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Abstrakt 

I detta arbete har jag, i egenskap av låtskrivare, skrivit fyra låtar utifrån fyra konstverk och 

undersökt hur två skilda arbetssätt påverkat min kreativitet och mitt flow. Det ena, 

strukturerade, arbetssättet har bestått i att analysera konstverket, skapa en målbild för låten 

samt bygga en detaljerad arbetsbeskrivning för att nå dit. Det andra, ostrukturerade, 

arbetssättet har bestått i att undvika analys, aktiva målbilder och planerade 

låtskrivningsprocesser. Syftet har varit att beskriva skillnader mellan de olika arbetssättens 

inverkan på kreativitet och flow. Jag har även frågat mig huruvida arbetssätten skiljer sig åt 

när det kommer till tidsdisposition och musikaliska resultat. Jag kom fram till att båda 

arbetssätten stimulerar kreativitet och flow men på olika sätt. Det strukturerade arbetssättet 

krävde en tydlig och flexibel arbetsbeskrivning för att stimulera flow och kreativitet. Det 

ostrukturerade arbetssättet krävde att jag engagerade mig fysiskt/praktiskt i låtskrivningen, 

exempelvis genom att musicera och improvisera, liksom det krävde att jag gav min nyfikenhet  

utrymme och följde mina impulser.  
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1. INLEDNING 
På Bokus hemsida, i beskrivningen av Eva Hillereds bok Lathund för låtskrivare, står det: 

”Hur skriver man en hitlåt? Receptet avslöjas i handboken Lathund för låtskrivare.” 

Som musikproducentstudent vid Linnéuniversitetet har jag fått kunskap om hur jag som 

låtskrivare och producent kan bli mer effektiv, målinriktad, snabb och strukturerad i mitt 

konstnärliga arbete. Jag har lärt mig recept för att baka låtar. Att arbeta på ett strukturerat och 

metodiskt vis hjälper mig att utforska nya genrer och att vara produktiv även dagar då 

inspirationen tryter. Detta är av största vikt i en bransch fylld av deadlines. Min 

hantverkskunskap vad gäller låtskrivande och produktion ökar i takt med att min kreativa 

verkstad fylls med verktyg som struktur och metoder. Dock har jag börjat fundera på varför vi 

ständigt talar om struktur och vad som egentligen finns bortom struktur och all effektivitet. 

Vi lever i en tid då allt skall gå så fort som möjligt och det är extra viktigt med avkoppling 

och återhämtning, det har vi fått höra. Skulle det även kunna gälla inom musikskapande? Hur 

skulle min musik låta om jag inte behövde vara effektiv, målinriktad, beslutsam och 

strukturerad hela tiden?  

Forskaren Mihaly Csikszentmihalyi har myntat uttrycket flow. Flow är ett tillstånd som kan 

upplevas av en utövare vare sig denne lagar mat, läser en bok eller lär sig att dansa tango. 

Uttrycket syftar till en känsla av att allting stämmer, att utvecklingen liksom flyter fram och 

att vi som utövare blir ett med vår uppgift och upplever njutning. 

I det här arbetet vill jag ta tempen på min kreativitet och undersöka vad flow egentligen är i 

en låtskrivarprocess. Hur påverkas flow av arbetsstrukturer och framför allt; hur fungerar 

egentligen flow i en kreativ process som helt och hållet saknar planering och arbetsstruktur? 

Kan det vara så att struktur gör oss låtskrivare allt för målinriktade i vårt arbete? Tar struktur 

och målmedvetenhet utrymme från inspiration och nyskapande? Blir jag som låtskrivare för 

tidsbesparande för att orka hamna i en utforskande återvändsgränd rent konstnärligt? Hindrar 

arbetsstruktur och planering mig från att vurpa rakt in i oväntade, kreativa guldgruvor?  
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2. BAKGRUND 
2.1 Hur fungerar en kreativ process? 
Eva Hillered skriver att en kreativ process består av olika faser. Dessa utvecklingsfaser styrs 

av övervägande processer i höger respektive vänster hjärnhalva. Den högra hjärnhalvan 

hjälper till att associera fritt, komma med idéer, se helheter etc. Den vänstra hjärnhalvan 

sköter processer som att strukturera, sortera och urskilja information och detaljer. I praktiken 

sker ett blixtsnabbt samarbete och utbyte hjärnhalvorna emellan. Detta utbyte ser annorlunda 

ut beroende vilken aktivitet vi utför och beroende på vilken hjärnhalva som är mest dominant 

hos oss. Hillered skriver att låtskrivningsprocessen ter sig olika för olika individer, främst 

utifrån vilken personlighet vi har och vilken som är vår dominanta hjärnhalva.   1

För att vi människor skall kunna tillgodogöra oss de tusentals intryck som pågår runt oss 

under en dag sorterar hjärnan dessa upplevelser i olika kategorier. Ny data, alltså nya 

upplevelser, sorteras ihop med tidigare erfarenheter och blir snarare än lösryckta händelser en 

del i ett sammanhang som vi kan förstå. Den här processen kallas för kodning och underlättar 

vår kognitiva belastning.  Kodningsprocessen skiljer sig, likt vår kognition, individer emellan. 2

Något som forskare sett är att det finns vissa kodningsprocesser och tankemönster som bidrar 

till kreativitet, i bemärkelsen nyskapande. Joy Paul Guilford (1897-1987) var en amerikansk 

psykolog som blev känd för sina studier kring personlighet och intelligens. Han beskrev två 

typer av intelligens; Konvergent respektive divergent tänkande.  De två tankesätten är nära 3

relaterade till varandra men långt ifrån identiska. De kan ses som två extremer som 

representeras i olika mix hos olika individer.  Det konvergenta tänkandet är beroende av 4

tidigare erfarenheter och karaktäriseras av återgivning av inlärd kunskap. När någon med 

övervägande konvergent tänkande hamnar i en ny situation tillämpar hen tidigare lärdomar 

och anpassar dessa till den nya situationen. Ett divergent tänkande karaktäriseras snarare av 

nyproduktion av idéer. Ett divergent tankesätt inbegriper på så vis en annan flexibilitet och 

originalitet och snarare än att återanvända kunskap skapas nya lösningar i nya situationer.   5

 Hillered, Lathund för låtskrivare, 169-176.1

 ibid, 54.2

 Cropley, Skapande begåvning, 15.3

 ibid, 37.4

 ibid, 15.5
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Divergent tänkande personer kopplar lättare ihop, och relaterar, data som kan tyckas 

osammanhängande för en konvergent tänkare. Dessa breda, nya och unika datakombinationer 

leder till kreativt tänkande.  6

Exempel 

Fråga: Vilket är nästa tal i följande serie? 
2, 4, 8, 16, … 

Personer med konvergent tänkande skulle tolka serien som att varje nytt tal är 
dubbelt så stort som det föregående. Ett konvergent tankesätt skulle därför komma 
fram till att nästa tal i följande serie är 32. Personer med divergent tänkande skulle 
exempelvis kunna tolka talserien som att de tre första talen har tiotalssiffran 0 (02, 
04, 08) medan det fjärde talet har tiotalssiffran 1 (16). Eftersom tre tal börjar på 
siffran 0 skulle det gå att argumentera för att de tre nästkommande talen också 
skall börja på 1 (likt 16 gör). Ett divergent svar skulle därför kunna vara att nästa  
tal i följande serie är 18.  7

Jerome Bruner (1915-2016) var en amerikans professor och pionjär inom den kognitiva 

psykologin. Han gjorde bland annat stora avtryck inom den kognitiva forskningen kopplat till 

inlärning.  Karl Pribram (1919-2015) var en amerikansk psykiater, psykolog som neurokirurg 8

som bidrog till upptäckter som senare blev teoribildning för informationsbearbetning, alltså 

hur hjärnan sorterar, ordnar, uppfattar och minns.  Bruner och Pribam menar båda att det 9

konvergenta tänkandet utgör en viktig grund för det divergenta eftersom vår kodning är 

beroende av tidigare erfarenheter.  Bruner (1963) skriver att kreativt tänkande uppstår när 10

kodningen sker effektivt eller rent av överraskande. Vidare menar han att kreativa lösningar 

endast kan komma till om utvecklaren av dessa känner till sitt ämnesområde väl.  Pribram 11

(1964) menar att originella produkter oftast är utvidgningar av redan kända företeelser. 

Pribam förklarar det som att divergent tänkande utmanar och spränger gränserna för det 

konventionella tänkandet och genom detta utvidgar nuvarande strukturer.  12

 Cropley, Skapande begåvning, 57-58.6

 ibid 16-17.7

 Länk finns i källförteckningen.8

 Länk finns i källförteckningen.9

 Cropley, Skapande begåvning, 46.10

 ibid.11

 ibid.12
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2.2 Divergenta karaktärsdrag  

Divergent tänkande personer tenderar att vara mer impulsiva och mindre konventionella än 

starkt konvergent tänkande personer. Att uppvisa impulsiva och okonventionella egenskaper 

är dock inte det samma som att vara kreativ. Kreativitet kommer inte till stånd genom att vara 

utstuderat okonventionell eller impulsiv.  Divergent tänkande personer har lättare för att vara 13

intellektuellt risktagande, de vågar i större utsträckning gissa och testa om de inte är säkra på 

sin sak. Divergent tänkande personer karaktäriseras även av intellektuell flexibilitet och en 

större förmåga att ta in stora mängder information och dessutom kunna byta åsikt.  14

2.3 Gilla olika 

Inom dagens utbildningssystem, som vi känner igen det, förväntas ofta en fråga ha ett korrekt 

svar. Generellt passar detta utbildningssystem bättre för personer som huvudsakligen tänker 

konvergent. Vissa intellektuellt begåvade, divergent tänkande, personer kan till följd av detta 

utbildningssystem anses som medelmåttiga eller rentav korkade.  Det är av största vikt att 15

påpeka att det inte på något vis är mer eller mindre begåvat att tänka konvergent alternativt 

divergent. Huruvida vi tenderar att tänka har inte med vår intellektuella förmåga att göra.  16

Alla låtskrivare fungerar olika, det är något vi behöver acceptera. Vi ska inte utgå från att ett 

visst sätt att tänka, eller ett visst sätt att skriva, resulterar i bättre musik än något annat sätt 

gör. Vi tänker helt enkelt olika och stimuleras kreativt på olika sätt.  

2.4 Mina tidigare erfarenheter som låtskrivare 

Min låtskrivarprocess har förändrats i och med de nya erfarenheter som 

musikproduktionsutbildningen vid Linnéuniversitetet inneburit för mig. Innan utbildningen 

skrev jag låtar vid pianot eller direkt i en DAW  enbart på känsla. Harmonik och/eller 17

produktion växte ofta fram först för att därefter smyckas med melodier och ord. Ibland 

upplevde jag det oerhört svårt att hitta de passande orden och många låtar blev därför aldrig 

klara. Andra låtar blev klara efter flera månader eller rentav år. Skrivandet var endast till som 

rekreation och därför pushade jag aldrig processen. De kvaliteter som jag upplevde som 

 Cropley, Skapande begåvning, 37.13

 ibid, 60-61.14

 ibid, 18-19.15

 ibid, 37.16

 Digital Audio Workstation17
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utmärkande för min tidiga låtskrivarprocess var den terapeutiska känslan av tidlöshet som 

infann sig vid mina sessions samt de oväntade musikaliska och artistiska resultat som kom av 

att skriva utan stress, mening eller mål.  

Under min musikproducentutbildning har jag fått en större teoretiskt kunskap inom 

låtskrivning. Jag upplever att det har gjort mig till en snabbare och mer fokuserad låtskrivare 

som generellt skriver tydligare och mer varierad musik än tidigare. Genom att numera kunna 

bygga en arbetsstruktur har jag blivit mer pragmatisk, och fått en större hantverksskicklighet, 

som låtskrivare. Idag kan jag skriva en låt på en dag om jag skulle behöva. En arbetsstruktur 

som brukar fungera smidigt för mig är att börja med text, ett budskap eller tema. Om jag inte 

har något att berätta, eller en idé att hålla mig fast vid, sveps jag lätt med i ackord/ harmonik 

och landar i en låt utan text. 

2.5 Ta beslut, ta dig i mål 

De konstnärliga pedagogerna  vid Linnéuniversitetets musikproduktionsprogram 18

understryker ofta vikten av att ta beslut för att få det konstnärliga arbetet att gå framåt. Att 

måla upp en målbild för arbetet, oavsett om det gäller låtskrivning, produktion eller mix, kan 

underlätta dessa beslutssteg. Det finns därtill många olika strukturer och arbetsmetoder att 

använda sig av inom det konstnärliga arbetet. Under min utbildning vid Linnéuniversitetet har 

jag bland annat läst litteratur av Pat Pattison, en författare som som lär ut metoder och verktyg 

för att skriva bättre låttexter, dessutom på ett mer resultatinriktat sätt. Pattison har bland annat 

skrivit böcker som The Essential Guide to Lyrics Form and Structure (1992) och Writing 

Better Lyrics (2009).  

En annan bok som ingått i kurslitteraturen är Eva Hillereds bok Lathund för låtskrivare 

(2009). Denna bok berör begrepp som ändamålsenlig låtstruktur, dynamik, rimtyper och 

rimscheman, låtskrivarprinciper etc. Hillered är starkt inspirerad av Carl Gustav Jungs teori 

om psykologiska typer.  Hon menar att faktorer som huruvida vi är introverta eller 19

extroverta, dömande eller mottagande, baserar beslut på tanke eller känsla och huruvida vi 

hämtar kunskap genom förnimmelse eller intuition spelar roll för vår låtskrivning.   20

 Anders Rydholm, Patrik Ahlm, Tobias Rydén.18

 Carl Gustav Jung (1875-1961) var en schweizisk psykiater. Han myntade bland annat begreppen extraversion och introversion i sin bok     19

  Psykologiska typer (1921).

 Hillered, Lathund för låtskrivare, 176-177.20
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Hillered skriver att personer som är öppna, flexibla och ostrukturerade har en stark 

högerdominans i sin kognitiva process. Dessa personer kan ofta uppleva ett mentalt virrvarr 

när de skriver låtar på grund av att de upplever oändliga möjligheter och får svårt att välja 

spår.  Hillered kommer fram till att vi, genom att förstå komponenterna i vår egen kognitiva 21

skapandeprocess, kan utnyttja fördelarna i att växla metod för att stimulera motsatt hjärnhalva 

när vi kör fast. Till exempel kan den öppna, flexibla personen, som gått vilse i alla 

möjligheter, komma vidare genom att växla till en låtskrivningsfas som kräver kognitiv 

vänsterdominans. Detta kan exempelvis åstadkommas genom att personen organiserar en 

prioriteringslista och arbetar med en sak i taget. På motsatt vis kan en kognitivt 

vänsterdominant person lätt fastna i detaljer. Här kan det hjälpa att sova på saken, något som 

stimulerar den högra hjärnhalvan.  22

2.6 Inspirerande begränsningar inom låtskrivning 

Oavsett låtskrivningsstil har det alltid varit viktigt för mig att känna ett engagemang och en 

glädje till att skapa musik och jag tror att det gäller de flesta låtskrivare. Om jag inte känner 

glädje och inspiration saktar oftast idéerna och låtskrivningsprocessen in. Ibland kommer den 

där glädjen och inspirationen inifrån, som ett känslotillstånd. Ibland upplever jag att glädje 

och inspiration kan födas i och med att jag utsätts för, eller utsätter mig för, olika 

förutsättningar och begränsningar.  

Det där tvånget… det låter trist. Men egentligen… den framtvingade inspirationen är lika 
njutningsfull som den där gudomliga som bara slår till en gång om året. Det är det som är det 
fina.          23

       Anders Johansson, komiker 

Benjamin Koverman, tidigare student vid Kungliga Musikhögskolan, undersökte 2018 hur 

olika låtskrivningsmetoder påverkade hans kreativitet. I sitt självständiga arbete skriver han: 

”Att använda mig av olika begränsningar verkade vara väldigt effektivt för att skapa musik.”  24

Emelie Johansson, tidigare student vid Linnéuniversitetet, gjorde 2017 en studie där hon 

utforskade hur artworks fungerar som inspiration och låtskrivningsmetod. I sin 

kandidatuppsats skriver hon: ”Arbetet resulterade i fyra färdigproducerade poplåtar där jag 

 Hillered, Lathund för låtskrivare, 182-183.21

 ibid.22

 Barnekow, Det skapande ögonblicket, 83.23

 Koverman (2018).24
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har fått konstaterat ännu en gång att avgränsningar väcker kreativitet.”  Avgränsningar och 25

struktur kan alltså skapa förutsättningar för både kreativitet och effektivitet inom 

musikproduktion och komposition. Forskare hävdar att aktiviteter som inkluderar regler och 

mål nämligen stimulerar till det som kallas flow.   26

2.7 Syfte  

Jag ska skriva låtar dels i ett strukturerat tillstånd, dels i ett ostrukturerat tillstånd, för att 

därefter reflektera över min kreativa process i de två olika arbetssätten. Jag kommer att 

fokusera på mitt flow, den upplevda kreativiteten, inspirationen, tidsdispositionen samt 

slutligen reflektera över det musikaliska resultatet.  

Fråga: 

• Hur påverkar och förändrar de två arbetssätten min kreativa process och mitt flow?  

 Johansson (2017).25

 Csikszentmihalyi, Flow, 72.26
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3. TEORI 
3.1 Flow 
Forskaren Mihaly Csikszentmihalyi beskriver Flow som är ett tillstånd då någon som utövar 

en aktivitet upplever att hens energi flödar obehindrat. Utövaren upplever sin koncentrationen 

som total och att nästa steg i en process bara sker. Att vara i flow är en njutbar upplevelse 

som är frånkopplad önskan om stegring eller klimax. Målet för någon som befinner sig i flow 

är främst att stanna i flow.  27

Skillnaden mellan den njutning vi upplever genom flow och den njutning som vi upplever när 

vi insuper nöjen i största allmänhet är att tillståndet flow kräver utövarens fulla koncentration 

och mentala investering.  Detta betyder vidare att flow utvecklar sin utövare psykologiskt, vi 28

växer som människor.  Csikszentmihalyi har efter många års forskning inom ämnet sett att 29

personer, oberoende av yrkesgrupp, kultur, kön, ålder, teknisk utveckling och social klass, 

upplever och tenderar att beskriva känslan av njutning och flow på i stort sett samma sätt.  30

Csikszentmihalyi skriver: 

En episod blir njutbar när man inte bara har levt upp till en förväntning eller tillfredställt ett behov 
eller ett begär utan också gått bortom vad man blivit programmerad att göra och lyckats 
åstadkomma någonting oväntat, kanske något som man inte ens själv kunnat föreställa sig. […] 
Njutningen kännetecknas av denna rörelse framåt: genom en känsla av nyhet, av att ha  
åstadkommit någonting.  31

Det är kombinationen av följande 8 komponenter som Csikszentmihalyi menar ger oss den 

intensiva njutning som vi kallar för flow: 

1. Vi ställs inför en uppgift som vi vet att vi har möjlighet att klara av.  
2. Vi ger uppgiften fullt fokus och koncentration.  
3. Uppgiften har tydliga mål.  
4. Vi får en snabb och tydlig feedback på det vi gör.  
5. Uppgiften försätter oss i ett djupt men otvunget engagemang.  
6. Vi upplever att vi har kontroll över våra handlingar.  
7. Vi känner oss mindre självupptagna. När uppgiften är genomförd växer vi.  
8. Tidsuppfattningen är förändrad. Vi upplever att timmar känns som minuter.  32

 Csikszentmihalyi, Flow, 78.27

 ibid.28

 ibid, 69-70.29

 ibid, 72-73.30

 ibid, 69.31

 ibid, 72-73.32
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Men för att uppleva flow krävs också att vi får en utmaning. Upplever vi att våra färdigheter 

utklassar uppgiften kommer vi att uppleva uttråkning. Upplever vi att utmaningen utklassar 

våra färdigheter kommer vi istället att uppleva ängslan. Något som är intressant är att det är 

den upplevda utmaningen och våra upplevda färdigheter, de faktorer som vi är medvetna om, 

som styr känslan. Csikszentmihalyi har sammanfattat förhållandena mellan utmaning, 

färdigheter och flow i följande diagram : 33

 

 

 

 

 

Csikszentmihalyi menar att musik är ljud som är ordnade och organiserade i mönster. Genom 

att lyssna aktivt och fokuserat på musik kan vi vidare organisera vårt sinne och uppleva 

flow.  Utmaningen tordes här finnas i att förstå musikens ordning och färdigheterna tordes 34

representeras i våra musikaliska kunskaper att göra detta.  

