


Abstrakt

Det här arbetet behandlar min prestationsångest inom låtskrivningsprocessen. Mitt syfte var 

att undersöka hur jag kan få en mer glädjefylld, kravlös process i mitt låtskrivande. Detta 

gjordes med hjälp av en genomgång av relevant litteratur inom ämnet samt skapandet av 

sex egenskrivna låtar med enkel produktion. I låtskapandet användes Robin Fredericks 

Song Starter teknik ur boken Song Starters: 365 Lyric, Melody, & Chord Ideas to Kickstart 

Your Songwriting, samt en metod som liknar det Gary Ewer kallar för ”Speedwriting” på 

sin blogg www.secretsofsongwriting.com och som gick ut på att skriva en låt inom en 

timme.

Mitt resultat visar att den mentala inställningen spelar stor roll för hur mycket plats 

prestationsångesten får i min skaparprocess. För att få en mer kravlös process bör jag bland 

annat lägga fokus på processen snarare än på resultatet, inte se misstag som misslyckanden 

utan som en nödvändig del av processen, tillåta mig själv att leka och experimentera samt ta

mig tid till pauser och miljöombyten. Dessutom är det viktigt att jag vågar släppa taget om 

prestationsångesten och inte ser dess avsaknad som ett tecken på att jag inte tar uppgiften på

allvar. 

Song Starters hjälpte mig att minska prestationskraven i början av skapandeprocessen 

medan entimmeslåtar minskade prestationskraven under hela processen. Jag upptäckte att 

det inte är den första brainstormingperioden i låtskrivarprocessen som är den mest kritiska 

fasen för mig när det gäller prestationsångest, utan snarare perioden när jag ska värdera om 

mitt material är bra nog för att bli en låt. Dessutom verkar jag gilla mina låtar mer när de 

har mognat ett tag än när jag precis har skrivit dem och därför är det viktigt att jag inte 

dömer mina låtar för snabbt.
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1 BAKGRUND

Jag sjöng i en barnkör när jag gick på lågstadiet. Inte för att någon tvingade mig till det, utan 

för att jag helt enkelt ville sjunga i kör. När jag började skriva låtar några år senare så var det

med en iver som aldrig verkade ta slut. Jag spenderade inte mycket tid och tankekraft på 

varje låt – huvudsaken var att det blev många låtar. Och jag var alltid stolt över 

slutresultatet.

Nuförtiden tar jag mig alltför sällan tid till att skriva musik om jag inte måste. Låtskrivandet 

tar emot för mycket, eftersom jag nedvärderar allt jag gör. Negativa tankar i stil med ”din 

musik är för dålig”, ”hen är mycket bättre än du”, ”du borde skaffa ett riktigt jobb istället” 

förföljer mig och gör det svårt att få motivation till skapandet. 

I många andra ämnen är det lätt att värdera en prestation utifrån ett ”rätt eller fel” - tänk. En 

matematikuppgift kan till exempel bara lösas på ett visst antal sätt och det finns ofta bara ett 

rätt svar. Det är också väldigt tydligt när en sådan uppgift är färdig, så det är lätt att veta när 

det är dags att gå vidare till nästa. Med musik är det svårare. Vad kännetecknar bra musik? 

När är en låt färdig? När har man som låtskrivare lyckats med en låt? Är allt som inte blir en 

världshit ett misslyckande?

I efterhand kan jag se att mina låtar inte alls höll en särskilt hög kvalitet när jag började 

skriva musik (enligt mig själv). Entusiasmen berodde uppenbarligen på något annat än det 

faktiska resultatet. Jag upplevde att min musik var bra och det fick mig att behålla ivern. 

Dessutom så var processen mer i fokus än själva resultatet, vilket gav en hälsosam distans 

till slutprodukten.

Jag har helt klart utvecklat mitt låtskrivande sedan dess och har lärt mig ett antal verktyg 

som jag kan förhålla mig till i mitt skapande. Däremot har mina egna krav på min musik 

ökat mer än min förmåga – jag strävar alltid efter en nivå av musikalisk kvalitet som jag inte 

kan uppnå och är därför sällan nöjd med mitt resultat. 

Vad hände på vägen? Hur kan jag hitta tillbaka till glädjen med låtskrivandet?
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1.1 Prestationsångest och perfektionism

Att ha höga krav på sig själv behöver inte alltid vara något negativt. Det betyder att man 

sällan ger upp och att man pushar sig själv till att bli bättre på det man gör. Den typen av 

kämparglöd gör att man alltid gör sitt bästa, men den måste behandlas med en viss distans 

och inte tas på för stort allvar. Man måste tillåta sig själv att ha dåliga dagar, ta pauser och 

inse att det inte främst är ens prestationer som gör en till den man är. Det här är saker som de

flesta vet om, men när man väl har hamnat i ett prestationsbaserat tankesätt är det svårt att 

byta vanor utan att ändra på sin mentala inställning till prestation. Att alltid pressa sig själv 

till max är inte hälsosamt och det främjar inte heller kreativiteten.

Jag gör den här studien för att jag anser att mina prestationstankar har nått ett stadie där jag 

inte längre har distans till dem. Jag tror att jag alltid presterar mindre än jag borde och tar 

sällan ett steg tillbaka för att se vad jag har åstadkommit. Musikskapandet har blivit en plikt 

där resultatet är viktigare än själva processen och det gör att det inte är särskilt roligt längre. 

Jag har börjat tvivla på om jag verkligen ska hålla på med musik eftersom musikskapandet 

inte längre är en naturlig del av min vardag.

1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur jag kan få en mer glädjefylld, kravlös 

process i mitt låtskrivande.

1.2.1 Frågeställningar

• Hur kan jag motverka destruktiva prestationskrav under låtskrivarprocessen?

• Kan specifika låtskrivartekniker hjälpa mig att skriva musik på ett prestationslöst 

plan?
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2 TIDIGARE FORSKNING

2.1 Kandidatuppsatser med liknande frågeställningar

Området jag har valt att undersöka är omfattande och det finns många relevanta 

kandidatuppsatser att ta del av. På grund av tidsbrist och utformningen av det här arbetet har 

jag dock valt att endast hänvisa till de tidigare arbeten som tas upp nedan. Detta är texter 

som enligt mig är extra relevanta för min studie. Texterna är sorterade i bokstavsordning.

David Alsing undersöker i sin kandidatuppsats Den 'inre konstnärens' agenda och tidtabell –

en undersökning om flöde och torka i skaparprocesser artisters och låtskrivares drivkraft till 

skapandet och hur idétorka kan motverkas. Han intervjuar sex verksamma låtskrivare/artister

och får reda på att respondenternas drivkraft ofta består i att utgå från sig själva och sin vilja 

att berätta något i låttexterna. Hinder i form av idétorka hanteras på olika sätt av 

respondenterna, bland annat genom ”motionsskrivning” där en tidsram bestäms inom vilken 

alla idéer skrivs ner och accepteras villkorslöst. Alsing kom fram till att det inte finns några 

generella lösningar utan att kreativa problem är individuella och komplexa eftersom de har 

att göra med ett samspel mellan inre processer och yttre omständigheter.1

Kristoffer Johnsson skriver i sin kandidatuppsats Flow och writers block – kreativitetens 

polariteter om hur mindfulnessmeditation kan hjälpa en låtskrivare att iaktta sina negativa 

tankar på avstånd och därigenom sluta att identifiera sig med dem. Han föreslår att 

låtskrivare ska fokusera på att vara helt närvarande i skapandet, istället för att se 

skrivprocessen som ett sätt att uppnå andra mål, till exempel att skriva en hit. Detta 

närvarande gör att låtskrivaren har större möjlighet att uppnå flow.2

Benjamin Koverman skriver i sin kandidatuppsats Den blivande låtskrivaren – metoder för 

att få igång en skapande process om sin strävan efter att hitta verktyg för att inspirera sina 

framtida elever till att skriva låtar. För att uppnå detta använde han sig av det som Gary 

Ewer kallar för ”speedwriting” på sin blogg www.secretsofsongwriting.com3. Tekniken 

1 Alsing, David, Den 'inre konstnärens' agenda och tidtabell – en undersökning om flöde och torka i 
skaparprocesser, kandidatuppsats, Musikhögskolan Ingesund, Arvika, 2010, ss. 13, 18, 22, 40.
2 Johnsson, Kristoffer, Flow och writers block: Kreativitetens polariteter, kandidatuppsats, Linnéuniversitetet, 
Växjö, 2016, ss. 5, 10.
3 Ewer, Gary, Speed Up Your Songwriting, and Minimize Your Inner Critic, 2015,
https://www.secretsofsongwriting.com/2015/07/02/speed-up-your-songwriting-and-minimize-your-inner-critic,
blogg (sidan besökt 2018-03-08).
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innebär att en kort tidsram sätts upp inom vilken musiken skapas, något som enligt Ewer 

hjälper till att hålla den inre kritikern på avstånd. Koverman utforskade två tidsramar i sitt 

arbete; att skriva en låt på en timme jämfört med att skriva en låt på en dag. Samtidigt 

använde han sig av instrumenten bas, gitarr och piano och skrev en låt per tidsram per 

instrument (sammanlagt sex stycken låtar). Han upplevde att den optimala tidsramen var en 

kombination av båda; att skriva intensivt i en timme, men att sammanställa materialet i 

efterhand. Tidsbegränsningen visade sig påverka den inre kritikern positivt.4

Petra Svanström tar i sin kandidatuppsats Om kreativitet och låtskrivande upp begreppet 

kreativitet och hur man kan bli en mer kreativ låtskrivare. Hon beskriver att hon själv ibland 

upplevde tvivel i sin skapandeprocess när hennes resultat inte nådde upp till hennes 

förväntningar. För att komma ur tvivlen tog hon kontroll över situationen och bestämde sig 

för att ”bara köra”. Att testa nya sätt att skriva på nämns också som ett hjälpmedel för att bli 

mer kreativ.5

2.2 Annan litteratur

Annan tidigare forskning jag kommer att ta upp i det här arbetet är Mihaly Csikszentmihalyi 

och hans arbete om flow6, samt litteratur som inte alltid är forskning men som haft betydelse 

för uppsatsen; Eva Sanners bok Så blir du mer kreativ: på jobbet, i livet, i skapandet7, Brian 

Tracys bok Maximum achievement: strategies and skills that will unlock your hidden powers

to succeed8 samt Danny Gregorys bok The creative license: giving yourself permission to be 

the artist you truly are9. Dessutom kommer jag att använda mig av Robin Fredericks bok 

Song Starters: 365 Lyric, Melody, & Chord Ideas to Kickstart Your Songwriting10 som del av

min metod (se 3.1 Song Starters).

4 Koverman, Benjamin, Den blivande låtskrivaren – metoder för att få igång en skapande process, 
kandidatuppsats, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 2018, ss. 4-5, 14.
5 Svanström, Petra, Om kreativitet och låtskrivande, kandidatuppsats, Umeå Universitet, 2013, ss. 21, 24.
6 Csíkszentmihályi, Mihály, Flow: den optimala upplevelsens psykologi, 2. pocketutg. Natur och kultur, 
Stockholm, 2006.
7 Sanner, Eva, Så blir du mer kreativ: på jobbet, i livet, i skapandet, Natur och kultur, Stockholm, 2007.
8 Tracy, Brian, Maximum achievement: strategies and skills that will unlock your hidden powers to succeed, 
Simon & Schuster, New York, 1993.
9 Gregory, Danny, The creative license: giving yourself permission to be the artist you truly are, Hyperion 
Books, New York, 2006.
10 Frederick, Robin, Song Starters: 365 Lyric, Melody, & Chord Ideas to Kickstart Your Songwriting, Sound 
Experience Books, Los Angeles, 2016.
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2.3 Flow

När vi står inför en uppgift som vi tror oss klara av men som vi ändå tycker är utmanande så 

kan det kännas som om tiden står stilla. Vi njuter av processen i nuet, all vår koncentration 

ägnas åt uppgiften och inga distraherande tankar får plats i vårt medvetande. Vi är i det som 

Mihaly Csikszentmihalyi kallar för flow. Flow är ett tillstånd som är eftersträvansvärt inom 

kreativa ämnen såsom låtskrivning eftersom processen då får en lätthet och flödar på som av 

sig självt.  Csikszentmihalyi säger att ”strömmen av ständigt växande förväntningar ebbar 

ut” när man uppnår flow.11 Det innebär att mitt problem med prestationsångest och 

perfektionism skulle lösas om jag skulle uppnå flow.

