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Sammanfattning (Abstrakt)

Jag har med detta arbetet haft som avsikt att undersöka hur ett par utvalda personer 

upplever och praktiserar sitt kreativa skapande. Både på egen hand, som en jämförelse 

hur det skiljer sig till ett kollektivt skapande i grupp (t.ex ett rockband). Det bygger på 

att jag valt ut personer som jag vet aktivt skapar musik på båda sätt.

Detta resulterar i en studie kring hur personen i fråga ur en psykologisk aspekt relaterar 

till sitt skapande men även hur dennes process och agerande på en praktisk nivå kan se 

ut. Jag har som metod använt mig utav intervjuer med dessa personer,

som jag sedan sammanställt för att använda som grund till min undersökning.

Jag har även valt att delta och observera vid låtskrivarprocesser i

en studiosession för att på utomstående håll även se hur musikaliska och praktiska

beslut och processer kan anta under aktivt skapande.

Jag vill sedan sammanställa och jämföra detta med hur jag själv upplevt samma frågor 

och problem i mitt eget skapande, då jag på ett sätt kan se mig själv som en insider, 

eftersom att jag aktivt arbetar med liknande förutsättningar. Jag spelar både i band och 

skapar musik själv vid sidan om. 
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Bakgrund

Jag har själv spelat musik nu i snart 15 år och då skapat egen musik i ungefär 10 år. 

Detta har varit en resa där jag har presenterats för skapande och kreativitet i vad jag 

anser är ganska många olika led. 

Till en början när en person får upp ett intresse för att lära sig ett instrument, så finns 

det ofta inte mycket annat som spelar lika stor roll som att underhålla sig själv med sin 

egen utveckling, kring det som förhoppningsvis blir en ny erfarenhet och egenskap hos 

personen själv. 

Jag kan själv se tillbaka på när jag först började att lära mig gitarren som instrument, 

och vad det innebar för min kreativitet och identitet. Varför jag drogs till gitarren har 

jag svårt att svara exakt på, men det var som att inget annat var lika viktigt när jag väl 

hade fått upp intresset. Detsamma gäller intresset kring att faktiskt aktivt lyssna på 

musik, och inte minst skapa sig sin egen identitet av musiken man lyssnar på. Jag drogs 

mycket till, i samband med att jag tog upp instrumentet, till gitarrbaserad musik och 

väldigt mycket äldre rock, då det finns en otrolig mängd musik från en lång period då 

gitarren sågs som spännande och stod mer i centrum kring instrumenteringen som 

användes. Idag lyssnar jag på väldigt mycket andra genrer och har ett större intresse för 

musik och låtuppbyggnad i allmänhet än vad jag hade då. Men det är just det som är 

intressant, för jag kommer ihåg hur jag ansåg att gitarrbaserad musik med tydliga ”riff” 

var det enda som kunde ses som intressant. Detta ser jag som ett startskott på hur 

kreativitet kan växa fram hos en individ, i form av ett stort engagemang kring vad som 

tilltalar dig, iallafall hos mig. Hängivenheten att då ta till sig och lära sig det man 

lyssnar på är även det en grund av vad som i framtiden kan komma att forma ditt egna 

skapande. 

Under åren så upptäckte jag såklart fler genrer, instrument och grupper av människor 

som delade intresset för musik, men inom olika områden. Att jag som kreatör utsattes 

för dessa olika inslag formade absolut hur jag sedan valde att gå vidare som musiker 

och låtskrivare, även om jag inte var medveten om det just då. 

Därför ser jag en stor sammanlänkning kring de val man gör som kreatör  baserat på 

sina erfarenheter med människor men även vad man anser kännas attraktivt på en 
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individuell nivå.

Det som sedan sådde tanken kring idén till detta arbete var då jag tidigare i år spelat in 

en skiva tillsammans med mitt band, samt att jag hade en mindre skivinspelning 

planerad för enbart mig själv och mina låtar. Detta fick stå som grund till att ställa sig 

frågan kring vad som kan skilja dessa två situationer åt.  