3.2 Intuition 

Koverman, liksom Johansson, menar i sina arbeten att begränsningar stimulerar 

kreativiteten.  Csikszentmihalyis forskning visar att möjligheten att få uppleva flow 35

stimuleras av målsättning, något som en arbetsstruktur kan hjälpa till att skapa.  När det 36

kommer till låtskrivning finns det dock kreatörer som hävdar och/eller är oroliga för att 

arbetsstruktur skulle kränka musikens integritet. Ett exempel på detta är artisten och 

låtskrivaren Neil Young, som i en intervju med Paul Zollo säger så här: 

 Csikszentmihalyi, Flow, 99-101.33

 ibid, 141.34

 Koverman (2018), Johansson (2017).35

 Csikszentmihalyi, Flow, 72-73.36
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Bild 1. Diagram över hur utmaningar/färdigheter påverkar flow.



I mean that I start consciously trying to think of what I’m going to do next. Then I quit. 
Then when I have an idea out of nowhere, I start up again. When that idea stops, I stop. I 
don’t force it. If it’s not there, it’s not there and there’s nothing you can do about it. […] 
Stop trying. Let the force be with you.  37

         Neil Young 

När jag personligen väljer, att inom låtskrivning, aktivt planera en arbetsstruktur är det inte 

ovanligt att jag också bestämmer mig för olika låtskrivningsmetoder eller ramverk som jag 

vill använda mig av. Det kan bland annat handla om att bestämma huruvida texten skall 

rimma eller inte och i så fall när och på vilket sätt. Detta kallas rimschema eller rimflätning. 

Detta blir en annan typ av struktur, ett typ av ramverk, som påverkar vår kreativitet. På 

samma sätt som kring arbetsstruktur finns det personer som uppskattar respektive tar avstånd 

från den strukturella förutsättning som rimscheman eller låtstruktur ger. I en intervju, också 

med Paul Zollo, säger Alanis Morissette så här: 

I remember when I was younger I was working in environments with people who would 
say, ”Well, you can’t fit this in,” and ”This isn’t syncopated properly,” and ”This 
structure doesn’t work.” And I remember just bubbling with anger and wanting to say, 
”Please, just don’t tell me what I can’t fit into a song.” But out of respect for them and 
respect for the collaboration, I didn’t push it. But I knew at some point I could gain a 
very unfettered view of songwriting and get to a place where I didn’t have to worry 
about structure. Or I could adhere to structure if I so chose. But I didn’t ever have to be 
restricted by it.   38

        Alanis Morissette  

Young, liksom Morissette, verkar i större utsträckning lita och referera till sin magkänsla, 

eller vad jag vidare väljer att kalla intuition, istället för till en tydlig arbetsstruktur, låtstruktur 

eller låtskrivningsmetod. Båda talar i sina intervjuer med Paul Zollo om vikten av att inte bry 

sig om vad andra tycker under låtskrivningsprocessen. I Morissettes låtar I was hoping  och 39

Thank you  har hon repeterat refrängmelodin men bytt ut texten varje gång, något som vi inte 40

ofta hör. ”I felt that there was more to say and that I wasn’t done saying it yet. So I just kept 

saying it till I felt done.”  41

Det kreativa ögonblicket är när man lär sig  att tala först och tänka sen.   42

        Måns Nilsson, komiker 

 Zollo, Songwriters on songwriting, 354-355.37

 ibid, 658.38

 Supposed Former Infatuation Junkie (1998)39

 ibid.40

  Zollo, Songwriters on songwriting, 658.41

 Barnekow, Det skapande ögonblicket, 84.42
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3.3 Kreativa resultat 

Men hur fungerar då egentligen en arbetsprocess som inte bygger på en arbetsstruktur eller 

låtstruktur utan där kreatörer snarare undviker aktiva beslut kring dessa? Csikszentmihalyi 

menar att flow uppkommer när vi, bland annat, har tydliga mål som vidare kan resultera i en 

snabb och tydlig feedback.  Betyder det att mer intuitiva kreatörer, som vi kan anta att Young 43

och Morissette ser sig som, inte upplever flow? Eller, kan det vara så att intuitiva låtskrivare 

upplever flow på ett annat sätt? Csikszentmihalyi skriver i sin bok att komposition och andra 

kreativa aktiviteter som saknar klara slutmål är undantagen som bekräftar regeln.  Betyder 44

det att ostrukturerade, kreativa arbetssätt innehåller egna, omedvetna strukturer och mål?  

Kreativa resultat, så som uppfinningar, berättelser eller musik av exempelvis Young och 

Morissette, har förmågan att beröra människor. Kreativa resultat ger inte sällan sin publik en 

aha-känsla. Varför kom inte jag på det där är en vanlig kommentar när någon lyckats skapa 

något nytänkande. Bruner uttrycker detta fenomen som att kreativa produkter har effektivitet. 

Vidare menar han att kreativa personer tenderar att hänföras av strävan att uppnå en effektiv 

slutprodukt.  45

I en intervju med Christoffer Barnekow svarar Josephine Forsman och Maria Andersson, 

rockmusiker i bandet Sahara Hotnights, på frågan vad som genererar deras högsta lycka: 

Det är när vi har gjort en låt färdig och vi känner att detta har vi gjort och ingen annan. Och att det 
är svinbra. Då är man som mest peppad, när man gjort färdigt en jättebra låt.  46

         Sahara Hotnights 

 Csikszentmihalyi, Flow, 72-73.43

 ibid, 80.44

 Cropley, Skapande begåvning, 37-38.45

 Barnekow, Det skapande ögonblicket, 136-137.46
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4. METOD 
4.1 Inspiration i form av konstverk 
Jag har i egenskap av låtskrivare skrivit fyra låtar utifrån fyra olika konstverk. Konstverken 

har bestått utav två bilder och två utdrag ur koreografier. (En bild och en koreografi har varit 

inspiration per arbetssätt, se nedan.) Koreografierna har jag sett utan originalljud och utdragen 

har varit mellan 1-2,5 minuter långa.  

Hela mitt liv har jag sysslat med dans. Detta har bidragit till att jag är en väldigt visuell och 

rörelseorienterad person. Jag tycker om att föreställa mig bilder och att lära mig, och uppfatta 

min värld, genom rörelse. Detta är anledningen till att jag använt mig av bilder och 

koreografier som inspiration. Jag vet att detta är saker som stimulerar mitt skapande. 

Inför varje låtskrivningsmoment (1-4) bad jag tre vänner att skicka mig varsin, för dem, 

personligt utvald bild eller utdrag ur en koreografi (beroende på vecka). Premissen var att de 

skulle välja ett konstverk som tilltalar dem och som de själva blir inspirerade av. Av dessa tre 

alternativ har jag sedan valt ett konstverk som jag känt att jag velat jobba med. Samtliga 

konstverk har varit okända för mig tills det att låtskrivningsmomentet påbörjats. 

4.2 Det strukturerade arbetssättet 

Två av fyra låtskrivningsmoment har jag ägnat åt det strukturerade arbetssättet. Arbetssättet 

bygger på tre centrala delar: 1) Analys av inspirationsmomentet. 2) Reflektion och 

övergripande målbild. 3) Arbetsbeskrivning och valda låtskrivningsmetoder/verktyg. 

1) Vid varje moments första session har jag genomfört en ingående analys och tolkning av 

bilden/koreografin. Analysen har bestått av att skapa en associativ mindmap samt en 

reflekterande text kring mina tankar och min upplevelse av konstverket. 

2) Med utgångspunkt i analysen har jag sedan frågat mig; hur skulle mina associationer och 

tankar kunna gestaltas i en låt? Som regel har denna fråga lett vidare till frågor som; vad ska 

låten handla om, vilken låtstruktur/ vilka låtdelar skall representeras, vilket tempo skall låten 

ha, hur skall den övergripande harmoniken klinga, vilket tonalt register ska melodin ha, skall 

den bygga på repetition, kontrast eller variation, vilken instrumentering tänker jag mig? 
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3) Innan själva låtskrivningen sedan börjat har jag skrivit en detaljerad arbetsbeskrivning vars 

uppgift är att försäkra om att det finns en planerad och strukturerad väg framåt genom 

låtskrivningsmomentet. Arbetsbeskrivningarna har utformats som punktlistor och har 

beskrivit vad som skall göras, i vilken ordning och på vilket sätt. I arbetsbeskrivningen har jag 

deklarerat de låtskrivningsmetoder och textverktyg som jag kommer att använda. I 

arbetsbeskrivningen finns även en tydlig plan för hur låttexten skall skapas. 

4.3 Det ostrukturerade arbetssättet 

De andra två kompositionerna har jag ägnat åt det ostrukturerade arbetssättet. Centralt för 

detta arbetssätt har varit: 1) Det har inte skett någon intellektuell analys kring konstverken. 2) 

Jag har inte funderat kring eller planerat en målbild för låten. 3) Jag har inte utvecklat någon 

arbetsbeskrivning och inte heller planerat för några särskilda låtskrivningsmetoder/verktyg. 

1) Inspirationsmomenten har ej genomgått någon aktiv analys. Vid varje moments första 

session har jag startat kompositionen direkt med avstamp i magkänslan. 

2) Jag har undvikit all proaktiv spekulation och planering kring hur låten skulle kunna 

utformas, vad den skulle kunna bli i för genre, vilken låtstruktur/ vilka låtdelar som 

kommer att representeras, vad den ska handla om, hur harmoniken övergripande skall 

klinga, vilket tonalt register melodin skall representera etc. Eftersträvansvärt har istället 

varit att landa i nuet och följa magkänslan i största möjliga mån.  

3) Jag har inte gjort någon planering eller arbetsbeskrivning för låtskrivningsmomenten. Jag 

har även försökt att undvika all form av planering inför kommande session. Fokus har 

legat på att känna efter vilken väg som känns rätt för låten just den dagen. Låttexterna har 

huvudsakligen växt fram ur improvisation, muntlig men också skriftlig. 

4.4 Upplägg 

För att undvika att korsinspireras mellan de fyra låtskrivningsmomenten valde jag att blanda 

arbetssättens ordning likt följande: I) Ostrukturerat arbetssätt II) Strukturerat arbetssätt III) 

Strukturerat arbetssätt IV) Ostrukturerat arbetssätt. Givetvis förstår jag att det inte helt 

utesluter risken för korsinspiration. 
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4.5 Dokumentation 

För det strukturerade arbetssättet har det på ett naturligt sätt att skapats anteckningar i och 

med analys, reflektion och arbetsbeskrivning. Efter varje session har jag även gjort kortare 

anteckningar för att kunna följa hur arbetet fortlöpt. Denna dokumentation bifogas 

examensarbetet som bilaga.  47

I det ostrukturerade arbetssättet har jag inte gjort någon analys/reflektion eller 

arbetsbeskrivning. Efter varje session har jag istället spelat in röstmemos där jag berättar om 

dagens arbete samt reflekterat kring känslor, inspiration, flow, arbetsflöde och låtens 

progression. Dessa ljudande anteckningar har sedan omvandlats till text och bifogas 

examensarbetet som bilaga.  48

4.6 Avgränsning 

Det undersökande arbetet har fokus på hur två arbetssätten påverkar kreativitet och flow inom 

låtskrivning. I de fall där låtskrivningen skett sida vid sida med produktion kommer 

produktionen att lyftas fram i texten. Utöver dessa fall kommer produktionen endast att 

nämnas i hänseendet till tidsdispositionen. Mixning är inte en del av arbetet. 

4.7 Resurstid för mixning 

En slaskmix kommer att genomföras för att bidra till en bättre jämförelse av det musikaliska 

resultatet. Låtarna levereras i demo-version. 

 Se bilaga 2 samt bilaga 3.47

 Se bilaga 1 samt bilaga 4.48
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5. GENOMFÖRANDE 
5.1 Moment 1 (ostrukturerat arbetssätt) 

I början handlade låtskrivningen till stor del om att skapa ett ljudlandskap som passade den 

känsla konstverket (bilden) gav mig. Det var spännande och inspirerande att gå in i bilden, 

ingående ta till mig de känslor den gav och vidare återge dessa direkt i ljudande form. Istället 

för att intellektualisera kring konstverket blev låtskrivarprocessen något som drevs framåt av 

magkänsla och nyfikenhet. 

Produktionen kom med ens att spela en stor roll i låtskrivningen. Jag använde min DAW för 

att spela in alla idéer som dök upp. Vidare testade jag olika ljud på mjukvarusyntarna och 

lekte med olika effekter, för att nå en känsla jag gillade och som jag kände representerade 

konstverk 1. Min DAW gav mig en stor frihet att på ett omedelbart sätt skulptera de spontana 

idéer som föddes i stunden. 

Under min första session gav arbetssättet snabba resultat genom att låtskrivningen handlade 

om att göra snarare än att tänka. Idéerna flödade i täta intervaller och jag skrev cirka halva 

låten under denna session. Mina körer (ännu bestående) var på plats redan inom den första 

halvtimmen. Jag upplevde en tydlig produktivitet och denna födde än mer produktivitet samt 

en känsla av flow, eufori och inspiration. 

Den drastiska skillnad som jag sedan upplevde mellan session ett och två var enorm. Från att 

ha lämnat session ett på topp, med enorm produktivitet, tillfredställelse och inspiration, 

tillbringade jag session nummer två i total kreativ misär stavad trial följt av error. Utan att 

riktigt förstå varför var produktiviteten nu obefintlig och detta tycktes locka fram destruktiva 
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Bild 2. Konstverk 1.

KONSTVERK 1



tankar; vem vill egentligen lyssna på den här låten, är den inte väldigt konstig? Du kan inte 

rappa, vad är det du tror du håller på med?  

Variationen i produktivitet och känslostämning fortsatte som en röd tråd genom 

låtskrivningsmoment 1. Jag  pendlade mellan inspirationens högsta toppar och djupa dalar 

utan flow eller energi. När jag hamnade i långsamma, icke produktiva, perioder blev det 

naturligt att jag gick in och började städa i mitt DAW-projekt, ändra instrumentljud som jag 

inte var nöjd med, klippa sång, mixa lite, städa upp. Detta ledde till progress i produktionen 

men inte för låtskrivningen. Låg inspiration och produktivitet ledde generellt till 

tidsineffektivitet. 

Det mönster som snart uppenbarade sig var hur känslan av produktivitet tycktes föda mer 

produktivitet samt i vissa fall även eufori och lycka. Känslan av produktivitet föddes när jag 

skapat nya, betydande element till min låt. Till exempel skedde det när jag blev nöjd med 

improvisationer på fiol och sång men även om jag skapade en cool ljudeffekt eller klippte 

ihop en snygg comp.  Vid de tillfällen som jag spelade in sång och andra ljudande element 49

som jag inte blev nöjd med upplevde jag ingen tydlig produktivitet. Dock upplevde jag ett 

flow under tiden jag fysiskt utförde en musicerande uppgift. Det kroppsliga utförandet kom 

med andra ord att bli en givande inkörsport för att med största sannolikhet få uppleva både 

flow och produktivitet. 

Arbetssättet har försatt mig i flow via praktiska handlingar så som musicerande, arrangering/

edits samt att praktiskt testa och göra. De produktiva dagarna har genomsyrats av positiva 

känslor och en oerhört skaparlust och nyfikenhet, flow. De mindre produktiva dagarna har 

ibland fått mig att vilja klättra på väggarna och rent av fly. Den bästa medicinen mot denna 

ångest har varit att byta arbetsuppgift, musicera eller testa en underlig idé. Detta har ibland 

lett till kreativa återvändsgränder och ibland till guldgruvor. Framförallt har det alltid bringat 

ny energi till sessionen, om så bara för en stund. 

 Att klippa ihop ett track av flera olika tagningar.49
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5.2 Moment 2 (strukturerat arbetssätt) 

I moment 2 låg fokus på att lösa uppgifterna i arbetsbeskrivningen. Arbetsbeskrivningens 

delmål bidrog till att eliminera stress och bidra till flow. Jag kände att arbetet hela tiden flöt 

på. Arbetsbeskrivningen innehöll, för mig välbekanta, låtskrivningsverktyg såsom: object 

writing, uppbyggande av låtstruktur, rimschema etc. När jag genomfört ett steg i 

arbetsbeskrivningen och gick vidare till nästa kände jag att jag klarat av ett delmål vilket var 

en boost för självkänslan och en bekräftelse för kreativiteten. Arbetsbeskrivningen gav mig 

tydliga, vägledande ramar från start till mål samtidigt som den utmanade mig att tänka till och 

vara kreativ. Konstverk 2, en bild som jag direkt fick starka associationer till, stimulerade min 

kreativitet på ett fantastiskt sätt. Jag upplevde att arbetsbeskrivningen både lyckades stimulera 

och tygla den stora inspiration och kreativitet som konstverk 2 födde. Därför bidrog 

arbetssättet till mycket flow. 

Låtskrivningsmomentets arbetsbeskrivning behandlade först textarbete och därefter melodi 

och harmonik. När låtskrivningen kom fram till melodi- och harmonikdelen visade sig vissa 

steg i arbetsbeskrivningen vara svåra att utföra. Antingen berodde det på att instruktionerna 

var svåra att utföra i given ordning, exempelvis var det svårt att skriva en mollmelodi innan 

jag lagt ut harmoniken, men det berodde också på att en del musikaliska resultat lät konstiga, 

exempelvis att skriva låten i 5/4-takt. Efter att ha testat arbetsbeskrivningens alla instruktioner 

valde jag i vissa fall att vara flexibel. Jag avstod 5/4-takten och jag skrev harmoniken innan 

mollmelodin. Tack vare att arbetsbeskrivningen, i den musikaliska delen, bestod av få punkter 

och fokuserade på färre variabler gick det bra att ändra ordningen på detta sätt. Jag upplevde 

flexibiliteten i arbetsbeskrivningen som positiv för inspiration och flow.  
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Bild 3. Konstverk 2.

KONSTVERK 2



Låten växte hand i hand med produktionen. När jag skrev melodierna och ackorden använde 

jag mig av mina mjukvarusyntar i Logic. Därför var det enkelt att, via bara ett knapptryck, 

också spela in varje ljudande steg i processen. Vid den session då jag började spela in ljud 

hamnade jag i totalt flow och blev inspirerad att bygga ut prodden med fler midi-instrument, 

effekter och rytmer på direkten. Det hela resulterade i att jag vid slutet av dagen skrivit klart 

låten fram till och med bryggan i kombination med en stark produktion.  

Jag upplevde flow och inspiration under hela låtskrivarprocessen. Moment 2 utmärkte sig 

genom att hela tiden kännas spännande, mycket tack vare konstverk 2 som jag drogs in i och 

verkligen ville utforska. Textarbetet låg på så vis grundat på en stor inspiration från början och 

därtill utvecklade arbetssättet denna ytterligare med sin analys och de utvalda 

arbetsmetoderna. Jag slukades sedan av flow när jag började producera och spela ljudande 

element. Jag har hänförts av skapandet och hur jag, av egen förmåga, skapat detta musikaliska 

resultat. Att ge mig själv uppgifter och delmål att lösa har jag upplevt som oerhört 

stimulerande för kreativitet, flow och effektivitet.   

5.3 Moment 3 (strukturerat arbetssätt) 

Konstverk 3 är ett utdrag (0.45 - 2.52) ur Virpi Pahkinens koreografi The Great Surrender.   50

Låtskrivningsmoment 3 föranleddes av ett ingående analysarbete där jag ämnade förtydliga 

vad jag ser i koreografin och hur jag tolkar det jag ser.  I min analys delade jag in koreografin 51

i sex olika delar utifrån filmens tagningar/klipp. I min arbetsbeskrivning valde jag att arbeta 

med dessa delar en i taget, för att sedan sammanlänka dem igen. Varje del av koreografin har 

representerat en låtdel var (vers 1, pre chorus 1, refräng, vers 2, pre chorus 2 och stick). 

Jag kände mig inspirerad efter min analys, och efter att ha utvecklat min arbetsbeskrivning. 

Jag skulle använda låtskrivningsverktyget fritt, associativt skrivande på tid och jag skulle 

skapa femton karaktärsord. När jag drog igång låtskrivningen, med att skriva text, var jag 

inspirerad och förväntansfull. Jag visste exakt vad som förväntades av mig i stunden och de 

första texterna gick bra att skriva. 

 Videolänk finns i källförteckningen.50

 Se vidare i bilaga 3.51
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Textarbetet blev dock mer och mer trögarbetat och mindre och mindre inspirerande. Jag skulle 

utföra tidsbegränsat, fritt skrivande på engelska. Till en innehållsrik koreografi, som 

konstverk 3 är, fick jag svårt att utrycka mig snabbt vilket resulterade i en frustration som 

störde mitt flow. De karaktäristiska orden, som jag skulle skapa allra först och sedan hålla i 

bakhuvudet, blev likaså ett extra, kognitivt moment att balansera. Sakta men säkert började 

jag undvika att påbörja nästa textsession.  

 

 

Förhalandet startade vid, och blev värre och värre utifrån, den tredje koreografidelen. Jag blev 

plötsligt starkt medveten om att jag inte bara tolkade en koreografi utan också skrev text till 

vad som skulle bli refrängdel. Detta blev ett enormt störingsmoment som utmanade mitt fokus 

och begränsade min kreativitet. Kan jag upprepa det här i en andra refräng, är det catchy 

nog? Mitt fokus vacklade mellan att tolka koreografins uttryck och att fundera på hur 

tolkningen skulle passa in med de övriga textdelarna samt som refräng. Målbild och delmål 

hamnade i konflikt och detta förvirrade mig och förstörde mitt flow.  

