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Abstrakt 
Det finns många definitioner av vad kreativitet är. En av de framstående forskarna på 
området är den amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Han lanserade på 
80-talet, begreppet flow; ett tillstånd beskrivet som ett upphöjt flöde med en euforisk 
upplevelse. Det mänskliga medvetandet skapar mening och ordning genom att sträva 
mot ett bestämt mål. Det handlar om ett mentalt tillstånd med en total närvaro i 
medvetandet. Ett tillstånd där medvetenheten om ”självet” försvinner. Den här 
undersökningen använder detta teoretiska perspektiv för att beskriva en process i 
musikskapande. 

Denna uppsats bygger på ett material som består av ett samtal mellan två deltagare i 
ett låtprojekt. Undersökningen vill visa hur ett samarbete går till mellan två låtskrivare i 
s k co-writing och dokumentera två människors samarbete i skapande av en låt. 
Låtskrivande är ett konstnärligt uttryck och handlar om att kommunicera ett budskap 
genom att kombinera en text med musik. Fördelarna med Co-writing är att de eventuella 
hinder som en ensam låtskrivare hamnar i undanröjs snabbare genom det kreativa 
samarbetet med en annan låtskrivare. Det ger nya intryck som ger nya perspektiv på 
skapandet.  

Den här undersökningens använder en metod som Vetenskapsrådet benämner 
konstnärlig forskning. Den inriktas på att medvetandegöra en konstnärlig praktik eller 
process. Det innebär att konstnären blir självobserverande av sitt eget konstnärliga 
utövande och beteende. Undersökningens metod är ett konstnärligt fältarbete där 
deltagarnas egna reflektioner och reaktioner över den inre och yttre skapandeprocessen 
undersöks och dokumenteras. 
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Tack 
Ett stort tack till min fru Mia Kurkiala som har ställt upp som informant och observatör 
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1. Inledning 
Det finns många definitioner av vad kreativitet är. I essäsamlingen Om kreativitet och 
flow (Ödman red. 1990) har Georg Klein sammanställt skrifter om begreppet kreativitet 
och flow av 27 olika författare med skilda bakgrunder allt från teknologer, psykologer, 
musiker till teaterregissörer. Alla har sin version och definition av begreppen. I förordet 
till samlingen avslutar Georg Klein med sin version som väl sammanfattar denna 
undersöknings teoretiska perspektiv.  

Kreativitet är att uppnå en balans med sig själv. Det är förmågan att fylla sitt liv 
med mening, trots vetskapen att det inte finns någon högre mening. Det är 
förmågan att bli glad utan yttre hjälpmedel (1990, s. 21) .  

En av de främsta forskarna inom området är den amerikanske psykologen Mihaly 
Csikszentmihalyi. Han lanserade på 80-talet begreppet flow; vilket kommer från hur de 
försökspersoner i Csikszentmihalyi’s studier beskriver ett tillstånd som ett upphöjt flöde 
med en euforisk upplevelse. I sitt förord till flow (Csikszentmihalyi 1999, s. 13) 
sammanfattar han flera års forskning om mänskliga upplevelser som glädje, lycka och 
skaparkraft med begreppet Den optimala upplevelsens psykologi Han menar att verklig 
och bestående lycka inte kan skapas av t ex makt och pengar, utan kan finnas inom oss 
själva. ”De människor som lär sig kontrollera inre upplevelser kommer att kunna 
påverka sin livskvalitet, vilket är så nära att bli lyckliga som vi kan komma.” (1999, s. 
16) En av många beskrivningar som författaren gör av denna optimala upplevelse, är 
hur det mänskliga medvetandet skapar mening och ordning genom att sträva mot ett 
bestämt mål. (1999, s. 21). Det handlar om ett mentalt tillstånd med en total närvaro i 
medvetandet. Ett tillstånd där medvetenheten om ”självet” försvinner (1999, s. 90).  

Denna uppsats bygger på ett material som består av samtal mellan två deltagare i ett 
låtprojekt som pågick under två dagar. Undersökningen vill visa hur ett samarbete går 
till mellan två låtskrivare i s k co-writing (Hillered 2013, s. 201) och dokumentera två 
människors samarbete i skapande av musik och text. Materialet består av ett inspelat 
samtal mellan deltagarna efter dagens slut, där låtskrivarprocessen beskrivs, 
sammanfattas och utvärderas. 

Undersökningen utgår från det teoretiska perspektiv som Csikszentmihalyi 1999 
presenterar i sin bok Flow – Den optimala upplevelsen. Den vetenskapliga metoden är 
hämtad från skilda perspektiv om forskarens förhållningssätt till det undersökta fältet. 
En av metoderna som används är ”deltagande observation” (Fangen, 2005) som 
används inom bl a etnologi. En annan finns inom ett relativt nytt område, nämligen 
konstnärlig forskning, där forskaren studerar sin egen konstnärliga aktivitet (Hughes et 
al, 2011). Inom musiketnologin som den beskrivs hos Lundberg & Ternhag (2014) finns 
en intressant parallell till konstnärlig forskning, nämligen ett förhållningssätt som 
benämns reflexivt fältarbete och autoetnografi och som beskrivs i boken Musiketnologi 
– en introduktion (Lundberg & Ternhag, 2014).  
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1.1. Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen syftar till att studera möjliga vägar till ett användbart och repeterbart 
arbetsflöde i co-writing – låtskrivande partnerskap. Genom deltagande observation och 
konstnärlig forskningsmetod undersöks hur deltagarna finner ”flow” i sin 
skapandeprocess. Undersökningen vill utifrån det teoretiska perspektivet visa 
betydelsen av ”flow” i ett kreativt flöde och visa hur deltagarna underhåller och bevarar 
ett sådant flöde.  

De frågor undersökningen ställer är:  

• Hur påverkar en tydlig struktur av aktiviteterna den kreativa processen i 
låtskrivandet?  

• På vilket sätt påverkar rummet och miljön den kreativa processen?  
• Hur påverkar deltagarna varandra i syfte att föra arbetsprocessen framåt?  
• Hur påverkar ”den inre kritikern” eller självbilden som låtskrivare det kreativa 

flödet?  
• Har den nära relationen som finns mellan deltagarna betydelse för skapandet?  

Undersökningen förväntas få ett svar på användbara arbetssätt vid låtskrivande i form 
av co-writing. 

1.2. Avgränsning  
Själva låtskrivandet d v s musikens och textens uppkomst, är det första steget eller 
idéfasen i en musikproduktion. Den studerade processen i den här undersökningen 
avgränsas till att gälla en låt med ett färdigt ramverk och fokuserar därför bara på den 
första fasen i arbetsflödet i en musikproduktion.  

Ett musikaliskt verk genomgår kontinuerligt ändringar, redigeringar och anpassningar 
genom hela produktionsflödet. De andra faserna i musikproduktionen, d v s inspelning, 
mixning och mastering ingår inte i undersökningens studie.  

Endast ett urval av undersökningens fältdokumentation tagits med. Resultatdelens 
underlag består av utsnitt från det inspelade samtalet där deltagarna reflekterar över den 
första dagens aktiviteter. Ordningen var då att texten skrevs först och därefter arbetade 
deltagarna med musiken. 
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2. Teoridel, tidigare forskning
2.1. Vad är kreativitet? 
I en artikel från ”Music Educators Journal vol. 76, nr 9” inleder Alfred Balkin med att 
konstatera att begreppet kreativitet ofta mystifierats och missbrukas. Kreativitet 
framställs som något dunkelt och oförklarligt. Det finns därför ett behov av en tydligare 
förklaring. Kreativitet är något som man kan förvärva och lära sig. Men vad är då 
kreativitet enligt Balkin? En definition som författaren presenterar (Balkin 1990, s. 30) 
är att ställa upp en ekvation: kreativitet är lika med C = 3P, där kreativitet uppstår 
genom en kombination av tre komponenter; person, process och produkt. Men konkret 
och i sin minsta beståndsdel är kreativitet att någon gör något, upptäckten av en 
koppling som inte var synlig för personen innan. 

The three Ps of the creativity equation are now all on the table: person, process, 
and product. Creativity, then, is an interaction of a person or persons with a 
process to produce a product. Sometimes the product is the personality itself. 
Sometimes the product may be the solution to a problem, which is also, in a 
sense, a product. This brings us back to our key - the creative person.  
(1990, s. 30)  

Vad kännetecknar då den första komponenten i Balkins ekvation: den kreativa 
personen? Balkin gör en översikt av olika egenskaper hos kreativa personer och utgår 
från ett antal beskrivningar som författaren hämtar från The Universal Traveler av Don 
Koberg och Jim Bagnall (1972) samt The Art and Science of Creativity av George 
Kneller. (1990, s. 30, 31). Enligt ett urval från denna lista skulle personer som är 
kreativa kännetecknas av att de är improvisatörer och problemlösare. De kan bryta mot 
konventioner och regelverk, tänka utanför boxen, och vara innovativa men framförallt 
envisa och tålmodiga.  

I slutet av artikeln tar Balkin upp musikundervisning som ett ideal för att få barn att 
utveckla kreativitet. Enligt författaren skulle musik förmå barn att övervinna rädslan för 
att göra fel, begå misstag eller misslyckas. Det är en viktig pedagogisk parameter att 
lära sig från misstagen. ” Not being afraid to fail is a big educational idea, primary on 
the list of creative characteristics that children need to develop” (1990, s. 32)  

2.2. ”Flow” och den optimala upplevelsen 
Mihaly Csikszentmihalyi är en av de främsta forskarna kring kreativitet och 
upphovsman till begreppet flow. Boken Den optimala upplevelsens psykologi som är 
författarens definition av flow ger en sammanfattning av Mihaly Csikszentmihalyi’s 
forskning inom psykologin och hans teoretiska perspektiv.  

Begreppet flow uppkom i samband med hans forskning på 80-talet och härstammar 
från försökspersonernas beskrivning av ett tillstånd som kan liknas vid ett flöde. Genom 
att studera människor som ägnade sin tid åt att göra saker som de själva ville göra 
upptäckte Csikszentmihalyi utifrån försökspersonernas beskrivningar av vad de kände, 
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när de höll på med sina favoritaktiviteter, att de beskrev det som ett sinnestillstånd där 
de var så uppslukade av vad de gjorde att inget annat betydde mer eller kunde avleda 
uppmärksamheten från denna upplevelse. ”..; upplevelsen är i sig själv så njutbar att 
man vill fortsätta att göra det även om priset är högt, bara för glädjen av att göra 
det” (Csikszentmihalyi 1999, s. 19).  