Något som är intressant, är just hur mycket aktiva musiker och kreativa

människor det faktiskt finns idag i olika former. Precis som nästan alltid så spelar

människor musik med varandra, men något jag tror har ökat är den enskilda individens

”ensamma” skapande. Även om det alltid funnits denna typen av process så har det

aldrig funnits så mycket möjligheter och då även som jag själv upplever det, en

uppmuntran till att stimulera sin kreativitet och lärande på egen hand. Därför ser jag

att en undersökning kring detta ämne är tämligen modern och alltid kan ses som

aktuell då utvecklingen och förståelsen kring musikaliskt skapande ständigt rör sig

framåt.

Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kreativt kollektivt skapande inom musik 

skiljer sig emot att istället skapa på egen hand individuellt utan ett aktivt intryck av 

andra människor omkring. Det är en studie i hur den psykologiska aspekten kring 

skapandet, och agerandet man gör på en praktiskt nivå skiljer sig mellan dessa två olika 

miljöer eller situationer. Alltså ensam eller i grupp. 

Jag ser denna undersökning som modern och som förmodligen alltid kommer att vara 

det, då förståelsen för kreativt skapande alltid rör sig framåt. Likaså de intryck omkring 

oss som influerar oss att göra val som tar detta skapande i nya men även redan 

påbörjade och bekanta riktningar.  

Frågeställning

För att på rätt sätt få förståelse för vad kreativitet på olika sätt betyder för de individer 

som deltar i min undersökning, har jag försökt att ställa några frågor som på rätt sätt 
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förklarar vad individen känner gentemot sitt skapande. 

Bland detta så har jag valt att fokusera på hur kreativitet bearbetas och behandlas? Hur 

skiljer sig en skapandeprocess när den sker tillsammans med flera mot när det sker i en 

isolerad omgivning? 

Uppstår det några problem kring den praktiska men även psykologiska aspekten kring 

beslutsamhet vid något av tillfällena? 

Kreativitet

Att undersöka kreativitet är inte en tanke i att fastställa några teoretiska resultat där 

svaren ska ge mig en analys på vad som är rätt eller fel. Istället ger forskningen kring 

detta ämne mig en chans att få en inblick i hur de frågor som finns och ställs ges en 

chans att reflekteras, jämföras med tidigare forskning samt diskuteras. Främst för att 

skapa en förståelse kring hur kreatörer fungerar i relation till det praktiska arbetet samt 

den kollaborativa delen som ett kreativt arbete ofta innebär. 

När det kommer till just de känslorna som på något sätt gör att en person känner en 

vilja att antingen lära sig eller skapa något nytt så kan de på ett eller annat sätt relateras 

tillbaka till vad som kan beskrivas som kreativitet. ”To create is to originate. And 

follow from this that before creation the creator does not foresee what will come from 

it” (Maitland, 1976:1). 

Men då bakgrunden till de val som görs av en person, t.ex viljan att lära sig ett nytt 

instrument eller kanske just attraktionen till att uttrycka sig, så kommer förmodligen 

den anledningen och ledet av val skilja sig mellan olika individer. 

Självklart kan vissa inspirationskällor som i sin tur skapar mål, vara detsamma eller 

iallafall liknande för en mängd olika människor. Trots allt så delar vi på information 

som på ett stort plan kan ses som att vi alla har gemensam tillgång till, ett exempel kan 

då vara just musik och möjligheten att kunna välja det som tilltalar just dig själv. Men 

just därför blir det dessutom så intressant att se skillnaderna i hur och vad olika kreativa

sinnen gör för val i och med det de skapar och vad en inspirationskälla då kan 

framkalla. Inspiration är en bra benämning enligt mig att beskriva det som kan 

uppfattas som grunden till det som sedan sparkar igång just kreativitet. Ordet 

Inspiration kan ses som en fortsättning på det latinska ordet ”inspirare”, som i sin tur 
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betyder att ”ta in” eller ”andas in”. Jag ser inspiration som ett sorts målsökande 

inombords där det som av olika anledningar tilltalar personen i fråga skapar en vilja att 

skapa något eget. Detta kan dessutom appliceras på vad som helst egentligen då musik 

kan ge inspiration till målande och tvärtom. Men självklart kan det sägas om vad som 

helst. Något fysiskt kan ge fram något visuellt och något visuellt kan ge någonting på 

ett psykologiskt plan att växa fram (Piza.1989:5). 

Extrovert eller introvert? Olika typer av människor.

Alla har vi något sätt arbeta eller föra oss på som vi på något sätt föredrar. 