Bristen på flow och uppgiftens eliminerade fokus bidrog till att jag tappade intresset för att 

fortsätta textarbetet. Det mesta kändes svårt och textarbetet genomfördes i uppförsbacke. Jag 

upplevde inte någon direkt glädje vid författandet, snarare en lättnad när varje textdel äntligen 

var klar. Det vacklande fokuset, som arbetsbeskrivningen möjliggjort, verkade destruktivt på 

inspiration, flow och engagemang. 

Skapandet av melodin var en mer lättsmält historia. Detta skedde genom att improvisera 

melodier på texten, accapella, låtdel för låtdel. Det var ett oerhört effektivt sätt att arbeta. Utan 

harmoniska ramar kunde jag skapa vilka melodier som helst och utan begränsningar i tempo/
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Bild 4. En bild från Pahkinens koreografi.

KONSTVERK 3



rytmik blev det enkelt att utgå från textens egen rytm. Låtens samtliga melodier 

improviserades och spelades in som röstmemo vid separata tillfällen från varandra. Totalt 

ägnade jag max tjugo minuter åt att skapa hela låtens melodilinje. Jag lyckades hålla mig helt 

fri från värderingar och spekulationer. Jag litade helt till min kroppsliga upplevelse av hur jag 

ville melodisera texten. Jag kände mig även föga brydd kring huruvida det blev bra eller 

dåligt. Troligen kände jag mig föga brydd som ett resultat av det oengagerande textarbetet jag 

äntligen tagit mig igenom. Genom att sjunga och improvisera började jag återfå energi och 

engagemang för låtskrivningsmomentet. 

Med en färdig text och melodi satte jag mig vid pianot och skrev ackord till låten. Detta steg i 

processen upplevde jag som det mest inspirerande och glädjefyllda. Sittande vid pianot, 

fysiskt engagerad och med ett tydligt mål; att sätta ackord till en färdig textmelodi. Det var 

oerhört tillfredställande att höra text, musik och ackord smälta samman. Jag upplevde 

pianospelet som högst stimulerande, inspirerande och jag hamnade i ett kreativt och 

musicerande flow. Jag kände mig produktiv när jag lämnade pianot med en färdig låt. När jag 

vid ett senare tillfälle lyssnade på låt 3 till koreografin fick jag rysningar av välbehag, jag 

upplevde att de verkligen passade ihop. Detta steg i processen var det mest tillfredställande. 

Steget från färdig låt till demoversion blev långt. Låten skapades helt i avsaknad av 

produktion. Produktionsarbetet, med tillhörande inspelningar, blev omfattande och 

tidskrävande. Jag upplevde dock låten som tydlig i sin musikaliska riktning och fick direkt en 

tydlig arrangemangsidé. På så vis kunde jag arbeta målinriktat och effektivt.  

Låtskrivingsmoment 3 har, allt sedan det tröga och oflexibla textarbetet pågick, följts av en 

instängd känsla. Jag har utfört arbetsbeskrivningens instruktioner men med brist på 

engagemang. Utöver att tonsätta låten har låtskrivningsmoment 3 känts lite som att rensa 

tandsten hos tandläkaren, något som ska genomföras fast att det varken är kul eller 

inspirerande. Det bristande engagemanget har hämmat inspirationen och verkat negativ på 

mitt flow. 
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5.4 Moment 4 (ostrukturerat arbetssätt) 

Konstverk 4 är ett utdrag (3.40-4.40) ur öppningen av Igor Stravinskys Rite of Spring.  I 52

moment 4 hämtade jag inspiration i koreografins energi, i dansarnas rörelser. Det finns en 

tydlig bounce i koreografin som jag tolkade och transkriberade till ett beat. Jag byggde beatet 

i min DAW. Även vidare var produktionen en del av låtskrivningen, för att inte säga samma 

sak som den. Låtskrivningen har skett genom att jag spelat in improvisationer, eller coachat 

och spelat in experimenterande sessions med andra. Därefter har jag klippt, klistrat och flyttat 

runt materialet i min DAW. 

Låtskrivningsmoment 4 har byggt på lekfullhet. Jag har fokuserat på lust och känsla, vad jag 

har tyckt verkat kul och spännande i stunden. Jag har övergett ensamheten i studion, spelat in 

på nya platser, i nya miljöer och tagit hjälp av personer i min närhet. Jag har testat olika, 

konstiga musikaliska idéer endast med motiveringen att de verkar kul. Jag har själv spelat 

instrument som altfiol och bas, trots att jag inte helt behärskar dem. Jag har varit utomhus och 

spelat in vattenpölar, snöbollar och gallergrindar. Jag har även tillåtit mitt DAW-projekt att 

vara lika rörigt som ett grönsaksland strax innan midsommar. Jag har haft som mål att hålla 

farten uppe och låta bli att lägga tid på, eller fastna i, detaljer. 

Att sträva efter rörelse, mentalt och fysiskt, har resulterat både i engagemang, inspiration och 

flow. Jag har hela tiden hoppat på de idéer som gjort mig nyfiken och vågat släppa taget om 

det fix som kanske borde göras nu tills att inspiration och orken kommit tillbaka. Moment 4 
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Bild 5. En bild från Rite of Spring.

KONSTVERK 4



har känts lite som en session av mindfulness, att uppleva det som skapas när, och där, det 

skapas. Mina sessions kortades även ner som ett resultat. Min energi och glädje har påverkats 

oerhört positivt av att ha kortare sessions. Jag lyssnade, i större utsträckning än vid tidigare 

moment, på kropp och själ, accepterade trötthetskänslor, längtan efter omväxling, behov av 

paus eller att helt enkelt göra något annat. Jag har varit i ett flow under i stort sett hela 

låtskrivningsmomentet. 

En enda gång under momentet har jag blivit på dåligt humör, tappat energi och flow. Detta 

skedde då jag skulle coacha, och spela in, min pojkvän på elbas. Han är ingen basist men ville 

gärna hjälpa till. Relativt snabbt under denna session märkte jag att jag inte kunde förmedla 

min vision till honom på grund av hans begränsade instrumentkunskap. Helst ville jag ta 

basen från honom och spela själv men det kändes moraliskt svårt då jag inte ville verka 

otacksam. Jag upplevde det svårt att kommunicera min kreativa idé, jag blev otrygg i det 

utforskande arbetet och mitt kreativa flow krympte ihop till ett russin. Situationen födde en 

frustration inombords. Jag tappade fokus och intresse för inspelningen och till slut gjorde jag 

det enda rätta och avbröt inspelningen.  

Dagen efter tog jag nya tag och bestämde mig för att spela in basen själv. Trots att jag inte är 

jättebra på bas kunde jag förverkliga mina musikaliska idéer. Det var oerhört stimulerande 

och tillfredställande att själv få utforska mina idéer. Det gick snabbare och de musikaliska 

idéerna blev i detta fall positivt hjälpta av att jag kunde skapa det ljudande resultatet själv, 

utan mellanhand. Jag upplevde återigen flow, lycka och produktivitet. 

Låtskrivningsmoment 4 var ett prestigelöst moment. Jag hade inga förväntningar på vad låten 

skulle bli och höll mig öppen för förändring och impulser. Jag har aldrig känt mig tyngd av 

arbetsuppgiften vilken bara bestått av en enda sak; att skapa en låt. Jag har haft ett ständigt 

arbetsflöde under mina sessions vilket underlättats av att de varit korta, runt en halv till två 

timmar. Jag har fokuserat på att ha roligt med ljud och personer i min närhet. Mitt främsta 

verktyg för att stimulera kreativitet och flow har varit att uppmuntra nyfikenheten och följa 

mina impulser. 
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6. RESULTAT 
6.1 Det strukturerade arbetssättet 
I moment 2, där jag skrev musik till en bild, fungerade arbetssättet som ett stöd. Analysdelen 

inspirerade till reflektion vilket stimulerade kreativiteten. Ur reflektionerna formades en 

ganska sökande, men övergripande, målbild för låten. Konstverk 2 gav mig mängder av 

associationer vilka jag, genom utformningen av min arbetsbeskrivning, fick möjlighet att 

utforska. Jag lyckades skapa en bra arbetsbeskrivning som jag, under låtskrivningens gång, 

kände stöttade mig i mitt arbete, min kreativitet och mitt flow. Främst märktes detta stöd 

under textarbetet. Arbetsbeskrivningen inspirerade mig, tillsammans med konstverk 2, att 

undersöka och driva arbetet framåt. Jag kunde beta av arbetsbeskrivningen ett steg i taget och 

upplevde att jag fick en bekräftelse för varje steg jag fullföljde. Det var lätt att fokusera. 

I moment 3, där jag skrev en låt till ett utdrag ur en koreografi, upplevde jag stundvis 

arbetssättet som hämmande för min kreativitet och mitt flow. Analysdelen inspirerade mig 

även här oerhört mycket. Den öppnade upp för fler tolkningar av konstverk 3 än jag fått vid 

första anblicken. Från att ha tyckt att koreografin var helt okej tog analysen mig till en nivå 

där jag blev genuint intresserad och inspirerad att utforska den ytterligare. Analys och 

reflektion växte även i moment 3 till en övergripande målbild med idéer, som jag ville 

utforska.  

Arbetsbeskrivningen för moment 3 skilde sig från den vid moment 2. I koreografin uppfattade 

jag sex olika delar som jag individuellt ville utforska, för att sedan sammanlänka. Textarbetet 

gick dock trögt. Jag upplevde inte att arbetsbeskrivningen som jag skapat, med tillhörande 

textverktyg, stöttade min kreativa process. Jag upplevde att jag fick svårt att fokusera, 

uttrycka mig och flöda i min kreativitet. I efterhand, när jag ser tillbaka på 

arbetsbeskrivningen, inser jag att vissa steg i processen inte varit helt entydiga. Punkterna/

stegen har i praktiken haft tendens att flyta in i varandra. Jag har, under punkt 2 i 

arbetsbeskrivningen , råkat skriva in en del av målbilden i själva arbetsbeskrivningen. Detta 53

kan förklara var det vacklande fokuset kommit från och varför jag upplevt textarbetet som 

svårt. Troligen har det blivit för mycket information att hålla i luften samtidigt vilket vidare 

lett till att jag haft svårt att särskilja uppgiften från målet. Då det blev svårt att se ett delmål 
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blev det också svårt att uppnå en tillfredsställelse i arbetet. Troligen är detta roten till en 

känsla av att ej vara produktiv. När jag började tänka på slutresultatet mitt i uppgiften började 

jag recensera mig själv i min skapandeprocess, något som verkade högst destruktivt på mitt 

flow. Detta skedde under textarbetet i moment 3. 

Det strukturerade arbetssättet har, med sin ingående analys och arbetsbeskrivning, varit ett 

oerhört målinriktat sätt att stimulera, och rent av skapa, kreativitet och flow. Konstverken har 

varit viktiga för inspirationen samtidigt som analys och reflektion haft förmågan att utöka 

denna inspiration avsevärt. Det har dock inte varit helt enkelt, att för mig som låtskrivare, 

förutspå hur jag i praktiken kommer att reagera på de olika arbetsbeskrivningar jag skapat. Att 

lyckas få till en följsam och stöttande arbetsbeskrivning, som inte sätter för mycket regler, 

men samtidigt tillräckligt många för att driva arbetet framåt, har varit avgörande för hur 

kreativitet och flow har utvecklats.  

Arbetssättet har främst skapat flow genom sina tydliga delmål och den tillfredsställelse jag 

upplevt av att klara av dessa. Inspiration och kreativitet har infunnit sig då jag fått tydliga 

förutsättningar att arbeta utifrån och konkreta problem att lösa. Dessa förutsättningar och 

problematiseringar har dock behövt vara korta, kärnfulla och tydliga för att ge önskad effekt.  

En nackdel med arbetssättet är att arbetsbeskrivningar/steg i arbetsbeskrivningar som 

utformats på ett otydligt sätt fått mycket negativa effekter på kreativitet och flow. Jag 

planerade textverktyget i moment 3 för detaljerat och strikt, och på så vis tog det udden av 

nyfikenhet och engagemang. Samtidigt berörde dessa steg i arbetsbeskrivningen flertalet 

variabler och mål samtidigt vilket ledde till att fokuset suddades ut och att det vidare blev 

svårt att uppleva delmål och tillfredställelse. De problem jag hade med att utforma en följsam 

arbetsbeskrivning straffade sig genom begränsad inspiration, sinande engagemang och sämre 

flow. 

När jag upplevt det strukturerade arbetssättets arbetsbeskrivning som tydlig, målinriktat och 

följsamt har den hjälpt mig att komma i mål. Jag upplever att det strukturerade arbetssättet har 

ett inbyggt, tydligt driv mot ett resultat. Trots detta har det funnits plats för vissa utsvävande 

musikaliska experiment. I moment 2 lekte jag väldigt mycket med olika gitarrljud, annorlunda 

versmelodier och atmosfärer trots att jag nyttjade det strukturerade arbetssättet. I moment 3 
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ingick det i arbetsbeskrivningen att improvisera fram melodi. Dock har jag aldrig känt att jag 

svävat iväg i total ovetskap om vad som ska hända. Det strukturerade arbetssättet har haft en 

förmåga att locka mig tillbaka i rätt riktning. 

Låtskrivningen har skett både med och utan följe av produktion i detta arbetssätt. I moment 2, 

då låten och produktionen växte fram samtidigt, upplevde jag en stor glädje och ett flow i att 

få spela in nya, klingande element och höra hur harmonier och melodier sammanföll. Genom 

att kontinuerligt spela in och bygga produktionen gick det lätt att trycka på play och höra vad 

jag faktiskt skapat vilket bidrog till en tillfredsställelse. I moment 3 skrev jag istället låten 

accapella samt vid pianot. I detta fall var det mest euforiska steget i processen då jag, vid 

pianot, satte ackord till min topline. Det finns helt klart en hänförelse i att sätta samman 

musikens olika element och delar, att höra hur olika byggstenar smälter samman till något 

större. Eftersom låt 3 skrevs fristående från produktionen hade den en längre väg från färdig 

låt till färdig demoversion än övriga låtar. Även under produktionsarbetet (arrangering och 

inspelning) upplevde jag störst tillfredsställelse när inspelningarna föll på plats en efter en. 

6.2 Det ostrukturerade arbetssättet 

Det som utmärkt detta arbetssätt är lekfullheten, det praktiska undersökandet samt oerhörda 

toppar och dalar i kreativitet och flow. Friheten i arbetssättet har verkat både just frigörande 

och stimulerande för kreativiteten men i några fall även förvirrande och rent av 

ångestframkallande vilket påverkat produktivitet och flow negativt.  

Under moment 1 hamnade jag i arbetets särklass högsta och lägsta flow. Vid min första 

session skrev jag så gott som halva låten och improviserade fram både ackordrundor, körer 

och melodier. Denna session följdes sedan av totalt stiltje där jag utan någon plan svävade 

som ett rö för vinden. Känslan av att inte vara produktiv satte igång destruktiva tankar och 

fick mig att vilja krypa ur mitt skinn. Kreativiteten tycktes försvinna än längre bort i och med 

dessa tankars intåg. Nästa session, fortfarande i ett kreativt och flowmässigt stiltje, bestämde 

jag mig för att improvisera, och spela in i en loop, på fiol under några minuter. Energin jag 

fick av att byta miljö och uppgift var påtaglig. Inspelningen pågick i max fem minuter. När 

jag sedan separerade spåren i loopen och lyssnade visade det sig att jag, av en händelse, spelat 

in en fyrstämmig fiolsats. Det positiva resultatet fyllde mig med ny energi och en euforisk 

känsla. Skiftet i energi fick upp mig ur det kreativa stiltje jag befunnit mig i. Denna 
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betraktelse var en viktig lärdom. Under låtskrivningsmomentet började jag se ett mönster. När 

jag valde att engagera mig fysiskt i ljudproduktionen, alltså skapa och spela in audio såsom 

sång, kör, fiol eller testa att spela harpa på pianosträngarna, fick jag en känslan av flow. 

Känslan infann sig, i varierad styrka, vare sig jag producerade bra eller dåliga spår. Om 

inspelningarna blev bra fick jag dessutom en känsla av tillfredsställelse och att vara produktiv. 

Dessa känslor boostade självförtroendet och födde ännu mer produktivitet. Att fortsätta att 

aktivt och praktiskt skapa och hitta på grejer, vad som helst, blev en viktig nyckel i 

arbetssättet.  

Under moment 4 upplevde jag total medvind. Projektet bara flöt på. Mitt fokus var hela tiden 

att hålla mig i rörelse genom att undvika eftertanke, intellektuella reflektioner eller att fastna i 

detaljer. Mitt fokus riktades ständigt mot att känna lust och glädje i att skapa och jag såg till 

att engagera mig fysiskt i låtskrivningen och i omständigheterna runt omkring. Detta skedde 

bland annat genom att jag ofta växlade plats och miljö, kortade ner mina sessions, fokuserade 

på att hålla uppe farten, spelade in instrument som jag inte behärskar fullt ut, litade på min 

DAW som skaparverkstad, lyssnade på min magkänsla och mitt intresse för stunden, sökte 

samarbeten med andra, letade efter roliga ljud och slutade tänka så mycket på rätt och fel. Jag 

planerade aldrig mina sessions i förväg, med undantag för basinspelningen, och det 

underlättade min strävan att vara här och nu. 

Arbetssättet har fått mig att må bra och se nya saker jag vill höra och testa. Å andra sidan har 

låtskrivningen tenderat att leva sitt eget liv. Detta faktum skulle eventuellt ha kunnat försvåra 

saker om jag haft för avsikt att skriva en låt i en speciell stil, i ett speciellt syfte eller till en 

specifik artist. Arbetssättet har lett till musikaliska utforskanden som både resulterat i guld 

men också i återvändsgränder. Arbetssättets styrka har dock varit upptäckarglädjen och den 

stora nyfikenheten för musiken som finns här och nu. 

Kreativitet och flow har stimulerats av att improvisera, skapa ljud, hålla mig öppen och säga 

ja till alla idéer. Likaså har kreativiteten och mitt flow fått utrymme när kontrollbehovet tagit 

paus. Detta har uppnåtts genom att känna trygghet i att jag kan göra om, välja om, att jag har 

rätt att ändra mig och att jag får efterarbeta och klippa i min DAW så mycket jag vill. 

Prestigelöshet har stimulerat kreativiteten och glädjen som kommer ur detta har stimulerat 

mitt flow. Fokus har mer legat på skapandet och ljuden än på resultatet och låten. 
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6.3 Tidsdisposition 

I tabellen nedan har jag specificerat tidsdispositionen för de skilda momenten. Med tid för 

låtskrivning menar jag den tid det tagit från låtskrivningsstart tills dess att jag haft text, melodi 

och ackord färdiga. Med resterande produktion menar jag den tid som ytterligare lagts på 

produktionen fram tills dess att det varit möjligt att göra en representativ demomix.  

 

Det är tydligt hur det ostrukturerade arbetssättet har tenderat att gå hand i hand med 

produktionen i större utsträckning än de strukturerade momenten. Detta har kortat ner tiden 

för den resterande produktionen. Dock är de ostrukturerade momentens tidsåtgång för själva 

låtskrivningen större. Moment 1 sticker ut med sina trettiosex timmar. Under detta moment 

var refrängmelodin och texten det allra sista att till slut falla på plats. I moment 4 hade jag fått 

bättre flyt i med det ostrukturerade arbetssättet. Här konkurrerar själva låtskrivningsdelen med 

det strukturerade arbetssättet samtidigt som det står ut extremt vad gäller den totala 

tidsåtgången.  

6.4 Musikaliskt resultat 

Samtliga låtar rör sig inom populärmusikaliska genrer och är skrivna för en sånglead, med 

engelsk text. Både det strukturerade och ostrukturerade arbetssättet har lett till kvalitativa 

låtar. Samtliga låtar innehåller vers och refräng samt en varierad representation av klassiska 

låtdelar så som intro/outro, pre/post chorus, mellanspel och instrumentaldelar.  
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Tid angivet i timmar (h)

Moment Arbetssätt Låtskrivning Resterande produktion

Låt 1 Ostrukturerat 36 0

Låt 2 Strukturerat 14 25

Låt 3 Strukturerat 9,5 30

Låt 4 Ostrukturerat 12 1

Tabell 1. Tidsdisposition per moment.



De strukturerade låtarna innehåller fler låtdelar än de ostrukturerade gör. De tenderar också 

att använda pre/post chorus i högre utsträckning. Endast i en av de ostrukturerade låtarna, låt 

4, användes pre chorus. I detta fall fick låten rent av två olika, på varandra följande, pre 

chorus. De ostrukturerade låtarna har i båda fallen en refräng mindre än de strukturerade 

låtarna. De har även instrumentala delar och outron, något som ingen av de strukturerade 

låtarna har. 