Csikszentmihalyi har i sin forskning intresserat sig för människans känsla av lycka 
och hur det känns att ha roligt. Han har utvecklat ett ”medvetandets anatomi” (1999, s. 
43) som grund för sina teorier. Lycka är inte bara ett slags rus som ibland infinner sig 
vid en aktivitet; inte något som bara händer, utan är upplevelsen av optimal lycka eller 
upplevelsen av att ha roligt. Enligt författaren är lyckan alltså inte bara beroende av 
yttre händelser utan beroende av hur vi tolkar dem. ”De människor som lär sig att 
kontrollera inre upplevelser kommer att kunna påverka sin livskvalitet, vilket är så nära 
att bli lyckliga som vi kan komma” (1999, s. 16). I inledningen av kapitel 2 belyser 
författaren det som är en av de centrala delarna i hans teori om den optimala 
upplevelsen, nämligen förmågan att vinna kontroll över sitt medvetande. Om denna 
färdighet säger Csikszentmihalyi att ”…de som gör sig besvär att vinna kontroll över 
vad som händer i medvetandet lever ett lyckligare liv.” (1999, s. 43).

Om man vill beskriva hur medvetandets struktur enligt Csikszentmihalyi är uppbyggd 
kan man börja med uppmärksamheten som är den komponent som ger medvetandet 
information. Uppmärksamheten är en komplex mental operation som pågår under några 
få sekunder. Det är uppmärksamheten som gör ett urval av de många bitar av 
information som finns tillgängliga och utifrån minnet hämtar de referenser som gör det 
möjligt att värdera och välja rätt handling. Kontrollen över sitt medvetande, menar 
författaren, är beroende av förmågan att med vilje koncentrera uppmärksamheten och 
filtrera bort distraktioner samt förmågan att koncentrera sig en så lång tid som behövs 
för att uppnå ett mål.  

Eftersom det är uppmärksamheten som avgör vad som hamnar eller inte hamnar i 
medvetandet och eftersom uppmärksamheten också behövs för att andra mentala 
händelser ska inträffa där – som till exempel att minnas, tänka, känna och fatta 
beslut – är det meningsfullt att tänka på den som psykisk energi. (1999, s. 55)  

En del av medvetandets innehåll är självet, det existerar bara i det egna medvetandet 
och innehåller allting som passerat genom medvetandet som minnen, njutningar, 
smärtor. Medvetenheten om självet består i varje givet ögonblick av en liten del, som 
när vi ser hur vi ser ut eller som när vi tänker på vilket intryck vi gör på andra. Vårt 
medvetande om självet är för det mesta förknippat med kroppen. Självet är den 
viktigaste delen av medvetandet. Det har ett symbolvärde och representerar både 
innehåll och mönster för inbördes relationer. Csikszentmihalyi menar att detta är ett 
system som inte är linjärt utan kan formuleras som ”..där det råder en cirkulär kausalitet. 
Uppmärksamheten formar självet och självet styr i sin tur uppmärksamheten.” (1999, s. 
57). Det här är alltså början till en struktur av medvetandets olika komponenter. Det 
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handlar om hur vi riktar vår psykiska energi och hur uppmärksamhetens struktur 
påverkar upplevelsen. Men dessa komponenter samverkar med andra processer med 
negativ eller positiv inverkan. 

En oordning i medvetandet eller psykisk entropi, är en av de krafter som på ett 
väsentligt sätt påverkar medvetandet negativt. Författaren nämner olika tillstånd som 
har denna störande inverkan och namnger dem som smärta, fruktan, ångest eller 
svartsjuka. Dessa hindrar vår uppmärksamhet och vi blir ofria att använda den som vi 
vill. ”Den psykiska energin blir otymplig och ineffektiv” menar författaren (1999, s. 
58). Informationen stör medvetandet och hindrar dess mål och det framkallar därför ett 
tillstånd av inre oordning.  

Motsatsen till psykisk entropi är den optimala upplevelsen, d v s när informationen 
genom vår uppmärksamhet når vårt medvetande och överensstämmer med våra mål. Då 
uppstår ett flöde utan ansträngning för den psykiska energin, och vi upplever flow. ”När 
vi befinner oss i flow har vi kontroll över vår psykiska energi och allt vi gör ökar 
ordningen i medvetandet.” (1999, s. 64).  

Om en aktivitet ska framkalla en optimal upplevelse behöver, förutom ordning i 
medvetandet, också ens handlingar vara ett självändamål, en autotelisk upplevelse. 
Begreppet autotelisk använder Csikszentmihalyi (1999) som ett nyckelelement i det han 
kallar den optimala upplevelsen. Det betyder helt enkelt att en handling är ett 
självändamål. Handlingen förväntas inte ge någon framtida belöning utan aktiviteten är 
i sig själv belöningen. Författaren uttrycker det sålunda: 

….en autotelisk upplevelse fäster sin uppmärksamhet på aktiviteten för dess egen 
skull; när den inte är autotelisk fäster man uppmärksamheten på dess effekter. 
(Csikszentmihalyi, 1999 s. 93) 

….den psykiska energin sätts i arbete för att förstärka självkänslan i stället för att 
slösas bort på yttre målsättningar. (Csikszentmihalyi, 1999 s. 95) 
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3. Metod och material 
3.1.Konstnärlig forskning  
Denna undersökning använder metoden att deltagarna iakttar och reflekterar över sin 
egen skapandeprocess. I Vetenskapsrådets utgåva (KFoU 2011) beskrivs just denna 
metod som konstnärlig forskning d v s konstnärens undersökning av sitt eget skapande. 
I en av artiklarna skriven av Rolf Hughes (2011) definieras forskningsfältet på följande 
sätt: ”Konstnärlig forskning inriktas ofta mot att medvetandegöra en konstnärlig praktik 
eller process.” (Hughes et al 2011, s. 20). Denna definition innebär att konstnären blir 
självobserverande av sitt konstnärliga utövande och beteende. Forskningsfältet har 
funnits sedan början av 90-talet och det finns enligt artikeln ungefär 100 verksamma 
doktorander och ett 50-tal disputerade forskare (2011, s. 20). Syftet med den 
konstnärliga forskningen är att synliggöra dolda sammanhang och forskningsmetoderna 
är performativa. Konstnärens egen produktion är föremål för ett akademisk 
undersökande och problematiserande av den egna produktens tillblivelse och 
gestaltning.  

Egen konstnärlig produktion, innovation och aktivt deltagande genom det 
materiella ingår som en väsentlig del i problematisering, undersökande metoder, 
referensramar, argumentering och presentation, till exempel för att avtäcka dolda 
sammanhang, visa på möjliga tolkningar eller lösningar, kritiskt undersöka 
samhällsfenomen eller synliggöra alternativa värden, perspektiv och scenarier. 
(2011, s. 20) 

Hughes (2011) menar att den konstnärliga forskningen som den beskrivs i artikeln är 
autonom, d v s utgår från ens egen konstnärliga aktivitet. Samtidigt kan också denna 
forskning bidra och vara komplementär till annan forskning genom att visa på 
alternativa metoder och problemformuleringar. Forskningen inriktas på att 
medvetandegöra en konstnärlig skapandeprocess som oftast leder till en färdig produkt 
av något slag. Resultatet av den konstnärliga processen kan vara performativ som t ex 
en konsert eller materiell som t ex en fonograminspelning. Forskaren är aktivt 
deltagande i den skapande processen. Samtidigt fungerar denne som observatör av 
processen och den som dokumenterar den (2011, s. 21).  

Metoden att studera sin egen skapandeprocess beskriver Dahlstedt (2009) i en artikel 
i Vetenskapsrådet. Konst och forskningspolitik (2009). Författaren berättar hur han tidigt 
intresserat sig för sitt eget komponerande av musik och hur idéerna uppstår och 
utvecklas. Genom konstnärlig forskning finns en möjlighet att få tillgång till 
observationer som ingen utomstående har möjlighet till. Författaren belyser emellertid 
ett problem med denna typ av forskning. Genom att observera sig själv kan den egna 
kreativa processen störas och förhindras:  

Många delar av denna process är inte möjliga att observera för en utomstående, 
eftersom de inte är direkt synliga eller hörbara i det konstnärliga 
resultatet……..Ofta dokumenteras inte denna process av konstnären själv, 
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eftersom det skulle ta för mycket tid från själva skapandet, och dessutom avleda 
uppmärksamheten och stanna av flödet. (Dahlstedt 2009, s. 147) 

 Författaren menar alltså att konstnären själv är den bästa informanten till sin egen 
forskning. Men att dokumentera observationerna under själva skapandeprocessen kan 
störa dess flöde. Därför gjordes i denna undersökning inga fältanteckningar parallellt 
med observationerna utan direkt efter aktiviteterna. (jfr Fangen 2005, s. 95). 

3.2. Deltagande observation  
En annan metod som används i den här undersökningen är deltagande observation Det 
är metod inom antropologi och etnologi, som redogörs för i boken Deltagande 
observation (Fangen 2005, s.11) hon beskriver hur metoden utför två typer av 
handlande på samma gång, forskaren både deltar och iakttar.  

När du skall använda deltagande observation som forskningsmetod måste du hitta 
på ett bra sätt att kombinera de båda handlingsprinciperna. Du kan tona ner din 
observationsroll genom att gå in i ett så nära samspel med dina forsknings-objekt 
som möjligt eller genom att bli en av dem (”go native). Om du går in och blir en 
fullvärdig medlem av den grupp du vill studera har den forskande dimensionen 
av din närvaro blivit i det närmaste obefintlig. (2005, s. 30) 

Metoden innebär enligt Fangen (2005) att som deltagande observatör försöka smälta 
in så mycket som möjligt för att så långt som möjligt undvika att påverka studien. Det 
innebär dock inte att observatören måste vara aktiv i handlingar eller anamma åsikter 
eller värderingar som finns i det studerade fältet (2005, s. 31). Författaren tar som 
exempel en studie av elitidrottare. I det sammanhanget behöver forskaren inte träna upp 
sig för att bli elitidrottare. I denna studie är dock observatören själv förtrogen med och 
har nödvändiga färdigheter i den aktivitet som undersöks.  

