam-skapande. 

Jag tänkte att det måste väl fungera lite på samma sätt, även om man skriver ensam. Jag har 

helt enkelt gått in och satt mig vid pianot eller gitarren, och sen varit min egen ja-sägare. Alla 

idéer som kommer får komma, och jag värderar dom inte så mycket utan bara spinner vidare. 

Jag har helt enkelt varit väldigt snäll mot mig själv i uppstarten av varje session.  

Ett citat jag antecknat under min läsning av Cameron (1997): “En kreativ varelse blir mer 

produktiv av vänlighet än av omild behandling. Var därför snäll mot dig själv.” På ett annat 

ställe nämner hon också vikten av trygghet i det kreativa rummet. Att idealet är att först 

familjen, så skolan och sedan vänner och supporters står för den tryggheten. Men att 

verkligheten sällan är så perfekt och att vi måste lära oss att skapa våra egna trygga rum.   
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Flödesskrivning 

En av Camerons (1997) första och största övning är att skriva det hon kallar för 

morgonsidorna. Det innebär att du ska skriva 3 handskrivna sidor varje morgon direkt när du 

vaknar. Du ska inte skriva något genomtänkt och snyggt, tvärtom, skriv det första du kommer 

att tänka på och låt det bara flöda. Cameron (1997) menar att det öppnar upp oss för oss 

själva. Att det kommer upp saker på morgonsidorna som vi inte visste att vi tänkte på, 

drömmar vi glömt att vi hade, sorger vi inte sörjt klart eller glädjeämnen vi glömt tacka för. 

Kanske märker vi på morgonsidorna att vi längtar till Italien, då vi ofta tenderar att skriva om 

vajande vinrankor och små pittoreska byar. Att morgonsidorna blir ett sätt att rensa hjärnan 

från lagret av vardagstankar och dyka djupare in i vårt medvetande, och att detta i sin tur gör 

oss friare i vårt skapande. Dels kan vi ha känslor som blockerar oss, som vi kommer åt via 

skrivandet av morgonsidorna, men morgonsidorna kan också vara en idébank att plocka 

inspiration ifrån. Det är dock väldigt viktigt att det är kravlöst och du ska inte visa dina 

morgonsidor för någon, dom är enbart för dig och din utveckling. 

Även Hillered (2013) ger det här som ett tips i sin bok. Att man ska öva på fritt flöde i sitt 

textskrivande, att bara låta pennan gå utan att egentligen tänka så mycket. Några vänner till 

mig som rör sig inom andra konstformer har förklarat liknande övningar fast i sina grenar, att 

låta händerna arbeta och komma igång med materialet. I SVTs program Mästerskaparna 

(2019) förklarade en av deltagarna ett liknande sätt att arbeta. Hon skulle slöjda i materialet 

skinn och hade 2 timmar på sig. Alla andra deltagare hade gjort fina skisser men hon behövde 

“se vart materialet ledde henne”. Tillslut var det hon som vann hela tävlingen. Tillbaka till 

Hillered (2013) och hennes flödesskrivingsövning, hon menar att ett enkelt misstag i den här 

typen av övning är att börja övergå till ett mer högtidligt språk med många fina ord istället för 

att hålla sig till sitt talspråk. Hon tror att det är bättre att hålla sig till ett språk som liknar det 

du pratar till vardags, att sångerna i det långa loppet blir bättre av det.  

Jag kunde inte riktigt praktisera detta helt enligt Camerons (1997) morgonsidorna-modell på 

grund av min familjesituation, men jag har använt hennes tankar kring flödesskrivning och 
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har gjort det när jag tagit mig tid till att sitta med mitt arbete. Det här med flödesskrivning har 

jag också använt tidigare i ett mer läkande syfte, det är enligt mig ett väldigt bra sätt att hålla 

en dialog med sig själv och få fatt på hur man egentligen känner. Vilket också i sin tur kan 

leda till låtar. För mig har det gjort det många gånger, när jag egentligen mådde ganska dåligt 

och använde skrivandet för att “bli hel”, och nu när jag använde skrivandet för att få igång 

min kreativitet. Det här är ett av mina allra bästa tips både för kreativitet och välmående.  