 

Låt 1 har ett progressivt budskap i sin text. Texten är, trots att den skapats under 

improvisation, baserad på ett rimschema. Den är direkt och ifrågasättande, utan metaforer. Jag 

upplever låten som fri och experimentell i bemärkelsen hur arrangemanget utvecklas över tid 

och hur låtdelarna följer på varandra. Instrumenteringen är typisk för popgenren med syntar, 

trummor, bas, stråk, sång och kör. Dock är stråk och körarrangemangen originella, mycket 

tack vare att det improviserats fram på kort tid. 
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Tabell 2. Representerade låtdelar per moment. Grön ruta står för representation.

Moment Låt 1 Låt 2 Låt 3 Låt 4

Arbetssätt Ostrukturerat Strukurerat Strukturerat Ostrukturerat

Intro

Vers 1

Pre C 1 PreC1+PreC2

Ref 1

Post C 1

Mellanspel

Instrumetaldel

Vers 2

PC 2 PC 2

Ref 2

Post C 2

Brygga

Refräng 3

Outro



Låt 2 berättar textmässigt en historia och målar upp bilder och omgivningar i sitt textspråk. 

Texten är bearbetad och bygger på ett rimschema, vilket dock ej följs av tonsättningens fraser. 

Genren är en blandning av experimentell pop, soul och funk. Verserna drar mot det 

experimentella, souliga hållet medan refrängerna drar åt det poppiga, funkiga hållet. 

Låtstrukturen känns väldigt modern och förutsägbar, refrängerna är hookiga och generellt är 

låten konventionell. Låten har vissa originella inslag, såsom refrängens ackordföljd samt de 

experimentella versgitarrerna. 

Låt 3 har en text som bygger på metaforer. Texten är bearbetad och rimmar. Låten är en 

ambient midtempo/ballad i klassisk popanda. Låtstrukturen känns väldigt tydlig och är relativt 

lätt att förutsäga för lyssnaren. Dock gömmer det sig ett antal halvtakter i strukturen vilket ger 

låten ett spännande gung, särskilt tillsammans med de pukbaserade trummornas rytm. 

Arrangemanget har klassiska symfoniska inslag och jag tycker att det passar oerhört fint i 

kombination med konstverk 3. Låten känns mer klassisk än originell. 

Låt 4 har en väldigt direkt och tydlig text, utan metaforer. Texten har improviserats fram 

skriftligt och inget bestämt rimschema har använts. Ibland rimmar texten, ibland inte. 

Stilmässigt är det en jazzig, akustisk, elektrolåt. Jag upplever låtstrukturen som relativt 

oförutsägbar och originell. Instrumenteringen är väldigt klassisk, med trummor, bas, gitarr, 

sång och fiol, men de olika instrumentala insatserna är överraskande. 
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7. DISKUSSION 
Mihaly Csikszentmihalyi menar att en person kan uppleva flow under egentligen vilken 

aktivitet som helst. Han menar kort att en av de viktigaste förutsättningarna är att ha ett mål, 

vilket som helst, som vi engagerat kan ta oss an och någonstans veta att vi kommer klara av. 

Under mitt arbete har jag fått uppleva hur pass olika formulerade dessa mål kan vara, men 

fortfarande generera flow. Jag har upplevt flow under faser av bland annat musicerande, 

arrangering, klippning, textarbete och improvisation. Målen har ibland varit oerhört löst 

formulerade: ”skriv en låt”, och ibland oerhört specifika: ”skriv associerande text till första 

koreografidelen i 2 gånger 5 minuter”.  

Det jag har upplevt som viktigast i målsättningen har inte varit huruvida målet varit löst eller 

specifikt formulerat utan snarare huruvida det har fokuserat på en sak i taget eller inte.  Att ta 

sig an ett mål i taget har verkat positivt på kreativitet, flow och har även eliminerat stress och 

destruktiva tankar. Vid tillfällen då jag blev tvungen att hålla flera, parallella mål, i 

medvetandet kändes den kognitiva belastningen tung och jag fick svårt att fokusera och vara 

kreativ. Bruner (1963) skriver att kreativt tänkande uppstår när den kognitiva kodningen sker 

effektivt. Troligt är att kodningen i dessa tunga perioder inte fungerat särskilt effektivt alls, jag 

har helt enkelt inte kunnat hantera informationsflödet på ett kognitivt avlastande sätt. 

Jag har tagit mig ur dessa motgångar på två olika sätt. Antingen har jag bestämt mig, varit 

envis, förlikat mig med den oengagerande känslan av motvind och paddlat på mot det 

tydligaste målet som gått att utskilja. Detta tillvägagångssätt har dock hämmat min kreativitet 

och verkat destruktivt på mitt flow och min inspiration. Det andra sättet har varit att omarbeta 

arbetsbeskrivningen, stycka upp den i mindre beståndsdelar eller tolka den till något som 

passat mig. Detta har stöttat min kreativitet, inspiration och möjliggjort flow.  

Att endast vissa sätt att koda information sker effektivt talar starkt för att personlighet och 

kognitiv struktur påverkar låtskrivares processer, likt det som Hillered skrivit om. Vi är 

kreativa på våra egna villkor. Samtidigt är det intressant att fråga sig om kreativitet, 

inspiration och flow är nödvändigt för att nå resultat i en skapandeprocess. I detta arbete 

utmärkte sig moment 3 som ett oinspirerande låtskrivningsmoment. Trots att jag upplevde 

mitt känslotillstånd som oengagerat resulterade processen i en låt av samma kvalitet som 
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övriga låtar. Så varför är det viktigt med kreativitet och flow? Har det något annat syfte än att 

ge sin kreatör tillfredställelse? Har kreativitet ett egenvärde? 

Mitt svar är ja. Kreativitet är något som alla människor kan uppleva. Vi kan själva stimulera 

den och vi njuter såklart av den. Den har ett egenvärde, men kreativitet är också ett viktigt 

fenomen för mänskligheten. I mitt fall som låtskrivare kan min kreativitet bidra till nya 

uttrycksformer som ingen hört tidigare och som vidare kan inspirera andra. Mitt flow bidrar 

till effektivitet, lycka, produktivitet och engagemang. Engagemanget får mig att fortsätta 

fokusera och utforska, det ökar mitt välmående och det påverkar och inspirerar även personer 

i min närhet. Översätter vi detta till andra yrkeskategorier kan kreativitet resultera i ny 

medicin som räddar liv, det kan resultera i teknologi som underlättar vår vardag, det kan 

resultera i beteenden och konversationer som stimulerar oss socialt. Engagemang är en viktig 

egenskap för oss socialt, det kan visa sig som busschauffören som plockar upp dig fast att du 

är sen eller undersköterskan som tar sig tid att läsa tidningen för en patient. Det effektiva är 

dessutom att inspiration, kreativitet, flow, produktivitet och engagemang stimulerar varandra i 

en positiv cykel. 

Jag har upplevt flow och kreativitet både inom det strukturerade och det ostrukturerade 

arbetssättet. Mitt flow och de kreativa egenskaperna har uttryckts likadant men fötts ur lite 

olika förutsättningar och aktiviteter. Jag upplevde att det strukturerade arbetssättet hade 

förmågan att specificera tydliga delmål och därav hade förmågan att också ge tydlig, 

tillfredställande bekräftelse när målet väl uppnåddes. Precis såsom Csikszentmihalyi skrivit 

uppkom och stärktes mitt flow med dessa tydliga målbilder och slutförandet av dem. 

Kreativiteten stimulerades av de tydliga förutsättningar jag lyckades skapa i 

arbetsbeskrivningen och påminde om målmedvetenhet vid engagerande problemlösning. 

Precis som Johansson uttryckte sig upplevde jag att dessa förutsättningar, eller begränsningar, 

stimulerade min kreativitet. Det musikaliska resultatet gick dessutom att styra åt ett efterfrågat 

håll vilket kan vara en tillgång. 

I det ostrukturerade arbetssättet var flow och kreativitet starkt kopplade till en fysisk 

upplevelse. Jag upplevde att flow ofta kom som ett resultat av musicerande och 

improvisationer, handlingar av praktisk karaktär. Förutsättningen för att stärka flow och 

kreativitet var att göra, att utforska tankar och idéer och tillåta nyfikenhet och impulser, 
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kroppsliga som själsliga. Den fysiska upplevelsen av låtskrivandet påminner om det Bruner 

har uttryckt om kreativa resultat, hur en kreativ person tycks hänföras av det konstnärliga 

arbetet och längtan efter en slutprodukt. I det ostrukturerade arbetssättet upplever jag att min 

längtan efter ett kreativt resultat snarare varit nyckeln till mitt flow än det löst formulerade 

målet; att skriva en låt, som Mihaly Csikszentmihalyi talar om. Csikszentmihalyi skriver dock 

själv att låtskrivande är ett undantag som bekräftar regeln, ett tillfälle där flow kan upplevas 

utan direkt målbild. Att inte Csikszentmihalyi, efter mångårigt forskande, har svar här 

bekräftar nog hur komplex den kognitiva låtskrivningen är.  

Det finns många olika, skiftande variabler som gör det svårt att förstå skilda arbetssätts 

inverkan på kreativitet och flow inom låtskrivning. Låtskrivare är inte huggna i sten, vi är 

formbara och har möjlighet att omkoda kunskap, tillgodogöra oss nya erfarenheter som, allt 

eftersom vi nyttjar dem, blir en del av oss. Jag hävdar att individens förmåga, och intresse, att 

på egen hand personanpassa utmaningar, reflektera kring och omvärdera sin värld och sina 

förutsättningar, påverkar de kreativa resultaten.  

Under moment 1 kände jag mig stundvis väldigt vilsen i det ostrukturerade arbetssättet. Under 

det senare momentet med samma arbetssätt var jag mycket tryggare i processen och kunde 

utnyttja arbetssättets fördelar. Rimligtvis hade jag, genom mitt undersökande, vid det laget 

hittat vissa metoder som fungerade för arbetssättet ifråga, till exempel att följa alla mina 

impulser, ha kortare sessions, be om hjälp etc. Jag vill understryka det motsägelsefulla här. Att 

göra en strukturerad studie om ett ostrukturerat arbetssätt är i sig ganska motsägelsefullt. När 

jag använde det ostrukturerade arbetssättet lät jag bli att planera och bestämma metoder/

verktyg för låtskrivningen i förväg. Under tiden jag använde mig av det ostrukturerade 

arbetssättet utvecklade jag dock metoder samt att jag instinktivt nyttjade låtskrivningsverktyg 

som jag lärt mig förr. Bruner och Pribram skriver att kodning av data är beroende av tidigare 

erfarenheter och kunskaper kring ett specifikt ämne. Jag är alltså inte bara en personlighet 

eller en viss hjärnhalvas dominanta kognition, jag är också ett resultat av mina erfarenheter, 

ständigt växande. 

Innan jag påbörjade min utbildning på Linnéuniversitetet skrev jag låtar på ett sätt som, till 

stor del, liknar det ostrukturerade arbetssättet. Genom min utbildning har jag lärt mig att 

strukturera mitt låtskrivande, något som påminner om det strukturerade arbetssättet. Faktum 
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är dock att jag under detta examensarbete insett hur både mitt ostrukturerade och 

strukturerade arbetssätt förändrats och utvecklats över tid. Vi kodar och kodar om 

allteftersom, så även våra låtskrivningsprocesser. Personliga strategier växer fram och förfinas 

vare sig det handlar om att bygga strukturer eller om att följa impulser och lyssna på 

magkänslan. Det kan därför, i mitt tycke, tyckas underligt att ostrukturerade arbetssätt, 

magkänsla och dess faktiska fördelar inte undersöks och utvecklas mer vid våra lärosäten. På 

min utbildning har ostrukturerade arbetssätt aldrig diskuterats och min gissning är att utfallet 

inte är unikt. 

Arthur John Cropley är doktor i filosofi och har haft en lång karriär som pedagog. I boken 

Skapande begåvning har han skrivit om hur den moderna skolan prioriterar och premierar 

elever med ett konvergent tänkande, ett tänkande som bygger på att problemlösning sker 

genom att återskalla tidigare erfarenheter i nya situationer. Även om denna bok är skriven för 

50 år sen kan jag koppla vissa tendenser till mitt arbete. Genom att ha en plan för hur vi kan 

reproducera sånt vi vet fungerar, som vi vet blir rätt, kan vi skapa mer förutsägbara resultat 

vilket kan tyckas enklare att handskas med, så också för lärosätena. Detta kan liknas vid det 

strukturerade arbetssättet, vi kan styra vår låtskrivning i högre grad. 

Låtskrivningskurserna vid min egen utbildning lär ut strukturerade arbetssätt. Låtskrivningen 

tenderar som sagt att bli lättare att styra mot ett önskat resultat, något som är en tillgång för de 

allra flesta låtskrivare emellanåt. Dessutom är det uppenbart lättare att lära ut metodik. Vad är 

ens en ickemetodik? Struktur och organisation är starkt kopplat till det konvergenta sättet att 

tänka samt till en övervägande kognitiv process i den vänstra hjärnhalvan, något som Eva 

Hillered förklarar i sin bok. Metoder som hjälper till med struktur kan, med stor sannolikhet, 

hjälpa till att balansera många kreativa och divergenta personers låtskrivningsprocesser. 

Många kreativa personer har en övervägande aktivitet i den högra hjärnhalvan. Denna styr 

egenskaper som att associera och se helheter. Att organisera sig och ta sig i mål kan vara 

svårare. Jag tycker därför att det är helt rätt att studenter vid universitet och högskolor utbildas 

i strukturerade arbetssätt inom låtskrivning. Dock, efter att själv ha utforskat det 

ostrukturerade arbetssättet, hävdar jag att detta arbetssätt också bör nämnas, utforskas och 

uppmuntras vid våra utbildningssäten.  
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Vare sig det ostrukturerade arbetssättet nu per definition är ostrukturerat eller inte fokuserar 

det på låtskrivarens intuition och utforskande. Det är ett arbetssätt som kan stimulera till 

divergent tänkande, kreativitet och originalitet. Att utveckla sitt divergenta tänkande tordes 

alltså vara en tillgång för låtskrivare. Det ostrukturerade arbetssättet har tränat mig i att följa 

min intuition vilket gjort mig snabbare i beslutsfattandet. När jag verkligen tillåtit mig att lita 

på magkänsla har jag även upplevt mindre självkritik och prestationsångest. Vi kan, och bör, 

öva på detta.  

Jag hävdar att vi kan utveckla vår förmåga till divergent tänkande genom att omvärdera vår 

syn på vad det är. Det är dags att överge idéen om att konvergent tänkande ger de enda rätta 

svaren. Cropley skrev redan för 60 år sedan att våra moderna utbildningssystem borde 

uppmuntra divergent tänkande. Detta är något som ostrukturerade arbetssätt kan träna oss i. 

Genom att förändra vår syn på tankesättet, uppmuntra användningen av det, utöka vår tolerans 

för det och välkomna det i vårt moderna utbildningssystem kan vi få tillgång till mer 

originalitet. 

Så, kan det då vara så att struktur gör oss låtskrivare allt för målinriktade i vårt arbete? Tar 

struktur och målmedvetenhet utrymme från inspiration och nyskapande? Blir jag som 

låtskrivare för tidsbesparande för att orka hamna i en utforskande återvändsgränd rent 

konstnärligt? Hindrar arbetsstruktur och planering mig från att vurpa rakt in i oväntade, 

kreativa guldgruvor?  

Strukturerade arbetssätt underlättar generellt för vår skapandeprocess, det är vad de är till för. 

De hindrar oss som regel från att hamna i återvändsgränder och att vurpa in i kreativt kaos 

men endast av anledningen att de utformats på det sättet. Ett strukturerat arbetssätt kan 

egentligen vara vad som helst, utformas hur som helst, och stimulera till de kreativa processer 

vi så önskar. Det handlar om att utforma en tydlig och flexibel arbetsstruktur som uppmuntrar 

de processer vi vill genomgå. Det finns dock ett stort frågetecken här. Hur skall låtskrivare 

veta vilka kreativa processer som finns där ute om de aldrig testar eller reflekterar över vad 

som gömmer sig bakom de strukturerade arbetssättens skyddsvallar? Det är svårt att föreställa 

sig eller förutspå alla de kreativa processer som kan utvecklas och ta form. Det vi aldrig har 

upplevt har vi svårt att förstå. Hur skall vi kunna veta vilka kreativa processer som finns, och 

hur ska vi kunna utforska dem i vårt strukturerade arbetssätt, om vi inte vet vilka de är? Det 
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ostrukturerade arbetssättet är en spännande utmaning, för det är en utmaning att försöka hålla 

sig öppen, inte ta till gamla knep och observera vad som händer med kreativitet och flow. Det 

strukturerade arbetssättet kan uppmärksamma oss på nya, kreativa processer. Dessa kan vi 

därefter ta med oss in i ett strukturerat arbetssätt och utveckla metoder kring. Kreativitet och 

flow mår bra av struktur och begränsningar men kroppen, själen och originaliteten behöver 

återhämta sig från all effektivitet ibland, så även inom låtskrivning. 

8. SLUTSATS 
Det strukturerade och ostrukturerade arbetssättet har båda positiva och negativa egenskaper 

för kreativitet och flow. Det strukturerade arbetssättet är oerhört målinriktat och kan ta en 

låtskrivare mot ett musikaliskt mål på ett snabbt och distinkt sätt. Arbetssättet bygger, med sin 

arbetsbeskrivning, på att sätta upp delmål vilket ger goda möjligheter till att uppleva ett 

arbetsmässigt flow. En stor utmaning med arbetssättet är dock att utforma en passande 

arbetsbeskrivning som är utmanande, tydlig och möjliggör kreativ tillfredställelse under 

arbetets gång. Arbetsbeskrivningen bör endast beröra en uppgift i taget. Ett vacklande fokus 

verkar nämligen negativt på flow och kreativitet. Om låtskrivaren önskar improvisera eller 

utforska musikaliska idéer bör detta planeras in i arbetsbeskrivningen. Det är annars lätt att 

arbetssättet motverkar utsvävningar, något som givetvis kan vara både bra och dåligt beroende 

på låtskrivare.  

Det ostrukturerade arbetssättet ger oändliga svängrum, något som kan vara bra och dåligt, 

beroende på låtskrivare. Att inte ha några regler kan bli förvirrande och hämmande då det är 

lätt att tappa fotfästet som låtskrivare om det saknas inspiration, nyfikenhet eller ett intresse i 

att utforska sitt musicerande. Flow kommer ofta som ett resultat av att följa sin impulser, testa 

spännande idéer och hålla sig själv i mental och fysisk rörelse. Arbetssättet är starkt beroende 

av att vara lyhörd för idéer och ta sig tid att utforska dessa. Det kan vara svårt att styra denna 

kreativa process mot ett distinkt musikaliskt mål.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - loggbok för moment 1 (ostrukturerat arbetssätt) 
De tre konstverken: 
 
Bild 1)             Bild 2)           Bild 3) 

 

Bild 1) Ett foto från studentprotesterna, 1989, i Peking. En man går fram mot en rad uppställda tankbilar, som för 
att ifrågasätta militären och konflikten. Bild 2) Ett tecknat tidningsomslag med en not i form av en döskalle. Bild 
3) Ett foto på ett kärlekspar som står i publikhavet på en livekonsert. 

Session 1:           10 januari 
För mig berättar dessa bilder 3 helt olika historier. De två fotona gav mig mer inspiration än 
det tecknade omslaget. Båda fotona har en slags rörelse i sig vilket taggade igång mitt 
skapande. När jag tittade på den militära bilden hörde jag ett monotont, skrämmande, ödsligt 
ljud. Detta blev mitt tecken för att jag skulle jobba med bild 1). 

Eftersom jag direkt hörde ett monotont ljud, bara av att titta på bilden, blev detta den naturliga 
ingången till skapandeprocessen. Jag valde ett distat elpiano som fick vandra mellan två toner. 
Jag upplevde ljudet som aggressivt och spänt med en ensam melankoli över sig. Detta 
representer väl den spänning jag upplever i bilden.  

Därefter lekte jag med en beat-maker. Syftet var att få in mer rytm i ljudbilden utan att för den 
delen introducera ett helt trumset. Jag var från början inte helt övertygad om de digitala 
trumljuden. Efter att ha flyttat om ljuden lite och lagt på effekter fick de dock en viss känsla 
av fjärran skott och knallar över sig, vilket jag tycker ger en viss effekt.  

Sedan gick jag direkt vidare till att improvisera sång. Bild 1) får mig att känna en frustration, 
att så mycket ont kan få hända trots att majoriteten av människor bara vill leva enkla liv i fred 
och frihet. Därav blev mina första tagningar slingor/melodier utan ord. Läten från själen på 
sätt och vis. Efter det improviserade jag även några textrader. ”No more tears, this is it.” Jag 
upplever mannen på bilden, som går emot militären, som att han har fått nog. ”Militär- och 
ekonomisk makt har fått styra över vanliga människors liv tillräckligt länge nu. Hur länge ska 
vi behöva lida och gråta? Det är fan slut nu.” Jag blev väldigt nöjd med känslan i dessa one 
take sångtagningar. De kändes spontana, äkta och med ett uttryck i sig. De kommer få ligga 
kvar i produktionen.  