Vissa människor skulle kanske kalla sig själva för mer introverta personligheter medans

ganska många, inklusive mig själv skulle kalla mig lite mer av en introvert 

personlighet. Detta kan såklart skilja beroende på vilket område av beteende vi talar 

om, men jag tänker främst på hur vi föredrar att se oss i en arbetsam situation. 

Båda dessa olika sidor av en människas person är något som hjärnan besitter och 

samtidigt använder i olika tillstånd. Man kan se det på det sättet som att den ena sidan 

av din psykologiska kapacitet  används i mer utåtriktade och överskådande 

sammanhang, medan den andra låter dig analysera mindre detaljer och stegen som görs 

längs vägen av i detta fall ett kreativt skapande (Schiferl.2008:69). 

I en studie kring just dessa två olika sidor så beskrivs det hur idéer växer fram och 

bearbetas till det som sedan tycks vara ett så bra slutgiltigt resultat som möjligt. 

Att till exempelgenom att använda sig av en pool av egenutformade olika kreativa 

idéer, ta med dessa till nästa steg som då kan innehålla ett flertal personer istället som 

tillsammans kan bearbeta dessa idéer. 

Som exempel, vi säger att en person utan intryck från andra suttit och ”brainstormat” 

fram idéer och ett koncept på egen hand. Då har denna person fått använda sig av sin 

introverta sida som ett sätt att låta allt i sitt kreativa flöde ta plats och på sätt kan detta 

göra att personen slutligen hamnar i en situation med en mängd användbara men på 

egen hand svårbearbetat material. Men om personen sedan kan ta hjälp och föra vidare 

det dittills påbörjade arbetet till en större grupp människor, låt oss säga ett band. Så kan 

de genom att tillåta sin extroverta sida göra det möjligt för samarbete och ett sätt att 

”sila” dessa idéer med hjälp av dessa andra människors tankar och kreativa beslut för 

att sedan skapa något som gemensamt kan ses som ett kollektivt bearbetat resultat som 
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även ger mer än bara en åsikt av godkännande (Girotha, Terwisch, Ulrich. 2016). 

Hade den kreativa ”brainstormingen” istället påbörjats kollektivt så kanske det istället 

hade försvårat möjligheten för den mer introvert lagda personen att faktiskt uttrycka 

sina kreativa idéer på grund av beslutsångest och press på att inte säga något som anses 

dåligt. 

Forskningen resulterar i att det kan vara av fördel att tillåta det enskilda tänkandet 

samtidigt som det fördelaktigt även borde ges utrymme för gemensamt kollektiv 

skapande och bearbetning för ett så bra och välgjort slutresultat som möjligt. 
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Metoder och projektarbete

Jag hade som grundidé att genom en autetnografisk undersökning, jämföra mitt eget 

arbete med bara egna låtar, i kontrast till hur arbetet kring den kreativa processen gick 

till när jag istället arbetade med mitt band som då består av 4 personer 

(Doty.2010:1049). Jag hade precis varit i studion under sommarens sista veckor och 

visste att jag skulle ägna mig åt mitt eget skapande under första delen av hösten. Därav 

kändes det som en intressant grund att anteckna och analysera sig själv, men att sedan 

även jämföra detta med just hur andra upplever samma eller iallafall liknande 

situationer. Genom att både sätta mig själv i en position att analysera, samt att sedan 

använda detta i kombination med utomstående personers medverkan på liknande sätt, så

anser jag att det borde kunna ge mig en bild men samtidigt förståelse för de resultat och

svar som ges av de andra medverkande i denna undersökning (Devlin. 2018). 

Analys

Mitt eget låtskriveri

Jag började som sagt hösten med ett projekt i form av att färdigställa en samling låtar, 

som till slut skulle komma att hamna på en EP. Tanken var att göra allting helt själv 

från det första stadiet av idéer till färdig låt redo för utgivning. Den tekniska biten var 

något som jag såklart märkte spelade in, men jag ville ändå fokusera på hur hela 

processen behandlades när jag inte hade några andra medlemmar att hämta stöd ifrån, 

men även ingen annan åsikt att anpassa mig till. Något som jag tyckte skapade både 

frihet men även vissa problem som gjorde att en del beslut var svåra att bedöma utan en

utomstående åsikt. Detta tyckte jag kunde bli en bra del att ta med i detta 

examensarbete där särskilt kreativitet just står i fokus. 