  
3.3. Konstnärlig forskning som fältarbete 
I början av det här avsnittet avhandlades konstnärlig forskning som vetenskaplig 
aktivitet och metod. Forskaren är aktivt deltagande i den skapande processen, samtidigt 
fungerande som en observatör i den undersökande processen och den som dokumenterar 
den skapande processen.  

En metod som ligger nära detta är fältarbete som vetenskaplig aktivitet. Den moderna 
forskningen inom etnografin har fokus på forskarens egna reflektioner av sitt 
förhållande till fältet. Detta förhållningssätt benämns som reflexivt fältarbete och 
beskrivs i boken Musiketnologi – en introduktion (Lundberg & Ternhag, 2014). Synen 
på fältarbete omfattar inte bara den yttre verkligheten utan inbegriper fältarbetarens eget 
medvetande. (Lundberg & Ternhag 2014, s. 39). En annan form av fältarbete som ligger 
nära den här uppsatsens undersökning, jämte konstnärlig forskning är autoetnografi. 
Enligt Lundberg & Ternhag (2014) kan detta förhållningssätt beskrivas som att 
fältarbete utspelar sig inom forskaren. 

7



 

Det är forskarens iakttagelser och hans eller hennes reaktioner på dessa som utgör 
forskningsmaterialet från fältet. Och analysen startar därmed redan i mötet med 
fältets folk. (2014, s. 40)  

Den här undersökningen använder alltså delar av följande metoder: deltagande 
observation som anger forskarens förhållningssätt till det som undersöks, konstnärlig 
forskning som anger att forskaren undersöker sitt eget skapande och ett konstnärligt 
fältarbete där forskarens egna reflektioner och reaktioner över den inre och yttre 
skapandeprocessen undersöks och dokumenteras.  

Eftersom det (se avsnitt 3.1 sista stycket) inte förkommit några fältanteckningar 
under låtskrivarprocessens gång, har deltagarna i direkt anslutning till aktiviteternas 
avslutning spelat in ett samtal som analyserat låtskrivarprocessen och reflekterat över 
begrepp som kreativitet och flow. Deltagarnas samarbete är en viktig förutsättning för 
målet och strukturen i aktiviteterna, s k co-writing beskrivs närmare i nästa avsnitt. Mot 
bakgrund av deltagarnas tillika informanternas nära relation är det relevant att utifrån 
dokumentationen söka svar på vilken betydelse den nära relationen har för resultatet och 
samarbetet. Detta kommer att beaktas noga när samtalen analyseras i resultatavsnittet. 
Det är även en viktig fråga som behandlas i diskussionsavsnittet.  

  

3.4. Co-writing 
Låtskrivande är ett konstnärligt uttryck och handlar i sin enklaste form om att 
kommunicera ett budskap genom att kombinera en text med musik. I boken Lathund för 
låtskrivare (Hillered 2013) presenteras metoder och tillvägagångssätt att skriva låtar. 
Den behandlar olika metoder för hur låtskrivare utvecklar sin kreativitet genom olika 
övningar. Språklig och musikalisk teori varvas med tillämpningsuppgifter. Denna 
undersökning bygger på de erfarenheter som förmedlas i boken och den veckokurs i 
låtskrivande som uppsatsförfattaren deltog i under ledning av Eva Hillered.  

Hillered (2013) tar i boken upp s k co-writing som är benämningen på ett samarbete i 
låtskrivande som kan förekomma med två eller flera personer.  

Att skriva tillsammans med andra låtskrivare ger ofta en kreativ en kick [sic] och 
innebär många andra fördelar – till exempel är du inte ensam i dina 
ansträngningar att ge låten vingar…Många av de mest framgångsrika låtskrivarna 
skriver gärna i par med andra (Hillered 2013, s. 201) 

Co-writing innebär, när det fungerar att de eventuella hinder som en ensam 
låtskrivare hamnar i undanröjs snabbare genom det kreativa samarbetet. Det ger nya 
intryck som ger nya perspektiv på skapandet. Det kan vara spelsätt, olika ackordsgrepp 
på gitarren, ackordsföljder, uttryck och ord. ”Man lär sig massor genom att öppna sig 
för en annan kreatörs sätt att hitta lösningar” enligt Hillered (2013, s. 202) 
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4. Genomförande 
Under en helg i februari 2019 genomfördes ett låtskrivarprojekt vid Sigtunastiftelsens 
hotell och konferens. Jag och min låtskrivarpartner som också är min fru, hyrde ett 
ordinarie hotellrum och ett arbetsrum som blev projektets bas. Vi hade också tillgång till 
andra lokaler där vi kunde sitta enskilt och arbeta med text och musik.  

Målsättningen var att skriva ett par låtar, som sedan skulle omarbetas och redigeras i 
ett fortsatt kreativt arbetsflöde. Projektet pågick under två dagar varav den första dagens 
aktiviteter är vad som i den här uppsatsen undersöks. Miljön som vi verkade i var noga 
utvald för att ge de bästa förutsättningarna för låtskrivandet. Denna plats har länge varit 
en tillflyktsort för kreativt skapande och kan beskrivas som ett ställe för ”retreat”, ett 
självvalt tillbakadragande från det dagliga livet där man vänder sig inåt mot sig själv. 
Retreat kan också vara en mental vilopaus för att hitta ny styrka och energi. Det är en 
lugn, inspirerande och rofylld plats.  

Uppsatsens fältstudie undersökte genom ett konstnärligt fältarbete den skapande 
processen vid co-writing där två personer under en dag skriver en eller flera låtar 
tillsammans. Dagen avslutades med ett samtal som dels sammanfattade dagens aktivitet, 
dels besvarade ett antal frågor samt vad som hände i låtskrivarnas skapandeprocess. 
Under samtalet analyserade deltagarna dagens resultat och reflekterade över samarbetet 
i det gemensamma låtskrivandet. För att dokumentera den kreativa processen från idé 
till ett färdigt resultat har deltagarna diskuterat hur samarbetet förlöpte under dagen och 
vilka problem som uppstod i det gemensamma låtskrivandet. Deltagarna beskriver i 
samtalen flow-upplevelsen i textskrivande och vid tonsättningen av texten. Samtalen 
spelades in med mobiltelefon och en Zoom H2n. Strukturen utgår från ett givet schema 
och en given tidsram där dagen är uppdelad i olika moment. 

Dag 1: Deltagarna skriver en svensk text som sedan tonsätts. Upplägget för denna 
dag var följande:  

1. Avslappning och andningsövningar  
2. Flödesskrivande 10 minuter  
3. Redovisning och sammanförande av bådas resultat vid flödesskrivande.  
4. Enskilt skrivande  
5. Redovisning och sammanförande av bådas resultat av enskilt skrivande.  
6. Tonsättning av text, gemensamt  
7. Tonsättning enskilt  
8. Färdigställande och sammanställande av text och musik.  
9. Förberedelse för inspelning samt inspelning av färdigställt material.  
10. Analys av dagens resultat och process genom ett inspelat samtal.  
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5. Redovisning av resultat och analys 
Undersökningens resultat och analys är sammanställt från transkriptioner av de 
ljudinspelningar som gjordes av samtalet som avslutade dagen. Samtalet som 
analyserade och utvärderade dagens aktiviteter ägde rum direkt efter avslutat arbete. 
Begreppet reflexivt används av Lundberg & Ternhag (2014) och beskriver fältarbetarens 
fokus som flyttas från själva fältet till forskaren själv och sin egen utveckling i fältet. De 
benämner detta tillvägagångssätt som reflexivt fältarbete. (2014, s. 39)  

De frågor som det samtalet förväntades ge svar på är:  
• Vilka känslor inför aktiviteterna kände deltagarna vid början av dagen. 
• Vilka känslor inför aktiviteterna kände deltagarna vid slutet av dagen. 
• Kände du dig någongång tom, nollställd och uppgiven inför uppgiften?  
• Beskriv din upplevelse av ”flow” under arbetets gång? 
• Vad i samarbetet skapade en kreativ miljö eller atmosfär? 
• Fanns det något negativt inflytande på den kreativa miljön? 

Informanterna som fortsättningsvis kallas deltagare LAL, är författaren själv i rollen 
som fältarbetare, musiker, sångare, textförfattare, kompositör och den som 
dokumenterar fältarbetet. Den andre deltagaren MAK har rollen som musiker, sångare, 
textförfattare och kompositör. Deltagare LAL har en nära relation till och är gift med 
deltagare MAK. 

Undersökningens första dag ägnades åt att i första steget utveckla en textidé. Under 
förmiddagen skrev deltagarna texten. Efter lunch skrevs musiken utifrån ett 
idéfragment. Deltagarna hade tidigare diskuterat och samtalat kring ”den blå timmen”, 
ett begrepp som används för att beskriva den stund på dagen, särskilt vintertid, då 
mörkret ännu inte inträtt men ljuset försvagas och antar en blå ton.  

LAL – Vi hade kommit överens om ett tema. ”Den blå timmen”. 

MAK – Ja, nånting man kan säga här – om jag får skjuta in, med temat är att som 
jag tror att i vårt fall – att det fanns ett förarbete – vi satte ju egentligen inte igång 
i morse utan vi hade diskuterat blå timmen, dels diskuterade vi det igår och vad 
det kan innebära, vi vände och vred på det. 

För att utveckla texttemat där målet är färdiga sångbara strofer, behövde deltagarna få 
igång ett kreativt flöde i sitt skrivande. En metod att få igång tankar och utveckla idéer 
är flödesskrivande. I Hillered 2013 beskrivs flödesskrivande som olika övningar för att 
tömma huvudet på tankar. Det går ut på att utan att stanna pennan skriva ned alla tankar 
som dyker upp i ens medvetande just då. Meningen är att släppa all tanke på prestation 
och låta tanken flöda utan att tänka på resultatet. Hillered hänvisar till en bok The 
Artists Way. (2016) på svenska Öka din kreativitet av Julia Cameron där flödesskrivande 
beskrivs som ett sätt att komma i kontakt med sin kreativitet. (Hillered, 2013 s. 30).  
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LAL – Sen tog vi och började med lite andningsövningar och fysiska 
avslappningsövningar. Sen satte vi oss ner och satte oss tillrätta, gjorde oss 
hemmastadda. Sen började vi med flödesskrivning med tema.  

MAK – hm med ett tema. 

LAL – Vi hade kommit överens om ett tema. ”Den blå timmen”. 

Deltagarna flödesskrev under tolv minuter om temat och deras reflektioner visar att 
denna metod fick igång ett flöde. Det var en inledning på co-writing av texten som gav 
ett omedelbart resultat. Deltagarnas olika bidrag sammansmälte vilket visade sig 
fortsätta genom hela processen.  