Enligt Csikszentmihalyi finns det åtta komponenter som en flowaktivitet ofta uppfyller. 

Dessa är: 

1. En uppgift som vi klarar av.

2. Full koncentration på det vi gör.

3. Tydliga mål.

4. Omedelbar feedback.

5. Djupt men otvunget engagemang som inte ger plats åt oro.

6. En känsla av att ha kontroll.

7. Självupptagenheten försvinner.

8. Tidskänslan förändras.12 

Vissa av dessa komponenter kan vi påverka i förväg för att skapa gynnsamma förutsättningar

för flow. Vi kan till exempel se till att vi ställer oss inför en uppgift som verkar överkomlig, 

har tydliga mål och ger omedelbar feedback. Vi kan också försöka att minska störande 

distraktioner i omgivningen så att vi kan koncentrera oss på det vi gör. Vissa aktiviteter kan 

lättare ge flow än andra eftersom de redan innehåller vissa av komponenterna som behövs, 

till exempel tydliga mål. Förutom musikskapande och musiklyssnande så är även fysiska 

aktiviteter såsom yoga, simning och klättring exempel på aktiviteter som lätt kan ge en 

flowupplevelse. Andra exempel är att skriva dikter, dagbok eller prosa. Dessa aktiviteter 

kräver koncentration och skapar ordning i tankarna. Förutsättningen är även här att man 

ägnar aktiviteten sin fulla uppmärksamhet och att man gör den för att man vill och inte för 

att man känner att man måste.13 Ibland räcker det även att ”konsumera” utan att producera 

eller prestera något för att hamna i flow. Att använda synen för att ta in omvärlden kan till 

11 Csíkszentmihályi, 2006, ss. 10, 20, 24.
12 Ibid, ss. 72-73.
13 Ibid, ss. 122, 126, 134, 138, 156-157.
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exempel också vara en flowupplevelse; flow och njutning handlar inte om vad man gör utan 

om hur man gör det.14

Det finns dock enligt Csíkszentmihályi även aktiviteter som väldigt sällan blir till en 

flowupplevelse och som han tycker att man inte borde fylla sin fritid med. Detta beror på att 

dessa aktiviteter inte kräver så mycket uppmärksamhet och inte heller utvecklar våra 

färdigheter. Ett exempel på detta är TV-tittande.15

2.4 Motivation

Varför skriver vi musik? Ibland är det drömmen om att skriva en hitlåt eller att bli en erkänd 

låtskrivare som driver musikskapandet. Men om det är den enda drivkraften så kommer 

själva aktiviteten i bakgrunden och blir mindre glädjefylld. Vi försöker krampaktigt att 

skriva en hitlåt istället för att njuta av skrivandet i stunden. En förutsättning för att uppnå 

flow är att processen är i fokus istället för resultatet. Själva aktiviteten är så tillfredsställande

att man ägnar sig åt den utan att fundera på vad man kan få ut av det senare.16 Detta är något 

som Kristoffer Johnsson lägger stor vikt vid i sin kandidatuppsats Flow och writers block: 

Kreativitetens polariteter:

Målen man sätter upp är bara en knuff man ger sig själv för att sätta igång. Den konventionella 
inställningen de flesta människor har till sina mål är dock: Jag gör aktiviteter för att uppnå mina 
mål. Ett hälsosammare och mer flowfrämjande synsätt skulle kunna vara att istället tänka: Jag 
har mål för att ge mina aktiviteter mening. 17

Johnsson påstår att mindfulnessmeditation kan vara ett hjälpmedel för att vara mer 

närvarande i sitt låtskrivande.

2.5 Självbild

Vi kan påverka mycket av vår livskvalitet genom vår egen mentala inställning. Även i de 

bästa förhållanden så kan vi känna ångest och ibland kan vi tvärtom hitta glädje trots att vi 

befinner oss i en problematisk situation. Csikszentmihalyi påstår att det finns två sätt som vi 

kan förändra vår livskvalitet på. Det ena sättet är att få de yttre omständigheterna att stämma 

överens med våra mål och det andra är att ändra vår uppfattning av de yttre förhållanden så 

14 Csíkszentmihályi, 2006, ss. 127, 135-136.
15 Ibid, ss. 109, 198.
16 Ibid, s. 96.
17 Johnsson, 2016, s. 11.
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att de stämmer överens med våra mål.18 Detta tyder på att vi kan ”lura” oss själva till att tro 

vi har uppnått det vi vill genom att anpassa våra mål till vår situation. Eftersom 

prestationsångest och perfektionism ofta beror på för högt satta mål i förhållande till 

omständigheten så gäller det att sänka kraven till en rimlig nivå för att kunna känna att 

målen nås.

Hur vi ser på oss själva påverkar våra handlingar enormt mycket. Brian Tracy skriver i sin 

bok Maximum achievement: strategies and skills that will unlock your hidden powers to 

succeed att vi aldrig kan vara en annan person på utsidan än vi tror oss vara på insidan. Ofta 

tänker vi negativa tankar om oss själva som endast är hjärnspöken som vi själva har 

frammanat. Första steget till framgång är att förändra sin självbild och tro på sig själv.19 

Tracy drar det hela ännu längre genom att säga ”whatever your belief, if you believe it 

strongly enough, it becomes your reality”.20 Det kan tyckas vara en överdrift, men det finns 

en hel del sanning i påståendet. Vår subjektiva verklighet färgas otroligt mycket av våra 

övertygelser och vi kan förändra vår mentala miljö med hjälp av tankekraft. I slutändan kan 

detta även ge utslag på vår fysiska miljö. Om vi tror tillräckligt mycket på att vi är bra 

låtskrivare så skapar det en bra grundkänsla som får oss att skriva låtar med ny övertygelse, 

tills vi verkligen är bra på det (om vi inte redan var det från början). Som Tracy säger: ”All 

improvement in your life begins with an improvement in your mental pictures.”21

Tracy beskriver även något som han kallar för ”victim language”. Detta innebär att man 

ursäktar sina dåliga prestationer genom att säga att man är oduglig. Typiska fraser som ingår 

i victim language är  ”jag kan inte”, ”jag måste”, ”jag ska försöka”, ”jag önskar” eller 

”förlåt”. Enligt Tracy så förstärker detta den underliggande skuldkänslan. Victim language 

bör därför undvikas och istället ersättas av starkare, mer självsäkra påståenden, till exempel 

”jag kommer att göra det” eller ”jag kommer inte att göra det” istället för ”jag ska försöka”.22 

Jag känner igen detta från mina tankemönster, så victim language är inte bara ett fysiskt 

språk utan kan också vara ett tankesätt. 

Eva Sanner är inne på ett liknande spår som Tracy. Hon säger att ett vanligt hinder för 

kreativitet är skam och att denna fungerar som en ”psykologisk airbag” som utlöses när vi 

stöter på motstånd i vår kreativa process. Skammen kan visa sig i form av dålig självkänsla 

18 Csíkszentmihályi, 2006, s. 66.
19 Tracy, 1993, ss. 64, 68.
20 Ibid, s. 46.
21 Ibid, s. 101.
22 Ibid, ss. 223-224.
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och att inte kunna tro på sin förmåga.23 Men ofta är den överflödig och bara i vägen för vårt 

skapande. Att sluta skämmas och istället våga tro på sig själv är ett steg mot ett friare 

skapande.

2.6 Avundsjuka

En känsla som är nära besläktad med skammen är avundsjukan. Sanner skriver att det är 

lättare att känna avundsjuka om man skäms över det man gör eftersom det innebär att man 

nedvärderar sitt eget skapande. Men hon påstår också att det finns en god sida med 

avundsjukan, nämligen att den existerar för att vi strävar efter något. Vi är avundsjuka på 

dem som har det vi vill åstadkomma. Om vi istället vänder avunden till uppskattning kan vi 

utvinna energi ur något som tidigare har varit en energitjuv.24 Detta kan dessutom ha positiva

inverkningar på prestationskraven eftersom de blir mer kopplade till de egna målen än till 

andras prestationer:

[...] Avunden och dess ständiga jämförelse till din nackdel gör lätt att du börjar tvinga dig själv 
att prestera mer och bättre för att bli tillräckligt bra. Risken är att du fastnar i ett 
prestationstänkande som inte har särskilt mycket med din egen sanna kreativitet att göra. Genom 
att istället anstränga dig för att förverkliga det du själv längtar efter, flyttar du fokus från andra 
till dig själv. Du slutar vara offer och blir någon som tar ett vuxet ansvar för sitt eget skapande.25

2.7 Den inre kritikern

Medan victim language är ett sätt för oss att ursäkta oss för våra misstag så är den inre 

kritikern en mental röst som hela tiden uppmärksammar oss på misstagen vi gör. När vi 

kommer med en idé poängterar den inre kritikern allt som är dåligt med den. Tankar som 

”det här är inte bra nog”, ”det kommer inte att gå” och ”ska jag verkligen hålla på med det 

här?” är det enda som finns i kritikerns smala ordförråd. Från dessa första, negativa tankar 

som handlar om det vi gör är det inte långt tills kritikern får oss att börjar ifrågasätta de vi 

är. Vi identifierar oss med våra prestationer och tror att en prestation som är dålig (enligt vår

inre kritiker) innebär att vi är dåliga personer.

Den inre kritikern kan vara till hjälp ibland – för att ifrågasätta beslut och se ett resultat från 

olika vinklar – men det händer lätt att kritikern blandas in för tidigt i arbetet och då är den 

hämmande. Det är viktigt att inte värdera och kritisera sina idéer i det första stadiet av den 

23 Sanner, 2007, ss. 74, 76.
24 Ibid, ss. 77-78.
25 Ibid, ss. 78-79.
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kreativa processen utan att istället låta kritikern vänta tills det är dags att sortera bland 

idéerna. Eva Sanner beskriver i sin bok Så blir du mer kreativ: på jobbet, i livet, i skapandet 

sju moment som handlar om hur man kan sluta ta kritikern på alltför stort allvar. Här följer 

en kort sammanfattning av momenten:

1. Genomskåda rösten – den är ofta ologisk, osann och motsägelsefull.

2. Ta reda på vad kritikern vill ha – ofta är den grundad i rädsla.

3. Iaktta tankarna och inse att kritikern är tankar och inget annat.

4. Låt kritikern hållas (när det är svårt att få den inre rösten att försvinna helt), men gör 

inte som den säger. 

5. Gör tvärtom – ta till dig motsatsen till det kritikern säger åt dig, skaffa en motvikt i 

form av en mental mentor som uppmuntrar dig.

6. Välj att umgås med folk som stöttar dig istället för att hindra dig.

7. Skaffa dig manöverutrymme – jämför dig inte med andra och var inte för hård mot 

dig själv.26

Alla dessa punkter skapar en hälsosam distans till kritikern. Att inse att alla negativa tankar 

om att man ”inte kan” och ”inte är bra nog” inte behöver tas på allvar och att istället skaffa 

sig en positiv inre röst är viktigt för att man ska kunna skapa på ett kravlöst, glädjefyllt sätt.

