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Abstrakt
Flow, writers block och mindfulness sätts i sammanhang med låtskrivande.  Författaren
skriver tre låtar och för loggbok över tankar som påverkar processen. Problematiska
tankemönster som uppstått i samband med låtskrivandet i studien kategoriseras och
analyseras ur ett flow/writers block-perspektiv. Det föreslås att låtskrivare kan nå flow
och undvika writers block genom att välja som främsta målsättning att vara medvetet
närvarande i låtskrivarprocessen. Några förslag ges på hur en låtskrivare kan sköta
manövreringen av sina tankeprocesser under låtskrivarprocessen, samt på hur motiv till
låtskrivandet kan rationaliseras. Författaren utvärderar hur han upplever att
undersökningen påverkat hans låtskrivarprocess och ger förslag på fortsatt forskning.

Nyckelord
Musikproduktion; Låtskrivande; Flow; Writers Block; Mindfulness; Kreativitet; 
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Tack
Ett extra stort tack till Tobias Rydén och Karin Eriksson för stöd och uppmuntran till 
denna studie.
Tack till alla underbara lärare på LNU:s musikproduktionsavdelning, som under tre års 
tid bjudit på kunskap och nöje som jag annars bara hade kunnat drömma om, utan er 
och det ni lärt mig hade den här studien aldrig ens kommit på tanke.
Tack även till alla i mup13 för att ni gör denna planet lite mer harmoniskt klingande för 
varje dag som går.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
När skaparen inom oss är i sin bästa form känns det som att det vi tar för oss nästan
skapar sig självt, och vi har inga som helst problem med att jobba långt mycket mer än
åtta timmar om dagen på ett musik- eller textstycke när inspirationen är på topp. Vi
befinner oss i flow (Csikszentmihalyi, 2003), och inget annat spelar någon roll. Vi
behöver inte analysera eller ändra på vårt beteende, vi är ett med våra handlingar och de
tar oss hela tiden framåt i nya, spännande och motiverande riktningar.

Det är först när frågan ”är det jag gör bra nog?” dyker upp som vi börjar tveka på vårt
skapande, och fler tveksamheter följer: Gör jag detta på rätt sätt? Bör jag ändra på
något? Vad borde jag göra annorlunda? Om man genast finner en ny väg att ta, blir
dessa frågor inte något egentligt problem utan kan istället utveckla oss och ge oss nya
fräscha perspektiv. Det är när man börjar ställa sig samma fråga om igen som, utan att
man märker eller förstår det, den repetitiva kritikern börjar tynga ner och tysta skaparen.

Källan till detta första tvivel kan vara flera. Det kan vara någons nitiska kommentar om
något vi skapat, ett misslyckat uppträdande, ett projekt som tagit allt för lång tid, eller
en föreställning om ”att alla andra lyckas mycket bättre än mig, det ser jag på deras
facebook-profiler”. Vi börjar nu skapa våra egna problem, och vi själva är den enda
upplevaren av dem och det enda offret för dem. Ibland förstår vi inte ens att vi har
skapat ett problem. Vi hittar på ursäkter som ”jag behöver en kreativ paus” och märker
inte att de senaste 8 timmarna har gått utan att något arbete har blivit utfört. TV-serier,
långa promenader eller en totalstädning av bostaden har istället tagit upp tiden. Det är
lättare att ursäkta sig själv om man dessutom talar om för sig själv att det man gjort
istället faktiskt också är nyttigt och nödvändigt. Men det är bara en förlängning på
självbedrägeriet. Om vi förnekar våra tvivel på oss själva sätter vi en propp på en vulkan
som skapar en underliggande ständig oro. Marken skakar under våra fötter. Vi vet
innerst inne att vi inte kan ljuga för oss själva, även om vi kanske lyckas ge ett sken av
att vara kreativa och produktiva utåt sett. När tvivlet väl har uppstått kan vi dock aldrig
gömma det för oss själva helt och hållet, vi vet alltid att det finns där i bakgrunden. Vi
har gått in i en återvändsgränd och kan inte återvända dit vi kom ifrån, för vi minns inte
var det var.

Samma problematik kallas också populärt för ”den lidande konstnären”, eller ”writers
block”.

Jag har själv gått ner för denna stigen många gånger och finner mig då vid ett vägskäl
med två skyltar där den enda skylten säger ”Äh, kom igen nu, detta är tillräckligt bra,
kör på!” och den andra skylten säger ”Nej du, det här lurar ingen, du måste gå över ditt
arbete en gång till, eller skriva något nytt”. Försöker jag bara köra på och övertyga mig
själv om att det duger blir jag förföljd av en stor svart skugga som viskar bakom ryggen:
”Du vet att detta inte duger.” Går jag den andra vägen försöker jag forcera eller kritisera
fram nya ideér, vilket i sig är en omöjlig uppgift. Att försöka tvinga sig själv att vara
kreativ utan naturlig spontanitet och lekfullhet är en otroligt obekväm klaustrofobisk
upplevelse. Så vad gör man? Hur tar man sig vidare?

Jag har under flera år spenderat långa dagar (och nätter) växlande mellan hoppfullhet
och ångest med att försöka finna ett svar på denna frågan och komma vidare med mina
ideér, och jag har blivit mer och mer missnöjd med mig själv och mina problem med
tiden: Det här är ju något som ska vara kul, inte något som jag ska tvinga mig ur. Varför
håller jag ens på när det får mig att känna mig så här? Varför kan jag inte känna samma
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lycka som när jag började spela musik? Hela tiden har minnet av den första tiden som
helt grön låtskrivare fylld av optimism funnits kvar. När jag upptäckte att man kan
skriva musik var det den mest fantastiska upptäckten jag någonsin kunde tänka mig.
Varför känns det inte alltid så nytt och fantastiskt? Det var ju det som fick mig att börja.

Sedan kom en vändning. Jag är inte säker på när jag först upptäckte det här, det var inte
väldigt längesen, men jag misstänker starkt att det var en följd av att jag började
meditera på fritiden. Jag började att ”se” de negativa tankarna komma mot mig under
arbetspassen. Jag kunde iaktta hur de svällde upp och tog över all min uppmärksamhet.
Jag kunde se hur mitt uppmärksamhetsfält blev ockuperat av negativitet och hur jag
successivt började identifiera mig med mina problem. Tankarna blev som fysiska
komponenter som simmade runt i mitt medvetande, och den ena tanken efter den andra
försökte hävda sin viktighet och distrahera mig från det jag gjorde, och ändrade mina
intentioner från att skapa till att tänka på mina problem som låtskrivare.