MAK – Åtminstone vad det så för mig när jag började skriva idag, så flöt det på 
jag hade genast idéer om vad det var.  

LAL – Ja 

MAK – Pennan gick hela tiden. Under tolv minuter. 

LAL – Ja, och jag fick väl inga associationer utan jag började bara skriva och 
ungefär beskrev rakt av vad blå timmen va för nånting,… rakt av 

MAK – hm 

LAL – …rent konkret bara vad det var för nånting och sen droppades det bara in 
ord här och där som blev formuleringar.  

MAK – hm, å sen när vi jämförde och tittade så var det ganska enhetligt det gick 
ganska snabbt att hitta en idé utifrån det där. 

LAL – Ja, precis. Det var en mycket bra metod att vi satsade på tolv minuter och 
skrev. 

I Csikszentmihalyi 1999 finns ett avsnitt som stödjer påståendet att prestige och 
förväntningar på sig själv och från omgivningen hindrar ett flow. Detta beskrivs av 
Csikszentmihalyi (1999) i resonemanget kring självmedvetande och självupptagenhet. 
Författaren menar att i och med att vi är medvetna om självet förbrukar vi psykisk 
energi, sådan energi som behövs för kreativitet och för att uppnå ett flow. Författaren 
ger också exempel på aktiviteter där medvetenheten om självet upphör vilket han 
betonar inte innebär att självet utplånas. Det handlar mer om att bli ett med något annat 
eller någon annan. (Csikszentmihalyi, 1999 s. 90)  

Så förlust av självmedvetandet innebär inte förlust av självet och förvisso inte 
förlust av medvetandet utan snarare en förlust av medvetandet om självet……Att 
ha förmågan att tillfälligt glömma bort vilka vi är verkar vara njutbart. När vi inte 
är upptagna av vårt själv har vi faktiskt möjlighet att expandera föreställningen 
om vilka vi är. ….Förlust av självmedvetenheten kan leda till att vi expanderar 
utöver oss själva, att vi får en känsla av att gränserna för vårt själv har vidgats. 
Den känslan är inte bara inbillning, utan baseras på en konkret upplevelse av 
samverkan med någon Annan,… [sic] (Csikszentmihalyi, 1999 s. 90)  

Vid en analys av samtalet visar undersökningen att deltagarnas reflektioner över 
skapandet finner motsvarighet och stöd i undersökningens teoretiska perspektiv. 
Följande utdrag visar hur deltagaren MAK beskriver ett tillstånd som beskrivs av 
Csikszentmihalyi (1999) i avsnittet om förlusten av självmedvetandet 
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(Csikszentmihalyi, 1999 s. 88-92). Även om – att glömma sig själv nämns direkt, så 
uttrycks känslan av att vara totalt uppfylld av uppgiften: 

MAK – …….för mig är det som att en kreativ process slukar mig fullständigt. 
Alltså jag blir så uppfylld av det. Det påverkar mina rörelser jag bara snubblar, 
jag börjar tappa saker. När jag går känns det som kroppen går framför benen för 
att jag vill så snabbt fram. Och det här känner jag igen sen tidigare kreativa 
processer. Det betyder också att jag blir så uppslukad av det så att jag måste sluta 
i tid….. 

Detta tillstånd beskrivs i det som Csikszentmihalyi (1999) benämner 
sammansmältning av handling och medvetande, som han menar är det centrala och 
tydligaste egenskaperna i den optimala upplevelsen ”: man blir så uppslukad av det man 
gör att ens handlingar blir spontana, nästan automatiska; man slutar vara medveten om 
sig själv….” (Csikszentmihalyi, 1999 s. 79). Deltagare MAK beskriver en lyckokänsla i 
flowtillståndet vilket ger en koppling till Csikszentmihalyis 1999 forskning om flow. 
(1999 s. 16)  

LAL – Ja … Jag har skrivit ner ett par frågor utifrån dagen här. Att beskriva hur 
du känner när du har ett flow och inför ett flow. Men det förklarade nu hur det 
funkar och hur det känns. 

MAK – Ja det är otroligt roligt. Jag blir liksom lycklig. Jag är jätteglad och 
tappar… 

LAL – Ja du glömde både tid och rum, det vandrade på, det flyter, då har man 
verkligen ett flow.  

MAK beskriver att all oro som hör vardagen till försvinner när tillståndet av flow 
kommer.  

” MAK – Ja helt, och är glad, jag glömmer bort all oro,”  

Csikszentmihalyi 1999 menar att det inte är säkert att själva förändringen av 
tidsupplevelsen är en viktig komponent i själva upplevelsen av flow. Men han tillägger 
att känslan av frånvaron av tidens inverkan på medvetandet frigör oss, så att vi med 
total närvaro kan koncentrera oss på aktiviteten. (Csikszentmihalyi, 1999 s. 93) 
Deltagarnas reflektioner om hur uppfattningen om tid och rum förändras stöder detta. 

Under arbetet med texten beskriver deltagarna i samtalet olika tillstånd av både flow 
och inte flow. Känslorna varierade mellan tillförsikt och tvivel. En av deltagarna inser 
att det är viktigt att ta pauser och det är viktigt att ha ramar. 

MAK – Det här är ju ett tecken på att det kan låsa sig om man har så här, om man 
tittar på den kreativa processen så mår den oerhört bra av ramar. Det är viktigt att 
ta pauser och det är viktigt att ha ramar. För att det ska kunna drivas framåt… 

Miljön och rummet är viktig för ett kreativt flöde, enligt vad deltagarna själva 
upplevde när de kom in i det rum där aktiviteterna skulle ske. Det var vid början av 
dagen när de fick tillträde till rummet. Det kommer i inledningen av samtalet och visar 
deltagarnas känslor inför dagens uppgift. 
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LAL –  … ska vi ta och sammanfatta dagen? Vi inledde med en meditation i 
kapellet..  

MAK – Hm, det gjorde vi.  

LAL – …för att komma ner i varv. Sedan gick vi till arbetsrummet, Magnolia, 
som var väldigt fint rum, vi blev glatt överraskade. Jättefint rum, varmt och 
skönt. 

MAK – Ja, jättefint med ett ljusinsläpp från ett hörn. Åh direkt kan jag säga när 
jag klev in i det där rummet så hände det nånting i, alltså, det gav en jättebra 
förutsättning för ett kreativt arbete i det där rummet. Det var otroligt inbjudande. 
Dels faktiskt temperaturen men också hela miljön lugnt och stilla å fint. Frukten 
och vattnet. Den fysiska miljön, för mig har den stor betydelse. 

LAL – Ja det är det. Jag hade räknat med ett kalt rum, ett konferensrum med bord 
och stolar, men det va det inte. 

MAK – Nej, det var ett helt fantastiskt rum. 

Därefter reflekterar deltagarna över slutet av dagen. Samtalet visar deras känslor efter 
dagens uppgift. 

MAK – Det har jättestor betydelse, miljön och sen att man ger tid och rum och att 
man åker från den hemvana miljön där man annars distraheras av andra saker: Vi 
har varit i en typisk kreativ miljö, alla människor som åker hit jobbar ju med 
kreativa saker på ett eller annat sätt. 

LAL – Ja det har varit en särskild speciell miljö för sånt här, eftersom det är ett 
centrum för författare, litteratur, tankar och idéer och teologi, filosofiskt, 
existentiellt och….  

MAK – Allt på en gång…  

Vad är det då som kan störa ett tillstånd av flow? Det förekommer även stunder 
deltagarna känner att flowet tappas bort eller försvinner. Saker som miljö och yttre 
faktorer som stör beskriver Csikszentmihalyi 1999 som en oordning i medvetandet, en 
extern störning som han benämner psykisk entropi, ”– det vill säga information som 
kolliderar med befintliga intentioner eller som distraherar oss från att utföra 
dem.” (1999 s. 58). 

MAK – ……Jag är skitsur på den här låten att den blir så tråkig. Det var ju jag 
som sa: jag hatar den här låten, den är ful då när vi bara körde på med det första. 
Så det är inte det att jag inte bryr mig. 

Ett bevarat flow kräver fokus och stor koncentration på aktiviteten. Oordning i 
medvetandet på grund av att yttervärlden stör eller att inre tillstånd som fruktan, ångest 
eller smärta (1999 s. 58) kan störa ett flow. Det resulterar i tvivel på den egna förmågan 
och skapandet. Deltagare MAK beskriver en känsla av uppgivenhet som börjar med 
orden ”– ….Jag är skitsur på den här låten att den blir så tråkig” och så vidare. Det är 
därför struktur, tydliga mål och krav är viktiga enligt Csikszentmihalyi 1999, så viktiga 
att de kan eliminera yttre och inre störningar som gör att tillståndet av flow – ordning i 
medvetandet – försvagas eller försvinner. 
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Aktivitetens klart strukturerade krav tvingar på medvetandet en struktur och 
avlägsnar de störningar som oordning i medvetandet för med sig. (1999 s. 83) 

Arbetet med texten pågick fram till lunch. Den sista fasen i textskrivandet gjordes 
enskilt av deltagarna. En stund före lunch gjordes en gemensam sammanfattning och 
vars och ens delar av texten fogades ihop till en text. Deltagarna hade då en färdig form 
för texten i verserna. Det som nu återstod var att texten skulle anpassas till musiken. 
Nedan återges hur det sista arbetet med texten genomfördes. 

LAL – just det, då gick vi upp till biblioteket och satte oss och skrev var och en 
för sig på den här.. utifrån den här strukturen. 

LAL – Sen gick vi ner och sammanfattade.. och då, det var då vi började sätta 
ihop de olika meningarna och formuleringarna från varandra. 

MAK – Mm, äh 

LAL – men din struktur var bättre  

MAK – strukturen ja, men ditt innehåll… ja märker här att den här…Det blev ju 
verkligen en… va sa vi att det va?… Vi synkroniserade. Det blev en syntes av 
allt. 

LAL – ja, det blev verkligen en jättebra syntes 

MAK – Ja och då va det liksom.. vi satte in ditt innehåll i min form.  

LAL – ja 

MAK – …och mitt språkliga, det här att jag har den här tanken med 
allitterationer…anaforer… 

LAL – ja 

MAK – Ja, också liksom ordvalen…. och så ploppade hela strukturen.. den höll 
ju.. Det fortsatte från mörker till ljus.  