2.8 Våga misslyckas

Jag tror att min prestationsångest och perfektionism delvis beror på att jag inte vågar 

misslyckas. Min hjärna tror att en dålig låt betyder att jag aldrig kommer att skriva en bra låt 

igen och att jag är en misslyckad person. Det intressanta är att det inte finns något tydligt 

mått på vad som är en ”dålig” låt. Egentligen är det bara jag själv som sätter ribban för min 

egen musik, samtidigt som jag inte kan säga vad som gör att jag anser att låtarna jag skriver 

inte når upp till mina krav. Jag jämför mig med framgångsrika hitlåtar och blir besviken när 

någon av mina låtar inte lever upp till samma standard. Jag har också en tendens att älta när 

jag tycker att någon av mina låtar har blivit ”dålig”. Brian Tracy beskriver detta ältande som 

ett vanligt misstag hos människor och påstår att det färgar hur samma situation utförs i 

framtiden:

The mistake that most people make is that they dwell upon and vividly imagine their failure 
experiences, what went wrong and how they goofed. Then they are surprised when they feel tens 
and anxious the next time they are in a similar situation.27

26 Sanner, 2007, ss. 90-102.
27 Tracy, 1993, s. 101.
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Danny Gregory ställer i sin bok The creative license: giving yourself permission to be the 

artist you truly are några frågor till läsaren angående misstag. Även om boken främst ägnar 

sig åt bildkonstnärer så är den aktuell för alla slags konstnärer:

What is ”a mistake” really? Isn't it just an outcome you hadn't anticipated? A variation from your 
expectation? […] Could you have perposefully created this mistake? And beyond: Have you 
been able to survive the most horrendous mistakes of your past? Should a mistake or fear of a 
mistake prevent you from reaching your goal? Can you expand your mind to deal with the 
unexpected? What would life be like without mistakes? Without gravity? Without evolution?28

Detta citat ska få oss att inse att ett misstag bara handlar om att det avviker från det vi hade 

som målsättning. Om man, som jag, är en perfektionist som har lätt för prestationsångest så 

är målen ofta väldigt högt ställda. En annan person skulle kanske bli överlycklig över ett 

resultat som vi ser som ett misslyckande. Vi får inte låta våra ”misstag/fel” hindra oss. De är 

en lika naturlig del av livet som tyngdkraften och evolutionen. Det är bara att förlåta och gå 

vidare.

2.9 Ta pauser

Ibland kan det kännas som om man har så mycket saker att göra att tiden helt enkelt inte 

räcker till. Man hinner knappt göra livsviktiga saker som att äta och sova, än mindre ta en 

paus. Det känns som om pauser är arbetets fiende som gör att man inte hinner klart i tid. 

Men ofta är det rent av tvärtom. Pauser kan ge så mycket energi att arbetet utförs mer 

effektivt och entusiastiskt än om man inte hade tagit någon rast. Även om denna information

är ganska uppenbar så är den ibland svår att komma ihåg när man är som mest stressad. 

Brian Tracy påstår att det är just när man är övertygad om att man inte har tid för en paus 

som det är som allra viktigast att ta sig den tiden.29

2.10 Den kreativa processen

Eva Sanner har i boken Så blir du mer kreativ: på jobbet, i livet, i skapandet utvecklat en 

modell för kreativt flöde som psykologen Andrea Bocconis har introducerat. Sanners 

utvecklade version innehåller sju steg som följer på varandra. Dessa steg är: 

1. Förväntan inför att skapa något.

2. Intention – en vision/idé om vad du vill skapa.

3. Förberedelse – anskaffning av materialet och kunskapen som behövs.

28 Gregory, 2006, s. 147.
29 Tracy, 1993, s. 247.
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4. Flöde – det egentliga skapandet.

5. Överblick över det du har gjort, tillfälle för en andningspaus.

6. Finputsning – välj ut vad som ska sparas eller slängas.

7. Tillbaka till tomheten – verket är färdigt och det är dags för återhämtning.30 

Det är först i det sjätte steget, finputsningen, som den inre kritikern ska få utrymme att 

redigera ens skapelse. Steg fyra, det första skapandet, ska vara öppet och 

experimenterande.31 Det sjunde steget kan tyckas vara överflödigt – vad har vila med 

kreativitet att göra? Men vilan är kanske den allra viktigaste fasen i den kreativa processen. 

Vi orkar inte vara kreativa hela tiden utan att vila mellan våra projekt. Vilan skapar en 

ovärderlig återhämtning som ger hjärnan utrymme för att skapa nya idéer.32 Ändå kan det 

vara lockande att hoppa över det sjunde steget när man har för mycket att göra. Sanner 

beskriver detta som att ”Du blir en mänsklig görelse, inte en mänsklig varelse.”33 Vilan är en 

naturlig del av skapandeprocessen (och livet i allmänhet) och bör tas på allvar, annars läggs 

vårt fokus för mycket på det vi gör eller inte gör och vi känner oss värdelösa när vi inte 

presterar på topp.

2.11 Sammanfattning av hjälpmedel

Nedan följer en sammanfattning av de tankesätt och verktyg som enligt litteraturen ovan kan

främja kreativitet och flow, samt minska prestationsångest. 

2.11.1 Mentala hjälpmedel

• Sätt upp tydliga, uppnåeliga mål för att skapa struktur i skapandet.

• Blanda inte in din inre kritiker för tidigt i processen.

• Avväpna din inre kritiker (se Sanners sju moment på sidan 9).

• Våga göra ”fel” - se inte dina misstag som misstag och förlåt dig själv.

• Tänk på att du är mer än dina prestationer.

• Använd inte victim language för att ursäkta ditt ”dåliga” skapande.

• Fokusera på processen, inte på resultatet.

• Koncentrera dig på det du gör och undvik distraktioner.

• Jämför dig inte med andra – vänd avundsjuka till uppskattning.

• Tro på dig själv.

30 Sanner, 2007, ss. 27-30.
31 Ibid, s. 193.
32 Ibid, ss. 197, 200, 205.
33 Ibid, s. 210.
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• Var inte för hård mot dig själv.

• Ta pauser.

• Ha kul.

2.11.2 Fysiska hjälpmedel

• Gå en promenad, gör yoga eller annan fysisk aktivitet.

• Läs eller skriv dikter, prosa eller dagbok.

• Meditera.
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3 METOD

3.1 Song Starters

Robin Frederick tar i sin bok Song Starters: 365 Lyric, Melody, & Chord Ideas to Kickstart 

Your Songwriting upp 365 olika sätt att börja en låt på. Hon beskriver att hon skrev boken 

för att få låtskrivare att sluta se så seriöst på låtskrivning och istället börja skriva låtar med 

ett barns nyfikna upptäckarglädje:

When songwriting becomes too serious and your Inner Critic goes into overdrive, just imagine 
you're a toddler in a room full of toys. A child will start playing with one thing, drop it, and go on
to something new without a second thought. Then maybe come back to the first thing, use it in 
some crazy way, or throw in a third thing. It's all about exploring, creating, playing, and enjoying 
[…] I wrote this book so we can stop taking ourselves so seriously. Start writing songs with a 
child's eagerness and playfulness.34

Fredericks Song Starter teknik kan användas som verktyg för att förebygga att den inre 

kritikern blandas in för tidigt i låtskrivarprocessen.35 Frederick beskriver också att Song 

Starters kan fungera som en slags uppvärmning inför låtskrivandet. Man börjar med en Song 

Starter ur boken och skriver snabbt ihop något, utan att förvänta sig att något av det man har 

skrivit kommer att sparas (om man lyckas skriva något bra så sparas det förstås ändå). Denna

inställning gör att man kan lura den inre kritikern eftersom det enda syftet är att få fram 

låtidéer, inte att skriva något bra eller färdigt.36

Det finns fyra typer av Song Starters i boken; de som börjar med låttexten, de som börjar 

med melodin, de som börjar med ackord och de som börjar med ett så kallat track.37 Varje 

typ av Song Starter har ett eget kapitel i boken. En Song Starter kan till exempel se ut så här 

(tagen ut textkapitlet):

Choose one of these two situations. Imagine it's happening to you. How does it feel? What do 
you see and hear? Write about it as if it's happening right now. Choose one or more of your lines 
to start your song.
• I just met you and I'm falling in love.
• People are trying to keep us apart.38

34 Frederick, 2016, s. 10.
35 Ibid, s. 10.
36 Ibid, s. 14.
37 Track syftar i det här fallet på ett Music Track, något som kan liknas med produktion, alltså arrangemang 
och sound.
38 Frederick,  2016, s. 19.
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3.2 Mina låtar

Jag kommer att skapa sex olika låtar (text, melodi och ackord) på fyra veckor. Tre av låtarna 

kommer att skrivas under en varsin vecka medan de andra tre kommer att skrivas på en 

varsin timme i samma vecka (se rubriken ”Entimmeslåtar” nedan). 

Under låtskrivningsprocessen kommer jag att utgå från Song Starters för att komma igång 

med låtarna på ett kravlöst sätt. Jag kommer att använda mig av en Song Starter per låt vilket

innebär sammanlagt minst en Song Starter per kapitel ur Fredericks bok. Därigenom 

kommer jag att utforska hur det är att börja låtar med text, melodi, ackord och track.

Låtarna kommer att röra sig inom den engelskspråkiga popgenren eftersom det är den typen 

av musik jag är intresserad av att göra. De kommer att vara färdiga på så sätt att de 

innehåller fullständig text, melodi och ackord. De kommer även att som minst innehålla 

formdelarna vers och refräng, samt vara ungefär tre minuter långa för att passa in i 

popgenren. Under låtskrivarprocessen kommer jag att föra loggbok för att kunna reflektera 

kring skapandet och dess resultat. Låtarna kommer slutligen att spelas in med 

dokumentationssyfte (med enkel instrumentering, utan någon djupare tanke kring 

arrangemang) i slutet av vardera låtskrivarvecka.

3.3 Entimmeslåtar

Utöver användandet av Song Starters kommer jag även att testa att skriva klart tre av låtarna 

under tidsramen av en timme vardera. Tidsramen har jag bestämt själv och metoden har 

alltså inte tagits ur någon litteratur, däremot så har jag i efterhand upptäckt att Benjamin 

Koverman använde sig av samma tidsram för en del av låtskrivandet i sitt examensarbete 

och att han då inspirerades av Gary Ewers ”Speedwriting” från bloggen 

www.secretsofsongwriting.com (se 2.1 Kandidatuppsatser med liknande frågeställningar). 

Det kan tyckas vara motsägelsefullt att jag försöker att undvika prestationskrav genom att 

ställa ännu högre krav i och med att låtarna ska bli klara väldigt snabbt. Men fördelen med 

att försöka skriva en låt på en timme är att processen är väldigt tidsbegränsad och intensiv. 

Min förhoppning är att jag inte hinner vara missnöjd över resultatet eller fastna i detaljer. Jag

tror att metoden innebär att jag måste acceptera alla mina idéer, något som skulle minska 

pressen på kvalitet.
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3.4 Schema av låtar

Nedan följer ett schema av mina låtar för att förtydliga mina metoder. Låt 1, 2 och 6 skrivs 

under en varsin vecka medan låt 3-5 skrivs under samma vecka.