Jag började också märka att ju mer jag iakttog detta inre beteende, ju mindre personligt
blev det. När jag kan titta på mina tankar precis som vad som helst annat omkring mig
jag kan se, blir de inte ‘mina” på samma sätt längre. Jag behöver inte längre känna att de
är jag. Om jag ser exempelvis en stol så kan jag säga: ”Där är stolen, och jag ser den”.
Om stolen på något vis skulle vara negativ så behöver jag inte koppla det till mig. Jag
kan använda en annan stol. På samma sätt behöver jag inte koppla mig till negativa
tankar. Jag kan säga: ”Där är tanken, och jag ser den”. Om en tanke på något vis skulle
vara negativ, så kan jag bara använda en annan. Jag kan inte välja att den inte ska bli
tänkt från första början, lika lite som jag kan välja att inte se det jag ser (Samma som
med stolen, har jag väl råkat se den så kan jag inte välja att o-se den), men jag behöver
inte lägga energi på den bara för att det är en tanke.

Jag vet inte hur mycket mindre negativa tankar jag har nu än innan, men jag vet säkert
att de inte är ett lika stort problem för mig som de var innan. De är lättare att släppa och
jag drabbas mindre av blockeringar och ångest på det sättet jag gjorde förr.

Som en liten instickare kan jag bara nämna ett exempel på att när väl vanan finns där
dyker dessa tankar upp i alla möjliga sammanhang, men om man är vaksam på dem så
har de ingen egentlig kraft över en. När jag kommit ungefär halvvägs med att skriva den
här texten kom det tankar som sa: ”Vänta nu, det här kan du inte forska om. Vad är det
för pretentiöst dravel du egentligen försöker lura på oss?” Dessa tankar tog formen av
mina handledare som sågar mitt ämnesval vid första anblicken. Om jag inte skulle
lyckas se dessa tankar för vad de är, bara tankar, så hade de förintat embryot till hela
detta arbetet och jag hade istället valt något till synes enklare mer greppbart ämne. Men
då jag lyckades förstå att det bara var tankar så behövde jag inte tro på dem. Detta ämne
behöver inte vara mer komplicerat än hur olika gitarrer låter.

Jag började få en känsla av att det måste vara detta som är både ”writers block” och
”konstnärens lidande”. Identifikation med negativa tankar. Kan det vara något annat? Så
fort jag inser att jag inte är mina negativa tankar så försvinner ju alla blockeringar.

Jag vet att detta är ett enormt problem för väldigt många låtskrivare och textförfattare,
eftersom just tankar är en väldigt viktig brygga mellan dem och det arbete de utför. Ofta
studeras och värderas omedvetet alla idéer man får innan de utvecklas och det är lätt att
halka ner i självkritikens djupa fallgrop innan man ens satt pennan mot papperet. Jag
kan inte minnas att jag någon gång i mitt liv stött på en låtskrivare som sagt: ”Nej du,
min låtskrivarprocess är helt oproblematisk och det du beskriver som writers block är
helt främmande för mig.”
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Jag känner att om jag med detta arbete kan hitta en modell eller metod för att
avdramatisera negativa tankar genom att iaktta dem, skulle det kunna spara mycket
ångest för låtskrivare som läser det. Jag hoppas med detta arbete att kunna bidra till en
ökad förståelse om de psykologiska mekanismer som ligger bakom, och hoppas att
kunna hjälpa andra låtskrivare att ta sig ur, de negativa tankespiralerna som om man inte
ser dem för vad de är, stoppar en från att göra det som man (förhoppningsvis) innerst
inne älskar och brinner för.

1.2 Flow

De flesta låtskrivare jag talat med om att skriva låtar vittnar om samma sak: Vissa låtar
tycks nästan komma till av sig självt, i ett stadie där ansträngningen är minimal men
outputen maximal. Många tycks även hålla med om att dessa låtar har en extra, men
svårbeskrivlig, kvalité som är svår att återskapa utan att befinna sig i detta stadie. Dock
verkar få veta vad detta stadie består av, och än mindre hur man tar sig dit. Ett förslag
på vad detta stadie skulle kunna vara är det som i vetenskapliga kretsar ofta  för flow.
Jag tror att en grundläggande förståelse för vad flow innebär är direkt avgörande för en
låtskrivares förhållande till sitt hantverk, därför kommer här en kort förklaring av
konceptet. 

Begreppet flow myntat 1975 av Mihaly Csikszentmihalyi, en professor i psykologi,
beskrivs av densamme som det stadie du befinner dig i när du har en optimal
upplevelse. Det som enligt honom kännetecknar en optimal upplevelse är 

En känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den utmaning man står
inför, att man befinner sig i ett målinriktat handlingssystem styrt av regler som ger
besked om hur man klarar sig. Koncentrationen är så intensiv att
uppmärksamheten inte räcker till för ovidkommande saker. Medvetenheten om det
egna jaget försvinner och tidsuppfattningen förvrängs. (Csikszentmihalyi, 2003
s.96)

Csikszentmihalyi gjorde omfattande undersökningar om människors upplevelser av
flow och fann att att alla flowupplevelser: 

Ledde till en känsla av upptäckt, en kreativ känsla av att försätta upplevaren i en
ny verklighet som förde personen till högre prestationsnivåer och ledde till
medvetandetillstånd som han inte tidigare hade drömt om. Kort sagt förvandlade
de självet genom att göra det mer komplext. I denna tillväxt hos självet finns
nyckeln till flowaktiviteter. (Csikszentmihalyi, 2003, s,99)

Csikszentmihalyi ritar ur dessa två citat ett diagram som han kallar för flowkanalen:

Figur 1. flowkanalen 

Pilen representerar känslan av flow, du befinner dig på den när din förmåga motsvarar
utmaningen. Flow är inte ett stabilt läge. För att fortsätta vara i flow måste både
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utmaningen och din förmåga öka samtidigt, annars hamnar du i något av de grå fälten
vid sidan om flowkanalen (om du fortsätter med aktiviteten). Dessa två är ängslan –
uppgiften blir för svår för dina färdigheter, och leda – dina färdigheter överstiger
utmaningen till den grad att aktiviteten börjar kännas menlös. 

Csikszentmihalyi använder tennisspelande som exempel. Om du aldrig spelat tennis i
ditt liv så kommer den första utmaningen vara att få bollen över nätet. När du första
gången slår över bollen kan du mycket väl vara i flow . Dina förkunskaper (väldigt låga)
matchar utmaningen (väldigt enkel) (A1 i diagrammet nedan). Du kommer dock snabbt
att lära dig bemästra detta och om du inte får en motståndare kommer du snabbt att bli
uttråkad av att gång på gång endast ha som mål att få bollen över nätet (A2). Vi kan inte
njuta av att göra samma sak på samma nivå särskilt länge. 

Om du då istället får en motståndare som är
på samma nivå som dig blir utmaningen
lagom stor för din färdighet och du kan
fortsätta befinna dig i flow, detta blir även ett
mer intensivt flow då aktivitetens komplexitet
ökat (A4). Om motståndaren däremot skulle
vara ett tennisproffs som inte tar hänsyn för
din amatörnivå kommer aktiviteten vara
överväldigande och ge ångest (A3).