DE 3 KONSTVERKEN



Medan jag satt och pysslade med effekter på sångslingorna fick jag ett infall och en känsla för 
refrängmelodin. Jag tryckte på rec och sjöng in hela refrängen, one take, accapella. I all hast 
glömde jag klick. Jag fick därför tempo-mappa refrängen efter sången och det ledde sonika till 
en härlig, organisk tempoökning in till andra versen. Texten i refrängen blev ”I said freedom, 
a little freedom”. Melodin känns bra men texten vill jag omarbeta en aning.  

Därefter la jag refrängackorden på elpianot. Jag hörde redan ackorden i huvudet så det gick 
fort att spela in. Resultatet gav mig lite Alicia Keys-vibbar. Jag upplever kontrasten mellan 
första versen och refrängen som stor, vilket är bra.  
Refrängmelodin har ett groove i sig som jag vidare valde att förstärka med en drummer. Efter 
att ha testat lite olika pre-sets hittade jag rytmer som jag gillar och tycker passar. Drummer:n 
fick ligga kvar in i andra versen och bidrar till ett riktigt fint driv.  

Tid:   4 timmar 
Känsla:   Glad och upprymd. Kul att äntligen vara igång. Fina bilder! Glad över att ha producerat  
  slingor, melodier och en låtstruktur jag känner mig glad och stolt över. Lätta steg hemåt. 
Inspiration: Jag känner en stor inspiration för projektet i sig samt för bilderna.  
Flow:   Jag har upplevt flow och skaparglädje i stor grad under dagens session. 
Arbetsflöde:  Jag har haft ett ständigt arbetsflöde. Vid de tillfällen jag inte direkt visste vad jag skulle göra  
  har jag pillat med midi-detaljer och effekter. I och med detta har ny inspiration snart infunnit  
  sig utan speciella insatser. 
Progress:  Jag har varit oerhört produktiv och har i stort sett bakgrunden klar till vers 1 och refräng 1.  
  Jag känner mig mycket nöjd med dagens progression. 
Nästa session:  Vid nästa session skulle jag vilja testa att lägga in en rap i låten. 

Session 2:           11 januari 
Idag upplever jag att jag har fastnat. Låten har en speciell känsla över sig men när 
inspirationen sinade under dagens session kom de självkritiska tankarna fram. Är detta 
verkligen en låt som någon över huvudtaget kommer vilja lyssna på? Är detta ens en stil? 
Varför ska jag rappa? Jag kan ju inte rappa. Typiska tankar med tvivel infann sig när 
inspirationen och flowet lyste med sin frånvaro. Jag finner det intressant att dessa tankar har 
dykt upp då jag spontant trodde att det intuitiva arbetssättet skulle bidra till större känsla av 
frihet och hjälpa till att eliminera risken för dessa tankar, snarare än föda dem. Jag visste inte 
riktigt var jag skulle ta vid i arbetet och det resulterade istället i att jag lyssnade, om och om, 
på det materialet jag redan har. Tjatigt och oerhört tids-ineffektivt. Jag upplevde att jag 
tappade mål och riktning men även flow och glädje under dagens session. Jag upplever att 
låtens utveckling inte hittar rätt kurva/progression. Jag har haft svårt att knyta ihop de olika 
låtdelarna idag. 

Tid:   4 timmar 
Känsla:  Inte särskilt upplyft. Mycket ifrågasättande kring min egen förmåga samt kring huruvida  
  låten egentligen är något att ha. 
Inspiration: Jag har kört fast och blir inte särskilt nöjd med något.  
Flow:  Jag har haft svårt att komma in i flow. 
Arbetsflöde: Dagens arbete har känns som en lång session av trial and error. Jag har testat att rap:a vilket  
  inte alls fungerade utifrån självkritik. Jag har fastnat i att lyssna på det jag redan skapat  
  istället för att skapa något nytt. Hackigt och lite motigt arbetsflöde. 
Progress: Känns som jag inte har kommit långt alls idag. 
Nästa session:  



Session 3:          12 januari 
Idag flyttade jag in i studio A (den stora inspelnings-studion) vilket redan från början kändes 
alldeles för tidigt. De midi-tracks som låten består av känns platta och tråkiga, inget som ger 
feeling och känsla för att gå in och improvisera loss i stora studion. Detta ledde till att mycket 
av tiden under dagens session gick åt till att mixa och fixa till trumljud, effekter etc. Dessutom 
vid skolans minsta datorskärm. Det blev tids-ineffektivt. Dessutom fastnade jag åter igen i att 
lyssna, om och om, på det material jag redan har. Tillslut blev jag trött på mig själv och min 
process och beslöt mig för att skapa något, kasta mig ut, göra vad som helst bara inte sitta 
kvar bakom mixerbordet.  

Efter gårdagens down-session beslöt jag mig för att ta med fiolen till dagens session. Det var 
aldrig riktigt min tanke att skriva en fiollåt men i mitt sökande att göra något, skapa något, 
riggade jag upp för att improvisera lite fiol. Jag satte igång en loop-recording och jammade 
loss. Jag lät loopen gå några rundor med vetskapen att jag inte behövde spelade perfekt. Jag 
skulle kunna klippa, klistra och fixa om jag bara fick lite ny audio att leka med. När jag spelat 
in i ca 5 minuter sparade jag tagningarna och exporterade dem till separat audiotracks. Jag 
lyssnade igenom spåren ett och ett för att leta upp användbart material till vers 1. Efter att ha 
sysslat med det ett tag råkade jag av misstag trycka igång alla spår samtidigt och spela vers 2. 
Det lät - fantastiskt! Utan att ha haft någon intention eller aning om det hade jag lyckats spela 
in en fyrstämmig sats med mig själv i andra versen. Tänk dig en blandning mellan Schindler’s 
list och progg-rock. Tillfälligheten fick min glädje-nivå att gå i taket och fick inspiration och 
flow att infinna sig på studs. Dessutom gjorde denna tillfällighet ett väldigt viktigt sound för 
låten! Jag bestämde direkt att en sena peak från detta stråk-arrangemang också skulle få öppna 
hela låten. 

Jag reflekterade över det musikaliska resultat som fiol-improvisationen gav. Jag är tveksam 
till huruvida det stråk-arrangemang som jag skapade idag någonsin hade kunnat skapas utifrån 
en planerad och strukturerad kompositions-mall. Idag var det tydligt att tillfälligheten gav 
nyskapande resultat. 

Det var också intressant att känslan av flow infann sig direkt i och med att jag att förde mitt 
arbete framåt i en riktning jag blev nöjd med. Jag upplever ett starkt samband mellan flow och 
positiv progression. Jag undrar om den dötid som jag upplever mellan flow-perioderna kan 
minskas genom att i större grad gå bort från mix-plats, trycka på rec och bara producera ljud, 
kasta mig ut, vara uppfinningsrik och undersöka. Idag gav just den handlingen mig goda 
resultat, och det direkt. Jag ser också en koppling mellan dödtiden och att fastna i att lyssna, 
om och om, på mitt material. Jag behöver hålla mig igång, hålla mig i rörelse.  

Det är också lite av en fälla att inte hålla isär mix och produktion. Från och med nu skall jag 
bli bättre på att separera dessa hattar. 

Tid:   8 timmar 
Känsla:  Glad och imponerad av loop-recording-resultatet. Jag känner mig taggad igen! 
Inspiration: Jag känner mig taggad igen. Jag vill gärna fortsätta med låten nu när den fått en ny soul. 
Flow:  Jag hade svårt att hitta flow ända tills jag började skapa ny audio, testa och undersöka. 
Arbetsflöde: Dagens startade relativt motigt med att mixa och försöka skapa tryck i mina midi-ljud.  
  Dagen slutade med kreativitet och engagemang. Det är lättare att uppleva engagemang när  
  det händer spännande saker i produktionen, idag genom att tillföra audio som taggade mig  
  och som jag ville bearbeta in i låten. 
Progress: Låten har tagit en ny riktning och har kommit en bra bit påväg.  
Nästa session: Fortsätt att skapa audio och spelas in (snarare än att pilla och mixa). 



Session 4:          13 januari 
Jag lämnar studion glad och trött. Första delen av min session ägnade jag åt att byta midi-ljud 
och bygga layers på bas och syntar för att förbättra soundet. När jag kände att jag började 
fastna och tappa styrfart följde jag gårdagens insikt; att hålla mig i rörelse. Jag skrev därför 
ihop en text lite snabbt och ställde mig i isobåset för att spela in låtens refräng. Jag hade svårt 
med lyssningen och det var inte alls optimalt att springa mellan kontrollrum och isobås. Trots 
det upplevde jag ett flow, att jag var helt uppslukad i projektet. Mycket kan ha att göra med 
glädjen att sjunga. Låten är ganska omfångs-mässigt svår och det tog lång tid för mig att få till 
tagningarna som jag ville ha dem. När jag väl fått till de tyckte jag mig inte höra min egen 
artikulation. Kanske beror detta på trötthet efter en lång dag i studion? Trots det kände jag 
mig hela tiden inspirerad och tappade inte humör eller riktning. 

Jag har gjort en tung del idag, refrängerna. Ändå känns det som att arbetet går framåt i slow 
motion. Jag försöker tänka på att det inte bara är låten som växer, det är även produktionen 
som växer samtidigt, och kanske är det därför okej att arbetet går långsamt. Det är dock 
intressant att jag upplevt flow hela dagen trots att progressionen går just långsamt. Igår trodde 
noterade jag en koppling mellan mitt flow och den positiva progression jag gjort. Givetvis är 
dagens progression också positiv men den har gått oerhört långsamt i jämförelse med 
gårdagens. Dagen reflektion är om hastigheten på progressionen kanske spelar mindre roll. 
För att uppleva flow kanske det räcker med positiv progression, utan krav på något visst 
resultat? 

En annan reflektion jag gjorde idag var när jag fick den intuitiva impulsen att söka upp några 
rimord på nätet till min text. Då detta är en metod jag lärt mig under min utbildning stoppade 
jag mig själv och funderade över huruvida det var ett intuitivt eller inlärt beteende. När blir 
något vi övat på och verkligen lärt oss en del av oss? Vad är intuitiv nog för att gå under det 
intuitiva arbetssättet?  

Jag valde att direkt stoppa tanken. Det intuitiva arbetssättet handlar ju om att följa mina 
impulser, vare sig det är att följa spontana idéer eller följa en metod som jag just precis nu 
kom att inspireras av. Snarare än att begränsa mig från eventuellt inlärda mönster och metoder 
bör jag värdera nuet med öppna spjäll högre. Jag behöver vara nyfiken, följa alla impulser 
(vad de nu än gäller) och vara öppen för det som kommer i min väg. När vi använder oss av 
metoder och arbetssätt leder det ju i längden till att vi övar upp förmågan att använda dessa 
utan att tänka. De blir en del av vår intuition. Detta är ju egentligen meningen med all övning 
och träning, att vi ska sätta kunskapen i ryggraden. Därför är det troligt  att mitt intuitiva 
arbetssätt förändras hela tiden, i och med den kunskap och de erfarenheter jag tillgodogör 
mig. Istället för att oroa mig för vad som är intuitivt bör jag snarare löpande utvärdera min 
sinnesstämning, mina nuvarande mål och intressen och låta min nuvarande intuition arbeta 
utifrån detta. Frågan jag bör ställa mig oftare när jag jobbar utifrån det intuiva arbetssättet 
tordes snarare vara; vad är min känsla och mitt behov just här och just nu? Det är inte samma 
sak att använda en metod intuitivt som att använda en metod för att angripa och eliminera 
eventuella problem i förväg. Ibland kanske vi söker mer frihet än vi behöver och vad som 
finns? 



Tid:   8 timmar 
Känsla:  Glad men sjukt trött. Vilja att skapa, målet på refrängen, har gått före frustrationen med att  
  springa mellan kontrollrum och isobås och försöka parera tekniken samtidigt som jag agerar  
  sångerska.   
Inspiration: Att få sjunga ger i sig en stor inspiration. 
Flow:  Dagen har rusat förbi. Jag har befunnit mig ett konstant flow trots långsam progression. 
Arbetsflöde: Arbetsflödet har rört sig framåt om än så långsamt.  
Progress: Fokus låg på refrängen idag och den är så gott som klar.   
Nästa session: Fokusera på att skapa verser. Jag vill fylla låtens innebörd. 

Session 5:          14 januari 
Idag bestämde jag mig för att starta mitt session med att vara produktiv och kreativ. Jag gick 
in i studion och började spela in fjädrarna på pianot. Det var svårt att få någon direkt känsla 
för det i sammanhanget där jag satt på en skitig matta, under pianotangenterna med halvkass 
lyssning. När jag lyssnade i kontrollrummet lät det ändå coolt så jag gjorde några loop-
recordings. När jag återvände till kontrollrummet insåg jag att något blivit fel med 
inspelningen. På något sätt hade logic (jag) markerat inspelningsprojektet så att jag spelade in 
även på redan existerande spår. För att slippa sitta och mecka med detta och i och med risken 
att röra till inspelningsprojektet ångrade jag istället tagningarna. Det tekniska mycket gjorde 
att jag tappade lusten och jag övergav piano-idéen, något som kan tyckas dumt nu i efterhand 
när jag står här utan några piano-effekter. Istället gick jag in i isobåset och började 
improvisera sångens versmelodi. Jag skrev ner ord som jag ville ha med i versen, som jag 
kände passade bilden utifrån mitt humör idag, och sen testade jag mig fram. Detta tog en 
evighet. Jag testade flertalet register, rytmiseringar, textvarianter och uttryck. Ingenting 
kändes rätt. Fortfarande gav utforskandet mig ett flow i sig då det var kul att sjunga och 
hoppfullt att testa, lyssna, testa igen, hoppas på något bättre och sjunga mer. Idag hade jag ett 
starkt fokus på processen snarare än på ett resultat vilket troligen bidrog till att jag inte kände 
mig stressad över att progressen stod still.  

Efter timmar med försök tröttnade jag till sist. Jag blev fysiskt trött och tackade för mig. När 
jag utvärderade mina tagningar för dagen kände jag verkligen ingen inspiration till att fortsätta 
jobba längs den vägen. Jag hittade inget bra flöde in till refrängen och jag fick ingen tydlig 
rytm eller tydligt driv i versen. Texten kändes svamlande. Spåren som jag spelat in var 
verkligen ingenting som tilltalade mig eller gav mig nya idéer så - jag raderade dem. Dagens 
session har med andra ord inte lett till någon som helst progression. Det känns lite knäckande. 
Samtidigt har jag verkligen vågat ta steget in i den där experimentella återvändsgränden. Jag 
har testat, gett mig hän och vågat avbryta, byta bana, testa igen, radera, ta paus, starta om. Det 
har i sig lett till ett flow. Visserligen tog flowet slut när jag blev fysiskt trött. Dock har jag 
verkligen följt mina impulser idag vilket jag i sig ser som ett framsteg för det ostrukturerade 
arbetssättet  och jag vet nu att jag inte vill fortsätta med låten i riktningen som jag testat idag. 

Tid:   6 timmar 
Känsla:  Trött. Teoretisk sett är jag nöjd med att ha följt mina impulser idag. Krasst sett är jag trött på  
  låten och vill bara bli klar nu.    
Inspiration: Inspirationen var rätt låg över lag idag. Den sinade dessutom allt eftersom jag fortsatte att  
  producera material som inte tilltalade mig. 
Flow:  Jag har haft ett okej flow som vacklat lite fram och tillbaka men ändå fört arbetet framåt. Att  
  följa impulser och inte bli stillasittande hjälpte mitt flow idag. 
Arbetsflöde: Jag har hållit mig sysselsatt hela dagen.  
Progress: Jag kom krasst sett ingen stans över huvudtaget.  
Nästa session: Låt mig slippa det. Fast- jag måste ha en vers. 



Session 6:          15 januari 
Idag skulle jag gå till studion och spela in min vers. Tvingat målinriktad kommer jag dit och 
inser att jag har bokat fel studio. Detta ledde till att jag inte hade tillgång till min mikrofon. På 
ett sätt var det nog bra. Texten som jag känner i min kropp, när jag tittad på Bild 1) har inte 
formulerats i ord än och jag anar att det fanns en övervägande risk för ett känslomässigt 
nederlag om jag gått in för att skapa versen idag. Gårdagens icke-progress har smugit sig på 
min inspiration under natten och ätit upp den. Jag är med andra ord oerhört trött på min låt 
just nu och börjar känna en press att få till len vers som jag inte lyckas formulera. Därför 
passade det bra att gå in den felbokade studion med teknikerhatten idag. Jag la mina timmar 
på att börja mixa. Målmedvetet, torrt och med syftet att rocka till trummorna och syntarna höll 
jag fokus alla mina timmar.  

Tid:   4 timmar 
Känsla:  Målinriktad och duktig.    
Inspiration: Inspirationen föddes mer och mer ju mer mitt arbete gav resultat. 
Flow:  Jag har haft ett bra flow i och med en tydlig målbild. 
Arbetsflöde: Jag har hållit mig sysselsatt hela dagen och hade svårt att slita mig. 
Progress: Jag har verkligen förbättrat soundet på prodden. 
Nästa session: Den där versen.. 

Session 7:           30 januari 
Observera datumet. Det har alltså gått två veckor sedan sist. Jag smet. Jag och min kreativitet 
checkade ut från moment (låt) 1 och drog till Stockholm. Vi smet från press, bristande 
kreativitet, tidskrävande inspelnings-lösningar (spela in sig själv), tekniska misstag, från ord 
som inte ville landa och budskap som inte kanaliserades.  

När jag kom hem från min Stockholmsresa började jag på moment 2. Det tog tid att ens 
komma igång att skriva en annan låt istället. Men tillslut kom jag igång med låt 2 och det 
istället för att färdigställa denna, låt 1. Men nu alltså, i samband med att jag spelade in sång 
till låt 2, blev det en sen kväll i studion där jag bara ville lyssna på låt 1 som jag inte hört på 
länge. As-trött och i flow från moment 2’s inspelning fick jag inspiration. 23.30 bestämde jag 
mig således att bara testa lägga lite vers på låt 1. Jag gick in i studion helt förutsättningslöst 
och improviserade. Jag fokuserade på känslan jag får av Bild 1), att jag har fått nog och vill 
ställa någon till svars. Helt plötsligt kom text och musik. Som att idéerna inkuberats under 
dessa två veckor. Texten ramlade ut några fraser i taget genom improvisation. Av en slump 
började jag ställa frågor till my friend när jag sjöng vilket gav mig riktning i orden. Därifrån 
testade jag att rikta mig till andra personer så som your man, your parents, the leaders of 
today. Jag spelade in all improvisation med loop-recording. Jag producerade olika linjer varje 
tagning och allt eftersom fastnade meningar som jag gillade och ville behålla. På detta sätt 
byggdes textstrukturen fram och när innehållet i stort sett var där lyssnade jag igenom några 
loopar för att hitta formen. Jag skrev därefter rent texten så att jag kunde börja ta tagningar 
där texten satt.  

Melodimässigt kändes det också som ett givet och uppenbart sätt att skriva en melodi på. Den 
bara blev och givetvis kunde jag inte förstå hur det hade kunnat vara så svårt att hitta det sättet 
tidigare. Det långa uppehållet från låt 1 gav mig helt uppenbart en helt ny syn på, och 
uppskattning för, låten igen. Den är vacker och stark och har ett budskap att berätta. Det var 



oerhört förlösande att få känna så om det jag skapat istället för som tidigare, att jag ville fly 
från en kletig ljudklump som jag inte kunde hantera. Nu är jag inspirerad igen och lyckades, 
mycket tack vare det flow och den inspiration jag byggt upp under låt 2’s session tidigare 
under kvällen, skapa ett budskap och en vers som fungerade för mig. Att vila och låta mina 
känslor, intryck och sinnen återställas visade sig vara ett bra beslut efter allt. Nu är min låt 
klar så gott som på mix. 

Tid:   2 timmar 
Känsla:  Som i en dröm, glad, talför.    
Inspiration: En oerhörd inspiration. 
Flow:  Jag upplevde ett enormt flow. 
Arbetsflöde: Rusande arbetsflöde utan uppehåll. 
Progress: Enorm progress. Låten är klar. 
Nästa session: Mix. 



Bilaga 2 - loggbok för moment 2 (strukturerat arbetssätt) 
Konstverken: 
Bild 1)                      Bild 2)         Bild 3) 

 

Jag har valt att jobba med Bild 3). Jag får en fysisk reaktion av bilden och känner direkt att det 
vore spännande att leka med liknelser och ord som speglar en läskig, oberäknelig spindel.  