• Låt 1 – börja med texten med hjälp av en Song Starter ur textkapitlet

• Låt 2 – börja med melodin med hjälp av en Song Starter ur melodikapitlet

• Låt 3 – börja med ackord med hjälp av en Song Starter ur ackordkapitlet, samt skriva 

låten på en timme

• Låt 4 – börja med ackord med hjälp av en Song Starter ur ackordkapitlet, samt skriva 

låten på en timme

• Låt 5 – börja med melodin med hjälp av en Song Starter ur melodikapitlet, samt 

skriva låten på en timme

• Låt 6 – börja med ett track med hjälp av en Song Starter ur trackkapitlet

3.5 Avgränsningar

Eftersom jag ser mig mer som låtskrivare än som producent så kommer mitt arbete främst att

handla om låtarna (text melodi och ackord) och inte fördjupa sig alltför mycket i 

produktionsaspekten (arrangemang, sound och mix) eller i processen när produktionerna 

skapades. Eventuella produktioner görs i mån av tid och lust och då handlar det inte om att 

skapa en färdig demoproduktion utan snarare om att visa låten i ett sammanhang av olika 

ljud och instrument för att ge en tydligare bild av min vision av låtarnas genre, tempo och 

sound. 

För att arbetet inte ska bli alltför komplext så har jag endast fokuserat på två 

låtskrivarmetoder nämligen Song Starters och entimmeslåtar (se ovan). Jag är säker på att 

det finns fler metoder som skulle kunna bidra till att minska min prestationsångest.

Trots att det finns mycket tidigare forskning inom mitt ämne så har jag valt att endast ha med

ett urval av detta på grund av tidsbrist och mitt arbetes utformning. Urvalet har gjorts med 

hänsyn till forskningens relevans för min studie.
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3.6 Om prestationskrav uppstår

Det är inte lätt att bli kvitt sina vanor, vare sig det handlar om fysiska vanor eller 

återkommande tankesätt. Jag kan nästan med säkerhet veta att mina vanliga tvivel och krav 

kommer att dyka upp förr eller senare under arbetets gång – de är så djupt rotade i mig att 

det inte går att träna bort dem på några veckor. Men ur litteraturen som jag beskrev i kapitlet 

”Tidigare forskning” har jag fått tips om hur jag kan motarbeta skrivblockeringar i form av 

prestationskrav för att uppnå flow. Jag kan använda de mentala hjälpmedlen som ett slags 

mantran när prestationskraven blockerar min låtskrivarprocess. De fysiska hjälpmedlen kan 

användas i pauserna i låtskrivandet för att främja kreativiteten.
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4 GENOMFÖRANDE

4.1 Promenader, fysisk träning och meditation

Grundat i litteraturen försökte jag att blanda in promenader, fysisk träning och meditation 

som pauser i mitt låtskrivande så ofta som möjligt. Mina promenader tog oftast ungefär 40 

minuter och bestod av samma runda i ett lugnt naturreservat. Den fysiska träningen bestod 

av ledarledda gruppass och var därför schemalagd. Under arbetets gång gick jag på ungefär 

fem 45-55 minuters träningspass i veckan. Meditationen innebar att jag ställde en timer på 

fem minuter och bara fokuserade på andningen under den tiden samtidigt som jag försökte 

att iaktta mina tankar på avstånd istället för att låta mig överväldigas av dem. 39

4.2 Låt 1 – börja med texten (”Enough to be Good”)

Se ljudexempel 1

Processen började med att jag valde en Song Starter ur textkapitlet i Robin Fredericks bok. 

Jag märkte att jag letade efter den ”perfekta” Song Startern som skulle ge mig mest 

inspiration. Efter ett tag insåg jag att det egentligen inte spelade någon roll vilken jag valde, 

bara att jag valde någon, så jag tog helt enkelt en av dem som jag var en aning intresserad 

av, nämligen nummer 6:

Imagine you're writing a screenplay. Select one of these situations and write the lines a character 
might say to justify an action they're about to take. Then turn those lines into a lyric.
• I'm leaving you. I've had it!
• Let me take you away from all this.
• Show a little respect!
• Frankly, my dear, I don't give a damn.40

Jag valde den översta frasen och brainstormade utan att värdera mina idéer. Jag skrev upp 

alla mina fraser och ord i ett dokument på datorn. Efter ett tag testade jag att skriva prosa 

istället för enstaka fraser, men jag återgick snart till fraser eftersom det kändes naturligare 

och mer användbart för en låttext. Vissa fraser fortsatte jag på så att de blev hela låtdelar 

inklusive rim.

Jag försökte att acceptera alla idéer utan att döma. Ibland kom jag på mig själv med att 

fundera över hur jag skulle få ihop materialet till en helhet, men de tankarna försökte jag att 

39 Verni, Ken A. & Annesley, Mike, Mindfulness i praktiken: [en steg-för-steg-guide], Lind & Co, Stockholm,
2016, ss. 98-99.
40 Frederick, 2016, s. 21.
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skjuta bort igen för att behålla koncentrationen på nuet och skapandet. I allmänhet var 

processen relativt avslappnad och rolig i början. När jag hade skrivit i ca 30 minuter så 

började det gå trögare. Jag kände att jag plötsligt inte kom på fler saker att skriva. Jag testade

att börja på en ny Song Starter men märkte snart att det inte var rätt väg att gå – det blev för 

ofokuserat och jag tänkte fortfarande på min första Song Starter. Jag såg framför mig hur det

arbetssättet skulle leda till många påbörjade idéer utan att något blev färdigt. Därför 

bestämde jag mig för att fortsätta på den första Song Startern istället. Jag började på många 

olika låtidéer med Song Startern som utgångspunkt och skrev olika låtdelar parallellt. 

Skrivandet gick bäst när jag inte tänkte på resultatet och när jag inte försökte att få ihop en 

helhet för snabbt. Det var inte så svårt att få fram några idéer, det som var utmanande var att 

bestämma sig för vilken väg låten skulle ta. När jag hade skrivit ca 2 A4 av fraser och 

textstycken så hade jag i princip material för flera olika låtar. Jag hade distans till det jag 

skrivit och tyckte att det inte var alltför förskräckligt, men jag kunde inte riktigt bestämma 

vilka fraser jag skulle fortsätta med. Det var som om jag tyckte att fraserna var okej när jag 

inte tänkte göra något seriöst med dem, men direkt när jag ville få in dem i ett viktigare 

sammanhang (något som senare skulle bli en färdig låt) så låste jag mig och tänkte att de inte

dög.

Någon dag senare skrev jag på en ny Song Starter, bara för att få igång kreativiteten på ett 

kravlöst sätt. Jag hade inställningen att ingen skulle behöva läsa låttexten och att den inte 

skulle vara en del av det färdiga resultatet i mitt arbete. Jag valde en Song Starter (nummer 

134, se nedan), ställde en timer på 30 minuter för att få ett begränsat tidsspann att jobba 

inom och satte igång. Efter ca 20 minuter hade jag texten till två verser, ett pre-chorus och en

refräng och redan innan timern pep hade jag också ett stick. Jag tror att mitt flöde berodde på

att jag såg det som uppvärmning istället för något seriöst och att jag skrev om ett tema som 

jag bryr mig om och kan relatera till (”är jag bra nog?”). Jag kan inte påstå att jag tappade 

tidsuppfattningen eftersom det bara handlade om 30 minuter, men många andra 

komponenter från en flowupplevelse infann sig och jag hade inte lika mycket prestationskrav

som innan.

Song Starter nummer 134 (ur textkapitlet):

Ask a question in eight words or less. Write it down and use it as the first line of a chorus lyric. In
the rest of the chorus either answer the question or make it clear that the singer already knows the 
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answer.41

Jag lyssnade på låtar inom popgenren för att komma in i rätt melodispråk innan jag 

improviserade fram en melodi genom att sjunga texten jag skrivit. Det flödade på bra och jag

fick snabbt ihop en melodi till låtdelarna, samt ackord till versen. Jag kunde ”jobba mig” till 

flow istället för att vänta på inspirationen och när jag hamnade i flow så släppte även mina 

prestationskrav. Resten av låtskrivandet gick också snabbt och smärtfritt och på onsdagen 

hade jag en färdig låt (som egentligen skulle vara klar först på söndagen enligt min 

tidsplanering).

När jag var klar med låtens utkast var det svårt att inte värdera den. Jag pendlade mellan att 

vara ordentligt missnöjd över låten och att vara relativt nöjd. Till slut bestämde jag mig för 

att göra en lätt produktion av låten eftersom jag hade tid över. Jag hade mer lust att 

producera än att använda tiden till att skriva en ny låt eller att förbättra den jag redan skrivit. 

Jag tänkte dessutom att produktionen skulle kunna göras kravlöst eftersom det egentligen låg

lite utanför mitt arbete.

Jag kom på mig själv med att lyssna igenom min ofärdiga låt bara för att utvärdera dess 

kvalitet. Jag försökte att analysera om min låt uppfyllde mina förväntningar utan att 

egentligen ha någon måttstock för resultatet som jag eftersträvade. Det är inte första gången 

jag gör det, utan det är något som ofta är en del av min process. Låtarna som jag bedömer är 

ofta ofärdiga och resultatet av genomlyssningen är för det mesta att jag blir mer missnöjd än 

jag var innan. Det här är ett slags ”ticks” som jag borde försöka att träna bort.

4.3 Låt 2 – börja med melodin (”Shed my Skin”)

Se ljudexempel 2

Jag valde Song Starter nummer 267 (se nedan) och sjöng in mina melodiidéer i datorn via 

Quicktime. Det gick lätt att komma på melodier och det var roligt. Ibland sjöng jag på ”do 

do do”, ibland använde jag så kallade dummy lyrics.42 Parallellt med melodiskrivandet 

lyssnade jag på låtar inom genren för att komma in i melodispråket. Jag märkte att jag 

började lyssna på musik på ett annat sätt när jag först och främst fokuserade på melodin och 

det var givande att kunna urskilja melodiska mönster.

41 Frederick, 2016, s. 71.
42 Dummy lyrics är text som inte har någon speciell innebörd, men som används som stöd för melodiskapandet
när ingen slutgiltig text har skrivits än.
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Song Starter nummer 267 (ur melodikapitlet):

Start with a melody pattern […] 
Pattern 3 (Example: the verse of ”Firework” - Katy Perry)
• Line 1: Your melody line (and lyric).
• Line 2: Repeat Line 1 melody (new lyric).
• Line 3: Same note rhythm as Line 1 with different note pitches (new lyric).
• Line 4: Repeat Line 1 with a different note ending (new lyric).43

Ganska snart släppte jag Song Starters helt eftersom jag upplevde att de begränsade mig 

istället för att ge mig inspiration. Det var lättare att skriva melodier utan att ha några regler 

att förhålla sig till. Liksom med den förra låten så låg svårigheterna inte i att få fram de 

första idéerna. När jag brainstormade utan att döma mina idéer så var processen kravlös och 

avslappnad, men jag fick problem när jag skulle sätta ihop mina idéer till en helhet. Då 

började jag fokusera mer på resultatet än på processen. Jag stannade kvar i 

brainstormingsfasen längre än nödvändigt och hade till slut över 40 osammanhängande 

melodiidéer. För att komma vidare bestämde jag att jag skulle skriva tio idéer till innan jag 

valde ut en att fortsätta med. Det gjorde att jag fick ett tydligt mål som förde mig framåt i 

processen. Jag skrev ackord till melodin jag valde och brainstormade därefter fram textidéer.