Figur 2. Tennisspelare i flowkanalen
(Csikszentmihalyi, 2003, s.99)

En för oss viktig aspekt på detta diagrammet och hela flow-begreppet är att det inte är
de ”verkliga” utmaningarna som räknas, utan enbart dem som personen är medveten
om. (Csikszentmihalyi, 2003, s. 101)

Flow har alltså ingenting alls att göra med hur duktig du är på tennis eller på att skriva
låtar, utan endast hur duktig du tror att du är i förhållande till utmaningarna som du tror
att du har framför dig. Innanför flowkanalens gränser upplevs en kontroll över
innehållet i medvetandet. 

1.3 Flow för en låtskrivare

När jag försökte applicera flowkanalens variabler på mitt låtskrivande och matcha mina
utmaningar med mina färdigheter för att hitta flow, upptäckte jag att det fanns
svårigheter att göra detta rakt av, då jag själv var tvungen att avgöra om mina idéer var
lyckade eller inte. I detta kapitel försöker jag ge ett perspektiv på hur man som
låtskrivare kan hitta och följa flowkanalen i låtskrivarprocessen.

När det gäller en konstnär blir varken utmaningen eller färdigheten lika lätt att beskriva
som att vinna en tennismatch. Både utmaningarna och färdigheterna är i viss mån
flytande och bestäms av konstnären själv. I min erfarenhet är dock målet, (om man ser
till själva skapandeprocessen i sig, jag talar inte om externa mål som att ”få” ett kontrakt
eller en miljon visningar på youtube) hos en låtskrivare att man vill skapa något som
berör. Konst kan såklart beröra på flera olika vis, genom till exempel ett utomordentligt
väl genomfört hantverk, eller genom att vara intellektuellt inspirerande med intelligenta
referenser till andra konstverk, med många inbakade tilltalande metaforer, eller genom
att bryta ny mark, med en konstnär som utforskar områden som aldrig förr blivit
bevandrade. Vackert, inspirerande, originellt, jag väljer att beskriva detta som ett verk
som är fascinerande på något plan.
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Om vi sätter fascination som mål, kommer måttet på detta vara i vilken grad konstnären
är fascinerad av sina egna idéer. Utmaningen blir att fascinera sig själv. Konstnären kan
inte uppleva fascinationsgraden på något annat vis än genom sin egen upplevelse. Hen
kan uppfatta att någon annan är fascinerad, men aldrig veta hur deras upplevelse
upplevs. Alltså blir konstnären sin egen bedömare av om målet uppnås eller ej. I de
stunder konstnären känner att idéerna hen får kan fascinera densamma, kan hen befinna
sig i flow, men när fascinationen avtar, är målet inte längre nått och flowkänslan
försvinner. 

Att tycka att något är fascinerande är en högst subjektiv upplevelse och vi vet alla att
den fascinerande känslan ofta snabbt mattar av. Som barn finner vi kullerbyttor
fascinerande, men som rebelliska tonåringar eller intellektuella professorer kanske vi
inte har lika stark dragning till att göra kullerbyttor längre. Likadant kommer de
fascinerande idéerna övergå i att bli tråkiga, och entusiasmen försvinner tills nya
fascinerande idéer uppstår. Liksom vi ibland tror att idén vi fick i duschen kommer att
revolutionera världen, men när vi fått på oss byxorna igen så kanske det inte var en så
genial idé. Det kanske inte ens känns värt att undersöka längre, och vi glömmer snabbt
bort vad det nu än var. För dusch-episoden är det här inte ett problem, men hos den
skapande konstnären är läget annorlunda, speciellt om konstnären bygger delar av sin
identitet på sin konst. 

Det blir ett cirkelsystem där konstnärens åsikt om progressionen påverkar konstnärens
utgångspunkt, som påverkar konstnärens åsikt, som påverkar konstnärens utgångspunkt,
osv osv. Tankar som: ”det här är fantastiskt, jag är fantastisk”, vid de fascinerande
idéernas uppkomst och ”det här är värdelöst, jag är värdelös”, vid insikten om att det
inte var så fantastiskt trots allt, byter av varandra och bidrar till ett bipolärt inre
landskap. 

Om man jämför med till exempel bergsklättring, där klättraren bestämmer sig för att
målet är att nå toppen, kommer måttet på detta att vara i vilken grad toppen är nådd. Om
bergsbestigaren går vilse och inte vet hur långt det är kvar blir hen ängslig, och om hen
märker att hen kommer närmre toppen får hen en känsla av progression. Vad som än
inträffar har bergsbestigarens egna åsikt om progressionen inte den minsta påverkan på
bergstoppen.

Konstnären däremot, så länge hen omedvetet befinner sig i detta cirkelsystem, har inte
en aning om var bergstoppen är, när hen är uppe på den, eller vad den består av. När hen
tror att hen kommit en bra bit, kan det plötsligt visa sig att hen inte alls är i närheten,
utan snarare kommit längre bort än när hen börjat. 

Att bestämma vilka idéer som är fascinerande och vilka som går i papperskorgen är en
kritisk uppgift för alla konstnärer. Samtidigt som det är en avgörande faktorn för hur
våra alster formas är det också en avgörande faktor för hur vi upplever att arbetet går. 

Om vi försöker sätta in ett låtskrivar-scenarie i flow-diagrammet ser vi att det kan bete
sig något annorlunda för en konstnär än för en tennisspelare. Vi sätter in ”att vara nöjd
med/fascinerad av sina egna idéer” som utmanings-variabel, och ”att kunna skapa
fascinerade idéer” som förkunskaps-variabel (figur 3). 

Låt säga att du är en konstnär, Bach (B), som vid punkt B1 får en fascinerande idé. När
idén först kommer blir du upprymd och ivrig att fatta pennan och skriva ner den. I
början flyter orden eller noterna som vatten. Men efter ett tag kanske detta kreativa
flöde avtar, och för att kunna fortsätta med verket behöver du en till fascinerande idé
som passar in i samma idévärld som den första idén postulerade (om du bara sitter och
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hittar på första-meningar till nya låttexter kommer det snart att kännas meningslöst och
du faller istället in i det andra grå fältet, leda - illustrerad som A-rutten). Om denna nya
idé inte uppenbarar sig kommer du snart att börja dras mot det övre grå fältet, ängslan,
eftersom din fascination för den första idén förmodligen avtar (olika idéer avtar så klart
olika snabbt). 

Låt säga att du vid B2 får en ny passande idé. Du slungas då tillbaka till flowkanalen.
Intensiteten av flow ökar eftersom ditt verk blir mer komplext, och svårighetsgraden
ökar i takt med verkets komplexitet (eftersom det blir svårare att passa in nya idéer). Du
är nöjd med din framgång för en stund, men snart börjar den bågna av igen. Du har ett
visst fascinations-moment med dig tills du kommer på nästa idé, som förhoppningsvis
kommer vid B3, och så vidare. Hur du än tar dig fram har du hela tiden en
dragningskraft mot ångest-fältet.