LAL – ja… Det blev bättre och bättre, eller jag menar… det utkristalliserade sig 
nånting som mer och mer… en form. 

När en låtstruktur byggs upp används ett antal komponenter och byggstenar som 
inom musikteorin benämns melodik, harmonik, form, funktionsanalys, rytm, tempo och 
taktart. I det här fallet skulle en text tonsättas. Textens form var given i verserna och en 
harmoniföljd fanns klar, om än ofullständig. Vad som kommer först, melodi eller vilka 
ackord som ska användas, varierar. Den musikteori som sätter villkoren för 
låtskrivandet är ett verktyg som måste kunna hanteras av den som skriver musik. 
Csikszentmihalyi 1999 menar att i de flesta fall där den optimala upplevelsen inträffar 
är när en persons färdigheter sammanfaller med målet och de regler som gäller för 
aktiviteten. 

I denna vidare betydelse är varje förmåga att hantera symbolisk information en 
”färdighet”, som till exempel en matematikers förmåga att hålla matematiska 
relationer i huvudet eller en musikers förmåga att kombinera toner (1999 s. 75) 

Vid co-writing måste varje deltagare ta fram sina färdigheter på alla plan. 
Textskrivande kräver färdigheter i språket som används. Det handlar också om att 
frigöra språket från det invanda och vardagliga tankemönster som vi vanligtvis 
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använder. Där är flödesskrivande en möjlig väg. Musikskapandet behöver färdigheter i 
teori och praktik. Kännedom om regelverk inom musiken som verktyg för skapandet 
och färdigheter på ett instrument är nödvändigt.  

Men det överväldigande antalet optimala upplevelser inträffar i samband med 
aktiviteter som har ett mål och där det finns regler – aktiviteter som kräver att 
man investerar psykisk energi och som man inte kan utföra utan den nödvändiga 
färdigheten. (1999 s. 75)  

Co-writing handlar också om en relation mellan människor. Det är ett möte mellan 
två tankar som skall sammanföras. För att det ska lyckas behöver man enkelt utryckt ge 
och ta. Deltagare MAK beskriver nedan hur de kompletterar varandras färdigheter.  

MAK – …… inför att skriva jag tycker att mina melodier.. där har jag inget 
självförtroende riktigt.. jag tror att jag har mer självförtroende med texter, jag 
håller på med språk mycket mer. Du har ju hållit på mycket med musik. Det säger 
ju också nånting om att.. jag lägger ner mycket mer tid på texten, sången och du 
lägger ner mycket tid på låten, basgången när vi spelar ihop. Du vet knappt vad 
texten handlar om. Jag skulle väldigt sällan fundera på om jag skulle göra nåt 
snyggare på gitarr. Gitarren är för mig ett hjälpmedel men för dig är basen och 
musiken… vi har olika fokus. Jag tycker det är bra. 

Att sammanföra varandras tankar och idéer bygger på ett förtroende som måste 
skapas under arbetets gång. Respekten för varandras färdigheter för samarbetet vidare. 

MAK– Ja Jag tror att det beror på en massa saker, vi känner varandra och är gifta 
men vi har också stor respekt för den andras skapandeprocess och den andres 
kunnighet. Jag har väldigt stor respekt för vad du kan och vad du gör och vad jag 
får ta del av. Och jag märker att du har respekten för mig. Jag har lätt att känna 
mig dum när jag ska prestera som du vet. Framförallt när jag ska skapa nåt som 
jag vet att nån ska ta del av så känner jag skamkänslor, du har ju sagt att du också 
känner så. 

LAL – Det är som skamkänslor.. Det är den här prestationsångesten, att det man 
gör är.. det här är inget bra. 

MAK–… Men du har varit mer, nej inte det här ackordet och så där, det funkar 
inte här. Jag tänker också att det är en otrolig styrka och vi ska använda oss av det 
i framtiden. Jag blir så tacksam när du hittar ett koncept eller när jag prövar och 
du säger, – där satt det, där hade du det. Du har ibland textmässigt idéer som inte 
jag har.. Det är inte det utan ibland kommer du med.. Hela vår låt…varje första 
rad i varje vers bygger på din text. Och ibland kommer jag på nånting som den 
här snygga ackordföljden som vi har i den här låten F G D7 den kommer från 
mig. Så det är ju inte så att vi inte har det men. Vi behöver ju varandras 
uppmuntran för att våga. 

En beskrivning som förekommer hos Csikszentmihalyi (1999) är när han talar om 
människors relationer i ett förhållande eller som gifta, två personer som ska sammanföra 
sina personliga mål. Det är en användbar jämförelse med förutsättningarna för co-
writing som kräver att aktiviteten strävar mot samma mål. 

När två människor väljer att koncentrera sin uppmärksamhet på varandra måste 
båda två ändra på sina vanor, och därmed måste också deras medvetandemönster 
ändras. (1999 s. 214) 
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Detta kräver en frånvaro av prestige. Det innebär att vara beredd att offra sin idé till 
förmån för den andres idé. Det kräver också god kommunikation och en bra feedback; 
”Vi behöver ju varandras uppmuntran för att våga.”, som deltagare MAK avslutar med 
ovan. När samarbetet fungerar så uppstår flow. En viktig del som deltagare MAK 
nämner är känslan av delaktighet och att båda drar lasset lika mycket och att en av 
deltagarna själv inte måste föra processen framåt.  

MAK – ……. Ja jag tycker det här är svårt, har prestationsångest men det som 
hände när vi gjorde det här var att min prestationsångest försvann. Därför att jag 
är delaktig men det är inte.. jag behöver inte stå för allting själv. 

För att tala med Csikszentmihalyi (1999), så om inte samarbetet fungerar genom att 
deltagarna inte förändrar sitt medvetandemönster så uppstår oordning i medvetandet. 
”Om de inte förändrar sina gamla mål kommer de att bli frustrerade, vilket skapar 
psykisk entropi.” (1999 s. 214) 

LAL – Nej jag förstår, precis, jag tror också.. min erfarenhet från kursen förra 
sommaren med co-writing av en text. Det var till skillnad från oss, så kunde man 
se. Det var mer ett kompromissande än ett samarbete, på nåt sätt kunde man se 
när texten var klar, den där raden är min den där är den andres. Då kunde man 
särskilja…. men i vårt samarbete flyter det ihop så bra så det syns inte vem som 
är vem. Vi hade ett otroligt bra samarbete och kompletterade varandra jättebra. 
Det där var en klockren co-writing av en text.. 
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6. Sammanfattande diskussion 
Undersökningen kommer i det här avsnittet att redogöra för om undersökningens frågor 
besvarades genom den metod som användes och hur svaren stöds av det teoretiska 
perspektivet.  

En tydlig struktur fanns för hur målet för dagen skulle uppnås. Dagen delades upp 
enligt ett givet schema (se bilaga C) där etapper i processen varvades med inlagda 
pauser. Deltagare MAK säger i samtalet att tydlig struktur och ramar gav den kreativa 
processen en drivkraft framåt. Det fanns ett förarbete där deltagarna hade diskuterat ett 
tema som sedan ramades in ytterligare. Med ett flödesskrivande snävades området 
ytterligare och temat fick en tydligare idé. Dagens schema delade upp 
skapandeprocessen i flera moment, där var och en arbetade tillsammans eller enskilt, 
vilket medförde att deltagarna kunde stanna upp och reflektera. Tiden, rummet och 
innehållet samspelade i den kreativa processen. Det här styrks av Csikszentmihalyi 
(1999) när han förklarar hur ordning i medvetandet stärks av struktur och tydliga krav 
vilket motverkar psykisk entropi. 

Aktivitetens klart strukturerade krav tvingar på medvetandet en struktur och 
avlägsnar de störningar som oordning i medvetandet för med sig. (1999 s. 83)  

Undersökningen hade valt en plats som hade en känd atmosfär för kreativt skapande. 
Flera kända författare och konstnärer har varit där i syfte att i lugn och ro få utöva sina 
färdigheter. Som en av deltagarna uttrycker: ”Vi har varit i en typisk kreativ miljö, alla 
människor som åker hit jobbar ju med kreativa saker på ett eller annat sätt.” Rummet 
där deltagarna arbetade gemensamt med sammanförandet av sina idéer gav dem ett 
lugn, en ordning i medvetandet, vilket bereder vägen för flow i skapandet. 
Sigtunastiftelsens många lokaler ger möjlighet till avskildhet. Under låtskrivandet 
varvades samarbete med enskilt arbete som senare sammanfördes i det gemensamma 
rummet.  

En av frågorna som undersökningen ville ha svar på var, hur deltagarna påverkar 
varandra i syfte att föra arbetsprocessen framåt. Samarbetet i låtskrivandet förutsätter att 
deltagarnas medvetandemönster ändras. De måste bejaka varandras idéer och pröva dem 
tillsammans. När det fungerar blir upplevelsen av en enhet stark och låtmaterialet blir 
enheten som deltagarna har bidragit till. Båda är delaktiga och har ett delat ansvarar att 
nå målet. Deltagare MAK nämner känslan av delaktighet och att båda drar lasset lika 
mycket. Det skapar en tillit till den andra. Hillered (2013) beskriver fördelarna med co-
writing som ”– till exempel är du inte ensam i sina ansträngningar att ge låten 
vingar” (2013, s. 201) d v s att en av deltagarna själv inte måste föra processen framåt. 
Även feedback från den andre betyder mycket för det framåtriktade flödet. Uppmuntran 
är som deltagare MAK säger nödvändig för att våga bidra så att processen och flow 
fortskrider. Sammanförandet av varandras idéer är beroende av att ett förtroende hela 
tiden måste underhållas. Förtroendet bygger på en ömsesidighet i att kunna släppa sin 
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egen idé till förmån för den andras, om båda har resonerat sig fram till att det var det 
bästa alternativet. Det som för samarbetet framåt är också respekten för den andras 
kunnande och färdigheter.  

De båda deltagarnas självbilder som låtskrivare fanns med hela tiden. Den inre 
kritikern som vi alla har är ett bra exempel på självmedvetande. Vi ser på oss själva 
utifrån. Vi jämför oss själva med andra. Genom att uppmuntra varandra och ge feedback 
lyckades deltagarna att undanröja de här känslorna som skapar oordning i medvetandet. 
Hillered (2013) nämner i sin bok när det gäller co-writing att en viktig förutsättning är 
att ”säga ja till alla idéer som spontant dyker upp och pröva dem praktiskt” (2013, s. 
201) Att ha en positiv attityd och pröva alla idéer är viktigt för att skapa en kreativ och 
tillåtande atmosfär. Då kan deltagarna släppa självet och uppfyllas av uppgiften och 
därmed skapas ett flow. Det autoteliska arbetssättet som behandlats tidigare är ett viktigt 
förhållningssätt till aktiviteten. Om målet är den yttre effekten blir kraven att prestera en 
psykisk entropi som hindrar den optimala upplevelsen.  