Processen färgades av en grov prestationsångest och jag kom inte vidare så snabbt som jag 

ville samtidigt som jag tyckte att mina idéer inte var bra nog. Ett tag kändes det som om jag 

inte skulle klara av mitt examensarbete alls. Jag skämdes över att jag inte hade lagt ner så 

mycket tid på det som jag borde och över att mina låtar blev dåliga. Till slut kom jag till en 

punkt där jag inte längre orkade bry mig eftersom det var lättare att bara skriva något 

”dåligt” än att ha ångest över att jag inte gjorde något alls. När jag inte brydde mig om 

resultatet så fick jag lite flow igen och skrev klart texten relativt problemlöst. Men när jag 

hade fått ihop ett utkast av hela låten började jag återigen tvivla på dess kvalitet.

Mina prestationskrav skrämde mig och jag insåg att jag inte hade någon riktig plan för hur 

jag skulle ”få bort” dem och att jag fortfarande tänkte för mycket på resultatets kvalitet. Det 

kändes som om jag hade kommit bort från mitt syfte och jag bestämde mig för att tänka ut en

tydligare plan till nästa låt.

4.4 Låt 3 – börja med ackord, samt skriva på en timme (”One Chance”)

Se ljudexempel 3

Nu var det tydligt för mig att Song Starters inte hjälpte mig så mycket med 

prestationsångesten (i alla fall inte efter den första brainstormingen) och jag insåg att jag 

43 Frederick, 2016, s. 139.
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behövde tänka om och ändra min metod lite. Jag bestämde mig för att försöka få klart nästa 

låt på en timme, samtidigt som jag fortfarande ville använda mig av Song Starters för att 

komma igång med låten. Anledningen till att jag valde att blanda in den snäva tidsramen var 

att jag antog att prestationsångesten skulle minska eftersom uppgiften var så krävande i sig 

att jag bara skulle ha fokus på att bli klar i tid, inte på att dessutom göra något bra. Song 

Startern som jag valde var nummer 186.

Song Starter nummer 186 (ur ackordkapitlet):

Choose one of the three-chord progressions included in this section and double the length of one 
of the chords. Or double the length of all of the chords. Write a melody to your new 
progression.44

Jag valde följande ackordföljd:

| A | D E | - Repeat
Four beats on A, then two beats each on D and E.
Example: ”The Tide Is High” - Blondie
To play along, capo on the 2nd  fret or transpose your keyboard +2.45

I min förändring av ackordföljden förlängde jag E:et till två takter samtidigt som jag 

halverade A:et och transponerade det hela till D dur (se versen i ljudexempel 3). Min version

blev alltså:

| D  G | A | A | - Repeat

I början blev jag stressad av min deadline, men samtidigt blev jag ivrig av vetskapen att jag 

skulle behöva acceptera alla mina idéer för att komma vidare tillräckligt snabbt och det 

gjorde att pressen minskade rejält. När jag försökte komma på en versmelodi så kom jag 

samtidigt på textfraser till den. För att inte tappa tid på finputsning så accepterade jag dem 

som de var och jobbade vidare. Snart hade jag en lös melodi (jag sjöng melodin på lite olika 

sätt varje gång för att jag inte hade bestämt exakt hur den skulle gå) och text till en vers. 

Jag bytte ackord till pre-chorus och refrängen. Det blev lite kaotiskt med rytmbyten i 

ackorden, men det gjorde inget – jag hade ju tidspress och jag kände att det var positivt att 

jag inte satt och stirrade på ett tomt papper. Processen var också kaotiskt och allting hände i 

princip samtidigt eftersom jag inte ville förlora någon tid. Ibland tittade jag på timern och 

förundrades över hur lite tid som gått. När jag hade skrivit både pre-chorus och refräng och 

skulle sjunga versen så hade jag glömt hur melodin gick. Och mitt i all entusiasm att arbeta 

framåt hade jag inte spelat in den! Men jag hade inte tid att irritera mig över det utan fick 

helt enkelt skriva en ny melodi till versen. Det gick relativt snabbt eftersom jag var i ett 

44 Frederick, 2016, s. 91.
45 Ibid, s. 92.
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flowtillstånd. 

Jag tror att jag var nära att hamna i prestationsångesten ibland igen, men varje gång det 

hände kunde jag känna igen tankemönstret och förtränga det. Det var tillräckligt tydligt för 

mig att prestationsångest inte hörde hemma i min uppgift på grund av tidsbristen. 

Textmässigt omfamnade jag alla klichéer man kan tänka sig. Min låt var halvfärdig när halva

tiden hade gått och jag hade cirka tio minuter kvar när den var helt klar. Det var ett roligt sätt

att arbeta på. På första gången på väldigt länge i det här arbetet kände jag att jag skapade 

något där processen var glädjefylld. Och även om resultatet blev lite kaotiskt och ”rufft” så 

blev det en låt. Att jag bara har spenderat en timme på låten gör att jag inte är lika hård mot 

resultatet – det finns ju en tydlig anledning till varför den inte är perfekt. Om jag istället hade

spenderat ett år på den här låten så hade jag sett på resultatet med helt andra ögon. 

4.5 Låt 4 – börja med ackord, samt skriva på en timme (”February Blues”)

Se ljudexempel 4

Dagen efter jag hade skrivit ”One Chance” ville jag testa om det var ett undantag att det gick

så bra, så jag valde att använda samma princip igen (att börja med en ackord-Song Starter 

och att skriva låten inom en timme). Den här gången gick det inte alls lika bra och jag gav 

upp halvvägs. Här är ett utdrag ur min loggbok som tar upp min misslyckade 

låtskrivarsession och hur jag mådde innan den:

Jag är inte alls taggad på att skriva på arbetet – varken musik eller text. Jag känner att jag inte har 
så mycket struktur. Jag känner mig seg och motivationslös. Men jag ska försöka att skriva en låt 
på en timme igen, med en ackord-Song Starter som start.

Val av Song Starter: nummer 195

Jag gav upp efter 20 minuter. Det var bara frustrerande. Jag försökte att skriva en text till 
ackorden, men jag kunde inte sluta tänka prestation och jag blev bara missnöjd. Melodin följde 
ackorden för mycket (ackorden var ju bestämda i förväg genom Song Startern) och texten blev 
bara full med klichéer och hade inte tillräckligt med struktur för att kunna stötta en melodi på ett 
bra sätt. Den här gången kom jag inte bort från prestationstänket trots att jag visste att tidsramen 
var en timme.

Song Starter nummer 195 (ur ackordkapitlet):

Choose one of the [chord] song progressions in this section. Play the progression a few times at 
any tempo or with any rhythm you like. When you're comfortable with it, record it, and then 
write a melody and lyric using song layout as a guide.46

46 Frederick, 2016, s. 100.
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Jag valde följande ackordföljd ur boken och transponerade den till Bm:

VERSE: | Amin | F | G | Emin | - Repeat.
PRE-CHORUS: | F | Amin | G | G | - Repeat.
CHORUS: | F | G | C | F | - Repeat.
Example: ”Chandelier” - Sia
To play along, capo on the 1st fret or transpose your keyboard +1.”47

Jag tror att mitt misslyckande delvis berodde på att jag inte var på ”rätt humör”. Jag hade i 

princip redan bestämt mig för att jag skulle misslyckas och trodde inte att jag kunde klara av 

uppgiften. Mitt fokus blev för resultatbaserat, själva skrivprocessen kom i andra hand och 

jag nedvärderade allt jag gjorde och ansåg att det inte var bra nog. Eftersom det tog emot 

mycket att fortsätta på låten och eftersom jag visste att jag ändå inte skulle lyckas bli klar i 

tid så gav jag upp innan timmen tog slut.

Senare samma dag försökte jag igen, med samma Song Starter (nummer 195) och samma 

ackordrunda. Den här gången gick det bättre. Jag brainstormade text och hittade titeln 

”February Blues”. Jag skrev hela texten för vers, pre-chorus och refräng först, innan jag 

skrev en melodi till de valda ackorden. Jag var inte lika entusiastisk som dagen innan när jag

skrev min första entimmes låt, men jag hade inte lika mycket prestationskrav som tidigare 

under dagen. Låten var i princip klar efter 40 minuter. Istället för att förbättra den de sista 20

minuterna så stannade jag timern och slutade skriva. Min motivation räckte inte för att 

fortsätta timmen ut och jag ansåg att det var onödigt eftersom jag redan hade en låt.

Att skriva texten innan melodin gav mig en slags stabilitet som jag inte hade de första 

gångerna när allt hände på samma gång. Jag blev visserligen inte särskilt nöjd med 

slutresultatet, men processen var relativt kravlös. Däremot så var det inte så värst roligt utan 

snarare rutinmässigt och likgiltigt, som vilket jobb som helst.

4.6 Låt 5 – börja med melodin, samt skriva på en timme (”Blade of our 
Goodbye”)

Se ljudexempel 5

Innan jag skrev den här låten så gjorde jag ett till misslyckat försök att skriva en låt på en 

timme. Då började jag med texten med hjälp av Song Starter 117:

Write a title using any image you like. Make a list of questions listeners might have about your 
title. For example: What does the title mean? Why is this important to the singer? What's 

47 Frederick, 2016, s. 103.
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happening? How does the singer feel about it? Write a chorus that includes your title and answers 
one of the questions.48

Jag valde ”At the end of the Rainbow” som visuell bild. Jag hittade dock inget genomgående

tema att skriva om och tidspressen stressade mig så att jag inte tog mig tid att komma på vad 

låten skulle handla om. Det gjorde att texten spretade åt olika håll. Jag försökte att inte ha 

några krav på innehållet utan att bara få ihop en text. Det drog ut på tiden så efter 50 minuter

hade jag bara en osammanhängande text som inte betydde någonting. Jag försökte att få ihop

en melodi till den genom att utgå från en ackordrunda från Song Starter boken, men fick inte

fram något sammanhängande. Däremot så var processen återigen relativt kravlös även om 

jag ibland grämde mig över det dåliga resultatet. När jag är under en sådan här tidspress 

uppskattar jag de idéer jag får fram på ett annat sätt eftersom jag inte har tid att göra något 

bra. Jag har inte så mycket panik inför arbetet som jag kan få i vanliga fall. Att jag hade 

misslyckats med att skriva en låt på en timme tidigare och ändå hade fått fram en låt gången 

därpå lugnade mig och jag insåg att ett misslyckat försök inte behövde betyda att jag inte 

skulle få fram någon låt alls till slut.

Senare på kvällen skrev jag en ny entimmeslåt. Den här gången började jag med melodin 

med hjälp av Song Starter nummer 286:

Write a melody for a scene in which someone has lost the person they love. Put yourself in that 
situation and try to imagine a melody that expresses yearning as well as memories of time spent 
together.

HINT: Try a slow to medium ballad style rhythm. Consider a melody with some upward leaps 
and soaring lines. Give it some wings! (Example: ”My Heart Will Go On” - Celine Dion)49

Jag improviserade fram en melodi med lite dummy lyrics50, vilket gav mig några ord som jag

senare använde. När jag sedan skrev texten så började det med att jag skrev många fraser 

som jag inte använde. Efter ett tag fick jag dock ihop en hel vers. Egentligen var jag nära att 

skriva om texten till versen för att förbättra den, men till slut bestämde jag mig för att helt 

enkelt arbeta vidare med det jag hade. Jag var nära att fastna i textskrivandet flera gånger 

och var tvungen att påminna mig själv om att det inte behövde bli djupt och meningsfullt 

utan att det fick vara ytligt och klichéfyllt. När jag hade hela texten och melodin gick det 

snabbt att hitta ackord till versen och senare också till resten av låten. Jag ändrade lite i 

melodin för att anpassa mig till ackorden och till texten.