Figur 3. Låtskrivarprocess i flowkanalen

Om du då identifierar dig med ditt skapande och har som mål att skapa fascinerande
konst är det inte förvånande om du förr eller senare tar skada av att detta ändlösa
pendlande mellan ängslan och upprymdhet. Om du lyckas fortsätta få meningsfulla
idéer innan du tröttnar på ursprungsidéerna kommer du kunna stanna i flowkanalen. När
du inte får några idéer du dömer som bra nog kommer sjunker in i ängslans-fältet. När
du försöker nöja dig med idéer du egentligen inte är fascinerad av skapas ingen
komplexitet och du faller in i uttråkad-fältet. 

Vi kan se på diagrammet nedan, gjort efter en studie på 1004 framstående personer i sitt
respektive område, att poeter löper en mycket hög risk att drabbas av psykiska
sjukdomar jämfört med andra yrkeskårer. Vi kan även se att andra yrkesklasser där
självbedömning är en viktig faktor också har höga värden av mental instabilitet, och att
värdet avtar ju tydligare yrkesrollen blir. 
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Figur 4. Förekomsten av mentala störningar under en livstid efter yrke. (Ludwig, 1995, s.149)

Även Flaherty berättar om liknande statistik: 

Depression afflicts writers at a rate eight to ten times higher than the general
population (Flaherty, kapitel 4 underrubrik ”depression”).

Det går inte säga rakt av vilket som orsakar vilket, men det är inte helt långsökt att
resonera att det i dessa självbedömande yrken finns en stor risk att bli utsatt för en stor
mängd ångest (genom att ofta syssla med flowaktiviteter, men också ofta befinna sig
utanför flowkanalen), vilket borde kunna orsaka diverse mentala besvär. Vad som är
viktigt för oss är att både poeter och författare verkar vara de som är absolut värst
drabbade, och jag skulle säga att låtskrivaren i sin textskrivarfas till en grad agerar både
poet och författare och därmed troligtvis också är utsatt, även om låtskrivaren i sin egna
roll aldrig tar på sig deras yrkeskläder fullt ut.

Låtskrivaren har både en nackdel och en fördel i detta. Jag tror att det för många
intuitivt är fascinationsgraden av de egna idéerna som blir utmaningen och drivkraften
för låtskrivaren. Det är dock en väldigt, om inte omöjligt svår uppgift att ständigt
fascineras av sina egna idéer och det orsakar lätt mentalt kaos. ”Bergstoppen” blir så
abstrakt att den blir obestigbar. Fördelen är att om konstnären blir medveten om detta,
så kan hen istället aktivt välja att sätta upp som sitt övergripande mål att vara ett med
sitt skapande och hitta flow, och låta utmaningen bli att lägga hela sitt fokus i de idéer
som växer fram. Det är ett både mätbart och direkt belönande mål, samtidigt som det
alltid är tillräckligt utmanande.

Man kan fortfarande ha externa mål parallellt med detta, men när det huvudsakliga
målet blir att öka närvarograden i skapandet kommer dessa andra mål inte ge känslan av
”jag måste till varje pris uppnå detta för att kunna känna mig som en fullständig
individ”. Den typen av villkorad målsättning, ”conditional goal setting” går inte bara
hand i hand med depression och uppgivenhet (Danchin, MacLeod & Tata, 2010, s.915),
den motverkar förmågan att ha en flexibel inställning till ändrade förutsättningar
(Hadley & MacLeod, 2010, s.1196), vilket är en viktig egenskap när man ska ‘pussla
ihop” olika musikaliska idéer. Csikszentmihalyi skriver så här om målsättningar i
flowupplevelser: 
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Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan målsättningarna och de
ansträngningar de kräver. Till en början är det målet som ger berättigande åt
ansträngningarna, men senare är det ansträngningarna som ger berättigande åt
målet. (Csikszentmihalyi, 2003, s.255)

Målen man sätter upp är bara en knuff man ger sig själv för att sätta igång. Den
konventionella inställningen de flesta människor har till sina mål är dock: Jag gör
aktiviteter för att uppnå mina mål. Ett hälsosammare och mer flowfrämjande synsätt
skulle kunna vara att istället tänka: Jag har mål för att ge mina aktiviteter mening.
Målen skänker ökad komplexitet till aktiviteterna och gör dem mer intressanta,
utmanande och njutbara. Detta går även hand i hand med hur Csikszentmihalyis
beskriver hur personer i flowstadiet med lätthet genomför sina aktiviteter med
fullständig koncentration, endast för egenvärdet av aktiviteterna i sig (Csikszentmihalyi,
2003, s.96).

Egentligen är det svårt att se att någon verkligen gör saker för att uppnå sina mål, och
jag undrar om det inte endast är ett hjärnspöke. Det går alltid att motivera ett mål med
att de ger en extra nivå av mening i de handlingar man utför. Att motivera en handling
med ett mål däremot, tillför ingen mening. Alla mål man någonsin kommer att uppnå
kommer en dag oundvikligen försvinna. Det enda man faktiskt kan njuta av är det man
har och upplever i nuet, och det sätt som man använder för att förstärka allt görande
som finns i nuet är att ge det kontext och mening i form av mål. Det är konventioner i
vårt samhälle som fått gemene man att tro att man måste få ut något mer ur handling än
själva upplevelsen av den. Varför vill vi egentligen uppnå våra mål? Vad är, så att säga,
våra mål med att uppnå våra mål? När jag marinerar i denna fråga kan jag inte komma
fram till något annat än att målen finns till för aktiviteternas skull, inte tvärt om. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja föreslå att om låtskrivaren sätter som huvudsakligt
mål att vara ett med sitt skapande, kan hela låtskrivarprocessen förvandlas till en
mindfulness-övning som leder till en djupt tillfredsställande flowupplevelse.

1.4 Writers Block

7 june. Bad. Wrote nothing today. Tomorrow no time. - Franz Kafka 
(Kafka, 1948, kap 1912.) 

Även om writers block kan till synes manifestera på många olika vis och ha olika
orsaker, delar alla som lider av writers block två särdrag: De skriver inte, trots att de är
intellektuellt kapabla att göra det, och de lider för att de inte skriver (Flaherty, 2004, kap
3, underrubrik ”What It Feels Like”). 

Även skribenter som har en helt normal produktionstakt kan ha en plågsam upplevelse
av blockeringar för att de inte är så produktiva som de önskar att de skulle vara. Precis
som för flowupplevelser är det inte verkligheten, utan upplevelsen av writers block som
gör att du befinner dig i writers block (A.W. Flaherty, 2004, kap 3.) Flaherty nämner i
sin bok många möjliga orsaker till att writers block uppstår, exempelvis perfektionism,
överdriven misstro till sig själv, andras misstro till ens färdigheter.