MAK – Jag har lätt att känna mig dum när jag ska prestera som du vet. 
Framförallt när jag ska skapa nåt som jag vet att nån ska ta del av så känner jag 
skamkänslor, du har ju sagt att du också känner så. 

LAL – Det är som skamkänslor.. Det är den här prestationsångesten, att det man 
gör är.. det här är inget bra. 

Frågan om arbetet med text och musik har påverkats av deltagarnas nära relation eller 
om påverkan är obetydlig är relevant. Å ena sidan finns en förutsägbarhet i den andres 
beteende och handlingar. Å den andra sidan gör den optimala upplevelsen att invanda 
mönster från förhållandet i vardagen inte får någon större betydelse. För att tala med 
Csikszentmihalyi 1999, så är medvetenheten om självet borta i ett tillstånd av flow. 

Roller som deltagarna har i vardagen och hur formen av delat ansvar och samarbete 
ser ut tycks inte påverka deltagarna under låtskrivandet. Det verkar som att deltagarna 
tillfälligt glömmer bort dessa roller.  

Så förlust av självmedvetandet innebär inte förlust av självet och förvisso inte 
förlust av medvetandet utan snarare en förlust av medvetandet om självet……Att 
ha förmågan att tillfälligt glömma bort vilka vi är verkar vara njutbart. När vi inte 
är upptagna av vårt själv har vi faktiskt möjlighet att expandera föreställningen 
om vilka vi är. (Csikszentmihalyi, 1999 s. 90) 

Som en av deltagarna utrycker ”…. men i vårt samarbete flyter det ihop så bra så det 
syns inte vem som är vem. Vi hade ett otroligt bra samarbete och kompletterade 
varandra jättebra”. När det gäller ett delat ansvar inför uppgiften så säger samma 
deltagare följande: ”Ja jag tycker det här är svårt, har prestationsångest men det som 
hände när vi gjorde det här var att min prestationsångest försvann. Därför att jag är 
delaktig men det är inte.. jag behöver inte stå för allting själv.”.  

Sammantaget är det flera faktorer som bidrar till den kreativa processen: de 
nödvändiga färdigheterna, deltagarnas ömsesidiga respekt för varandra, att kunna ge 
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varandra uppmuntran och feedback samt att målet är realistiskt i förhållande till 
deltagarnas färdigheter. 

Målet för deltagarnas aktiviteter var att i samarbete skriva en text och tonsätta denna 
för att göra den sångbar och få fram en musikalisk ram. Det innebär att handlingarna 
hade ett självändamål, det vill säga det var vägen till målet som var belöningen i form 
av en optimal upplevelse. Hade deltagarna som de uttrycker skapat för en yttre mening 
så skulle risken för prestationsångest och skamkänslor skapat psykisk oordning, entropi, 
vilket fått till följd en frånvaro av flow. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att undersökningen visar att de psykologiska 
faktorerna som förklarar flow och en kreativ process, stämmer väl överens med 
deltagarnas reflektioner i samtalet med varandra. En tydlig struktur fanns för hur målet 
skulle uppnås där dagen delades upp enligt ett schema (se bilaga C). 

7.Vidare forskning 
Det är intressant hur väl teorin om flow och kreativitet enligt Csikszentmihalyi (1999) 
överensstämmer med undersökningen i låtskrivande partnerskap – co-writing. Hur 
skulle vidare forskning kunna se ut? Inom musikskapande på gymnasiet i kursen 
musikproduktion kan erfarenheterna från denna undersökning vara värdefulla. Denna 
uppsats hade från början ansatsen att ta fram en modell som kunde tjäna som ett 
lektionssupplägg i musikskapande. En upplägg som skulle kunna underlätta för eleverna 
att hitta sin kreativitet, uppnå den optimala upplevelsen, ett flow. En fortsättning av 
denna studie kunde ha denna ansats samt att eleverna får möjlighet att samtala och att i 
skrift återge sina erfarenheter av sin skapandeprocess. 
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UNDERSÖKNING 

Syfte 

Att under en begränsad tid undersöka vad som sker med två deltagare i processen vid låtskrivande. 
Deltagarna samarbetar (co-writing) kring idéfasen och den kreativa fasen vid textskrivande och tonsättning. 

Mål 

Att under två dagar färdigställa två låtar. Låtarna skrivs utifrån två olika förutsättningar. Den första dagen ska 
texten till Låt 1 skrivas först utifrån ett bestämt tema. Därefter ska texten tonsättas med harmonier och melodi. 
Den andra dagen är det melodi och harmonier som introduceras först och sammanförs till en komposition som 
deltagarna sedan gemensamt arbetar fram en text till.   

Metod 

Metoden som används i undersökningen kallas ”deltagande observation”, vilket betyder att en av deltagarna 
observerar och dokumenterar skeendet samt deltar aktivt och bidrar till resultatet vid låtskrivandet.  
Undersökningen dokumenteras med hjälp av anteckningar och med ljudinspelning.   

Genomförande och material 
Planen för de två dagarna genomförs enligt schemat i figur 1 där dagarna inleds med frukost 7.30. Därefter 
sker avbrott för lunch 12.00-13.00 samt bastubad och middag 17.30-19.30. 

Dag 1 inleds med en kort genomgång av projektet samt med meditation, andning och avslappningsövning 
15-20 min. Därefter följer en övning i flödesskrivande för att sätta igång och stimulera processen med att skriva 
en text, vilket är det som är första steget för arbetet med ”Låt 1”. Texten skrivs till att börja med enskilt utifrån 
ett givet tema. Deltagarna fortsätter därefter med att sammanfoga texterna till en gemensam textproduktion. 

Efter lunch följer arbetet med att tonsätta texten. Arbetet med harmonisering och melodisättning sker 
inledningsvis gemensamt men kan efter hand ske enskilt eller gemensamt. En viktig del för att undvika 
låsningar är möjligheten till flexibilitet mellan enskilt och gemensamt skapande. 

Följande dag 2 börjar med en kort repetition och analys av gårdagens komposition. Arbetet inleds med 
meditation, andning och avslappningsövning 15-20 min, därefter påbörjas introduktion och idéfas för Låt 2. 
Som motsats inleds låtskrivandet med harmonisering och melodisättning. Tiden som beräknats för den 
musikskapande delen i låtskrivandet dag 2 skiljer sig från textskrivandet. Anledningen är att arbetet med 
harmonier och melodi av erfarenhet kan ta kortare tid än textskrivandet. Enligt schemat inleds textskrivandet 
redan innan lunch. 

Utrustning för projektet är anteckningsböcker och pennor. Musikinstrument som kommer att användas är: 
en akustisk nylonsträngad gitarr, en akustisk stålsträngad gitarr, en akustisk gitarrbas, stämapparat. 
Inspelningsutrustning Zoom H2 för dokumentation av fältstudien samt Presonusmixer StudioLive AR12 för 
musikinspelning med ljudkort SD. 1 mikrofon Sennheiser MK8, mikrofonkabel och gitarrkablage.  
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Frågeställning 

Undersökningen förväntas besvara hur de två olika tillvägagångssätten under dag 1 och 2 påverkar den 
kreativa processen hos deltagarna. Hur uppfattar deltagarna textskrivandet utan att relatera till en musikalisk 
ram? Hur uppfattas arbetet med att komponera harmonier och melodi utan relation till en text.  

Vilka fördelar och nackdelar har de olika arbetssätten? Skiljer sig i deltagarnas uppfattning om detta eller är 
den samstämmig. Vilka gränser och spärrar för låtskrivandet uppstår hos deltagarna. Är självförtroende, 
bristande självkänsla, skam hinder för kreativitet. Vad underlättar eller försvårar beslut, lösningar och 
kompromisser i låtskrivande vid co-writing.  

Frågor efter dagens slut 
• Beskriv dina känslor inför aktiviteterna vid början av dagen. 
• Beskriv dina känslor inför aktiviteterna vid slutet av dagen. 
• Kände du dig någongång tom, nollställd och uppgiven inför uppgiften? Kan du beskriva varför? 
• Kände du någongång ett ”flow” under arbetets gång? Beskriv din upplevelse. 

Frågor efter arbetets slut  
• Vilken av delarna, text eller musik var lättast att få till? 
• Vilken metod tycker du fungerade bäst ?  

1) Textskrivande följt av tonsättning. 
2) Musiken skapas först, sen skrivs texten.  

• Tycker du att ett samtidigt skapande av text och musik hade varit bättre? I så fall varför? 
• Vad i samarbetet skapade en kreativ miljö eller atmosfär? 
• Vad i samarbetet hade ett negativt inflytande på den kreativa miljön?  

Resultat 
Undersökningens resultat sammanställs utifrån anteckningar och inspelat material.  
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Transkription/rapport Examensarbete låtskrivarhelg i Sigtuna januari 2019

Deltagare: Lars Linell och Maria Kurkiala

Samtal och sammanfattning av den kreativa processen under två dagars samarbete 

med textskrivande och musikskapande. Produktion av utkast till två låtar. Lars Linell är 

författare till examensarbetet och har rollen som deltagande observatör och projek-

tledare, medförfattare till låttexter och medkompositör. Maria Kurkiala deltar som medför-

fattare till låttexterna och är medkompositör. 

Frågor efter dagens slut

• Beskriv dina känslor inför aktiviteterna vid början av dagen.

• Beskriv dina känslor inför aktiviteterna vid slutet av dagen.

• Kände du dig någongång tom, nollställd och uppgiven inför uppgiften?  

Kan du beskriva varför?

• Kände du någongång ett ”flow” under arbetets gång? Beskriv din upplevelse.

Frågor efter arbetets slut 

• Vilken av delarna, text eller musik var lättast att få till?

• Vilken metod tycker du fungerade bäst ? 

1) Textskrivande följt av tonsättning.

2) Musiken skapas först, sen skrivs texten. 

• Tycker du att ett samtidigt skapande av text och musik hade varit bättre?  

I så fall varför?