In med positiv energi 

Visst mår vi alla bra av att få känna oss sedda och uppskattade. Vi minns de där speciella 

tillfällena då en person vi ser upp till gav oss beröm eller när vi fick högsta betyg på ett prov. 

Eller varför inte den där fikan med den där vännen som gav så mycket energi så den skulle 

kunna räcka ett helt år. Det här avsnittet handlar om den där härliga känslan på insidan vi får i 

just de där stunderna och hur viktig den är för vår kreativitet. Det kommer också beröra 

motsatsen, när någon eller något hämmar kreativiteten. 

Ane Brun återigen från intervjun i Låtskrivarpodden (2020). Hon berättar hur hon tidigt i en 

kompositionsprocess brukar skicka låtskissen till några vänner för att få uppmuntran. Hon 

berättar hur viktigt det är för henne att få dela med sig och få någonting tillbaka, och att hon 

väljer att skicka till vänner som hon vet kommer ge henne det hon behöver, att bli peppad. 

Cameron (1997) har en övning där du ska rita en cirkel och skriva in namnen på de människor 

som får din inre konstnär att må bra. Utanför cirkeln skriver du namnen på de människor som 

inte gynnar din inre konstnär. Människor kommer inte alltid befinna sig på samma plats och 

det är viktigt för dig själv att hela tiden vara vaksam på vem du bjuder in i ditt trygga rum. Du 

kommer behöva omvärdera och flytta eller lägga till namn. Ett exempel: Efter en fika med 

Kalle känner du dig sänkt och osäker på ditt skapande, då vet du att du inte ska prata med 

Kalle om det just nu. Cameron (1997) menar att det inte behöver vara mer dramatiskt än så.  
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Cameron (1997)  skriver mycket om blockerade konstnärer, och att målet med hennes bok är 

att du ska gå från en blockerad konstnär till en fri konstnär. En blockerad konstnär är någon 

som fantiserar om konsten istället för att skapa den, och att det i sin tur är mycket mer 

plågsamt än att faktiskt göra jobbet. Cameron (1997) menar att så länge en person är 

blockerad tycker den att det är arrogant och självupptaget att beskriva sig själv som en kreativ 

konstnär. Den skadligaste lekkamraten för en konstnär under pågående befrielse, blir då den 

blockerade konstnären. Att våga släppa ut, leka och skapa, blir ett hot för de blockerade. Ett 

sätt för oss som vill bli mer kreativa och skydda oss från hot utifrån, är helt enkelt att akta oss 

för de blockerade konstnärerna. De som sitter och drömmer om allt de skulle kunna göra, men 

aldrig gör något, och därför blir bittra. De kommer inte applådera vår kreativa befrielse, de 

vore ju som att vänta sig att ens suparkompisar skulle jubla över att man blev nykter. Hur 

skulle de kunna göra det – de vill ju själva fortsätta dricka. Detta är Camerons (1997) tankar, 

som jag tycker är intressanta och har tagit till mig under min skrivprocess under det här 

arbetet. 

En till sak som jag tycker har varit bra i boken Lev kreativt har varit alla Camerons (1997) 

övningar som handlar om att bli kompis med sig själv. Det är övningar där du ska skriva 

vilken som var din favoriträtt som liten, fundera ut något som du skulle tycka var roligt att 

prova på men du inte vågar, göra en lista på vad du längtar efter eller rensa din garderob och 

få plats med nytt. Allt för att fylla på med energi och positivitet, hitta tillbaka till lusten och 

helt enkelt bli mer kreativ.  