Perfektionism innebär för höga mål. Överdriven misstro på sig själv och andras misstro
till ens färdigheter innebär, om man tror på dem, för låga förkunskaper (eftersom din
utmaning består av den utmaning du tror att du har framför dig). Man skulle kunna rita
in en tredje pil i flowkanalen där upplevelsen av writers block börjar vid basen, och
intensifieras mot spetsen.
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Figur 5. Writers Block i flowkanalen.

Man börjar inte vandra på denna pil förrän man börjar lida av att man inte skriver. Det
kan finnas långa perioder av icke-skrivande då man ändå befinner sig inom flowkanalen
där tiden går till att exempelvis låta idéer utvecklas och kombineras, utan att man
skriver ner dem. En föreställning hos låtskrivaren att hen måste skriva oavbrutet är inte
till någon hjälp, utan blir istället en källa till känslor av otillräcklighet. 

1.5 Mindfulness och meditation

Csikszentmihalyi återkommer till kontroll över medvetandet som en förutsättning för att
kunna hitta till flow (Csikszentmihalyi, 2003), men metoderna han föreslår för att skaffa
sig denna kontroll är vaga. Ett begrepp som passar perfekt när det gäller att kultivera
den upplevda kontrollen över medvetandeinnehållet är mindfulness.

An operational working definition of mindfulness is: the awareness that emerges
through paying attention on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally to
the unfolding of experience moment by moment.” (Kabat-Zinn, 2003, s.145) 

Denna definition på ett medvetandetillstånd går väl i hand med det stadie vi vill
uppnå när vi söker flow. 

Mindfulness har sina rötter i den omkring 2500 år gamla buddistiska traditionen, men
debuterade som terapeutisk disciplin 1979 via Jon Kabat-Zinn´s mindfulness-baserade
stressbehandlingsprogram i Massachusetts (Williams & Kabat-Zinn, 2013, s19), och
sedan dess har tillämpningen av mindfulness-övningar tagit allt större kliv in i diverse
terapeutiska områden, både som behandling för psykologiska besvär men även som ett
verktyg för att ge människor en allmänt förbättrad relation till sitt medvetande.

Flera studier visar att mindfulness har en positiv påverkan på många områden, däribland
minskad stress och orolighet, bättre känsloreglering och impulskontroll (Davis &
Hayes, 2011), samt bättre kognitiv flexibilitet (förmåga att flytta fokus och växla
uppmärksamhet mellan olika saker, samt förmågan att tänka på flera saker samtidigt).
Det är så klart önskvärt att ha hög förmåga inom alla dessa områden i de flesta
livsscenarion, men jag upplever att när jag går in i min låtskrivarprocess blir dessa
funktioner extra viktiga för att jag ska uppnå tillräcklig och rätt typ av fokus och
känslighet för ett både helhets- och detaljinriktat hantverk. Jag upplever att det är när
dessa funktioner opererar som bäst jag lättast hittar till flow. 
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1.6 Syfte och frågeställning

Syftet har varit att som låtskrivare föra en loggbok över min låtskrivarprocess, och 
genom litteraturstudier och egen analys förklara mönster i mina tankar och 
föreställningar som för mig mot flow eller mot writers block.

Frågeställningar

1. Finns det några återkommande tankemönster som hindrar mig från eller hjälper
mig att skapa? Hur ser de i så fall ut och hur beter de sig?

2. Hur kan negativa och dysfunktionella tankar som uppstår under en
låtskrivarprocess förstås i en vidare kontext? Hur kan de motverkas?

3. Hur kan upplevelsen av flow i en låtskrivarprocess förklaras?

2 Metod
2.1 Iakttagande av problematiska tankar

Under studiens gång har jag skrivit tre låtar (med text, musik och arrangemang) och
under arbetspassen har jag varit extra vaksam på min egen tankeverksamhet. Jag har
antecknat alla tankar (som jag lyckats registrera, vilket inte alltid har varit självklart)
som har påverkat mig negativt eller positivt. Genom analys av loggboken har jag sedan
kunnat undersöka vilka som är de största upplevda inre orsakerna till kreativa och
hämmande medvetandetillstånd.

Som definition på önskvärd positiv samt icke önskvärd negativ riktning för
tankeverksamhet och emotionella tillstånd i låtskrivarprocessen har jag använt stadierna
flow (positivt), som definierat av Mihaly Csikszentmihalyi i hans bok Flow (2003), och
writers block (negativt), som definierat av A. W. Flaherty i hennes bok ”The midnight
disease” (2004). 

2.2 Meditation/Mindfulness

Det finns flera discipliner att följa för en individ som vill öka sin mindfulness-nivå, men
majoriteten av empiriska studier på ämnet fokuserar på mindfulness-meditation, vilket
ofta kan beskrivas synonymt med Vipassana-meditation, som är sprungen ur theravada-
buddhismen (Davis & Hayes, 2011, s199). Man placerar då avsiktligen sin
uppmärksamhet på sina kroppsliga förnimmelser (väldigt ofta den egna andningen). När
man märker att uppmärksamheten vandrat iväg eller man blivit distraherad, vidkänner
man dessa mentala förändringar och för sedan vänligt men bestämt uppmärksamheten
tillbaka, utan att döma sig själv eller sina tankar för att de vandrade iväg. 

Jag ägnade mig åt denna typ av meditation innan mina arbetspass i ca en timme på
morgonen och efter lunch, vissa dagar även en extra gång på eftermiddagen. Detta för
att försätta mig i ett självkontemplativt stadie ifrån vilket jag klarare kunnat se och
iaktta dels mina tankar och deras beteende, dels emotionella förändringar och mentala
stadier.

Jag vill be läsaren att här notera att jag använder mindfulness-meditation som ett
verktyg för att tydligare kunna fördomslöst observera innehållet i mina tankar. Jag
undersöker inte hur mindfulness-övningar påverkar låtskrivande per se, trots att även det
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delvis blir ett naturligt utfall av studien som hjälper mig att svara på frågeställningen.
Jag gör dock inga som helst anspråk på att bidra till mindfulness-forskningen.

3 Resultat

Jag upptäckte tidigt i studien flera typer av tankar som sinkade arbetets fortskridning,
och att jag kunde dela in dessa i fyra  olika kategorier. 
Jag upptäckte inte speciellt många tankar som förde mig i positiv riktning, utan
upplever snarare att det var avsaknad av tankar som gjorde låtskrivandet mer effektivt,
njutbart och värdeskapande. Jag har inte någon gång lyckats ‘tänka” mig in i flow, men
flera gånger funnit flow efter att jag ägnat mig åt meditation. 

3.1 Kategorier av tankar: definition

Här redovisar jag som svar på frågeställning nr 1 vilka tankemönster jag fann och hur
jag i grova drag upplevde att de uppförde sig. Jag skapade fyra kategorier som jag
tyckte mig kunna dela in alla skadliga tankar i. 