• Vad i samarbetet skapade en kreativ miljö eller atmosfär?

• Vad i samarbetet hade ett negativt inflytande på den kreativa miljön?

1 februari 2019



Transkription/rapport Examensarbete låtskrivarhelg i Sigtuna januari 2019

Låtskrivande i samarbete: co-writing
Projektet ”låtskrivande i samarbete” genomfördes under en januarihelg 25-27/1 2019. 

Deltagarna arbetade enligt ett givet schema under två dagar mellan 8.30-16.00. Under 

denna tid skrevs en låt per dag. 

Den första dagen skrevs en text under förmiddagen  och tonsattes under efter-

middagen. Den andra dagen började med en musikstruktur med en given ackordföljd 

som sedan textsattes under eftermiddagen. 

Det som följer är en transkription av två samtal som genomfördes som en 

utvärdering och sammanfattning av de bägge projektdagarna. Maria Kurkiala förkortas i 

texten som MAK och Lars Linell som LAL.

Dag 1. lördag

LAL –  Inspelningshelg den 25-27 januari 2019, och ska vi ta och samman-

fatta dagen? Vi inledde med en meditation i kapellet.. 

MAK –  Hm, det gjorde vi.

LAL –  …för att komma ner i varv. Sedan gick vi till arbetsrummet, Magno-

lia, som var väldigt fint rum, vi blev glatt överraskade. Jättefint rum, varmt 

och skönt.

MAK –  Ja, jättefint med ett ljusinsläpp från ett hörn. Åh direkt kan jag säga 

när jag klev in i det där rummet så hände det nånting i, alltså, det gav en 

jättebra förutsättning för ett kreativt arbete i det där rummet. Det var otroligt 

inbjudande. Dels faktiskt temperaturen men också hela miljön lugnt och 
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stilla å fint. Frukten och vattnet. Den fysiska miljön, för mig har den stor be-

tydelse.

LAL – Ja det är det. Jag hade räknat med ett kalt rum, ett konferensrum 

med bord och stolar, men det va det inte.

MAK – Nej, det var ett helt fantastiskt rum.

LAL – hm det var bra, och sen tog vi och började med lite and-

ningsövningar och fysiska avslappningsövningar. Sen satte vi oss ner och   

satte oss tillrätta,  gjorde oss hemmastadda. Sen började vi med 

flödesskrivning med tema. 

MAK – hm med ett tema.

LAL – Vi hade kommit överens om ett tema. ”Den blå timmen”.

MAK – Ja, nånting man kan säga här– om jag får skjuta in, med temat är 

att som jag tror att i vårt fall, att det fanns ett förarbete vi satte ju egentligen 

inte igång i morse utan vi hade diskuterat blå timmen, dels diskuterade vi 

det igår och vad det kan innebära, vi vänd och vred på det.

LAL – Ja just det redan igår.

MAK – Ja, bara ur livssynpunkt, men sen är det väl nånting som vi varit i 

tidigare, vi har pratat om – gränslandet och övergångar och vad som kan 

hända i en övergång…. 

LAL –  Mm

MAK – …det här är ju nånting som både du och jag är intresserade av. Det 

finns ett andligt perspektiv på det. Men jag skulle villa säga att oerhört my-

cket av förarbetet gjordes igår när vi inte fattade att vi jobbade.

LAL –  Mm, nä
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MAK – Åtminstone vad det så för mig när jag började skriva idag, så flöt 

det på jag hade genast idéer om vad det var. 

LAL –  Ja

MAK – Pennan gick hela tiden. Under tolv minuter.

LAL –  Ja, och jag fick väl inga associationer utan jag började bara skriva 

och ungefär beskrev rakt av vad blå timmen va för nånting,… rakt av

MAK – hm

LAL – …rent konkret bara vad det var för nånting och sen droppades det 

bara in ord här och där som blev formuleringar. 

MAK – hm, å sen när vi jämförde och tittade så var det ganska enhetligt 

det gick ganska snabbt att hitta en idé utifrån det där.

LAL – Ja, precis. Det var en mycket bra metod att vi satsade på tolv mi-

nuter och skrev.

MAK – hm

LAL – och sen efter de där tolv minuterna så läste vi upp vad vi hade skriv-

it.

MAK – hm, åh den andra satt med pennan i hand å bara skrev ner nyck-

elord. Jag satt när du först började läsa när jag hittade nånting – åh det här 

var mitt i prick eller….

LAL – ja

MAK – intressant eller bara så då skrev jag ner…

LAL – ja, just det

MAK – Åh sen så när jag läste så skrev du ner. Sen läste du en gång till.

LAL – ja
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MAK – Och sedan läste jag en gång till, sen började vi jämföra och plocka 

ut meningar och saker som höll en röd tråd. 

LAL – ja, men du hade också en bättre struktur.

MAK – mja, men inte från första början för om jag tittar på mina anteck-

ningar så har jag nog fem varianter, det kom nog i tredje där jag började – 

OK det börjar bli en dramaturgi i det här, kommer du ihåg.

LAL – ja, just det

MAK – det börjar bli en dramaturgi i det här, först är det från mörker till ljus, 

det här klassiska. Det var då jag började punkta upp 1. var börjar det, här 

vi börjar gå in i blå timmen..

LAL – ja, det diskuterade vi fram vi…

MAK – ja visst..

LAL – ja, precis

MAK – ..och medan vi diskuterade skrev jag siffror. OK det här hör hit å så 

där, och så började vi sammanfatta. Det börjar i mörker men sen kan man 

hitta det här och det här…och sen slutar det nånstans. Det var där när vi 

hade strukturen som vi gick var och en till sitt och började skriva.

LAL – just det, då gick vi upp till biblioteket och satte oss och skrev var och 

en för sig på den här.. utifrån den här strukturen.

MAK – Mm

LAL – …som du hade satt upp där.

MAK – Ja men vi hade satt upp den tillsammans, allting, precis allting är ju 

framdiskuterat det är ju det som är så häftigt.
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LAL – Ja, det tyckte jag var ett otroligt häftigt sätt att jobba på. och sen tog 

vi en kopp te och satte oss i biblioteket och så skrev vi men sen gick vi ner 

igen efter äh…det var väl ungefär….

MAK – en timme va?

LAL – Ja ungefär 50 minuter kvar till lunch

MAK – Mm och vi satt där ungefär en timme och sen var det 50 minuter 

kvar till lunch.

LAL – Sen gick vi ner och sammanfattade.. och då, det var då vi började 

sätta ihop de olika meningarna och formuleringarna från varandra.

MAK – Mm, äh

LAL – men din struktur var bättre 

MAK – strukturen ja, men ditt innehåll… ja märker här att den här…Det 

blev ju verkligen en… va sa vi att det va?… Vi synkroniserade. Det blev en 

syntes av allt.

LAL – ja, det blev verkligen en jättebra syntes

MAK – Ja och då va det liksom.. vi satte in ditt innehåll i min form. 

LAL – ja

MAK – …och mitt språkliga, det här att jag har den är tanken med allittera-

tioner…anaforer…

LAL – ja

MAK – Ja, också liksom ordvalen…. och så ploppade hela strukturen.. den 

höll ju.. Det fortsatte från mörker till ljus. 

LAL – ja… Det blev bättre och bättre, eller jag menar… det utkristalliser-

ade sig nånting som mer och mer… en form.

MAK – Ja och det var redan före lunch.
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LAL – Före lunch hade vi formen.

MAK –….men den var ju inte klar, vi hade tre verser och sen kom vi på att 

vi skulle ha ett omkväde också. Men vi plockade ut och sa att det här kan 

bli ett omkväde och verserna måste nog bantas ner och bli mer stringenta. 

Mer distinkta, som du sa vi måste "catcha" upp refrängen lite. Det var lite 

högtravande lite för mycket poesi. Det var helt orimmat ska vi väl lägga till 

och vi skrev helt på svenska. 

LAL – Nej…helt orimmat och inte heller någon rytm i orden, egentligen.

MK– Nej och inte heller musik anpassat.

LAL – Nej det var det inte, men sen gick vi och åt lunch och tog en paus 

och gick en promenad.

MK–  Men nånstans pågick, ändå, även om vi tog en promenad, så pågår 

som jag känner ändå den kreativa processen arbetet pågår hela tiden i hu-

vudet och jag känner att jag längtar hela tiden tillbaka tills det. Fast jag fat-

tar, jag tror det är urviktigt att ta pauser, och som vi gjorde vi bytte miljö för 

att få nya ögon, vi kom tillbaka igen. Vi gick ner på stan för att äta lunch vi 

gick tillbaka tog en té uppe i sällskapsrummet.. men nånstans, visst var 

man ändå inställd på att man längtade tillbaka för att sätta igång igen.

LAL – Ja det ville man, men när vi kom tillbaka sen då kom vi på att vi 

skulle börja med att sätta musiken till innan vi fortsatte att förändra texten 

mer för att det kommer i alla fall bli knepigt att få ihop den med musik. Det 

märkte vi ju det var mycket att stuva om och stryka och så.

MK– Mm stryka.. det blev ju faktiskt att ”kill your darlings” för vi hade mån-

ga där här va snyggt det måste med, men dom försvann, en stor del av in-

nehållet försvann.
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LAL– Ja

MK– Sen blev det tre distinkta verser och ett omkväde till slut. och det stu-

vades om en hel del till slut.

LAL– Vi gjorde ju så att .. i varje vers så hittade vi ett slutord som hamnade 

på det här karaktäristiska D7 ackordet.

MK– Just det och ordet skulle ha lite.. det skulle vara betydelsebärande –

 förlorat – stanna – det sista minns jag faktiskt inte..

LAL– Ähh, porten öppnar sig..

MK– dagen! dagen! förlorat… och det inser jag nu ..det blev tre delar. först 

blev det mörker sen blev det hopp, nej först mörker och sen vila, att stanna 

i mörkret och sen börjar ljuset återvända. Om du tänker på slutordet i förs-

ta ordet förlorat; då är det mörker och sen den där vilan i mitten det är 

stanna och sen när ljuset återvänder då är det dagen…

LAL– Ja… det är bra!

MK– att vara i det där i mitten det blev ju den strukturen. Ah .. det kom jag 

på nu. Att det råkade bli: förlorat, stanna, dagen.

LAL– Just det då hade vi musik… musiken hade vi en idé faktiskt, ett 

idéfragment, några ackord som du hade kommit på en ackordföljd..