Den praktiska delen 
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När jag påbörjade mitt arbete, så hade jag redan en del idéer till några låtar som jag 

visste kunde bli något och som jag ville jobba vidare med. Detta skiljer sig inte allt för 

mycket mellan olika situationer, då jag även vid arbete med andra människor ofta har 

åtminstone en idé som jag vet att jag vill utforska. I detta fall så bestod dessa ”skisser” 

av några nynnade melodier tillsammans med en påhittad ackordsföljd som jag sedan 

enkelt spelat in på min telefon. Detta är som sagt ungefär så jag personligen påbörjar en

idé så att man inte glömmer bort den tills det blir dags att arbeta vidare med den. Dock 

så ska jag även nämna att vissa idéer och melodier sjöng jag även in under olika bilturer

utan instrument. Just bilen är ett ställe som jag ofta tänker på melodier och får vissa 

idéer som känns attraktiva att arbeta vidare på. Jag brukar låta radion/stereon vara 

avstängd ibland och bara åka ut, ofta på landsbygden, där jag upplever att jag trivs i det 

visuella av miljön som jag åker förbi, och på det sättet tänker ”fritt ” skulle man kanske 

kunna säga. Helt enkelt utan inslag eller så få störande moment som möjligt. Här kan 

jag igen dra trådar tillbaka till artikeln av Piza, kring kreativitet och hur det ibland 

faktiskt kan vara nyttigt att söka inspiration utanför det specifika kreativa område som 

jag vill arbeta inom, i detta fall något visuellt som i sin tur hjälpte mig med något 

musikaliskt (Piza. 1989:5). 

När jag väl satt hemma med avsatt tid för att fortsätta på dessa låtidéer så har jag då ofta

haft tid från att ha först spelat in det till att jag tar det vidare. Detta är även något som 

jag uppskattar och ofta om det finns möjlighet utnyttjar, om inte annat för att få någon 

form av distans och möjlighet att ta med nya öron och bedöma om jag faktiskt gillar 

idén nästa gång jag lyssnar på den. 

Iallafall så gick det till stor del till så att jag för det mesta fortsatte att testa olika 

ackordsföljder tillsammans med melodier för vers och refräng, det skiljer sig ofta till 

vilken som kommer först, men jag brukar försöka basera grunden av låten på någon 

form av gemensam nämnare hos melodierna har jag märkt.

Detta kan skilja sig totalt från hur snabbt en låt kan kännas i princip färdig medans en 

annan inte alls känns så. 
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Enkelt låtskrivande

Den första låten jag började att försöka skriva ihop kallade jag ”Down the River”, efter 

en väldigt gammal melodi jag nynnat in på telefonen. När jag väl satte mig med en 

akustisk gitarr så testade jag en skapligt simpel ackordsföljd som jag i princip råkade 

arbeta fram och därefter kom en sorts sångmelodi som jag efter några varianter  tyckte 

passade med hur jag tänkte mig att det borde låta och textens koncept. Texten var inte 

skriven men som jag nämnde så hade jag titeln och därav hade jag en idé på vilken sorts

text och samtidigt känsla på låten jag ville förmedla. 

Efter att ha känt mig nöjd med melodin och ackorden samt rytmen så började jag direkt 

att skriva ihop en så kallad slasktext, som gav mig utrymme att testa fraseringar samt att

ändra på det jag inte gillade. 

Jag valde att fortsätta tills jag kände mig nöjd med mina idéer och därefter kunde jag i 

princip kalla låten i form av text, ackord, melodi och de olika partierna klara. 

När jag når detta stadie av en i princip färdig låt så brukar jag spela in en demo med 

enklare instrumentering av de jag tycker passar, i detta fall bas och trummor. Detta ger 

mig ytterligare en chans att ta en paus och sedan lyssna tillbaka på låten för att se om 

jag återigen trivs med den eller vill ändra något. Eftersom att jag jobbade själv så kände

jag att det var viktigt att i och med att tillåta mig själv en viss distans till projektet, så 

gav mig även en möjlighet att inte fastna i för små detaljer som i sin tur kan vara 

hämmande för ett fortsatt arbete, utan istället ser det till det stora hela om låten i fråga 

faktiskt funkar som den är. 