3.1.1 Distraherande tankar
I denna kategori delar jag in plötsliga tankar från min undersökning som ”jag undrar hur
det går i presidentvalet i USA”, eller ”hur mycket näring är det egentligen i den här
bananen jag äter nu?”, vilka ofta följdes av impulsen att surfa in på en webb-tidning
eller googla på det jag plötsligt undrade över. Objektet för dessa tankar var inte
relaterade till mitt låtskrivande eller till låtskrivarprocessen. 

Tankar som ”jag vill nog ha en banan nu”, följdes dessutom ofta av att jag gick till
köket för att hämta en banan. Jag märkte dock att ganska ofta kom impulsen och
handlingen utan att jag i efterhand kan dra mig till minnes att jag har tänkt något alls.
Jag finner mig plötsligt bara i köket med en banan i handen, utan att det funnits en enda
tanke på bananer, kanske bara en förnimmelse av ”banan”. Jag har valt att även dela in
dessa impulser i samma kategori, då jag tycker att de är så pass närbesläktade som
fenomen som tankarna om dem, och jag tror att anledningen till deras uppkomst kan
spåras till samma källa. 

3.1.2 Forcerande tankar
Denna kategorin var först inte uppenbar som ett problematiskt tankemönster, men jag
märkte att jag ofta fick infall som såg ut ungefär så här: ”nej nu har jag inte gjort
någonting vettigt på två timmar, nu får jag ta och skärpa mig och sätta igång att skapa”
(ofta var flera svordomar inbakade i dessa tankar). Det var som om jag försökte piska
igång mig själv, och även om det på ett vis verkade som en positiv ansträngning, kände
jag tydligt att dessa tankar hade en negativ laddning, och märkte att de aldrig ledde till
att jag faktiskt arbetade mer eller mer effektivt. Ofta kom de här tankarna som en slags
”kontring” mot de distraherande tankarna, som om jag hade dåligt samvete för att jag
blivit distraherad, och att de forcerande tankarna föddes ur en slags misslyckad form av
plikttrogenhet inför mig själv.

3.1.3 Tankar om hur dåligt det kommer att bli / hur värdelöst dålig jag är
Dessa tankar var kanske de lättaste att identifiera och klassificera som problem, pga sin
direkt depressiva karaktär. Jag fann mig själv ofta negativt kritisera mina egna idéer
(ofta redan innan de var färdigställda och redo för någon kritik alls) och ta kritiken
personligt. Jag tänkte på hur korkad mina vänner kommer tycka att jag är när jag visar
mina låtar, hur CNN kommer göra extrainslag om hur värdelös låtskrivare jag är, hur
jag kommer dö fattig och ensam, helt utan värdighet kvar. Jag behöver inte tillägga att
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de här tankarna ofta var absurt överdrivna och helt saknade rationell eftertanke. Dessa
tankar tog ofta formen av andra personer, jag kunde inom mig se och höra andra
personers extremt negativa åsikter om mig. 

3.1.4 Tankar om hur bra det kommer att bli / hur fantastiskt duktig jag är
I början av undersökningen var jag inte säker på om dessa tankar skulle sorteras som
skadliga tankar, men jag märkte efter ett tag ett tydligt mönster. Dessa tankar kom ofta
när jag blivit upprymd och fascinerad av en eller flera nya idéer, och börjat känna att jag
var ”in the zone”, men när dessa tankar väl börjat komma började jag ofta istället
investera energi i och ‘smygnjuta” av dem, och fann att jag efter en stund tappat mitt
flow och slutat arbeta. Efter litteratursökning och en del reflektion började jag inse att
detta kan vara en av de mest skadliga tanketyperna, trots sitt initialt positiva sken. 

Jag vill tillägga att ibland upplevde jag mer att denna typen av tankar åkte in och ut ur
medvetandet snabbt och gav mig motivation istället för distraktion, och jag upplever att
det finns något slags tröskelvärde för hur mycket uppmärksamhet de kan få utan att slå
över till negativitet. När jag ‘gick över” detta tröskelvärde och började tro på tankarna
som en kommande sanning upplevde jag istället att de skapade en obalans som
diffuserade mina intentioner. 

Jag vill förtydliga att dessa negativa tankemönster inte var av samma karaktär som
positivt förstärkande tankar som: ”Jag klarar av det här”, ”Jag är bra på det jag gör”,
eller ”Jag kan nå mina mål”, utan de hade en tydligt överdriven självförhärligande
kvalité som handlade om ”alla enorma framgångar jag kommer ha med denna nya
fantastiska låtidé”. 

Det kunde vara hur om mina vänner kommer att hylla mig, hur rik jag kommer bli när
mina låtar släpps, vilket geni omvärlden kommer att tycka att jag är. Tankar som: ”Det
här kommer bli så bra att jag kommer bli den första låtskrivaren som får nobelpriset i
litteratur” eller: ”Vad ska jag säga till mina idoler och all världens presidenter och
experter som nu kommer vara otroligt intresserade av vad jag har att säga, och turas om
att hylla mig, eftersom min låt kommer att bli så otroligt förlamande fantastisk?” Var
inte helt ovanliga.

Både dessa och föregående kategorins tankar var samtidigt de mest extrema som de var
de lättaste att genomskåda och förkasta, just för att de var så måttlösa och påtagligt
negativa/positiva. Jag lärde mig ganska snabbt att se den komiska karaktären deras
överdrivenhet bar med sig, och upplevde dem nästan mer som en källa till nöje än
ångest i slutet av projektet. Många gånger skrattade jag rakt ut när jag insåg hur orimligt
mina tankar uppträdde.

3.2 Kategorier av tankar: analys

Genom litteraturstudier och egen analys försöker jag här svara på frågeställning 2

3.2.1 Distraherande tankar
Jag behandlar här denna typen av tankar tillsammans med impulser och handlingar som
leder till oönskat uppskjutande av arbete. Denna typen av uppskjutande, på engleska
kallat procrastination kan definieras som ”voluntarily yet irrationally delaying an
intended course of action” (Gustavson, Miyake, Hewitt & Friedman, 2015, s. 1063). 

En förklaringsmodell till detta flyktliknande beteende går att finna i behaviorismen, som
utgår ifrån att hjärnan är ett belöningssökande organ, och att sannolikheten att ett
beteende kommer att öka eller minska beror på utdelningen av belöningar det leder till. 
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Positive rewards such as food or money increase the frequency of the behavior;
negative rewards such as physical pain or bad book reviews decrease the behavior.
(Flaherty, 2004, kap 5)

Om man godtar detta behavioristiska synsätt kan man också resonera på följande vis:
Om du har plötsliga tankar för att din hjärna vill lura dig att utföra en belönande
handling, förstärker du detta beteende genom att utföra handlingen och ta belöningen.
Hjärnan kommer fortsätta att framkalla de tankar som du lättast faller för, eftersom den
lär sig att dessa tankar kommer att ge mer frekventa belöningar. Om du istället nekar din
hjärna denna tillfredsställelse varje gång den producerar denna typ av tanke, kommer
den att lära sig att dessa plötsliga tankar inte leder till någon belöning, och därav minska
produktionen av dessa tankar. Många självhjälpsböcker använder den här
utgångspunkten, och behandlingen i dem består i att lära sig motstå frestelser och skapa
ett nytt mer önskvärt beteendemönster.