MK– Ja det var ju egentligen bara en ackordföljd

LAL– Mm ja men den började vi med och sen utifrån den, det här D-acko-

rdet som slutade den här följden det satte ju den här formen i texten väldigt 

mycket beroende på den. Den avslutade…  hela tiden.

MK– precis, men sen var det ju så att det var ju bara en ackordföljd för den 

var ju inte färdig och då började vi mata på med musik på ackordföljden de 
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blev två toner som lät som e-type, och där nånstans började jag ruttna på 

hela skiten och började jag tycks det fanns en stund där runt kl tre ungefär  

där jag började tycka att det var en skitlåt. Otroligt pretentiöst dålig melodi 

måste liksom… jag blev jätteless. 

LAL– Ja

MK– men det var då vi sa vi måste ju göra något mer.. vi kan inte sitta och 

mala på med det här.

LAL– Ja, jag kände att den musikaliska strukturen, de här ackorden var.. vi 

fastnade i den. Det var jätte svårt att komma vidare hur bryter vi upp det 

här och får ett mer flöde och variation. Vi kan ju inte stå och harva på de 

där tre ackorden hela låten igenom. Då sitter man ju … ja, och sen då,…

händer det inget mer än så här.

MK–  Ja vi hade ju de här tre ackorden sen hade vi ju ett avsnitt till med 

några andra ackord, men det var ju snyggt i sig. Det va ju snyggt en gång. 

Men sen blev det tråkigt. Det var ju det som hände som hände sen när vi 

hade harvat på ett tag att vi måste bryta det här nu, och då gick vi och 

drack kaffe.

LAL– Ja

MK– och då var klockan fyra. Det är ju ungefär två timmar sedan och sen 

satte vi oss på var sitt håll, där jag skulle försöka bryta den här ackordfölj-

den i versen, och du skulle hitta en refräng. Du hade precis börjat på det. 

Så satte vi oss på varsitt håll igen och du kom tillbaka med en väldigt 

snygg refräng. Och jag hade typ harvat på med femton olika varianter på 

den där, och jag kom inte vidare och jag tycker fortfarande att.. alltså vi har 

ju slutat för idag och vi är inte riktigt där än.
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LAL– nej vi är inte riktigt där.. och jag har ju.. , refrängen vart liksom.. ja 

den satt men det var nånting som inte riktigt ..nej jag lyssnade inte på 

stämningen där. Det var en snygg ackordföljd som kom där men det räcker 

inte med bara en snygg ackordföljd den måste också inlämnas i stämnin-

gen i hela låten och hela texten. 

MK– Ja.. Jag tycker stämningen blev lite platt liksom, med det här jag är 

lite trött, på ett sätt är det bra att vi hade en ackordföljd att utgå från då 

hade vi ramar men nånting låste oss faktiskt. Från början hade vi idén om 

att den här texten passar in i den här ackordföljden. Där låste vi oss.

LAL– Ja….. jag tyckte nog det jag också…. Ja… Men sen när vi kom till-

baka, jag hade gjort refrängen och du hade gjort en massa varianter av 

ackord.

MK– Ja, jag trodde det var de som som du hade med i refrängen. Där gick 

vi åt två olika håll du hade börjat med en refräng och så såg jag vilka har-

monier du hade så jag tänkte jag måste bygga på det, en låt måste ju ha 

nån struktur. Men när du kom tillbaka hade du lite grand förändrat den men 

det gjorde ingenting för jag hade verkligen inte .. jag tror jag fortfarande är 

låst vid den där förbannade ackordföljden. 

LAL– Ja, men jag känner också att mer och mer att de här ackorden 

väldigt bra som ett avslut i versen, man utökar alltså med utrymme före 

ackordföljden med D-ackordet, man kan inte bygga hela versen på dom. 

Utan måste bli de ackorden före dem.

MK– egentligen kan man bara ha det här F:et G:et A och D bara en enda 

gång bara den följden. Sen kan man ju nånstans måste ju ligga i de här 
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MAK – Haha, Ja men verkligen..det som hände idag var att vi va… vi tog 

inga pauser …. Vi var ganska ivriga på att komma igång… vi tog en gans-

ka kort lunchpaus och inget kaffe och…. Ja och det var dessutom andra 

dan det kan var de som gör att det är svårare att förlösa vissa saker. Det är 

en otroligt utmattande process.

LAL – Ja det är det. Det kan man absolut säga att …Jag är alldeles färdig i 

huvudet just nu. Och känner mig ganska tom.. och nästan lite nedstämd. 

Åh det tror jag inte är nån ovanlig känsla efter en kreativ process.

.MAK – Nej det är..Men så är det här fantastiska att få åka iväg … det här 

med rummet igen och strukturen omkring det vill jag betona som en sak 

som jag tänkt på… jag har ju aldrig reflekterat förut över min kreativa 

process tidigare. Men att ha de här ramarna som både tiden och rummet 

erbjuder. Men jag tror att vi var hindrades av att vi visste att vi skulle hem 

idag. Så vill man jobba på istället för att ta paus.  I morse också när vi kom 

in .. tänkte du på det idag att jag sa att vi måste ta bort alla ytterkläder från 

stolarna vi måste röja och rensa, börja om från början, göra liksom rent i 

rummet innan vi kan börja så signalerar det när jackorna ligger slängda på 

stolarna att vi snart snart ut ur det här rummet, vi har bråttom. Det blir in-

gen arbetsdag liksom.

LAL – Det är en bra synpunkt …Alla sådana där detaljer är ju väldigt vikti-

ga att ha med för att ge en totalbild av vad det handlar om dels hur det är 

att vara kreativ och hur mycket miljön runt omkring skapar kreativitet och 

hur stor betydelse den har. 

MAK – Det har jätte stor betydelse, miljön och sen att man ger tid och rum 

och att man åker från den hemvana miljön där man annars distraheras av 
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andra saker: Vi har varit i en typisk kreativ miljö, alla människor som åker 

hit jobbar ju med kreativa saker på ett eller annat sätt.

LAL – Ja det har varit en särskild speciell miljö för sånt här, eftersom det 

för ett centrum för författare, litteratur, tankar och idéer och teologi, 

filosofiskt, existentiellt och…. 

MAK – Allt på en gång… 

LAL – Jag tänkte på, när man satt ensam så vad det också.. man 

satte .ihop nåt och sen vad det väldigt roligt man blev ivrig på att träffa dig,  

och träffa den andre och få dela det man hade gjort.

MAK – Precis, Ja… man var ivrig,… ja och framför allt att lyssna på vad du 

hade kommit fram till, åh dels och få spela själv men så otroligt nyfiken på 

vad du kommit fram till både flödesskrivandet och texten och melodin. Det 

var det som jag tyckte va nummer ett, sen va det kul att spela sitt eget. 

LAL – Ja men visst

MAK – J och..men nu har vi bara provat det här en gång. Det var nog 

lättare på sätt och vis med texten först och framför allt att det handlar om 

lättare att skriva på svenska. Engelska är ju lätt om man bara kan tänka 

sig att lägga i hop några klyschor, men eftersom språket är så viktigt för 

mig så blir det lite plattare. Jag får inte samma njutning, jag får sån njut-

ning av några av våra formuleringar så jag fick jag nästan gåshud.

LAL – Ja, jo men det va fantastiskt. Ja, jag kan hålla med om att svensk 

text ligger.. det känns ju närmare. Det är lätt när man ska flödesskriva så 

är det mycket lättare att skriva på svenska för…. att flödesskriva på engel-

ska gick ta mig fan inte alls.

MAK – haha nä det gick inte alls det blev väldigt fult.



TID FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

07:30 frukost frukost

08:30 inledning och upplägg.                                      
Avslappningsövning kropp och andning          
Flödesskrivning 10 minuter

Genomgång av gårdagens produktion.                                               
Avslappningsövning kropp och andning                                        
Låt 2: Ackord och melodi idéfas

09:30 Låt 1: tema o idéfas: textskrivning av låt, enskilt Kompostitionsfas enskilt och gemensamt 

10:30  Textskrivning enskilt Flödesskrivning 10 minuter                                             
Textskrivning gemensam

12:00 lunch lunch

13:00 Textskrivning gemensam. Sammanföra idéer                            
Tonsättning av text 

Textskrivning gemensam

14:00 Tonsättning av text Låt 1, enskilt Färdigställning av Låt 2

15:00 Tonsättning av text Låt 1, gemensamt Låt 1    Färdigställning av Låt 2,                                                  
Uppsjungning och Inspelning 

16:00 Ankomst Färdigställning av text o musik Låt 1.                 
Uppsjungning och Inspelning     

Resultat, analys och sammanfattning. 
Avslutning hem

17:30 bad o bastu Resultat, analys                                                    
morgondagens låtprojekt.

18:30 middag middag

19:30 middag middag

20:30

Starttid

07:30

Tidsblock

1t
Låtskrivarschema

25-27 januari 2019



BLÅ TIMMEN (TEXT OCH MUSIK: LARS LINELL OCH MIA KURKIALA) 

Intro: F G F G F G D 
Dagen går genom en port till natten  F Am G D 
Blå träd, blå skog, blått dis över lindan  F Am G D 
Koltrastar som mörkblåa skuggor i snön  Fmaj7 G6  Fmaj7 G6 
Och sorgen över något förlorat  Fmaj7 G6 D9 

Dagen går genom en port till natten  F Am G D 
Att våga vila där och sväva i ett gränsland F Am G D 
Att vara i förväntan och minnas ljuset   Fmaj7 G6  Fmaj7 G6 
Men släppa taget och stanna  Fmaj7 G6 D9 

Jag sluter mina ögon,   F F 
tror att inget mer finns att se  Am G C 
Men    G F 
mörkret återföder en ljusblå gryningstimme Am C G F Am D 

Mellanspel    Am D 

Dagen går genom en port till natten  F Am G D 
Att minnas att ljuset inte dör, bara reser  F Am G D 
Och återvänder i ett dis över lindan   Fmaj7 G6  Fmaj7 G6 
Och öppnar porten mot dagen  Fmaj7 G6 D9 

Jag sluter mina ögon,   F F 
tror att inget mer finns att se  Am G C 
Men    G F 
mörkret återföder en ljusblå gryningstimme Am C G F Am D 
      
Jag sluter mina ögon,   F F 
tror att inget mer finns att se  Am G C 
Men    G F 
mörkret återföder en ljusblå gryningstimme Am C G F Am D 

Am D / Am D / Am D / F G F G D 
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