“Bara spela” 

Citat från Hillered (2013): “Kreativitet är en lek, och vi kan lära av experterna – barnen. De 

bara leker, fantiserar, hittar på, bryr sig inte mer om den kreativa processen än vad en fisk 

bryr sig om vatten. De har inget granskande öga som bedömer det de gör.” Det här tipset har 

jag fått från flera håll, bland annat på facebook men också i Låtskrivarpodden och Grubes 

intervju med Ane Brun. Tipset lyder såhär, spela in när du sitter och sjunger och spelar, och 
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lyssna sedan igenom och utveckla de lyckade misstagen. Cameron (1997) skriver i sin bok att 

vi som konstnärer ska komma ihåg att vår uppgift alltid är att göra jobbet, och inte att bedöma 

det. Om vi tar med oss det tankesättet och sen också använder oss av det som gjorde att vi 

började med musik från första början, den njutningen vi kände av att musicera. Vår egen 

musikaliska kärna. Då tror jag att vi kan hitta guldkorn. Ett tips jag fick på min 

facebookstatus var att ständigt planka och lära sig ny musik, och att det gör att vi hela tiden 

befinner oss i det kreativa flödet. Jag tycker att det hänger ihop, bara sitta och spela både 

gammalt och nytt. Tillåt dig själv att leka, ha kul, utforska och hitta på. 

Gör något annat kreativt 

“Genom att tillåta oss att försiktigt utforska nya områden kan vi börja rörelsen i riktning mot 

kreativ tillväxt” skriver Cameron (1997) i sin bok. Hon berättar om en jurist som tillät sig 

själv att börja dansa tango och plötsligt började hennes hem få mer färg, hon började laga mat 

för att det var roligt och hon tog sig tid till att börja sy igen. Även mina kollegor som 

kommenterat på Facebook nämner det här, att göra något annat kreativt. Jag tror inte att vår 

personliga kreativitet sitter fast i det kreativa uttrycket vi bäst behärskar. Det är bara något vi 

har tränat mycket på och njuter av att göra. Jag tror att vår skapande själ också kan stimuleras 

och utvecklas av andra konstformer, precis som Cameron (1997) också säger. Som en 

idrottare ofta uppmanas att utöva flera sporter, eller för den delen en musiker som uppmuntras 

lära sig fler instrument. Vi tränar våra kreativa muskler, och om det inte ger oss inspiration till 

fortsatt utövande av just det kreativa uttrycket vi provar på, så kanske det ger oss en större 

längtan till att återigen sätta oss med det vi behärskar.  

Begränsning 

I min undersökning på facebook var det många som skrev att begränsningar och deadlines var 

en god förutsättning för kreativitet. Begränsningar i både tid och material. Under en 

föreläsning i improvisation jag var på, sa en lärare att om vi ger oss själva begränsningar 
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krävs mer kreativitet. Att det är ett sätt att tvinga oss själva till ett nytt tänkande, vi skapar helt 

enkelt problem för att lära oss att lösa dem. Det här rörde improvisationsövningar, hur vi kan 

spränga våra gränser rent musikaliskt. Under min studietid på musik- och medieproduktion 

har vi gjort liknande övningar. Vi skulle till exempel skriva en låt baserat på en loop, eller en 

annan låt med bara ett par ackord. Bestäm dig i början av din session vad din begränsning 

skall vara, kanske är det mer som en övning, eller kanske blir det en fantastisk låt. Något som 

är intressant är dock att Hillered (2013) menar på motsatsen. Under rubriken 

”Kreativitetsdödare” finns en underrubrik som lyder ”Begränsade valmöjligheter”. Där 

skriver hon att ju mer begränsad du är i ditt val av vägar för att nå ditt mål, desto mindre 

kreativ tenderar du att bli. Det Hillered (2013) berör sedan är det jag har skrivit under min 

rubrik ”Mindset”. Att vi ska vara öppna för det som kommer ur oss och inte ha bestämda 

åsikter om det. Kanske är detta en vattendelare, två olika sätt att förhålla sig till att skapa. 

Vissa vill ha en tydlig vision och sedan följa den, andra vill hålla alla vägar öppna. Kanske är 

målet med begränsningarna att de i det långa loppet ska göra oss mer fria.  