Dock anses behavioristerna ofta nervärdera värdet av tänkande och hos dem bör endast
beteende som kan bli direkt observerat av en oberoende observatör vara godkänt
underlag för forskning (ex. B.F. Skinner (1985, s.297), en av behavioristernas
förgrundsgestalter). Man kan dessutom argumentera för att om hjärnan i sin helhet vore
ett belöningssökande organ torde mentala tillstånd som depression (och däri de negativa
tankemönster som vi utreder) vara helt emot dess natur, speciellt om man till detta
lägger den kognitiva psykologins synsätt, där det är tankarna och hjärnan som i sig
befäster dessa obehagliga tillstånd, vilket vore helt paradoxalt om hjärnans främsta
funktion vore att söka njutning. 

En annan teori är att det bara är krävande att hålla fokus på något om det motverkar det
du ”egentligen” känner dig motiverad att göra, och det är snarare målsättningen som är
problemet än att du inte klarar att hålla dig fokuserad (Brian Bruya 2015, s.30). Nora
Hope och Richard Koestner (2015) visar att formen av motivation är viktig. Om du
känner att du måste uppnå ett visst mål, är det mindre sannolikhet att du uppnår det, och
du har större benägenhet att falla för frestelser och hamna på sidospår, än om du känner
att du vill uppnå samma mål. Dvs, om man är mer noga med att få rätt på sitt mål och
sin utmaning, kommer mindre distraherande tankar dyka upp. 

Daniel E. Gustavson, Akira Miyake, John K. Hewitt, och Naomi P. Friedman (2015)
visar att uppskjutande korrelerar negativt till kognitiva exekutiva funktioner (t.ex.
förmågan att fokusera, fördela och hålla kvar uppmärksamheten, motivera, planera,
organisera och ta initiativ till sina handlingar, skjuta upp behovtillfredsställelse). Adam
Moor och Peter Malinowski (2009) visar att uppmärksamhets-konditionen och kognitiv
flexibilitet hör väldigt nära samman med mindfulness-nivåer.

Om låtskrivaren som tidigare föreslagits sätter upp som huvudsakligt mål att vara ett
med sitt skapande och lyckas göra låtskrivandet till en övning i medveten närvaro,
skulle det alltså både kunna minska uppmärksamhets-problem (om målsättningen och
motivationen förut varit otillräcklig) och stärka kognitiva funktioner, vilket i sin tur
minskar tendensen att tappa fokus och att skjuta upp handlande. 

3.2.2 Forcerande tankar
Dessa kompulsiva uppmaningar till att komma på bättre idéer snabbare upplever jag,
efter att ha gjort en djupare reflektion över hur relationen mellan mig och mina tankar
fungerar på ett djupare plan, som särskilt misslyckade.
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Även om man tänker att: ”nu ska jag tänka denna tanke”, och sedan tänker den, kan man
omöjligt veta hur den kommer att formas förrän den är tänkt. Ofta känns och ser det ut
som att man i förväg har bestämt hur den ska tänkas, men i samma stund som en tanke
förutbestäms blir den även tänkt. Det finns i det yttersta ingen egentlig kontroll över hur
tankarna ska utformas. Det enda som går att göra är att iaktta tankar som redan tänks
och följa associationerna som följer. Det känns ofta som att det finns en tänkare av
tankarna någonstans bakom ögonen, mitt mellan öronen och planerar tankeinnehållet,
men om man reflekterar över det koncept en extra gång, inser man att det bara är
ytterligare en tanke.

Ändå är det väldigt vanligt att man i efterhand förklarar en tanke-process som något
som ”jag gjorde”: ”jag tänkte si och tänkte så, och sedan tänkte jag ut det här och det
här, på grund av denna och denna anledningen”. Eftersom tankarnas form inte kan
planeras i förväg, är dessa förklaringar alltid något av en efterkonstruktion. Resonemang
och analyser improviseras alltid fram, genom att sinnet matas med önskad råvara (t.ex.
akademiska undersökningar som en forskare vill kombinera, eller låtar som en
låtskrivare vill inspireras av) och sedan iakttas associationerna som följer när
uppmärksamheten hålls på den. De associationer som uppmärksamheten, eller den
psykiska energin (Csikszentmihalyi 2003, s.68) läggs på utvecklas ytterligare, de
associationer som bedöms irrelevanta får ingen psykisk energi och glöms bort. Det är
detta som är den verkliga tankebanan. Att koncentrera sig på uppmärksamheten man
lägger på tankarna är medveten närvaro om tankar.

Vad har då detta med att producera musik och skriva texter att göra? 

När en låtidé uppenbarar sig i form av till exempel en textrad, en melodi eller en rytm
som verkar bra, kan det ofta ge inspiration och en vilja att utveckla idén till en hel låt.
När låtskrivaren bestämmer sig för att påbörja skapandet av denna låt, kanske hen då
tänker ”Bra, nu har jag den första raden, nu ska jag bara tänka ut hur resten ska gå”.
Eller om en låt ska skrivas utan att det finns en idé att utgå ifrån: ”Nu ska jag skriva en
låt”. Det blir premissen för arbetspasset. Jag ska skapa eller skriva. Jag har fått en idé,
men nu ska jag skapa fortsättningen.

Det finns ett dolt tankefel här. Hur ska låtskrivaren kunna skapa något? Idéerna och
associationerna skapas direkt i tankarna, inte av iakttagaren av tankarna. I förståelsen
för det här finns en stor utandning att göra för alla skapande konstnärer. Om låtskrivaren
inte kan bestämma vilka idéer som tar form, så kan hen knappast vara arg på sig själv
för att hen inte får idéer som är bra nog eller som rättar sig efter förutbestämda
önskemål. 

Jag har själv ofta förbannat mig över att mina idéer inte uppfyller mina krav, men efter
denna insikt har mitt arbete med idéerna blivit väldigt mycket vänligare, och idéerna har
blivit vänligare mot mig. Jag är numera händerna som i drejningen följer lerans
naturliga flexibilitet och låter den själv forma vaser och krukor, medan jag förut har
hållit händerna i en form jag önskat en vas och sagt till mina idéer: ”Sådär, och nu: bli!”