48 Frederick, 2016, s. 65.
49 Ibid, s. 149.
50 Se beskrivning på sidan 19.
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På en timme skrev jag text, melodi och ackord till två verser, pre-chorus och refräng, alltså 

en hel låt. Det var roligt och flöt på bra men jag märkte att det var nära att jag hakade upp 

mig på detaljer och kom in i ett prestationstänk. Jag var tvungen att skjuta bort det medvetet 

när det dök upp. Jag vet inte riktigt om jag är nöjd med låten, men jag är nöjd med att jag 

lyckades komma så långt på vägen på en timme. Det visar ändå att det här sättet att arbeta 

kan användas för att ”rivstarta” en låt och för att på ett relativt kravlöst sätt skapa en 

grundidé som man kan jobba vidare på.

4.7 Låt 6 – börja med ett track (”Goosebumps”)

Se ljudexempel 6

När jag skulle välja en Song Starter ur track-kapitlet så hade jag svårt att välja mellan två 

stycken. För att inte spendera för mycket tid och energi på att välja en av dem så lottade jag. 

Det blev nummer 238:

Create a music track for a quirky relationship song based on a piano groove that bounces along 
under a simple chord progression. Melody phrases that start on a variety of unpredictable beats 
and plenty of syncopation in the chorus melody throw the listener off balance, creating lots of 
surprises. (Examples: ”Love Song” - Sara Bareilles, ”Girls Chase Boys” - Ingrid Michaelson).51

Jag lyssnade lite på referenslåtarna från Song Startern och började att testa ackord på pianot. 

Det kändes relativt lugnt och avslappnat eftersom jag insåg att det inte behövde bli något bra

från början. Entimmeslåtarna kan ha bidragit till det synsättet – de fick mig att förstå att jag 

kan få ihop en låt snabbt, att de första försöken inte behöver lyckas och att det blir roligare 

om jag testar mig fram än om jag har för mycket fokus på resultatet. Jag tillät mig att leka 

runt och göra något ”dåligt” medan jag letade efter idéer som jag ville arbeta vidare på. Till 

slut hittade jag en ackordslinga och en pianomelodi som jag kanske skulle kunna utveckla så 

det spelade jag in i Logic.

Jag tog en paus från låtskrivandet i några timmar och när jag lyssnade på det jag hade spelat 

in så insåg jag att jag inte hade någon lust att fortsätta med det eftersom jag inte gillade hur 

det lät. Trots insikten kände jag mig ovanligt lugn eftersom jag trodde att jag ändå skulle bli 

klar med låten i tid. Jag försökte att sätta upp delmål; en första produktionsidé på onsdagen, 

en färdig låt på fredagen, sånginspelning på lördagen och finslipning (till exempel mixning) 

på söndagen. Delmålen bidrog till mitt lugn och det kändes bra att få lite struktur som stöd 

för det fortsatta arbetet.

51 Frederick, 2016, s. 126.
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Snart fick jag ändå svårt med motivationen på grund av att jag inte längre trodde på mig 

själv. Att jag hade börjat om kändes plötsligt som ett misslyckande. Det var svårt att hitta en 

riktning att gå i och att komma på ett energifyllt pianokomp. När jag testade nya ackord och 

en ny rytm så hittade jag dock något som lät bra efter några försök. Det passade dessutom till

Song Starterns instruktioner och jag arbetade vidare på den nya idéen.

Jag använde ”Love Song” av Sara Bareilles som referens och insåg att det fanns mer luft i 

det pianokompet än i mitt, så jag tog bort en baston i mitt komp för att efterlikna det. Det 

blev en stor förbättring eftersom det gjorde att kompet inte blev lika förutsägbart.

Successivt byggde jag ut arrangemanget med flera instrument. I början var det svårt att veta 

åt vilket håll jag skulle ta låten, men snart hittade jag en trumloop i Apple Loops52 som 

passade bra och som gav mig en tydligare vision för hur jag skulle fortsätta. Jag gjorde det 

enkelt för mig på så sätt att jag accepterade många av mina intuitiva idéer för arrangemanget

istället för att försöka komma på något extra innovativt och speciellt. Det gjorde att jag hade 

en stadig framåtrörelse i processen. Efter att ha lagt till bas, trummor och orgel till mitt piano

så började jag att skriva själva låten. Jag ville ha en textidé innan jag skrev melodin för att ha

något att stödja mig på så jag började att brainstorma lite titlar som skulle passa till tracket. 

Jag kom på titeln ”all or nothing” och föreställde mig att låten skulle kunna handla om att 

man inte vill ha ett förhållande om det inte är ”på riktigt”.

Jag försökte att experimentera mig fram utan att bestämma en för smal väg från början. På 

grund av entimmeslåtarna så kände jag ett annat driv än tidigare eftersom jag inte var lika 

kritisk till mina första idéer. Det kändes skönt och ovant att ha mer tid än en timme, men det 

var också stressande eftersom jag fortfarande ville jobba lika snabbt som när jag skrev 

entimmeslåtarna trots att det egentligen inte behövdes.

För att få texten att utvecklas genom låten så gjorde jag ett boxschema53. Jag kom på text till 

ett pre-chorus och en fortsättning på min vers nästan utan ansträngning, troligtvis på grund 

av de tydliga ramarna som boxschemat gav mig. Texten blev väldigt klichéfylld och 

rättfram. Jag valde att ändra lite i den och det gjorde att låtens tema blev mycket tydligare 

vilket underlättade för det fortsatta textskrivandet. Jag spelade upp produktionen och 

52 Apple Loops är ett ljudbibliotek med loopar som ingår i Logic.
53 Ett boxschema är ett schema över de olika låtdelarnas övergripande teman och används för att se till att 
låtens text utvecklas och inte säger samma sak i flera låtdelar.
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improviserade fram en melodi till mitt pre-chorus.

När jag började skriva text till refrängen lämnade jag min ”all or nothing” titel eftersom det 

inte längre kändes rätt till mitt pre-chorus. Jag kom på ordet ”goosebumps” och tyckte att det

passade bättre till temat så det fick bli min nya titel som jag skrev refrängens text kring. När 

jag kom på en melodi till refrängen så föll allt på plats. Det gjorde plötsligt inget att texten 

var lite fjantig eftersom melodin också blev det. Det blev roligt att arbeta med låten och jag 

kunde nästan inte sluta eftersom jag fick flow.
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5 DISKUSSION

5.1 Modifiering av metod

Den ursprungliga planen var att enbart skriva fyra låtar – en låt per vecka – utifrån ett varsitt 

kapitel ur Robin Fredericks bok utan att dessutom blanda in entimmeslåtar. Jag märkte dock 

snabbt att en vecka per låt innebar för mycket tid för prestationsångest eftersom den relativt 

generösa tidsramen gav mig utrymme att prestera väldigt mycket. Det gjorde att jag kom in i 

prestationstankar när jag inte presterade maximalt hela tiden. Efter två veckor testade jag att 

skriva en låt på en timme för att ge mig själv en uppgift som är så krävande att ens klara av 

att prestationsångesten inte får samma utrymme.

Min plan var att arbeta vanliga arbetsdagar (cirka åtta timmar per dag) men jag gick ifrån 

detta nästan direkt. Jag insåg att det aktiva låtskrivandet tog så mycket energi att jag behövde

långa pauser redan efter någon timme. Därför valde jag att istället jobba efter väldigt flexibla

tider som anpassades till min dagsform. Eftersom mitt undermedvetna hela tiden arbetade på

låtarna så kan man dock säga att jag arbetade på låtarna i princip hela tiden.

Från början hade jag tänkt värdera de färdiga låtarnas beståndsdelar (till exempel text, 

melodik, ackord, rytmik) på en skala från 1-10, men jag insåg att det skulle ha gått emot hela

mitt syfte (att uppnå en kravlös process där resultatet inte är i fokus).

Jag hade inte tänkt lägga mycket energi på produktionen av låtarna utan bara spela in dem 

med enkel instrumentering i dokumentationssyfte. Ibland fick jag dock tid över och då valde 

jag att lägga den tiden på produktionen eftersom jag ansåg att det var mer glädjefyllt än att 

bearbeta mina låtar eller att skriva helt nya.

5.2 Att arbeta med Song Starters

Robin Frederick har lyckats få fram Song Starters som underlättar starten i 

låtskrivarprocessen när man inte vet vad man ska skriva om eller hur man ska börja sin låt. 

Jag tycker att Song Starters gav mig en viss hjälp just i den allra första starten. Däremot så 

märkte jag att det inte är den första brainstormingperioden i låtskrivarprocessen som är den 

mest kritiska fasen för mig när det gäller prestationsångest. Jag kan få fram många lösryckta 

textfraser eller korta melodier, problemet är snarare att jag inte kan sammanfoga dessa till en

hel låt. Det är i fasen när jag ska välja ut vilka idéer som är ”bra nog” för att bli en hel låt 
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som jag får mest ångest. Detta innebär att även om Song Starters visade sig ge mig en 

tydligare riktning i den allra första brainstormingen så förhindrade de inte min 

prestationsångest. Jag märkte dessutom att jag ofta avvek lite från Fredericks instruktioner, 

för att inte stoppa mitt kreativa flöde när det ville åt ett lite annat håll. Song Starters ska inte 

låsa processen, därför är det viktigt att vara öppen för att inte följa dem slaviskt.

Song Starters hjälpte inte så mycket när jag skulle börja med melodin. Där upplevde jag dem

mest som begränsande och jag fick fram fler melodier när jag inte förhöll mig till dem. 

Däremot så upplevde jag att användningen av Song Starters vid melodiskapandet kan leda 

till att jag utmanar mitt eget melodispråk genom att skriva på sätt som jag annars inte brukar.

Det var spännande att börja låtarna på olika sätt och jag upplever att resultatet delvis speglar 

de olika arbetssätten i och med att elementen som jag har börjat med framhävs på ett snyggt 

sätt i låtarna. Dessutom fick det mig att utmana mina vanor och mönster, något som 

resulterade i tonspråk och rytmik som jag inte använder mig av i vanliga fall. Jag upplever 

att jag fortfarande är mest bekväm med att börja med texten, men de andra 

tillvägagångssätten fungerade förvånansvärt bra. De bidrog dessutom till att minska 

prestationsångesten eftersom de gav mig nya tankesätt och friheten att experimentera.

5.3 Att arbeta med entimmeslåtar

Alla mina försök att skriva en låt på en timme var inte lika lyckade som de som resulterade i 

färdiga låtar. I princip varannan gång som jag testade detta arbetssätt så gav jag upp när jag 

bara hade kommit en bit på vägen. Eftersom uppgiften i sig var så krävande så kunde jag 

dock acceptera ”misslyckande” bättre än när jag skrev en låt per vecka. Dessutom var jag 

lugnare andra gången det inte gick så bra eftersom jag visste att det kanske skulle gå bra 

gången därpå. Detta är en vetskap som är bra att ha med sig även i andra sammanhang än 

entimmeslåtar – det behöver inte gå bra varje gång för att bli något bra i slutändan. Kanske 

var det just mina misslyckanden emellanåt som gjorde att jag lyckades nästa gång jag 

försökte.

Det begränsade tidsspannet gjorde att jag visste hur lång tid det skulle ta att skriva låtarna 

och att jag lätt kunde ta mig den tiden. Det gjorde även att låtarna inte blev några orosmoln 

som hängde över mig under en längre tidsperiod. Uppgiften hade ett tydligt mål och tydliga 

inramningar utan att ge mycket plats till distraktioner eller prestationskrav vilket gjorde att 
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det ibland blev en flowupplevelse.