I detta fall fick jag en mängd idéer nästan direkt på olika musikaliska detaljer jag ville 

testa i efterhand, samt några få ändringar i text. Men sedan var jag klar och detta utan 

att ha haft en annan eller flera personer i närheten med ytterligare åsikter. I detta fall så 

var jag ganska så nöjd med att arbeta ensam och mitt resultat. 

Svårt att ta beslut

Ett annat exempel på hur arbetet med att färdigställa en idé kan arta sig är hur nästa låt 

jag tog mig an att arbeta på. 

Låten i detta fall kallade jag ”Broken Nest”, något som till skillnad från förra låten inte 
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fanns med i det första stadiet av idéer. Med denna låt så hade jag endast jobbat fram en 

ackordföljd som jag visste att jag gillade och i grunden så baseras låten på dessa ackord 

utan några större ändringar. Processen liknade den förra låten i form av nynnande på 

melodier tillsammans med gitarren. Jag kände mig dessutom ganska nöjd med hur jag 

hade lagt upp låten i form av fraseringar samt melodi och instrumentering, allt detta 

efter ganska många olika tillbakalyssningar samt försök att skriva igenom olika 

varianter på texter. Istället i detta fall så kunde jag inte avsluta låten, och det stora 

problemet jag hade med låten var att jag inte tyckte att jag hade någon refräng. Från 

första försök till att jag fick en hel struktur på låten tog säkert 3 veckor, inräknat två där

jag avsiktligen inte ägnade en tanke åt att färdigställa den. Jag testade olika 

ackordsföljder, försökte att använda andra oarbetade idéer som jag tänkte att jag kanske

kunde blanda in i denna låt för att skapa ett nytt refrängparti. Detta gjorde att jag efter 

ett tag började bli lite mindre sugen på att göra klart den. Här hade jag förmodligen haft

ganska bra hjälp av andra människor som lättare kunde se och höra idén med ”färska” 

öron och sinne utan att vara så upphakad på det jag intalat mig in att det skulle vara. 

Det som trots allt gjorde att jag färdigställde låten och blev ganska nöjd var att jag totalt

släppte min grundidé med en refräng och istället lät låten vara utan. När jag väl testat 

detta så tyckte jag att jag kände mig mycket nöjdare med resultatet och därför behöll 

det så. Här kan jag igen nämna det jag skrev om tidigare, där vikten av att låta sig själv 

släppa sina förutfattade åsikter och istället låta släppa på mina egna gjorde ”regler” 

kring hur det borde vara. Jag valde som sagt i detta fallet att ta en ny väg i mitt 

skapande istället för att trampa upp samma väg som tidigare ledde mig in i en kreativ 

återvändsgränd.

Jämförelse

Detta kändes som ett ganska bra exempel på att fastna och limitera sig själv i form av 

att det blir lätt att bli trångsynt när det inte finns någon annan åsikt att ta del av. 

Samtidigt som låten jag nämnde innan gav mig till en början en starkare känsla av 

självförtroende samt inspiration då den istället gick väldigt mycket lättare. Just varför 

det skiljer sig mellan hur dessa låtar arbetades kan jag inte förklara, samtidigt så 

fundera jag på hur de båda hade låtit och bearbetats med t.ex mina bandmedlemmar 

närvarande. Detta kan i sin tur vara ett tecken på ett positivt ljus på att faktiskt 
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inkludera flera människor i processen. Om jag går tillbaka till ämnet kring olika 

människors sätt att arbeta och föra sig, samt hur vi alla har olika preferenser när det 

kommer till hur våra hjärnor valt att jobba på, så kan jag se fördelen i att ha en variation

i tänkandet för att lättare kunna se nya möjligheter och ta sig framåt (Schiferl. 2008:69).

Med bandet

När det istället kom till de dagarna vi befann oss i replokalen och studion med bandet så

är det en ganska stor skillnad iallafall på hur processerna påbörjas. 