Enformig aktivitet 

Den här rubriken tycker jag är intressant. Jag har efter att ha läst vad kollegor har skrivit till 

mig kunnat göra en iakttagelse, nämligen att enformig aktivitet tycks främja kreativiteten för 

många av oss. Flera nämnde att de ofta fick melodier eller textfraser till sig när de kör bil, 

cyklar eller åker tåg. En annan person skrev att hen ofta fick inspiration i duschen och att det 

hade blivit en strategi när hen behövde vara kreativ, hen hoppade helt enkelt in i duschen. Jag 

tror att det här avsnittet har koppling till mitt avsnitt om fysisk plats. Där nämner jag hur 

många upplever sig mer kreativa när de lägger ifrån sig mobiltelefonen, de skärmar av sig och 

stänger ute andra intryck. Jag tänker att det är något liknande som inträffar när vi utför en 

enformig aktivitet, vi skärmar av. Vi kan inte göra så mycket annat, så hjärnan hittar sina egna 

vägar. Jag upplever samma sak när jag stickar, då kan jag lösa problem och skriva låtar, och 

det verkar ske helt automatiskt. 
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Fysisk aktivitet 

Jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga till den här rubriken. Många nämnde i mitt 

kommentarsfält på facebook att de brukade försöka ta sig ut och promenera eller göra någon 

annan fysisk aktivitet för att komma igång rent kreativt. När jag googlar ”fysisk aktivitet och 

kreativitet” dyker det upp fullt med artiklar som understryker det faktum att det finns ett 

samband mellan träning och kreativitet. Jag väljer en artikel med hjärnforskaren Anders 

Hansen (2018)  som har varit mycket i ropet de senaste åren med sina böcker Hjärnstark och 

Skärmhjärna. I den här artikeln från SVT pratar Hansen (2018) om vilken dundermedicin 

fysisk aktivitet är för hjärnan och att vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, blir mer 

kreativa och tål stress bättre. Kreativitetstester har till och med visat att vi presterar upp till 

60% bättre efter fysisk aktivitet. Det är viktigt att tillägga att det Hansen (2018) pratar om 

främst gäller motionsträning.  

Förändring 

Den här avsnittet är inte långt, men fortfarande viktigt. Om du har en lång dag av skrivande 

framför dig, planera in pauser. Byt rum eller gå iväg och gör något annat ett tag. Vi behöver  

både in- och utandning. Det här är också ett tips jag har fått ifrån kollegor och av egna 

erfarenheter, men varken Hillered (2013) eller Cameron (1997) tar upp det i sina böcker. En 

annan typ av förändring är rent musikaliska förändringar. Kanske kan en nytt sound på 

synthen ge dig inspiration, eller om du har kört fast kan du testa att spela i en annan tonart. Ett 

citat från en kollega på temat: ”köp en baritongitarr och skaffa en stärk med ett bra 

tremolo.”.  
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I vilken utsträckning är dessa relevanta för mitt eget skapande? 

Dessa strategier är mycket relevanta för mitt eget skapande. Att jag har fått möjlighet att 

fördjupa mig i både andras och mina egna tankar kring kreativitet och hur man kan underhålla 

den, har varit viktigt för min framtida karriär som låtskrivare. Vissa tips har varit mer givande 

för mig och andra mindre, såklart, för vi är alla olika som människor. För mig har tipsen som 

ligger under rubrikerna ”Flödesskrivning”, ”Mindset” och ”In med positiv energi” varit allra 

mest givande under just den här kreativa processen. Som jag nämner i avsnittet om 

flödesskrivning har det gett mig otroligt mycket stoff till låtar. I början är det ofta lite trögt att 

komma igång och ”bara skriva”, men sen utkristalliserar sig en röd tråd och det börjar hända 

saker. Vissa låttexter har jag nästan bara kunnat ta rakt av från mina anteckningar. De tipsen 

har därför en jättestor relevans för mitt eget skapande. Likaså att vara min egen ja-sägare. 