Session 1:         23 januari (1 h) 
Analys/mindmap för Bild 3): 

DE 3 KONSTVERKEN



Arbetsstruktur: 
Min arbetsstruktur skall fungera som en checklista och ett ramverk för den kommande 
låtproduktionen. Jag blir inspirerad av tanken på att leka med liknelser och metaforer för en 
läskig, oberäknelig spindel i det här momentet. Därav kommer jag börja med att lägga fokus 
på text i min arbetsstruktur. 

Text: 
1. Utgå från mindmap och Bild 3) för att hitta 15 karaktäristiska ord med stark anknytning 

till spindeln. Orden kan vara substantiv, adjektiv eller verb.  
2. Hitta 5 stycken situationer/liknelser till den fysiska känsla du får när du tittar på Bild 3). 
3. Hitta en vinkel. Vad ska låten handla om? 
4. Gör tre stycken 15-minuters object writing på ämnet. 
5. Bestäm låtens låtdelar och ordningen på dessa. 
6. Bestäm en titel. 
7. Bygg ett rimschema. 
8. Skriv texten. 

Melodi och harmonik: 
När texten är klar är det dags att bygga melodi och harmonik. Jag vill att låten skall vara smått 
oberäknelig eftersom det är så jag uppfattar spindeln. Därför vill jag testa att skriva låten i 
5/4-takt och jag vill skapa progression över och variation mellan låtdelarna för att göra den 
spännande. Versen skall vara svår att sätta fingret på ur ett harmoniskt perspektiv. Den skall 
därför inte bestå av några tydliga terser i varesig harmonik eller melodi. I refrängen ska låten 
tydligt gå i moll. Det skall dock förekomma minst en harmonisk dur-variation i refrängens 
andra del. 

1. Skapa en mollmelodi till refrängen. 
2. Skapa harmoniken till versen. 
3. Skapa versmelodin. 
4. Skapa harmoniken till refrängen. 

Produktion: 
Arrangemanget skall kännas mörkt och stressat/skräckinjagande. Jag vill använda mig av live-
spelad bas, energirika, låga synthar, gitarr och trummor. Även körer med sjukt mycket rymd 
på. Jag vill skapa egna, speciella ljudeffekter och hooks. Jag vill ha audio FX in till vers 1 och 
in till sista refräng. Det ska finnas en melodisk hook i refrängerna. Det ska finnas en rytmisk 
hook i verserna. 

Idag har jag gjort den här arbetsstrukturen samt börjat skriva ner några av de 15 
karaktäristiska orden. 



Session 2:        24 januari (1,5 h) 
1. 15 karaktäristiska ord 

2.  5 Liknelser 
3. En vinkel. Vad ska låten handla om? 

4. Object writing  

Set 1 (15 min): 
I was walking around my apartment, as I use to. Going to the bathroom. I open the door and there in 
the ceiling, over the toilette is a spider. It’s big. I can see it’s big black body. It almost steers at me. I 
can’t breath. Trying to choke a scream. I’m walking backwards. I don’t want to loose it out of sight. 
But I don’t wanna be close to it either. Trying to reach a glass from the kitchen shelf. And I’m walking 
back towards the creep. It’s so nasty. Almost crying I put the glass over it’s body and captures it. Then 
I’ll carry it out in the wilderness. Three stairs down. Out the door. Meeters away from my building.  
The next day though, as I enter the bathroom, it’s there again. At the exact same spot. At the exact 
same spot! I thought I was overwatched.  

We’ve got a history, I know. But I did’t want that to carry on.  
It was ages ago now, the days when you fell in love. 
But I just wasn’t in to you. You were my friend, someone to drink wine and be filosphic with.  
You started to talk about me, as if I was your angel to be. 
You carried on talking about kids and I decently felt I had to leave. 
You swiped me away in a glamours feeling of being appreciated and complimented. Your words were 
like silk but it was sticky at the ending.  
I asked you to leave me alone. It just wouldn’t sink in. I left, I moved. New country and city.  
But one day after all you were standing outside my house. Calling me again. You whished I would 
pretend.  

1. Web 
2. Venom 
3. Silk 
4. Predator 
5. Creeping 
6. Corner 
7. Spin 
8. Unpredictable 

9. Study 
10. Nasty 
11. Creepy 
12. Fast 
13. Poison 
14. Claws 
15. Imperceptible 

1. Att ana att något ont kommer ske utan att helt förstå varför (ett sjätte sinne). 
2. Att vara fångad, inte ha någon väg ut. Något som man inte gillar kommer att ske. 
3. Att vara förföljd. 
4. Att kämpa emot sin initiera panik och försöka återfå kontrollen. 
5. Att verkligen bli hindrad i sin vardag på grund av små saker vi inte kan kontrollera. 

Stalker. Känslan av att någon förföljer en. Att upptäcka sin förföljare. Att veta att den 
gömmer sig där ute. Att veta att den kommer tillbaka. Att höra klorna mot parketten. 
Att gömma sig. Twist? Att det som jagar mig är något jag själv måste övervinna. 



I haven’t seen you for ages. Think that argue we had sank in. I haven’t heard anything.  
Then days will go by, I’ll be at work, doing my stuff, reading through papers. There’s been someone 
applying for and vacant. I’m dealing with the interwiews. I would never have guessed but yes, there is 
you. Your moving to  

Set 2 (15 min): 
The shivers down my spine comes crawling like a spider. I’m studied buy a person that is impossible 
to find. That is hiding in the dark. I’m moving sideways, trying to avoid it. I’m running fast both in 
body and at mind. You can hear the traffic pirr on a distance. The yard is empty except from a cat on 
the lawn. I can see the light from my window, up on the second third floor. Looking for my key to put 
it in the lock. My purse is tingeling. The traffic far away. And suddenly there’s steps attending som 
meters away.  

You have been haunting me. From Palma to Copenhagen, from Asia to Sweden. I try to run but you 
just won’t let go of the idea of us two.  

My hands are shaking. It’s hard to breath. There’s fear but an anger is growing in me. You think you’re 
charming? I’d say not at all. You try to call me from a number I don’t know, to tell me you ae standing 
by my door. How did you find me? What is wrong with you. Yu traveled for hours, airplane and 
changing trains just to get a clue. I’m fucking done, with all the games.   standing behind the corner, 
trying to hide. The wall feels cold to my skin. My heart is pounding hard. There is no where to hide. 
The situation gives me the creeps, the situation is nasty.  

Session 3:        26 januari (2,5 h) 
4. Object writing 

Set 3 (15 min): 
When I saw you’re name my world stopped. But it wasn’t in any good way. 

Your creeping, hiding, givin’ me shills.  
You’re a small thing but you take all the air in my room. 
I’m standing here frozen to the floor, scared to let you go with the eye 
Where are you now? Hiding in the dark. Won’t turn the light of tonight. 
You’re so unpredictable, almost imperceptible. One minute you’re there and the next one you’re gone. 
Sneaking up on me. Please just let me be.  
Shivers down my spine, I feel you being around. Knowing that you’re here, watching what I do, 
studying my moves. 
I can’t relax, can’t just let it go. Cause when I think I’m safe that is when you’re waiting at my door.  
Keeping my watch, trying to breathe.. I’m trying to figure out a plan, to leave this all behind. Not 
leaving a trace so that you can follow. I’m scared that your ignorance will keep growing. We used to 
be close but you tried to get closer. I tried to explain that it wasn’t an option. I wasn’t in to you, and I 
never will be. Now I’m hiding, fleeing, and running.  

Trying to reach my phone in the dark. My hand is searching, trevandes. Then I feel that chill, some 

Without a sound your standing there.  

There are walls out of stone, they seem to get closer. Your body is stiff and you try to get closer. I feel 
every hair in my neck which are rising. Is there anywhere to run? Will you run after? 

5.  Låtdelar 

Intro/Post C: Vers 1: Ref 1: Post C 1: Vers 2: Ref 2: Stick: Ref: Post C: Post C 



6.  Titel 

7. Rimschema 
Jag har börjat skriva texten och bygger, för varje låtdel, upp mitt rimschema. Idag har jag 
gjort färdigt texten fram till och med bryggan. 

Versens består av tre delar. Del 1 och 2 är likadana del 3 udda. Del 3 kan även kallas pre 
chorus.  
Del 1 och 2 har inget rimschema inom delen. De bygger på tre rader utan rim för att skapa 
osäkerhet. Del 1 och 2 är dock likadana och rimmar (near rhyme) med varandra i slutet på 
varje rad. Del 3, även kallat pre chorus, bygger på 4 rader med en repetitiv rytmik. Detta för 
att understryka texten som blir mer direkt och tydlig.  

Refrängen bygger på fyra meningar. Fraseringarna väger inte jämt. Detta är för att skapa 
instabiliteten som finns i dramaturgins omtumlande känsla. Samtidigt är texten tydlig och 
skall gärna ligga på starka taktslag. Mening 1 och 3 innehåller varsitt repetitivt ord för att 
bygga en hook samt knyta samman fraserna. Mening 2 har en repetitiv rytm inom sig självt, 
del 1 och 2 är en rytmisk repetition. Mening 3 och mening 4 rimmar (near rhyme) med 
varandra. Mening 4 har en annan rytmisering för att leda in i post chorus. 

Session 4:         27 januari (1 h) 
Idag har jag gjort färdigt texten från bryggan till slutet. 

VERS 1 
It’s dark and misty tonight. A car is purring down my street.  
I’m entering through the arch at the front, imagining a chaser.  
The yard is empty except from a cat on the lawn.  

I see the light from my window. It starts to drizzle. Where’re my keys? 
I’m searching through my suede purse which is filled with coins and paper. 
The cat just left, I’m alone in the dark. 

Suddenly I hear steps in the gravel. 
The shivers down my spine comes crawling like a spider. 
Thats’s not someone who’s out here for a walk.                       
I’m being watched by a person who’s hiding in the dark. 

REFRÄNG 1 
You have been haun-haun-haunting me. From Palma to Copenhagen, from Asia to Sweden. 
I keep run-run-running but you never let me go. When I think I’m safe you’re standing at my 
door. 

POST C 

CLAWS



Shun, shun, shun, shun *3 
I’m shunning your claws 

VERS 2 
Long ago we were friends. It’s weird to walk back memory lane. 
Used to hang out with the rest of our friends and spin across the boardwalk. 
But then you changed, transformed from a friend to obsessed. 

Then things got awkward one night. You said you were in love with me.  
You tried to ensnare me into your web with silky words and poison. 
Reject explicit, but those words just never sank in.. 

Suddenly you are here with your venom. 
The shudder in my bones are greetings from the devil. 
You’re not someone who’s out here for a walk. 
’Caus I’ve been running from the person who’s hiding in the dark. 

REFRÄNG 2  
You have been haun-haun-haunting me. From Palma to Copenhagen, from Asia to Sweden. 
I keep run-run-running but you never let me go. When I think I’m safe you’re standing at my 
door. 

POST C   
Shun, shun, shun *3 
Shunning your claws  

STICK 
You come creeping from the corners. Almost imperceptible. 
I’m captured by your presence, claws tickin’ on the wall. 
Where are you now? Hiding in the dark? Won’t turn the light off tonight. 

REFRÄNG 3 
You have been haun-haun-haunting me. From Palma to Copenhagen, from Asia to Sweden. 
I keep run-run-running but you never let me go. When I think I’m safe you’re standing at my 
door. 

Session 5:         27 januari (8 h) 
Under dagens session har jag skrivit klart texten samt skrivit vers, refräng och byggt en prodd 
fram till och med bryggan. Dagen har varit oerhört effektiv. Strukturen var en hjälpsam hand 
för att hålla kvar mitt fokus vid uppgiften vad gäller utvecklandet av versernas och refrängens 
harmoni och melodi. Jag har hela tiden kunnat referera till min struktur om jag behövt. När 
dessa element var satta och inspelade behövdes inte direkt strukturen längre i avseendet att 
hålla mig sysselsatt i rätt riktning.  Dock var det skönt att ha den där som en vägvisare. 
Produktionen har växt på i ett härligt, roligt tempo och jag har upplevt stor grad av glädje, 
flow och inspiration hela dagen. Så här har jag arbetat: 
” När texten är klar är det dags att bygga melodi och harmonik. Jag vill att låten skall vara smått 
oberäknelig eftersom det är så jag uppfattar spindeln. Därför vill jag testa att skriva låten i 5/4-takt”: 



Jag började med att läsa texten högt till ett klick i 5/4-takt. Detta var oerhört svårt och därför 
la jag in en drummer i hopp om att göra det hela lättare. Det var det inte. Jag försökte där ifrån 
att blanda 5/4-takt med 4/4 takt och dubbeltakter. Efter att verkligen ha gett det hela ett antal 
försök landade jag i en hederlig 4/4-takt för att få texten att flyta. Eftersom jag verkligen 
testade idén med 5/4, men inte gillade hur den blev, tycker jag det är helt okej att låta låten gå 
i 4/4-takt trots att planen var annorlunda. I och med att jag la in drummern som stöd blev detta 
ett låtprojekt i logic. Produktionen kommer att växa i och med skapandet av låten. 

”Versen skall vara svår att sätta fingret på ur ett harmoniskt perspektiv. Den skall därför inte bestå av 
några tydliga terser i varesig harmonik eller melodi. I refrängen ska låten tydligt gå i moll. Det skall 
dock förekomma minst en harmonisk dur-variation i refrängens andra del.” 
1. Skapa en mollmelodi till refrängen. 
2. Skapa harmoniken till versen. 
3. Skapa versmelodin. 
4. Skapa harmoniken till refrängen. 

1. Jag började söka melodislingor vilket är smart för att få självbärande melodier. Jag har 
väldigt lätt för att annars halka in på treklangs-melodier. Jag spelade in några 
improvisationer på mobilen men kände tillslut att det var svårt att avgöra om melodierna 
skulle uppfattas som moll eller inte utan att höra harmonien samtidigt. Plus det halkade 
jag in i en gammal låt dagen till ära, när jag inte hade några ackord att hålla mig till. 
Därför beslöt jag att gå vidare till punkt 2 så länge. 

2. Harmoniken till versen gick snabbt att skapa eftersom jag visste att jag skulle bygga ihop 
ackord utan klingande terser. Jag testade runt och beslöt mig snabbt för vilka ackord jag 
skulle loopa.  

3. Versmelodin var knepig. Att helt försöka undvika terser och ändå få en bärande melodi 
var svårt. Speciellt med mitt lite halvknepiga textschema. Jag improviserade några slingor 
och behöll idéer som fungerade okej. Det blev några terser trots allt och melodin blev 
sådär i fråga om att bära sig själv. Det jag skapat är en grund som kan modifieras senare. 

4. Refrängharmoniken gick på ett kick. Jag visste att den skulle gå i moll hela vägen in till 
refrängens andra del, där skulle det ske en dur-variation. Ackorden föll sig naturligt och 
när de väl var på plats ramlade även refrängmelodin in. Refrängen upprepas likadant i 
post chorus men utan sångmelodi. 

Det som har varit mest lurigt var att skapa versmelodin. Den blir så pass svävande och 
flytande och är svår att sätta fingret på. Jag tror dock att detta kommer arbetas fram mer och 
mer under momentets gång. Samtliga låtdelar ovan har nu spelats in i logic-projektet. Detta 
gjorde jag så snart de var tillräckligt tydliga för mig. Sången är just nu i form av slask-sång. 
Att spela in direkt har gjort att jag kunnat bygga min prodd kring delarna som skapats. 
Drummern låg redan inne i projektet från starten, då jag rytmiserade texten, och efter att ha 
letat lite olika rytmik i logics bibliotek börjar tacet ta form. Jag inser dock att jag inte haft 
någon struktur för hur bryggan skall skrivas. Den tar jag mig an imorgon när den kanske 
kommer av bara farten. 

”Jag vill skapa progression över och variation mellan låtdelarna för att göra den spännande. 
Arrangemanget skall kännas mörkt och stressat/skräckinjagande. Jag vill använda mig av live-spelad 
bas, energirika, låga synthar, gitarr och trummor.”  
Jag ville ha mycket mörka ljud och även om jag ville ha live-bas började jag med att lägga in 
låga syntbasar i layers, allt för att bygga en stämning i prodden. Jag tänkte att dessa syntar 



kunde bytas ut/kompletteras senare. I slutet av dagen var jag dock hocked på syntbasen och 
känner inte att det nödvändigtvis behövs något annat. Jag letade även upp ett el-piano-ljud 
som jag gillade och la olika layers i de olika låtdelarna. Olika layers över tid skapar variation i 
produktionen. Jag har även bytt drummerns mönster mellan vers, pre-chorus och refräng. För 
att skapa progression över låten vill jag addera ett element (rytmiskt, harmoniskt, ljudande) 
för varje låtdel och se hur det fungerar.  

Session 6:         27 januari (6h) 
Idag började jag mitt session med att skriva en brygga. Jag var oerhört lösningsorienterad 
och harmonik och melodi var på plats efter bara en kvart. Efter det har jag fortsatt att bygga 
på och utveckla prodden ytterligare. Bland annat har jag sjungit in en trestämmig kör som 
bygger en melodisk och rytmisk hook i post-chorus. Jag har fixat till post-chorus-appegiot så 
att det går att använda utan att smetas ut. I andra refrängen har jag introducerat en rytmisk 
orgel som jag lagt ut i olika oktaver över slutet på låten. Jag har även luckrat upp vissa 
statiska ackord för att få in lite mer rytm och jag har städat upp de flesta breaks och fills. Jag 
har ärligt talat inte förhållit mig till arbetsstrukturen på hela dagen. Jag undrade ett tag om 
jag får vara såhär fri när jag följer det strukturerade tillvägagångssättet. Dock inser jag, när 
jag kikar på strukturen i efterhand,  att jag följer den och detta utan att känna mig ägd, 
tillrättavisad eller begränsad. Den fungerar verkligen bra som vägvisare eller hjälpande 
hand, allt utifrån dagens behov. Mitt arbete har alltså rullat av sig självt idag och flow och 
skaparglädje har varit närvarande hela dagen. Jag har även bestämt med Anton och Maja att 
spela in kör i övermorgon. Jag antar att det är ett tecken på att jag inte känner mig stressad, 
och att jag har svängrum i produktionen, för jag har aldrig tagit mig tid att spela in extern 
kör någonsin.   

Session 7:         29 januari (6 h) 
”Även körer med sjukt mycket rymd på." 

Idag har jag spelat in Anton och Maja. De lägger lead-kör i slutet av låten samt hjälper till 
att fylla upp den hookiga kören i post-chorus. Inspelningen tog 40 minuter per person. 
Efterbearbetet tog ca 1 h per person. När det var klart la jag leadsång vilket tog ca 2,5 
timmar. Jag blir alltid så petig när det rör min egen sång. Det är svårt att ha samma distans 
till sin egen röst och sitt eget artistiska val. 

Session 8:         2 februari (2h) 
”Jag vill skapa egna, speciella ljudeffekter och hooks. Jag vill ha audio FX in till vers 1 och in till sista 
refräng. Det ska finnas en melodisk hook i refrängerna. Det ska finnas en rytmisk hook i verserna.” 

Idag har Adam hjälpt mig att spela in lite coola gitarr-ljud. Jag tänkte mig en plåtig, rumlig 
mörk gitarr i andra versen. Jag tänkte stora, konstiga effekter för att skapa atmosfär i 
verserna. Jag tänkte funkig gitarr i refrängerna med en oktaverna sista gången. Allt detta fick 
jag. Vi experimenterade med flera olika ljud och Adam var öppen för att testa det ena 
konstiga ljudet efter det andra.  
  



Session 9:         4 februari (5 h) 
Idag kompade och redigerade jag sången. Första versen fick jag spela in igen då jag inte var 
nöjd med soundet. Det gick relativt fort. Efter att ha redigerat sången gick jag över till att 
börja redigera gitarrerna. Jag gjorde färdigt majoriteten av de spår vi spelat in. 
Session 10:         6 mars (6 h) 
Idag har jag editerat körerna, pitchat och kopierat. Jag har även redigerat lite dubb och 
börjat mixa. Numera ligger hela projektet i ProTools med färdiga audiofiler vilket känns gött. 
Genom att alla audiofiler är färdiga och exporterade känner jag att forskningsarbetet är i 
hamn. Mix återstår. 
Sammanfattning: 
I början av arbetet låg fokus på att lösa uppgifterna i arbetsbeskrivningen. Detta bidrog till att 
eliminera stress och bidra till flow. Jag kände att arbetet hela tiden flöt på. 
Arbetsbeskrivningen innehöll för mig välbekanta låtskrivarverktyg så som object writing, 
uppbyggandet av låtstruktur , rimschema etc. Arbetsbeskrivningen vägledde mig genom 
processen. När jag genomfört ett steg i arbetsbeskrivningen och gick vidare till nästa kände 
jag att jag klarat av ett delmål. Samtidigt som arbetsbeskrivningens form var bekant och gav 
mig tydliga ramar fick den mig att känna mig utmanad. Arbetsbeskrivningen var väldigt 
omfattande och detaljerad, något som i sin omfattning är ett nytt och utmanande sätt att jobba 
för mig. Jag har också upplevt inspirationsmoment 2, bilden på spindeln, som oerhört 
inspirerande. För mig har den många och starka associationer och den förde mig in i en värld 
av bilder. Detta i kombination med object writing och association fick mig att tänka i 
inspirerande banor, utforska nya ord och uttryck. 