5.4 Prestationsångest över att ha prestationsångest

Det här arbetet har gjort mig mer uppmärksam på min prestationsångest, men det har även 

periodvis förstärkt ångesten. Ibland har jag skämts över min prestationsångest eftersom jag 

egentligen strävade efter att ”få bort” den, vilket gjorde att ångest innebar att jag hade 

misslyckats. Arbetet har därför präglats av två typer av ångest som förknippas med 

misslyckande på varsitt plan – den första ångesten har att göra med det musikaliska 

misslyckandet, den andra har att göra med misslyckandet av att förhindra den första 

ångesten. Detta har även blivit en kedjereaktion eftersom jag har blivit missnöjd över att jag 

har upplevt den andra ångesten, och så vidare.

5.5 Målbild

Under studiens gång har jag ofta upplevt att jag inte har vetat hur jag ville att låtarnas 

slutresultat skulle låta och det var ofta då som svårigheter i form av blockeringar och 

prestationskrav blev som starkast. Hur ska man veta om man är på rätt väg när man inte vet 

vad målet är? De gånger jag hade en vision var det lättare att förtränga ångesten eftersom det

fanns något mer konkret att förhålla sig till. Om något var annorlunda än visionen så ändrade

jag på det utan att lägga för mycket värdering i det. Det blev lite som en objektiv 

matematikuppgift där det fanns ett tydligt rätt svar. När jag däremot inte hade någon tydlig 

målbild så tvivlade jag mer eftersom alla ”svar” kändes fel. Då överväldigades jag ibland av 

prestationsångest för att jag ville göra något bra trots att jag inte visste hur jag skulle göra 

det.

Samtidigt som tydliga mål har hjälpt mig i processen så har låtarna ibland tagit överraskade 

vändningar som jag inte hade planerat. Sådana vändningar visade sig ofta föra arbetet vidare,

även om det blev annorlunda än den första visionen. Det är en svår balansgång mellan att ha 

en tydlig målbild som gör arbetet lättare och att ha en för smal målbild som är begränsande. 

Även med en tydlig målbild är det viktigt att vara öppen för det oväntade och ibland är det 

just dessa vändningar som ger låten en extra kvalitet.
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5.6 Att ifrågasätta ångesten

Jag har insett att jag blir rädd när jag inte har prestationsångest och det är sällan jag vågar 

lita på att jag kan ta det lugnt. Då känns uppgifterna plötsligt för lätta och jag börjar tro att 

jag inte tar dem tillräckligt seriöst. Jag blir alltså stressad för att jag inte är stressad och får 

prestationsångest för att jag inte har prestationsångest. Det är som om jag tror att jag inte kan

skapa en ”bra” produkt utan en ordentlig mängd av blod, svett och tårar. Även om det här 

arbetet inte har gett mig en ultimativ lösning på problemet så tror jag att jag har börjat känna 

igen mönstret, något som gör att jag lättare kan ta distans från den här typen av ångest. Jag 

har börjat lära mig att genomskåda den inre kritikern (se sidan 8-9).

5.7 Processen i fokus, resultatet i bakgrunden

Det har blivit smärtsamt tydligt att jag tänker för mycket på slutresultatet och för lite på 

själva skaparprocessen. Trots att det här arbetet främst handlar om skaparprocessen så har 

jag alltför många gånger grämt mig över låtarnas ”dåliga” kvalitet. De tillfällen då jag 

hamnade i ett flowtillstånd och lät mig uppslukas av det jag gjorde låg mitt fokus däremot 

framgångsrikt på processen. Jag tror dessutom att själva vetskapen om att jag ska tänka 

mindre på resultatet kan hjälpa mig i framtiden.

5.8 Att vänja sig vid låtarna

Jag har upptäckt att jag behöver få höra mina låtar några gånger innan jag gillar dem. Det är 

sällan jag är nöjd med låten från början men jag blir ofta mer nöjd ju mer jag hör den, 

oavsett om jag har redigerat den under tiden eller inte. Jag måste alltså låta mina låtar mogna

innan jag dömmer dem. Det är ännu en anledning till att acceptera alla idéerna först, innan 

jag börjar redigera dem.

5.9 Att boka studiotid

Jag upplevde att det var lättare att förtränga prestationstankarna när jag var i studion än när 

jag var hemma i min lägenhet. Det kan bero på miljöombytet, men också på att bokningen av

studion innebär tydliga tidsramar. I studion arbetar jag framåt mer effektivt utan att tänka så 

mycket på resultatet eftersom jag känner att jag måste utnyttja tiden. Jag bokar dessutom 

studion med ett tydligt mål – till exempel sånginspelning – och det ger mig en tydlig struktur
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som jag har svårt att få hemma. Jag kan visserligen också ha som mål att spela in sång i 

lägenheten, men då är det lätt att det drar ut på tiden eller att jag blir distraherad av annat. I 

studion finns det inte utrymme för sådant.

5.10 Effekten av promenader, fysisk träning och meditation

För att kunna koppla promenader, fysisk träning och meditation till graden av min 

prestationsångest skulle jag behöva göra mer grundliga undersökningar än det som ryms 

inom detta arbete. Nedan följer ändå några effekter av aktiviteterna som jag tycker mig 

kunna urskilja, även om de inte är bevisade.

Jag har märkt att promenader ger mig en välbehövd omväxling både i miljö och tempo. De 

ger mig tid att låta tankarna vandra samtidigt som de ger en bra distans och överblick till 

arbetet. Promenader kan få mig att inse att det bara är ett arbete och inte ”på liv och död”, 

något som minskar pressen betydligt. Att bara ta en paus utan miljöombytet som en 

promenad innebär ger inte samma tydliga översikt och distans till ångesten. 

Den fysiska träningen gör att jag känner mig mer mentalt vaken och får mig att må bättre 

vilket i längden även är positivt för min låtskrivarprocess. De dagar som jag inte har tränat 

har jag lätt känt att jag inte har åstadkommit någonting alls. Ett träningspass innebär en 

direkt bekräftelse på en konkret prestation och gör att jag känner mig duktig och aktiv. Det 

ger även tydliga mål och har många förutsättningar till att bli en flowupplevelse. 

Meditation är nytt för mig och jag är därför inte särskilt erfaren inom ämnet. Däremot så har 

jag märkt att jag ofta blir lugnare av att meditera. Fem minuter kan tyckas vara obetydligt 

kort tid men dessa minuter har känts väldigt långa när jag har varit stressad, något som har 

gjort att jag har blivit mer uppmärksam på min stressnivå. Ibland har jag inte upplevt mig 

själv som stressad, men meditationen har fått mig att inse att jag var det och den har 

samtidigt gjort mig lugnare. Jag har även känt mig mer kroppsligt avslappnad efter 

meditationen. Tidsramen har känts lagom eftersom jag har hunnit landa i mig själv utan att 

vänta alltför mycket på timern. Dessutom så innebar den korta tidsramen att det var lättare 

att ta sig den tiden.

Jag upplevde att promenaderna och meditationen var svårare att planera in än de 
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schemalagda träningspassen. Trots att jag tror på Brian Tracys påstående om att man ska ta 

pauser just när man känner att man inte har tid (se sidan 10) så hade jag ibland svårt att bryta

mig loss från den kreativa processen, framförallt när jag var som mest stressad. Att 

schemalägga promenaderna och meditationen hade förmodligen underlättat för planeringen 

och lett till att jag hade tagit fler pauser även i pressade situationer. Det kanske hade gett en 

tydligare minskning av prestationsångesten.

5.11 Att arbeta med någon annan

Parallellt med mitt examensarbete har jag även skrivit och producerat musik med andra 

låtskrivare och producenter. Jag har märkt att prestationsångesten inte blir lika påtaglig när 

jag inte är ensam i processen. Det är inte lika stor risk att man fastnar eftersom man hjälps åt 

och jag får en större drivkraft till att arbeta framåt. Om någon annan accepterar idéer som jag

annars skulle förkasta så litar jag på den personen och tvivlar inte så mycket. Eftersom de 

andra påverkas av min sinnesstämning så drabbar mina tvivel och blockeringar inte bara mig

och därför blir det tydligare att prestationsångesten är något destruktivt. När vi är flera som 

skriver en låt så vilar ansvaret dessutom inte bara på mina axlar och det gör att jag inte 

identifierar mig med resultatet på samma sätt – jag får en hälsosam distans.

5.12 Att förlåta

En sak som jag har märkt är att det är viktigt att vara förlåtande mot sig själv, något som 

stämmer överens med Eva Sanners påstående om att skam är destruktivt (se sidan 7-8). Om 

man inte förlåter sig själv för det som inte är perfekt får man mer och mer skuldkänslor för 

dåliga låtar eller låtar som man inte har fullföljt. Då är det svårt att fortsätta framåt av 

rädslan att man kommer att göra felsteg och ”trampa på minor”. Det ska inte finnas några 

minor i låtskrivandet eftersom det inte går att göra ”fel”. En låt kan gå åt tusentals (om inte 

miljontals) olika håll och det är upp till oss låtskrivare att bestämma vilken väg låten ska ta. 

Jag är inte alltid säker på vad jag tycker är bra eller dåligt så jag har ofta svårt att fatta dessa 

beslut själv och behöver ofta en bekräftelse av andra innan jag tycker att något är bra. Det är 

något som jag tror är en bidragande faktor till min prestationsångest.
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5.13 Låtarnas slutresultat

Jag anser att en värdering av låtarnas slutresultat skulle gå emot mitt syfte med arbetet 

eftersom värderingsmomentet i sig skulle kunna leda till högre prestationskrav. Däremot kan

jag urskilja vissa mönster med entimmeslåtarna jämfört med låtarna som skrevs på en vecka.

Entimmeslåtarna har av naturliga skäl mer naiva texter än de andra låtarna, men de 

innehåller samtidigt mer lyckade element än jag hade väntat mig. Jag är främst nöjd med 

melodierna, något som tyder på att jag har en fallenhet för att skriva bra melodier snabbt och

intuitivt.

5.14 Svar på frågeställningar

Drömmen jag hade med arbetet var att hitta ett perfekt, konkret recept på en kravlös 

skaparprocess och jag har med tiden insett att det var just en dröm och kanske en aning naivt

att ha som mål. Projektet blev mer komplext och mångfacetterat än jag hade väntat mig och 

jag har insett att min prestationsångest är djupt rotad. Varje gång jag inte tänker aktivt på att 

bryta mina mönster så är jag tillbaka i mina gamla vanor och tankebanor. Däremot tycker jag

mig kunna urskilja tillvägagångssätt som kan hjälpa mig åt rätt håll och dessa sammanfattar 

jag här nedan.

De viktigaste hjälpmedlen för att minska destruktiva prestationskrav – vilket samtidigt är de 

hjälpmedel som jag har mest problem med – anser jag är följande, i inbördes ordning (de 

flesta är tagna från listan på sida 11-12, men några har tillkommit efter det praktiska arbetet 

med låtarna):

• Våga göra ”fel” - se inte dina misstag som misstag och förlåt dig själv.

• Våga experimentera och leka.

• Fokusera på processen, inte på resultatet.

• Våga släppa prestationsångesten och bli inte stressad över att du är ”för” lugn.

• Tro på dig själv.

• Sätt upp tydliga, uppnåeliga mål för att skapa struktur i skapandet.

• Ta pauser.

• Byt miljö.

• Avväpna din inre kritiker (se Sanners sju moment på sidan 9).

• Jämför dig inte med andra – vänd avundsjuka till uppskattning.
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Vad gäller låtskrivartekniker så hjälper Song Starters mig att komma igång i början av en låt.

Däremot så kan prestationskrav uppstå senare i processen. En teknik som motverkar detta en 

aning är att skriva en låt på en timme. Då är tidsramen så kort att prestationsångesten inte får

samma plats och jag kan inte vara lika kritisk mot mitt resultat. Detta kan med fördel 

kombineras med Song Starters för att lättare komma över den första tröskeln.