Någonstans handlar det för mig om att i grunden tro på att det jag kommer skapa har en god 

konstnärlig kvalitét, så jag behöver inte vara orolig för det. Bara säga ja inför det som 

kommer.  

Att ha egna strategier för kreativitet tror jag överlag är en bra sak för alla typer av skapande 

personer. Att det finns en relevans i att ta reda på hur andra brukar göra och att identifiera för 

sig själv vad som är bra för en och inte. Som jag skriver under rubriken ”In med positiv 

energi” så nämner Cameron (1997) att vi ska lära oss vilka människor som är bra för vår inre 

konstnär och inte. En egen reflektion är att det kanske också är bra att ta reda på om det är 

någon tanke eller aktivitet som inte främjar vår kreativitet, och försöka att låta bli den.  

Jag kommer ta med mig dessa strategier in i framtiden och använda dem både i förebyggande 

syfte och när jag känner att kreativiteten sinar.  

 15



   

Avslutande reflektion 

Vad har jag haft för motgångar? 

Vi har haft en ohållbar familjesituation den här perioden. Vi hade planerat för att få in vår son 

på förskolan den här terminen, men fick inte plats förrän nästa termin. Vi hade också en 

period under februarimånad där vi var sjuka hela familjen om vartannat. Detta har gjort att jag 

inte har haft så mycket tid som jag hade önskat. De senaste månaderna har vi också haft en 

speciell situation i Sverige och världen på grund av Coronaviruset. Såklart har det också 

påverkat mig och mitt arbete. Jag upplever att jag tappade inspirationen när hela världen 

stannade av. Det var svårt att fortsätta fungera som vanligt när ingenting runtomkring en är 

som vanligt. För mig med barn blev det också ett problem att inte ha en skola att gå till för att 

arbeta.  

Vad hade jag kunnat göra bättre? 

Arbetet hade kunnat bli mer intressant om jag hade haft med ett par intervjuer med några 

låtskrivare. Hade jag gjort dessa tidigt i arbetet hade jag också kunnat ta med mig deras tips 

och idéer in i mitt skrivande. Jag hade också kunnat utforma mer riktade frågor och därmed 

också fått mer utförliga svar. Nu blev arbetet mer som ett detektivarbete där jag fick läsa, testa 

och utvärdera, vilket i sin tur i och för sig gav mig mycket på vägen. Om jag hade identifierat 

de olika strategierna tidigare i mitt arbete hade jag kunnat beskriva mer utförligt hur varje tips 

fungerade för mig. Jag hade kunnat skriva en låt per strategi och både utvärderat låtarna och 

hur den kreativa processen gick. Nu flöt allting ihop och jag testade lite olika saker om 

vartannat. Dock upplever jag att mitt låtskrivande har nåt en ny nivå, både känslan i mig när 

jag skriver och resultatet. Så uppenbarligen har det gett goda resultat för mig. 

Vad har jag fått med mig? 

Jag fick till min bank med strategier, precis som jag ville. Jag har också fått med mig väldigt 

mycket på vägen. Det har varit nyttigt att analysera mig själv och hur jag själv gör och tänker. 
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Båda böckerna jag har läst har gett mig nya perspektiv och tankar på kreativitet och 

låtskrivande. Det som har betytt allra mest för mig har varit att läsa Camerons (1997) bok Lev 

Kreativt. För mig har den varit både omtumlande och inspirerande, på ett sätt som jag inte 

trodde att en bok skulle kunna vara. Varför var den så bra tycker jag? Den satte fingret på 

många känslor och tankar jag har inför mig själv som låtskrivare. Jag kan ofta uppleva att det 

är en kamp i mig angående hur jag ska förhålla mig till mitt skapande. Om att ta plats, tro på 

sig själv, förhålla sig till människor runt omkring osv. Mycket av det har jag inte kunnat reda 

ut själv i mitt huvud, men med boken fick jag hjälp med en del av det. Vilket har gjort mig 

väldigt mycket mer kreativ och jag har också en mycket skönare inställning till mitt skapande 

nu. 
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