Arbetsbeskrivningen fortsatte att vara vägledande även i starten av den ljudande 
kompositionen. Här blev arbetsbeskrivningen dock mer och mer en riktlinje snarare än en 
instruktion. Vissa beslut som togs i planeringsstadiet visade sig helt enkelt inte givande eller 
tillämpbara i praktiken. Efter att ha testat arbetsbeskrivningens instruktioner valde jag i vissa 
fall att frångå dem. Detta beroende på huruvida instruktionen underlättade mitt arbete eller 
inte.  

Kompositionen växte hand i hand med produktionen. När jag skrev melodierna och ackorden 
använde jag mig av mina mjukvarusyntar i Logic. Därför var det enkelt att, via bara ett 
knapptryck, också spela in varje ljudande steg i processen. Vid mitt första ljudande session 
hamnade jag i totalt flow och blev inspirerad att bygga ut prodden med fler midi-instrument, 
effekter och rytmer på direkten. Det hela resulterade i att jag vid slutet av dagen skrivit klart 
låten fram till och med bryggan samt att jag dessutom hade en stark produktion hela vägen.  

Låten var färdigkomponerad efter att momentet pågått i ca 14 h. Dock kändes låten inte färdig 
eftersom jag vid det här laget svarvat en målbild för hur hela produktionen och slutresultatet 
skulle kunna låta.   

Tidsåtgång att skriva färdigt låten: 14 h 
Tidsåtgång fram till mix:  39 h 





Bilaga 3 - loggbok för moment 3 (strukturerat arbetssätt) 
         Session 1, 16 februari (4h) 
Analys och mindmap 
Virpi Pahkinens The Great Surrender (00.45-02.52) 

Bild 1. Mindmap 

Gestaltningen är väldigt grafisk. Dansaren är klädd i svarta tyger och dansar mot en vit 
bakgrund. Mestadels filmas allt uppifrån. Det är en kraftfull kärna i rörelsen och en skir, 
svävande känsla längst ut från kroppen. Dansaren är ständigt i en snurrande rörelse som gör 
att tyget faller och susar genom luften, skirt mot den vita bakgrunden, samtidigt som 
dansarens kropp, utgångspunkten för rörelsen, har hög densitet i det svarta tyget. Koreografin 
är filmad i slow-motion vilket ökar känslan av att något faller, svävar, söker, vädjar, kämpar. 
Dansaren har även ett skiftande silketyg över sitt ansikte vilket ger mig en känsla av att hon 
försöker bli fri, få luft.  

Koreografin bygger på samma sorts rörelser men i olika perspektiv, filmat från olika vinklar, 
och i olika tempon. Jag räknar de olika ”perspektiv-delarna” till antalet 6. I övergångarna 
mellan klippen krockar de svarta tygerna och kropparna in i varandra och sätter an ny energi i 
rörelserna. Detta får mig att tänka på vågor som krockar med varandra, som när en våg sveper 
ut till havs igen och krockar med nästkommande våg som är påväg in. I det näst sista klippet 



kommer dansaren loss ur tyget hon haft för ansiktet. Det känns som en befrielse. Detta gör 
också att jag starkt kopplar ihop rörelserna med instängdhet, mörka hav, vågor och vågtunnlar.  
Jag tolkar koreografin som en kamp för sin egen åsikt, sitt eget liv, sin egen lycka. Jag 
upplever att dansaren går ner till havet och plötsligt, utan att hon förstår varför eller hur, 
slungas hon mellan vågorna och kämpar för sitt liv. Detta är en stark metafor för hur det kan 
kännas i en destruktiv relation där man känner sig kvävd, förvirrad och som ett rö för vinden. 
Kampen handlar om att hitta sig själv i alla känslor och att våga slåss för att ta återta 
kontrollen om sig själv, sitt liv och bli fri - att få karusellen att stanna, få ro, uppleva harmoni 
och vara här och nu i sig själv. Dansaren klarar det. Hon är slut, adrenalinstinn och omtumlad 
efter kampen men det är dags att äntligen andas ut och titta mot horisonten. 

Del 1: Perspektiv uppifrån. Rörelsen hämtas nedifrån och går in i en snurr. Svart tyg som 
spinner i slow-motion. 

Del 2: Perspektiv från sidan. Rörelsen är fortfarande i en snurr. Hon har ingen kontroll. 
Armarna sträcks ut och bröstet öppnas upp. Rörelsen går in i slowmotion och kvinnan är helt i 
rörelsens makt. Hon bara följer med. 

Del 3: Startar med en riktig närbild med bara svart i bild. Vi förstår sedan att det är böljande, 
massivt tyg. Den snurrande rörelsen stoppas upp. 

Del 4: Det svarta tyget drar sig undan till höger i bild. Som ett aggressivt djur eller en storm 
som backar tillbaka. Från vänster kommer ett spinnande tyg in över den vita bakgrunden som 
växt fram. Tyget vänder i luften och nu blir hela skärma vit för ett tag. Snart kommer ett 
transparent, svart tyg svävande, uppifrån, genom luften. 

Del 5: Perspektiv från sidan. Inga snurrande rörelser. Kvinnan kastar av sig tyget som hon 
haft över huvudet och kroppen i en ”baywatch flip”. Hon blottar halsen mot himlen som i att 
hon äntligen får luft. Därefter kastar hon iväg tyget med kraft. Det spinner genom luften. 
Dansaren försvinner i tygets böljningar. 

Del 6: Närbild på dansares händer som växer upp, likt ett träd. Närbild, framifrån. Hennes 
händer är krampaktiga, som att de kämpat och har tagit henne igenom något jobbigt och svårt. 
Klippet avslutas med att hon för händerna förbi ansiktet som i att försäkra att inget är vägen 
längre, hon andas, ser upp mot skyn. 

Arbetsbeskrivning 

1. Först skall jag samla 15 karaktäristiska ord från min analys och mindmap som är 
övergripande för de känslor och de tankar jag fått från koreografin. Dessa ord får följa 
med i bakhuvudet inför nästa punkt. 

2. Eftersom jag uppfattar 6 olika rörelsedelar i koreografin vill jag översätta dessa 6 delar till 
6 textdelar. I slutänden skall dessa delarna smälta ihop till en text och föra historien 
framåt. Delarna skall i kronologisk ordning bli: vers1, pre-c1, refräng, vers2, pre-c2, 
brygga. Refrängen kommer återanvändas. Varje del skall ha en egen utveckling, vinkel, 
händelse, tanke eller vändpunkt som är relaterad till koreografin. För varje del, i 
kronologisk ordning, skall jag titta på koreografin igen och skriva ner 5 meningar. Dessa 



meningar skall på ett tydligt sätt beskriva mina associationer till koreografins berättelse. 
Därefter skall jag skriva fritt kring dessa meningar i 2*5 minuter. Renskriv och samla 
textmaterialet. Detta upprepas per del.  

3. Skriv om, där det behövs, för att få delarna att gå i varandra. Om det behövs, byt ut vissa 
ord för att få en representation av de 15 karaktäristiska orden. 

4. Därefter går jag vidare och skapar melodi för varje del separat. Jag skall börja 
melodiskapandet genom att nynna medan jag ser på koreografin. När jag börjar hitta en 
melodisk idé får jag lyfta in texten. Alla melodidelar skapas acapella. Delarna skall vara 
mellan 8-16 takter, alltså inte skrivas i synk med koreografin.  

5. När min topline är klar är det dags att sätta ackord till låten. Bryggan skall ha en dur-
känsla.  

6. När text, melodi och ackord är klara är det dags att spela in sång och ackord-instrument.  

7. Utefter den enkla inspelningen byggs en produktion. Produktionen skall spegla de olika 
rörelsedelarna. Varje del får en egen refernslåt men produktionen skall givetvis hållas 
samman genom instrumenteringen.  
 
Del 1: Perspektiv uppifrån översätts till att leka med low/high filter. Rytmen skall vara 
svävande för att spegla slow-motion-filmningen. Referens: Sam Smith, Promises.  
 
Del 2: Basen kommer in som den mörka siluetten i bilden gör. Rytmen blir mer rak, på 
varje slag. Referens: Pink Floyd, Great Gig in the Sky.  
 
Del 3: Böljorna i tyget som vecklas ut översätts till att väcka ut produktionen och bredda. 
Själva motivet får mig att tänka på ett James Bond intro. In med stråk. Referens: Adele, 
Skyfall.  
 
Del 4: Tillbaka på vers. Återanvänd referensen. Nu är det dock inget uppifrån perspektiv 
och inga filter. Början av produktionen blir som ett breakdown i och med att den intensiva 
svarta färgen försvinner från bild. Avslutas med ännu tydligare svävande känsla än del 1.  
 
Del 5: Pre c, refers återanvänds från del 2. Stilla kameravinkel och viktigt 
berättarfunktion - frigörelsen - vill jag betona med att göra pre c något stabilare och 
tydligare denna gång. Less is more. Mer rytmisk än melodisk. Inga svepande 
soloinstrument. Stort brussvep in till nästa del representerar det fladdrande, hårt kastade 
tyget.  
 
Del 6: Bryggan skall hållas enkel och naken för att representera  hennes bleka hud och 
ögonen som gått igenom något hårt. Tempot/rytmen, skall skifta mellan helt och dubbelt 
för att representera de olika hastigheterna i bild. Referens: Scorpions, Eye of the storm. 



Arbetets gång 

1. 15 karaktäristiska ord: 

2. Del 1 
 5 associativa meningar: 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

När himlen blir mörk, de tunga regnmolnen hopar sig, då finns det ingenting kvar att sätta 
emot. Regnet kommer och vinden tar tag i min kropp.  

When the sky is dark and waiting, choking the rain in it’s breath. Then I know there’s nothing 
left to say. The storm’s arriving weather I want it to or not.  

I don’t know the difference sometimes, what is love and what is crazy? I seeking answers, 
longing for harmony by the sea, but when I get there the waves are high. 

The dark clouds are gathering. What’s the difference between passion and insanity. Is it an 
issue of passion or insanity? 

 Fritt skrivande 2 (5 min): 

It seems it was yesterday, I was young and life was flying. You woke up one morning and did 
whatever you wanted to do. Now I’m stuck here with you. What happened? I can’t tell. The 
windows closed and the door is looked, the key you threw away. I’m choking instead of 
flying. But it’s still me. I’m longing for release, where can that be? Searching for answers but 
everything is turning. Can’t see straight, the world is falling.  

I’m standing here. I don’t really understand. When did my world begin to spin?  
I thought I was sure, thought I was strong. No one could make me tumble and fall.  
But here I am. Drifting through space. Riding the storm out the ocean tonight.  

Floating. Like I’m dead. I feel the water. 

Ocean 
Floating 
Control 
Breathe 
Storm 

Skin 
Turn 
Tumble 
Wave 
Tussle 

Drowning 
Perspective 
Peace 
Comformable 
Surging 

1. Jag dras med utan en tanke. 
2. Det finns inget att sätta mot en storm. 
3. Det är svårt att finna gränsen mellan passion och galenskap. 
4. Jag sveps iväg. 
5. Allt förvandlas så snabbt, som att en fågel öppnar sina vingar och kan flyga.



 Textsammanfattning: 

My life is driftin’. 
I just wish that it wouldn’t be this hard. 
My soul is whispering, 
while the tempest is screaming to loud. 

Seeking for answers.  
Are they issues of insanity or love? 
Don’t know the difference, 
but at the ocean the waves’re rolling high. 

 Del 2 
 5 associativa meningar: 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

You’re breathing my air, nothing left for me.  
You put your baby in the corner, I am falling free. 
Once you swept me off my feet, now I’m falling apart. 
I don’t have a clue when the the destructive started. 

I’m not your priority anymore. Our love is on the floor. 

You want to hold me, I’d say you hold me down. 
You say I’m wineing, I say what’s on my mind. 

Fritt skrivande 2 (5 min) 

I’m falling. Through silence.  
Why aren’t you saying anything? 
You ignore my feeling. Yu want me to go with the things you say is right. 
Do you care? 

All the time, we fight and cry.  I wonder why? 
You need to be in control, trying to roll. I wonder when it’s my time? 
I need to express these feelings inside. But you’re mocking me. Holding me down. 
I’m choking. But at the same time I want to stay inside your world. You got me. So close. 
Alone. With no-one but you by my side or in my mind.  

You are letting me down. Putting your baby in a corner.  

1. Knocking me out, turning me down. 
2. Sweep me of my feet, make me fall apart 
3. You take all the air in the room, nothing left for me 
4. You put your baby in the corner 
5. I’m free falling 



 Textsammanfattning: 

You are breathing all the air, nothing left for me.  
You once swept me off my feet, now I am falling free.  
Putting baby in the corner, I’m playing the part.  
Can’t you see I’m sinking? 

Del 3 
 5 associativa meningar: 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

The walls are caving in. 
I’m stuck. 
I’m drowning. 
I can hear the waves break just above. 
I’m stuck in a stream.  
Who will such for me? 
I tumble and tuss. 
I did it for us.  
Let’s change the perspective to mine. 
My sanity is on a thin line.  
Nothing left to discuss. 

 Fritt skrivande 2 (5 min): 

Sinking into the deep. My body is rocking in the breeze. 
Dark clouds are gathering. But I will ride the storm out the ocean tonight. 
The rain gathers, heavy clouds. I’ll be fighting for air. 
I hear one drip drop, it increasing now.  
I follow when this ashes fall. 
The silence in the deep. The calmness that I need.  
Wont fight. Will fight. What is what? What is not?  
The wind 

 Textsammanfattning: 

Dark clouds are gathering 
The waves are increasing 

1. It’s all dark but it’s surging 
2. I’m drowning 
3. Stuck in the middle 
4. Let’s move the perspective to mine 
5. The walls are caving in



Backwash just dragged me in 
There is no easing 
Light house, please guide me home 
I’m lost in the moment 
Backwash has dragged me in 
But I’m still breathin’ 

 Del 4 
 5 associativa meningar: 

         Session 2, 17 februari, (1) 
Jag hade lite svårt för att sätta igång idag. Jag undvek uppgiften och ville inte sätta igång 
klockan. Kanske var helt enkelt inte metoden den mest stimulerande. Problemen började lite i 
och med del 3 när jag insåg att det skulle bli en refräng av texten. Det blev mycket att hålla i 
huvudet med de 15 karaktäristiska orden och att skapa 5 meningar på ämnet och att skriva 
fritt (på ett språk som inte är mitt modersmål) och sedan försöka skapa en rödtråd utan att 
egentligen ta hänsyn till det nu. Det blev en del press på saker som skulle falla samman som 
gjorde det hela lite jobbigt.  

Reflektion: Det finns inte bara fenomenet ”att jobba med struktur”. Det finns olika bra 
strukturer för olika personer utifrån tycke och smak. Metodik är en samling av metoder som 
varje person kan bygga som en vill. Tanken på att metodik skulle hindra mig i mitt kreativa 
arbete har således mest att göra med om det är en metodik som passar mig eller inte. Att göra 
en strukturerad studie om att inte använda struktur är i sig ganska motsägelsefullt. Att inte 
använda en tydlig metod mellan varven kan ju i sig bli just min metod. 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

The storm ebbs out, but I’m still affected. 
My thoughts are wild, I’m like a feather. 
Floating through the sky, following every wind. 
Where will I go now? 

My new percetion of it all is hurtful. I can’t stand straight. How high is the sky? 
 When will I rise again after this.  
The way I must walk isn-t straight, neither broad. 
But my heart is beating, even if it’s low. 

1. The storm ebbs out 
2. Will it come back? 
3. I’m as a feather, swanning in the wind, looking for a destiny 
4. I’m growing stronger, I have to live fully again 
5. The perception of the situation is hurtful



 Fritt skrivande 2 (5 min) 

The destiny that’s mine, where do I find it? 
I never knew, that this would be, like a light from the sky 
But it came, like a lightning from a dark sky. 
That’s no surprise, we fell apart. 
I couldn-couldn’t-t have known from the start.  
You were the frames of my heart. 

A still breeze, will touch my bones. The surf is calm, there’s not a trace. 
Of wilderness and infection. 
I feel your affection. 
I can’t keep the pace with your affection. 

 Textsammanfattning: 

Perception is hurtful 
Like a feather I float through the sky 
Darkness will backdown’. 
It ebbs out as I go with the tide. 

 Del 5 
 5 associativa meningar: 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

I’m striving for the sun, breaking the surface. Bubbles run over my cheecks.  
I break the surface, gasping for air.  
Is this what I missed out of, rising out of dirt and mud. 
Throwing it all, leave it all behind. I’m done, I finished this void.  
Hard work, and I’m through. Getting over you.  
I’m strolling a new way. Neither straight or broad.  
But now, it’s my time to roll. 
I’m decidin my way, I can laugh at my jokes. 
I can leave if I don’t feel that joy. 
Letting go of the history, looking forward. But I’m still healing. 
Resting after riding the storm. The eye of the storm is no longer known. 
I’m leaving happy, with the head wearing high 

1. I’m throwing myself out into the unknown 
2. Gasping for air 
3. Suddenly I’m free, throwing out the garbage 
4. I’m rinsing off all the dirt and mud 
5. Breaking the surface



         Session 3 18 februari (1 h) 
Idag gick jag in i mitt session med inställningen att inte tänka och känna efter så mycket 
huruvida jag var inspirerad eller inte. Jag bara gjorde det, som att rensa tandsten. Jag inser 
att den liknelsen i sig kanske innebär att jag inte var jätteinspirerad. 5 minuters perioderna 
för det fria skrivandet var för långt för att hålla ner materialet i mängd. Jag började då 
använda tiden till att även söka upp ord som jag inte visste på engelska. Då kände jag mig 
mer inspirerad och materialet blev mer lagt i mängd och dessutom mer lättarbetat. Jag kan 
inte helt sätta fingret på varför jag kände att just det här text-momentet skavde lite i min 
rastlöshet. Dock såg jag alltså bort från känslan och lyckades slutföra uppgiften på under en 
timme.  

 Fritt skrivande 2 (5 min) 

I want to break the surface. I need the gasp for air. I need new horizon. I need to be free. 
I’m done being your doll. Done being your life buoy. I’m done cleaning up and done to be the 
diplomatic voice. I’m done covering for you, done representing you.  
I want to catch the surf, feel the careful breeze. I’m tired of looking for savers and life buoys 
and all I could need.  
I want to break free, surf  calm breezes. 
I want to go to unknown places. 
I want to be safe. I’m looking for ways. 
But constantly I need to look over my shoulder. Keep my head low. Saving my words. 

 Textsammanfattning 

Gonna break the surface soon, need to gasp for air. 
You once swept me off my feet, now the ending’s near. 
Putting baby in the corner, I’ve played the part. 
Can’t you see? 

 Del 6 
 5 associativa meningar: 

 Fritt skrivande 1 (5 min): 

From down to up, my head is rising. I made it happen. 
I beated the chaos in my head, the different voices that you put there.  
Horizon is still, a careful breeze.  
The only thing present is quiet seas. 

1. Growing up 
2. Falling down 
3. Keeping focused 
4. I made it happen 
5. I’ll keep breating, I’m free to do so



 Fritt skrivande 2 (5 min) 

I’m growing up, sometimes falling down.  
But I’m committed to keep my life as mine 
I’m breathing, I’m free to do so. 
I’m keeping, focus on the future. 

No more heavy seas.  
I’m growing. Sometimes falling. 
But focus will calm all heavy seas. 
I’m breathing, that’s my ease. 
Moving on, through heavy seas. 
I’m throwing, bad things  
To jettison 

 Textsammanfattning 

I’m growing. Sometimes falling. 
I’m breathing, that’s my ease. 
Moving on, through heavy seas. 
Jettison all bad things 

        Session 4, 18 februari, (3,5 h) 
Det var så mysigt att få spela piano idag. Skönt att bara behöva fokusera på ackord och 
avvisa tankar som att jag kanske skulle ändra melodierna. De var klara. Och så var 
arbetsstrukturen. Nu är jag alltså klar med låten. Nu ska den bara spelas in och produceras. 
Bara.  

Jag jobbade målinriktat. Jag hade ingen jätteinspiration, men inte heller avsaknad av den. 
Den var medium. I efterhand känner jag mig nöjd och blir desto mer inspirerad att komma 
igång med produktionen. Kan det vara så att jag bara vill lira?  

        Session 5, 20 februari, (12 h) 
Idag har jag varit i studion och spelat in akustiskt piano och sång. Det har verkligen tagit 
hela dagen. Marcus hjälpte mig att vara tekniker under pianoinspelningen vilket underlättade 
enormt. Det var smidigt att ha någon som ledde inspelningen och det blev lättare att fokusera 
på en låtdel i taget. Han pushade också för att jag skulle klippa färdigt pianot innan jag 
började lägga sång vilket var en bra strategi. Jag dras lätt med och vill bara producera och 
spela in vilket gör att jag sedan har så himla många tracks att handskas med.  