Jag samt Oskar, en av medlemmarna i bandet, är de som oftast skriver de flesta 

grunderna till alla låtar. Därför brukar vi fokusera på några stycken, kanske 2-3 låtar i 

taget för varje låtskrivarprocess. I detta fall så fanns det redan från början låtar vars 

grundidé redan fanns antingen nedskriven som anteckningar eller inspelat som melodi 

på telefonen. Dessutom så finns det oftast när de kommer till båda av oss redan 

genomtänkta idéer på hur man skulle kunna göra för att fortsätta och på något sätt sätta 

idén i rullning. Det som istället sedan skiljer sig och på ett fördelaktigt sätt kan främja 

processen och kreativiteten är, som jag nämnt innan, hur vi alla har olika syn och tänk 

på hur man tar sig vidare i en låt. Detta gjorde att man på ett sätt kan spinna vidare med 

sin egen kreativitet med hjälp av det som medmusikanten lägger fram. På något sätt så 

främjar man om det är en bra session, varandras kreativa sinnen och arbetar framåt för 

ett gemensamt mål.

Vi vet redan hur soundet för bandet är, även om det inte finns några förvalda ramar 

eller mallar för hur det borde vara. Vi har spelat med varandra i snart 9 år och på något 

sätt lärt oss att anpassa sig till varandras idéer. Även om vad vi tillsammans kan tycka 

har ändrat soundet genom åren, så har vi alltid för varje skiva som gjorts varit ganska så

medvetna och överens om hur det nästkommande släpp ska låta. 

Svårigheter med flera åsikter

Självklart kan det istället vara så att man istället för att genomgå en smidig process och 

bearbetning av idéer, istället fastnar då man inte alltid förstår vad den andra personer 
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har som slutidé. 

Detta händer inte lika ofta men absolut flera gånger under en låtskrivarprocess där det 

istället kan bli lätt att fastna tillsammans och istället svårt att ta sig vidare. Till exempel 

kan det hända att jag visar en idé på akustisk gitarr och sång, men låten ska i slutändan 

enligt mig innefatta trummor, bas, synthar, stämmor på sång mm. I mitt huvud så är 

låten jättestor och absolut ett värt steg för oss som band att testa. Men när jag väl står 

där och nynnar idén så kanske inte den tanken går fram. Detta kan isåfall bli svårt för de

andra att känna samma inspiration kring stycket för fortsatt arbete, även om jag kanske 

är helt övertygad om att det kommer att bli bra. 

Problemlösning

När vi hamnar i svåra situationer, eller inte kommer överens. Ofta beror det på att just 

inspirationen inte finns där och på sätt inte finns ”bränsle” att jobba vidare med, för det 

är trots allt inspirationen skulle jag säga i vårat fall som kan vara det som sätter stopp 

för en process om den inte finns där. Dock så är det även svårt att säga då vad som just 

kan vara inspiration, det som gör det så svårt är att det som gör inspiration så värdefullt 

för att skapa kreativt är man inte egentligen vet vad det är och på samma sätt när det väl

upplevs, ges vad jag uppfattar det som, en sorts ”kick” i att vilja fortsätta och faktiskt se

möjligheten till ett slut. Precis som att innan nämnda kreativitet inte egentligen är något

fastställt innan arbetet faktiskt är gjort och processen avslutad. 

 Men vi testar iallafall alltid allas idéer om det finns möjligt och säger ofta inte nej 

innan vi hört låten så bra vi kan göra den, den tilliten finns trots allt där för oss som 

bandmedlemmar emellan, vilken i sin tur tycker jag skapar en trygg känsla att det är 

okej att göra fel, och på så sätt skapar fler möjligheter att faktiskt ta sig framåt.

Fastnar vi i ett tillfälle som beskrivs ovan, så brukar ofta den personen som gjort 

grundidén, fortsätta arbeta fram en mer färdig idé. Den idén om det finns möjlighet tas 

då istället upp nästa möjliga tillfälle och ofta då brukar kreativiteten kunna ta över mer 

och vi kan iallafall testa att jobba fram ett helt stycke tillsammans, känns den å andra 

sidan inte bra så kan det helt enkelt bli så att den får läggas åt sidan tills och om den tas 

upp igen av någon i bandet. 
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Material

Jag har då valt för att få lite perspektiv på det jag upplever kan jämföras med andra 

människor som sitter i en någorlunda sits mellan eget skapande, samt ett mer kollektivt 

deltagande inom det musikaliskt kreativa området. 

Jag har intervjuat några människor som jag tror kan ge en intressant syn på sin sida av 

hur dessa processer upplevs. 