5.15 Metoddiskussion

5.15.1 Konsekvens

Eftersom jag inte hade planerat att använda mig av entimmeslåtar från början utan tog in 

metoden för att jag insåg att den behövdes som komplement till Song Starters så var jag inte 

helt konsekvent med arbetets struktur. Jag skrev först två låtar på en varsin vecka, sedan tre 

entimmeslåtar på samma vecka och sist ännu en låt på en vecka. De första låtarna har med 

säkerhet påverkat processen av de nästkommande. Detta innebär att de första två låtarna kan 

ha bidragit till att entimmeslåtar kändes som en lyckad metod för att minska 

prestationsångest. Dessutom kan mitt humör ha påverkat processen under veckan som jag 

skrev entimmeslåtarna eftersom alla de låtarna skrevs under liknande förutsättningar. Ett 

bättre alternativ hade varit att varva entimmeslåtar med en låt per vecka för att kunna 

jämföra metoderna mer jämlikt.

Jag har inte heller varit konsekvent när jag har kombinerat entimmeslåtar med Song Starters.

Två av låtarna har skrivits under en varsin timme samtidigt som jag har börjat med ackorden 

med hjälp av Song Starters medan jag inte har kombinerat någon entimmeslåt med en Song 

Starter ur text- eller trackkapitlen. Jag har inte heller skrivit någon låt som enbart använder 

sig av en Song Starter ur ackordkapitlet utan att dessutom skrivas på en timme. Detta bidrar 

ytterligare till att de olika arbetssätten inte kan jämföras under samma förutsättningar.

5.15.2 Teori versus praxis

De hjälpmedel jag fick fram genom min genomgång av litteraturen (se 2.11 Sammanfattning

av hjälpmedel) kändes ytterst relevanta även vid det praktiska arbetet med låtarna. Däremot 

tyckte jag att det var svårt att få in dessa teoretiska tankesätt i min faktiska skaparprocess. De

kändes för abstrakta och var inte lättillgängliga. Vissa av tankesätten, till exempel att jag inte
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skulle se mina misstag som misstag och fokusera på processen istället för på resultatet, var 

något som jag hela tiden försökte att intala mig men det var ändå svårt att ta till sig. För att 

verkligen få tillgång till tankesätten hade jag behövt mer konkreta verktyg, alternativt mer 

tid för att ta till mig de mentala hjälpmedlen så pass att de skulle förändra mitt naturliga 

tankesätt.

5.15.3 Speedwriting

Jag hittade Benjamin Kovermans kandidatuppsats Den blivande låtskrivaren – metoder för 

att få igång en skapande process och därmed även Gary Ewers begrepp ”speedwriting” för 

sent för att till fullo kunna integrera dessa i mitt arbete. Jag tror att det hade kunnat ge mig 

nya infallsvinklar i den del av min metod som bestod av entimmeslåtar om jag hade haft med

det i arbetet från början. Gary Ewer skriver bland annat att rädslan för att misslyckas oftast 

är det som orsakar kreativa blockader. Även om jag hade att våga göra ”fel” som ett av 

mina mentala tips så hade det varit skönt att dessutom ha Ewers tydliga påstående i 

bakhuvudet när jag skrev mina låtar. Det hade kanske inneburit att jag hade fokuserat mer på

att inte vara rädd för att misslyckas. Ewer skriver också att de musikaliska målen måste 

hållas små och att det räcker att skriva några takter – det behöver inte bli en hel låt.54 Mitt 

mål var hela tiden att skriva hela låtar och att istället ha mindre, mer lättillgängliga mål hade 

kanske minskat prestationsångesten ytterligare. Hade jag hittat informationen kring 

speedwriting tidigare i min studie hade jag dessutom kunnat få en större förståelse för att 

entimmeslåtar inte är ett nytt fenomen som jag själv har kommit på utan att det är ett mer 

eller mindre etablerat arbetssätt för låtskrivare.

54  Ewer, Gary, Speed Up Your Songwriting, and Minimize Your Inner Critic, 2015, 
https://www.secretsofsongwriting.com/2015/07/02/speed-up-your-songwriting-and-minimize-your-inner-
critic/, blogg (sidan besökt 2018-03-08).
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6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING

Eftersom det här arbetet har fått mig att inse att det inte är den allra första perioden i 

låtskrivarprocessen som ger mig mest prestationsångest så är ett förslag på fortsatt forskning 

att fördjupa sig i olika tekniker som kravlöst kan omforma de första idéerna till hela låtar. 

Även om jag har använt mig av boxscheman (se sidan 26) som en struktureringsteknik så 

skulle liknande tekniker kunna utforskas mer detaljerat i förhållande till prestationsångest 

eller i förhållande till tekniker som Song Starters som ska hjälpa just vid starten av 

låtskrivarprocessen.

Arbetet har fått mig att förstå att jag ofta gillar mina låtar mer när de har fått lite tid att 

mogna än när jag precis har skrivit dem. Det skulle vara intressant att forska kring hur 

lyssningen av mina låtar påverkar prestationsångesten. Hur lyssnar jag på mina låtar? Skiljer 

det sig från hur jag lyssnar på andras låtar? Hur påverkas processen och ångesten om jag 

låter musiken vila innan jag analyserar den eller bearbetar den jämfört med om jag skriver 

och lyssnar mer kontinuerligt?

Det vore även intressant att forska kring vad som utlöser prestationsångest i samband med 

låtskrivande. Är det olika för olika människor? Beror det på tidigare erfarenheter? 

Kvantitativa studier skulle kunna göras för att i slutändan bidra till en djupare förståelse 

kring hur prestationsångesten kan förhindras och besegras.
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7 SLUTORD

Det finns många hjälpmedel för att minska min prestationsångest och många av dessa har att 

göra med att ändra mental inställning. Detta är logiskt eftersom prestationsångesten är 

baserad på mentalitet i form av en överdriven självkritik. Jag har upplevt att Song Starters 

kan hjälpa mig när jag inte vet hur jag ska komma igång med en låt och att de kan minska 

prestationskraven i starten medan entimmeslåtar gör att prestationskraven får mindre plats 

genom hela processen. Det finns troligtvis fler låtskrivartekniker som inte rymdes inom detta

arbetets ramar som kan bidra till en kravlös process. Det är dock komplext att få bort 

prestationskraven helt och det gäller att vara förberedd på ett livslångt sökande efter den 

perfekta lösningen.
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BILAGOR: LÅTTEXTER

Låt 1 – börja med texten (”Enough to be Good”)

Vers
It's ironic
I can't win
Battling this thing called life
Every place
I've been
The grass was greener on the other side

Pre-chorus
And I keep pushing my self to the breaking point
I'm already broken
Raising the bar
Over the ceiling
Keep telling myself: try harder
Run faster
Think smarter
There has to be something more

Refräng
Is it enough to be good?
Enough to be me?
Is it okay to have a bad day?
Should I strive to be great?
Give it everything, I could
Maybe it is enough to be good

Vers 2
It's pathetic
It's me
No one else gets in my way
I'm my own
Enemy
The opponent of this endless game

(Pre-chorus)

(Refräng x2)

Stick
I'm not perfect
But why want perfection
Maybe it's not worth it
Cause nobody's is perfect

(Refräng x2)
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Låt 2 – börja med melodin (”Shed my Skin”)

Vers 1
I have been uncomfortable for quite some time
Needed a way out but saw no exit sign
Someone threw me curveballs, I walked straight lines
Bruised and broken, I'd like to rewind
No one knows me better than I know myself
Still it feels like I'm becoming someone else
Nothing seems to fit, I'm at war with my mirror
Bruised and broken, I want a way out

Pre-chorus
I can't fall further down
The only way is up
I can't fall further now
Guess it's a good thing
I don't like where I am
I don't like what I do
But I can choose where I'm going

Refräng
I'm gonna shed my skin
Slip into something new
I'll wrap myself in steel
Any colour but blue
I'm gonna shed my skin
Leave the girl I outgrew
Forget everything I've been, now
I'm gonna shed my, gonna shed my skin

Vers 2
I've been using guidelines and some training wheels
Never bending rules or breaking nails or heels
Someone threw me curveballs, I walked straight lines
Bruised and broken,  I'll leave it behind

(Pre-chorus)

(Refräng x2)
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Låt 3 – börja med ackord, samt skriva på en timme (”One Chance”)

Vers 1
You know there's something about you
You make me feel better
You know there's something about you
You're a great treasure

Pre-chorus
All my life I've searched for you
All my life I've prayed

Refräng
Just give me one chance
That's all I need
Give me one chance
To show you me
I can climb the highest mountain
But I can't do it alone
With you it's just another dance
So give me one chance

Vers 2
Do you know how I'm feeling
I don't think you do
How I can't stop smiling
When I'm thinking 'bout you

Pre-chorus
All my life I've searched for you
All my life I've prayed

(Refräng)

Stick
Give me one chance to prove
That I'm worth you're trust
A chance to say
That we'll be okay
I believe in us

(Refräng x 2)
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Låt 4 – börja med ackord, samt skriva på en timme (”February Blues”)

Vers 1
It's getting dark at four pm
No need to go outside
I haven't seen the sun for quite a while
No alarm can wake me up
I'm snoozing all day long
And when I finally wake I can't write a single song

Pre-chorus
Candlelight and hot chocolate
That is what it takes
To make this endless darkness go away

Refräng
Let's cosy up
We need some hibernation
Time to breath
Some winter meditation
Spread some warmth
Find an excuse
To get rid of this
February Blues

Vers 2
Crystal ice beneath my feet
Makes every step so hard
One wrong move is all I need
To slip without a guard
I would like to catch my breath
But haven't got the time
While my thoughts snow in
The world around me is fine

(Refräng x 2)

 43



Låt 5 – börja med melodin, samt skriva på en timme (”Blade of our Goodbye”)

Vers 1
Please
Stay with me till I can breath again
Won't you please
Stay with me just for one second
Don't rush away
Another day will come
We've still got time
You don't have to run
Please
I can't just watch you leave again

Pre-chorus
A kiss on the cheek
A tear-filled farewell
Then miles apart

Refräng
I fall into a million pieces
A loving heart, my greatest weakness
I cry, it only deepens
The blade of your goodbye
I fall into a black infinity
You're the only one that can get to me
I cry, it only deepens
The blade of your goodbye

Vers 2
“Alright
Everything will be alright someday”
But no
That's not the right thing to say
You're such a fool
Don't think I'm cool with this
We've still got time
Let's make the most of it
Alright
It would be if we wouldn't fade away

(Refräng x2)
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Låt 6 – börja med ett track (”Goosebumps”)

Vers 1
Now you say we're only friends
I don't think so
I think I know how this will end, again
All our clothes on the floor
Now you say it was a fling
You really think so?
Our spark's a two way energy
It's getting hard to ignore

Pre-chorus 1
Was I dreaming when I felt you gentle strokes
Have you changed you're mind already? What a joke!
We were sober and it wasn't even late
I have to ask you: Are you thinking straight?

Refräng
I get goosebumps 
When you're looking at me baby
A good feeling, such a good feeling
Give me goosebumps
Call me crazy
But when I look at you
I think you're getting goosebumps too
I really do

Vers 2
If we really are just friends
You shouldn't smile like that
You are good at games and play pretend
But you can't change the facts
If it really was a fling
You wouldn't still be here
Our spark is bright and lingering
It won't just disappear, no

Pre-chorus 2
Was I dreaming when you whispered those three words?
Have you changed you're mind already? That's absurd!
We were sober and it wasn't even late
I have to ask you: Are you straight?

(Refräng)

Stick
Prickly skin
Hot and freezing, burning within
Love in the flesh
Hair-raising, so amazing

(Refräng x 2)
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