Jag har svårt att beskriva känslan som jag haft under dagen. Jag har fått mycket gjort och 
varit fokuserad. Samtidigt känner jag att jag inte kommit så långt. Kanske för att jag tog tid 
att spela in riktigt piano. Kanske för att jag känner mig lite stressad och behöver bli klar med 
inspelningarna. Det kan också vara att dig bara var en bock som skulle ”bockas av”. 
Processen är väldigt strukturerad och styrd och idag skulle jag egentligen bara spela in 
tracks som redan var skapade och bestämda. Det var inte plats för någon direkt kreativitet, 



snarare bara glädjen att få uttrycka sig på sina instrument. Sången spelade jag in själv, 
senare på kvällen, och det blev som vanligt en massa tagningar, i stora loopar, som skall 
compas idag. 

          

BACKWASH 

Dm C/D Bb Gm 

Vers 1 
My life is driftin’. 
I just wish that it wouldn’t be this 
hard. 
My soul is whispering, 
while the tempest is screaming to 
loud. 

Dm  Bb Gm 
Dm C/D Bb/F G       Gm 

Seeking for answers.  
Are they issues of insanity or love? 
Don’t know the difference, 
at the ocean the waves’re rolling 
high. 

Dm C/D Bb/G Gm/Bb 
Dm C/D Bb/G G 

Pre C 
You are breathing all the air, nothing 
left for me.  
You once swept me off my feet, now 
I am falling free.  
Your baby’s in the corner, acting the 
part.  
Can’t you see I’m sinking? 

Dsus4   Am 
Dm   Eb 

Refräng 
Dark clouds are gathering 
Waves are increasing 
Backwash just dragged me in 
There is no easing 

Dm Bb Csus C/A 
Dm  Bb Csus C/A 

Light house, please guide me home 
I’m lost in the moment 
Backwash has dragged me in 
But I’m still breathin’ 

Dm Bb G Gsus 
Dm Bb Csus Db° 

Dm C/D Bb Gm 

Vers 2 
Trapped in a circle. 
I ebb out and just go with the tide. 
Perception is hurtful 
Like a feather I float through the sky 

Dm C/D Bb/G Gm/Bb 
Dm C/D Bb/G G 

Pre C 
Gonna break the surface soon, need 
to gasp for air. 
You once swept me off my feet, now 
the ending’s near. 
Your baby’s in the corner, acting the 
part. 
Can’t you see I’m sinking? 

Dsus4   Am 
Dm   Eb 

Refräng 
Dark clouds are gathering 
The waves are increasing 
Backwash just dragged me in 
There is no easing 

Dm Bb Csus C/A 
Dm  Bb Csus C/A 

Light house, please guide me home 
I’m lost in the moment 
Backwash has dragged me in 
But I’m still breathin’ 

Dm Bb G Gsus 
Dm Bb Csus Db° 

Brygga 
I’m growing. Sometimes falling. 
I’m breathing, that’s my ease. 
Moving on, through heavy seas. 
Jettison all bad things 

C Am Gbm7 
Gbm Eb 

Refräng 
Dark clouds are gathering 
The waves are increasing 
Backwash just dragged me in 
There is no easing 

Dm Bb Csus C/A 
Dm  Bb Csus C/A 

Light house, please guide me home 
I’m lost in the moment 
Backwash has dragged me in 
But I’m still breathin’ 

Dm Bb G Gsus 
Dm Bb Csus Db° 

Dm Bb Csus C/A 
Dm G Bb Bb/A 
Dmadd2



Bilaga 4 - loggbok för moment 4 (ostrukturerat arbetssätt) 
Våroffer av Stravinsky 

Session 1 (1 h) 25 februari          
  
Innan jag öppnade momentets urval av inspirationsmoment kände jag mig smått peppad på 
grund av den stress om börjat smyga sig på angående detta examensarbete. Dock fick 
koreografierna mig på andra tankar. Samtliga var, i sitt rörelsemönster, väldigt tydliga 
rytmiskt och jag kände direkt att jag blev inspirerad och taggad av detta. Jag har valt att arbeta 
med koreografin till Stravinskys våroffer. Den aktuella delen sträcker sig mellan 3.40-4.40 (se 
youtubelänk).  

Det första jag la märke till var att det fanns en tydlig rytm i dansarnas kroppar. Jag kunde 
liksom räkna takterna i deras bounce. Och det var exakt vad jag därför valde att göra. Jag 
använde direkt min DAW. Först programmerade jag ett beat utifrån deras grundbounce. 
Därifrån gick jag vidare till att lägga in percussiva detaljer för att representera två specifika 
dansare, de två första soloinsatserna i klippet. Detta gjorde jag genom att följa dansarnas 
rörelser och räkna deras rörelsemönster i rytmiserade åttor , något som är basis inom 54

dansvärlden. Denna metod fungerade som en transkribering från rörelse till rytm. Vidare 
programmerade jag dessa rytmer i min produktion i from av slagverksljud. 

En teknikalitet som var väldigt frustrerande var att behöva växla mellan youtube fönstret och 
logic.  Detta tog fokus och energi vilket gjorde att jag inte hamnade i något flow. 
Transkriberingen blev den kreativa lösningen på problemet. När jag väl kommit på detta gick 
beatprogrammeringen undan och jag behövde inte längre byta mellan fönstren. 

Session 2 (1 h) 25 februari 
Jag tog med mitt beat och gick till Anton Wernebäck som lovat mig att hjälpa till att 
experimentera och spela lite gitarr. Jag visste egentligen bara att jag ville ha gitarr, resten ville 
jag utforska när vi väl sågs. Jag bad Anton att spela en ackordrunda på två ackord i en funkig 
rytm. Vi testade några olika ackord tills jag kände att vi hittat de två som klingade fint i min 
kropp och själ. Det kändes oerhört härligt att Anton var helt öppen för mina idéer och inte 
hade några invändningar eller ifrågasättanden. Det gjorde att det skapades en jättehärlig 
energi och kreativitet i rummet. Vi loopade åtta takter i min DAW och spelade in ackorden. 
Därefter upprepade vi proceduren med snabbare ackordbyten, med fyra nya ackord som jag 
tilltalades av samt en fallande ackordrörelse. Hemma hos Anton stod även ett sliderör. Vi 
experimenterade med det för att hitta roliga och konstiga ljud. Utan att lägga någon vikt eller 
värdering i de konstiga ljud som blev spelade vi snabbt in. Jag gav instruktioner till vilka 
toner Anton skulle försöka slidea och i vilken ungefärlig hastighet. Mitt i detta fantastiska 
nöjesfält av kreativitet och flow började Anton spela något melodiskt och jag fick direkt en 
folklig melodi i huvudet. Jag sjöng före och Anton spelade efter. Vi spelade in melodin och 
därefter även en tillhörande tersstämma. Jag frågade om det fanns fler roliga ljud på gitarren 
och Anton gav som förslag att spela in ljudet från strängarna uppe vid stämskruvarna. Hela 
detta session var fantastiskt kul och resulterade i massvis med kul och spännande åttatakters 

 En åtta är det samma som 2 stycket 4/4 takter. Inom dans är det lättare att räkna åttor för att få 54

längre rerelsefraser.



loopar. Det kreativa, spontana, utforskande och prestigelösa session vi haft gjorde att jag 
kände mig trygg, lättsam, glad, kreativ och produktiv. Det besvarade ja-sägandet bidrog till en 
upplevelse av kreativt flow, eufori, glädje och produktiva, musikaliska experimentet. 

Session 3 (0,25 h) 25 februari 
Jag och Erik Persson gick ut i natten för att spela in lite roliga ljud. Det resulterade i en 
gallergrind, en vattenpöl och en distad snöboll. Det ska bli spännande att se vad detta kan 
tillföra kompositionen. Lekfullheten bidrar just nu till mycket inspiration och kreativitet. Det 
var också väldigt skönt att komma ut ur studion och lägenheten och skapa på en annan plats 
än vanligt. Jag upplever också mötena under dagen har stimulerat mig och bidragit till en 
härlig energi i låtskrivningsmomentet. Det har också varit väldigt skönt att dagens sessions 
varit så pass korta. Jag har haft tid att gå ut i solen, äta och samla ny energi mellan mina 
sessions på härligt sätt. 
Kreativiteten och inspirationen har ökat under dagen. Jag börjar bli nyfiken på vad detta ska 
bli för låt. 

Session 4 (1,5 h) 26 februari 
Idag har jag klippt och flyttat runt de loopar som Anton hjälpte mig spela in igår. Jag har 
försökt att hålla farten uppe, inte fundera så mycket utan bara göra och nå ett resultat. Det tog 
ca en timme att flytta runt och rigga iordning en låtstrukur som fungerar. Jag måste få säga att 
det låter riktigt fräckt med de loopbaserade gitarrerna och jag är grymt taggad på att höra vart 
det här tar vägen. Den sista halvtimmen spelade jag in en sångmelodi på la-la-la-språket. 
Redan igår improviserade jag en vända till en loop men jag kände att det skulle gå snabbast att 
bara hoppa in i studion och göra det igen, dagens känsloliv till ära. På halvtimmen hann jag få 
ihop hela låtens melodi. Jag tog inspiration från gitarrmelodin som vi spelade in igår, både för 
att underlätta för mig själv inspirationsmässig men också för att få ett tydligare tema i låten. 
Det känns härligt att hålla uppe farten. Det ger ett driv i mig och motverkar situationen att 
fastna i detaljer och pill. Det känns också som att farten har blivit lite av en målsättning i sig, 
något att fokusera på. Typ; just det, släpp detta, jag ska hålla farten uppe. Att lyckas med 
detta har i sig varit väldigt tillfredställande. Det var också oerhört tillfredställande att jag 
bestämt tid för nästa session precis vid den tid som jag kunde anse mig färdig med detta, med 
låtstruktur och melodi. 

Session 5 (2,5 h) 26 februari 
Jag hade bestämt med Erik Persson att han skulle komma till studion och hjälpa mig klockan 
10.30. Vi hade dock inte bestämt med vad. Det skulle vi se på plats. När vi nu väl sågs i 
studion kände jag; virvelvisp. Och virvelvisp blev det. Eftersom jag precis innan detta session 
gjort färdigt låtens form kändes det som att truminspelning var helt rätt. Erik är lite av en 
hobbytrummis som mestadels spelat och lyssnat på rock, därtill aldrig spelat med vispar. Jag 
kände dock aldrig någon tvekan över huruvida vi skulle testa en truminspelning. Jag visste att 
jag själv inte hade kunskapen att spela visp, hi-hat och fills samtidigt. Jag riggade upp en lo-fi 
rigg på trummorna och från kontrollrummet instruerade jag och coachade Erik i vilka rytmer, 
pukor och cymbaler han skulle testa. Jag märkte att Erik tyckte att trumutmaningen var kul 
och det gjorde att jag vågade fortsätta pusha honom med nya idéer trots att det fanns vissa 
begränsningar i det tekniska utövandet.  



Resultatet blev riktigt bra. Dessutom har jag alltså lyckats spontaninspela trummor. Detta gav 
låten ett helt nytt element. Mitt flow var bra. Den kreativa biten låg i att föreställa mig hur jag 
ville att trummorna skulle låta. Den riktiga utmaningen låg främst psykologiskt, att balansera 
Eriks trumkunskaper med de krav jag kunde ställde på honom i kombination med mina egna 
begränsade kunskaper i instrumentet. Jag ansåg balanseringen som en förutsättning för att vårt 
samarbete skulle fortsätta rulla på smidigt. Jag ville att han skulle få rimliga uppgifter utifrån 
sina förutsättningar och så genom fortsätta känna sig taggad. 

Session 6 (0,5 h) 27 februari 
Idag ville jag spela in bas och eftersom jag är lite halvdan på bas mötte jag upp Erik Persson 
som var taggad på att hjälpa till mer efter gårdagens session. Jag riggade upp och skulle 
därefter coacha Erik att spela som jag tänkte. Jag hade en relativt tydlig bild i mitt huvud hur 
jag ville att det skulle låta och ville egentligen själv testa dessa olika alternativen på egen 
hand. Tyvärr ville jag såklart vara snäll och inte bara säga; du jag har ångrat mig, du får inte 
spela bas, du kan gå hem.  Dock hade det ju varit det snabbaste, snällaste för mig kreativitet 
osv. Erik hörde inte alls samma bastoner som mig och när jag påpekade vilka toner jag ville 
ha var han inte uppmärksam och inte heller tillräckligt skillad för att göra basen rättvisa. 
Mellan försöken att banda började han spela slapbas likt Happyfeet som alltid steppar. Mitt 
kaffesug gick sprängde mätaren, energin föll i golvet och min inspiration svävade ut genom 
fönstret. Dessutom blev jag sur och kände mig som en taskig person. Tillslut så sa jag att jag 
ville spela själv och när jag äntligen fick basen i mina händer visade det sig att 
ensemblerummet jag valt var bokat. Vilken tur. Detta session behövde verkligen avslutas illa 
kvickt.  
Att känna att jag själv behärskade basen bättre än Erik, utan att riktigt få tillgång till den eller 
kreativt utrymme blev kreativ tortyr. Detta session kom att handla om Erik snarare än mitt 
kreativa arbete och det var helt rätt att avsluta detta session. Jag inser att en person som 
hanterar ett instrument, i detta fall bas, sämre än vad jag själv gör endast blir en belastning för 
det kreativa arbetet. Kreativiteten, i sitt eget väsen, behöver få utrymme. Jag upplever att 
kreativiteten alltid färgas av sina mellanhänder. En mellanhand som inte kan bidra med 
instrumental expertis i större utsträckning än jag själv blir således endast en belasting och 
vidare en motarbetade för kreativiteten. Vad gäller flow gick detta från förhoppningsfullt till 
kuvat till noll under detta session.  

Session 7 (45 min) 28 februari 
Idag gick jag själv till ensemblerummet för att på egen hand på spela bas, utforska bastonerna 
och spela in. I början tvivlade jag på min tekniska färdighet men insåg snart att jag är rätt bra 
på bas. Jag spelade in sektioner av låten och hade på 45 minuter lyckats spela in en bra 
basgång som jag kände fungerade. När jag lyssnade på inspelningen senare på dagen hade 
min upplevelse av resultatet gått från fungerande till väldigt bra. Min inspiration och mitt 
flow behövde helt enkelt sättas i rullning igen efter gårdagens motgångar.  

Det var väldigt härligt att själv få spela bas, att känna tonerna komma direkt från mig, att 
slippa förklara allt och själv uttrycka det på instrumentet. Återigen upplevde jag hur den 
fysiska utövandet av att skapa musik stimulerade min inspiration, produktivitet, mitt flow och 



humör. Det var också skönt att jag lyckades ordna den inspelning så pass snabbt. Återigen har 
farten gjort att energin i låtskrivarmomentet ökar. 

Session 8 (0,5h) 28 februari 
Jag hade fortfarande kvar en lånad altfiol i min ägo. Jag älskar instrumentets klang och ville 
testa att improvisera lite material till låten. Jag satte igång en loop och gick in i studion. Det 
var svårt att improvisera på ett instrument som jag inte helt behärskar men istället för att lägga 
fokus på det lutade jag mig tillbaka på det faktum att jag hittills lyckats klippa och kista ihop 
en hel låt. Det gjorde att jag bara kunde leka runt med lite olika riff. Då jag skulle iväg på ett 
möte hade jag inte tid att fastna i detta steg och när min klocka ringde avslutade jag detta 
session. Jag kände mig produktiv men med ett visst öppet slut eftersom jag lämnade looparna 
ohörda vid slutet av mitt session. 

Session 9 (1h) 28 februari 
Jag har lyssnat igenom looparna med altfiol och börjat kippa och klistra lite smått. Jag har 
verkligen spelat lite halvsurt men jag försöker att hålla fokus borta därifrån. Låten låter 
svängig. Fortsätt klippa. Jag har nu hittat en kul struktur som kan fungera som utfyllnad och 
lämnar därför altfiolerna därhän så länge.   

Session 10 (4h) 10 mars 
Idag hade jag som mål att sjunga in sångmelodin med text. Först riggade jag upp en mick och 
gick helt sonika in i studion. När första tagningen började rulla kände jag bara; nej, det här är 
jag inte sugen på idag. Jag gick därför tillbaka till kontrollrummet och klickade fram 
youtubevideon med koreografin. Sedan jag skapat mitt beat har jag släppt koreografin. Nu var 
jag alltså tillbaka. Jag frågade mig; vad uttrycker dessa dansare? Jag tolkade deras 
kroppsspråk som ren och skär åtrå, lust och hängivelse inför något som var större än de själva. 
Jag började skriva en spontan text: 

More, I want more 
This hunger burns, lost for words 

Pour over me, 
The sweetest spell you can tell 

Jag gillade ordet pour och bestämde mig för att söka upp fler ord som lät som pour och more 
via rhymezone.com. Jag hittade ordet born men inte mycket mer. Ett passande ord som jag 
kom att tänka på var istället lost vilket jag också gillade klangen av. Snabbt skrev jag ner en 
text som matchade melodin: 

Lost in your thoughts 
Way into this desire 

More, I want more 
This hunger burns, lost for words 

http://rhymezone.com


Pour over me 
The sweetest spell you know 

Born to be free 
But capture me, I’ll leave it be 

Därefter gick jag rakt in i studion och spelade in detta, första versen. Eftersom versen är så 
pass klangmässigt låg bestämde jag mig för att gå vidare till vers 2 direkt, när jag ändå vant 
mig i det röstläget. Spontant kände jag för att göra det enkelt för mig genom att upprepa vers 
1 men kom sedan på att jag istället kunde ta ord från första versen men sätta ihop de på nya 
sätt. De understrukna orden nedan påvisar de upprepade orden. Jag sökte också på near 
rhymes, återigen på rhymezone.com, för ordet more. Där hittade jag ordet pound. På fem 
minuter skrev jag ihop detta: 

Lost in desire 
This lust has made me crawl 

Pound, oh my heart 
What did love make me do? 

Efter att ha spelat in vers 2 fick jag en idé om att låta den svävande refrängmelodin få vara 
hyfsat orörd. Jag kom på att jag kunde låta första ordet vara yearning, följt av just 
längtansfulla toner. När jag nu ville skriva en text till PC visste jag alltså var jag skulle landa, 
i ordet yearning.  

Processen som följde flöt snabbt och smidigt, som ett sudoku med svårighetsgraden lätt. I 
stora drag gick mina tankar såhär:  

Eftersom jag vet var jag ska (yearning) är det lättast att börja bakifrån. Frasen ”all I do 
is..” passar perfekt med melodin i upptrappningen till refrängen. Taget. ”Should 
react”. Detta är något som jag hört personer säga angående destruktiva relationer; 
varför reagerar jag/hen inte? Taget. En annan sak jag också hört i de där samtalen är; 
jag/hen borde ju lämna min/sin partner. Textraden blev ”I know I should leave, should 
react”. Taget. Jag tycker också att ordet blurred är talande och fint, dessutom passar 
det jättebra i textsammanhanget. Taget. Så hur beskriver jag tydligt varför jag inte bara 
gör detta? ”Mind is elsewhere. I’m cursed, but I don’t care”.  Taget. 

I och med detta var texten klar, så gott som på refrängen som jag improviserade färdigt under 
tagningen i studion. Från att bara ha bestått av ordet yearning utökades den till att även bestå 
av ordet longing samt frasen ”that’s all I’m good for”. Textresultatet blev detta: 

Lost in your thoughts 
Way into this desire 

More, I want more 
This hunger burns, lost for words 

Pour over me 

http://rhymezone.com


The sweetest spell you know 

Born to be free 
But capture me, I’ll leave it be 

Mind is elsewhere 
I’m cursed, but I don’t care 

Blurred. All is blurred.  
I know I should leave, should react, 
But all I do is… 

Yearning… 
Yearing, longing… 
That’s all I’m good for. 

Lost in desire 
This lust has made me crawl 

Pound, oh my heart 
What did love make me do? 

Blurred. All is blurred.  
I know I should leave, should react, 
But all I do is… 

Yearning… 
Yearing, longing… 
Yearning… 
Yearning… 

Återigen har jag lyckats hålla tempot i processen uppe genom att inte värdera för 
mycket. Jag hade ett kreativt flöde och följt min första impulser. Varje låtdel fick text 
och därefter spelades den in med sång. Växlingen mellan dessa moment upplevde jag 
som en härlig fokusväxling. Genom att arbeta med en låtdel i taget har jag även fått en 
värdefull tillfredställelse varje gång jag blivit färdig. Jag har haft ett härligt flow 
genom detta session. Det enda som egentligen var en liten vägbula var att jag tyckte 
det var svårt att sjunga på ordet blurred och det krävdes några tagningar innan det satt. 
Dock gav detta också en tillfredställelse när proppen väl lossnade. Efter en snabb 
ihopklippning av delarna är numera låten att anse som klar. Jag kommer lägga någon 
timme till på att klippa in distade snöbollar, fixa till altfiolen och sedan mixa.  
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