Intervjuer

intervju 1

Jag började med att sätta mig ner med Tommy Alexandersson, en musiker från 

Jönköping som spelar i ett band som heter Hällas. De har tillsammans släppt två skivor,

med en tredje på gång inför början av året 2020 på bolaget RMV Grammofon. 

Tommy har spelat musik i iallafall 10 år och suttit och spelat för sig själv ganska 

mycket samtidigt som han har sitt band där de arbetar mycket tillsammans. 

Vi pratade en del om just processen i att fatta beslut och att färdigställa någonting för 

sig självt. 

Tommy nämner att de i bandet innan ofta har kommit på många olika musikaliska idéer

och partier utan någon specifik tanke till vad det kan sluta som. I många fall så har de 

träffats i replokalen och gått igenom varandra idéer för att se om vissa saker går att 

sammansätta och färdigställa med resterande medlemmars input. Ett väldigt 

demokratiskt och sammanflytande sätt att jobba tillsammans tyckte jag det lät som och 

väldigt fascinerande när man dessutom hör musiken som Hällas spelar. En form av 

rymd och sci-fi inspirerad 70-talsrock. Musiken enligt mitt öra består av många olika 

partier med ofta ganska långa speltider. Dock så låter det aldrig obearbetat eller 

konstigt, utan det smälter samman fantastiskt bra och visar när Tommy förklarar att det 

är väldigt viktigt att spela med musiker som iallafall delar liknande mål med resultatet. 
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Han nämner dock att det ibland kan bli svårt att färdigställa någonting om ingen annan 

känner sig peppad och då kan det bli en sorts dipp i kreativitet, det påverkar sedan det 

individuella skapandet då det kan bli så att inspirationen försvinner pga det kollektiva 

deltagandet, som tur är så är de duktiga på att prata och låta saker ta sin tid för att sedan

arbetas igenom bättre. Något som jag verkligen kan relatera till och som jag nämnt 

ovan är trygghet och ett liknande sinnestillstånd bland olika personer med olika 

egenskaper en stor nyckel i att låta ett kollektivt skapande ta plats och fungera på ett bra

sätt. Ännu en gång påvisar det tanken om att kreativitet och dess process inte behöver 

och förmodligen till en början inte har en fast slutstation utan ovetskapen i sig skapar en

väg som om den känns attraktiv, förmodligen kommer att följas (Maitland. 1976:1). 

Ett utdrag ur samtalet: 

Fråga: ”Hur tar ni er igenom en idé och var kan de komma ifrån? ”

Svar: ”Man sitter och spelar på något, kanske har en jättebra syntslinga tänker man. Sen

så kommer man till ett parti där man inte alls vet var man ska ta det och då tar det 

stopp. Jag har nästan gett upp att försöka göra en hel låt själv och tar istället det till 

bandet när jag fastnar så jobbar vi tillsammans. Det brukar bli bättre.” 

Detta ger mig något jag själv kan relatera till samt länka tillbaka till den 

undersökningen kring att vara extrovert eller introvert. Friheten att få spåna idéer själv 

utan begränsningar kan vara fantastiskt, men jag tror att när vetskapen och målet är 

något som ska i slutet vara ett gemensamt mål, så lönar det sig att ha de resterande 

tankarna från andra som förhoppningsvis mer ofta än sällan hjälper saker att rulla 

vidare, ett steg närmare slutstationen. 

Intervju 2

En annan person som jag frågade är någon som inte spelar i en specifik sättning 

människor utan jobbar oftast ensam, men trots det väljer att kollaborera med andra 

artister med jämna mellanrum för just den utbytbara och ofta roliga kreativa glädjen i 

att göra något tillsammans med andra. 

Hon nämner att det ofta kan finnas press när ett projekt sätts igång och att det då kan 
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kännas läskigt att delta i ett kollektivt skapande. Just för den anledningen att man lätt 

misstror sin egen talang och sätter ned sig själv innan man ens har testat att ta del av 

processen. Men det är just det som är en av delarna som gör att hon tycker att det kan 

vara bra att göra saker med andra och se att man visst kan och istället till slut ha ett 

resultat som man är stolt över och kan ta med sig vidare till nästa sak man väljer att 

göra. En sorts vilja att bryta sina egna mentala begränsningar gör att man till nästa 

tillfälle förhoppningsvis har ett större självförtroende, som inte minst hjälper dig som 

artist och kreatör men även som person. 

Föredrar du att skapa själv eller tillsammans med andra? 

Svar: ”Jag föredrar att göra saker själv för mesta, då jag ofta vill ha utrymme för att 

testa, göra fel och få utlopp för allt jag har inom mig utan distraherande moment från 

andra. 

Ibland har du gjort arbeten tillsammans med andra, vad är dina tankar kring ett mer 

kollektivt skapande?” 

Svar: ”Absolut, ibland har jag varit jättesugen på att få göra något tillsammans med 

andra och inte bara själv. När man gör något tillsammans så gör jag det för det första 

för att det är kul och det innefattar människor som jag vet att jag har bra kemi med. Det 

kan dessutom vara en jättebra komplettering till det som jag gör själv då jag inte alltid 

vet vad slutresultatet kommer att bli. Det skapar en sorts pirrig förväntan och ett 

gemensamt lyckorus för att tillsammans ta det av det slutgiltiga resultatet. Jag jobbar 

ofta med metoden att jag eller den andra personen påbörjar något och sedan skickar till 

till varandra för att fortsätta där den andra slutade. Ibland ser man inte alltid den stora 

slutgiltiga bilden eller vara och överraskas av vad andra tänker och gör med det som 

man själv arbetat på. Det kan verkligen vara jättekul och givande att ta del av en sådan 

process. Det hjälper ens egna skapande då man alltid har dessa moment med sig i 

bakhuvudet och mer än ofta kan ta hjälp av dessa erfarenheter!”

Hon nämner även att hon dessutom är väldigt aktiv inom visuellt skapande och måleri, 

samt tatuering. Detta säger hon hjälper henne att samla sina passioner och låta de olika 

sakerna jobba fram idéer på varsitt håll. Inom tatueringen så låter hon sig mer än ofta 

inspireras av musik och ofta då låttexter som i sin tur hjälper henne att måla motiv och 

illustrationer till sitt visuella skapande. Men på samma sätt tvärtom där en bild eller 

känsla kan göra att en musikalisk inspiration kräver ett utlopp och då hjälper det 
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kreativa på den planen istället. 

Sammanfattning

Det är väldigt intressant att se på hur olika människor upplever och tar till sig liknande 

situationer. För att knyta an till mina ursprungliga frågor angående skillnaden mellan 

kollektivt och enskilt skapande så har jag inga exakta svar, men jag ser absolut vissa 

samband med hur olika sorters människor möjligtvis väljer att hantera processen på sitt 

eget sätt. Trots allt så är vi alla olika, med olika bakgrunder, inflytande och mål, men 

med vissa gemensamma nämnare så kan man verkligen gynna av att ta del av vad andra

sinnen har att tillföra ens egna arbete och inte minst personliga och kreativa utveckling. 

Därav ser jag även svaret på vad som i en problematisk situation kan vara ett hjälpande 

medel, alltså möjligheten att utnyttja en grupps samlade kunskaper till ett gemensamt 

mål. Vissa röda trådar ser jag redan som går igenom mina olika intervjuades svar, i 

kombination med mina egna erfarenheter. 

Att göra någonting på egen hand kan, beroende på hur du är som person, vara 

fantastiskt givande och helt klart nödvändigt. Det behövs utrymme för att testa och ta 

reda på vad man själv föredrar och hur man arbetar på bästa sätt till att börja med. Är 

inte detta klart så tror jag att det blir svårare att direkt sätta sig in i en situation där man 

istället ska komplettera och tillsammans genomföra ett projekt med andra. Iallafall om 

det kommer till ett projekt med gemensamt värde. Dock så är det en väldigt bra 

erfarenhet att låta andra visa det du själv inte trodde var möjligt och på så sätt arbeta 

tillsammans och inte emot bra och hjälpsamma idéer som förmodligen kan komma att 

gynna båda sidor. 

Förbättringar

Jag är medveten om att det finns många moment i låtskrivarprocessen och att skapa 

musik som jag inte nämnt, samt att detta kan se väldigt olika ut beroende på vem som 

tillfrågas. Jag ämnar inte att hitta några rätta svar eller fastställa ett resultat på hur man 

skapar något kreativt. Istället vill jag se detta som en möjlighet att från ett mindre men 

intressant perspektiv se på hur det kan se ut när människor skapar någonting. 
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