Utöver detta är det också befriande för låtskrivaren att veta att det inte är hen själv som
skapar en massa distraherande tankar hela tiden. Det är så hjärnan arbetar, den
associerar och skapar tankar oavbrutet. Textförfattaren blir konstant bombarderad med
relevanta och irrelevanta tankar som alla aspirerar till att utvecklas, och hen måste själv
välja vilka som ska följas. Förr eller senare dyker det upp distraktioner som verkar extra
befogade, vilket lätt leder till en reaktion om man inte är vaksam och ser att dessa tankar
bara är förslag. En TV-serie som man tycker mycket om kanske dyker upp i
tankeinnehållet. Om man röker eller har något annat beroende kommer tankar på att
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röka komma och locka. Våra tankar känner oss väldigt väl och vet vad vi är extra
känsliga för. Men det finns inget som kan tvinga oss att agera på dem, mer än om vi
själva tror att vi måste göra det. Den medvetet närvarande låtskrivaren väljer ”rätt”
tankar att investera sin psykiska energi i, och låter dem under uppsikt röra sig fritt som
de vill. Då kommer hen få nya, originella idéer utan att få dåligt samvete eller ställa
orimliga krav på vilka idéer som ska träda fram.

3.2.3 Tankar om hur dåligt det kommer att bli / hur värdelöst dålig jag är
”The alarm is worse than the fire” - Aaron Beck om ångest (Beck, 1979, kap 6, s.1)

Detta är depressiva tankar som förstärker en negativ känsla om låtskrivaren. Alla som
har dessa tankar är inte deprimerade, men jag upplever att det kan vara bra att ha en
modell för hur depression relaterar till dessa väldigt själv-angripande tankar för att
förstå dem i en vidare kontext och därigenom lättare kunna betrakta dem med
objektivitet och avvisa eller modifiera dem.
Tankar som: ”Jag är en totalt misslyckad låtskrivare” kan då avfärdas som nonsens, eller
åtminstone ändras till: ”Jag har kanske inte lyckats skriva en kanonlåt just idag, men
andra gånger har jag lyckats bättre, och troligtvis kommer jag även lyckas bättre andra
gånger i framtiden”. Om det är svårt att avfärda dessa tankar som osanna eller att tänka
över dem en extra gång kan det vara på grund av en svårare depression (Beck 2009, s.
259). 

Varje negativ tanke som blir trodd på förstärker den negativa bilden av självet, vilket i
sin tur banar väg för negativa tolkningar av efterföljande upplevelser. (Beck 2009,
s.245). När självbilden blivit tillräckligt negativ kommer ingen idé längre vara god nog
för låtskrivaren, speciellt inte om det finns en föreställning om att det är självet som har
producerat idéerna. De kommer då bara bli föremål för ytterligare negativa tolkningar,
och låtskrivaren skapar en starkare och starkare grogrund för writers block. 

Beck (2009) beskriver ångest som en orolig känsla av att någonting dåligt kommer att
hända i framtiden, och depression som ett stadie där du upplever att det dåliga redan har
hänt eller händer kontinuerligt, och att du konstant lever i smärtan det innebär. Det är
inte helt långsökt att föreslå att ångest och depression kan vara orsaken till att dessa
tankar produceras, och om man godtar min idé om låtskrivarens dragningskraft mot
ångest-fältet utanför flowkanalen kan man också se låtskrivarens ofrivilliga relation till
dessa tankar. Låtskrivarprocessen kan få låtskrivaren att känna ångest, ångesten
producerar ångestfyllda tankar om självet, vilket producerar mer ångest kopplat till
låtskrivarprocessen, som leder till ännu mindre kreativ energi och i förlängningen
kanske även en fullt utvecklad mental sjukdom.

Detta gäller såklart bara om låtskrivarens främsta mål är att producera fascinerande
verk. Om låtskrivaren istället, som tidigare föreslagits, sätter upp som enda mål att vara
ett med sitt skapande kommer inte längre idéerna eller självet vara föremål för
bedömning, utan endast närvarograden vid skapandet, och genom detta målskifte kan
även den djupt deprimerade låtskrivaren börja hela sig själv genom sitt skapande och
motverka tendensen att istället göra det till en källa för lidande.

3.2.4 Tankar om hur bra det kommer att bli / hur fantastiskt duktig jag är
Först och främst var även dessa tankar distraherande; istället för att fokusera på det jag
avsatt tid för att göra spenderades tid och energi på att måla upp självförskönande bilder
av en hypotetisk ljuvlig framtid. Jag upplevde också att jag ”cashade ut” belöningen av
ett bra utfört arbete innan arbetet var bra utfört och njöt av det i förväg, vilket jag
upplevde sänkte motivationen att faktiskt utföra det.
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Dessa stora mål och självförskönande bilder var oftare än sällan lite större och skönare
än vad verkligheten någonsin skulle kunna bli, vilket gjorde att det verkligheten faktiskt
kunde erbjuda alltid blev något av en besvikelse i jämförelse. Istället för att anstränga
mig för att göra det jag kunde, skapade jag en omöjlig fantasi om hur saker borde vara,
sedan började jag ha en relation till den fantasin och kände att mitt välmående berodde
på om den uppnåtts eller inte.

Detta stämmer väldigt bra med hur Hadley och MacLeod (2010) visar att personer med
denna problematik (”conditional goal setting”) inte kan befria sig själva från sådana här
bländverk, då de fastnat i tron att deras framtida välmående (lycka, självkänsla,
självuppfyllelse) är beroende av att de uppnås.
Om exempelvis en låtskrivare skulle tröttna på att utföra en påbörjad aktivitet (eller på
en vald arbetsmetod), kan hen ändå ha fäst sig så mycket vid det föreställda utfallet att
hen är ovillig att ändra beteende, även om utdelningen är långt utom räckhåll, och
försvinner längre och längre bort. I föreställningen ingick det valda beteendet som
vägen till ära och berömmelse. Till slut kanske inte ens drömmen känns möjlig att nå,
och låtskrivaren kanske inte ens tycker om att jobba för den längre, men tvingar sig
själv att fortsätta i samma spår ändå.

Denna fantasibild, som är tänkt att nås i framtiden, tar bort en del av aktivitetens värde i
nuet och ersätter med ett värde som söks i denna framtid, som troligtvis ändå inte
kommer ske i enlighet med föreställningen. Om den trots allt skulle komma exakt som
föreställt, kommer den ändå inte att anlända som framtiden, utan som ett nu, och det
nuet blir i så fall den rätta tidpunkten att njuta. 

För att hitta ett grepp för låtskrivaren att ta på denna problematik behöver vi återigen ta
oss tillbaka till ämnet motivation och mål. Csikszentmihalyi säger detta om motiv :

Nyckelelementet i en optimal upplevelse är att den är ett självändamål. Även om vi
påbörjade aktiviteten av andra skäl en gång i tiden så blir de aktiviteter som vi lägger ner
intresse på belöningar i sig. (Csikszentmihalyi 2003, s.91).

Själva handlingen i sig måste alltså vara eller bli belöningen för att kunna hitta flow.
Csikszentmihalyi kallar dessa självmotiverande upplevelser för autoteliska upplevelser. 

Att spela på börsen för att tjäna pengar är inte en autotelisk upplevelse; men att göra
det för att testa sin förmåga att förutse framtida tendenser är det - även om resultatet i
ören och kronor är exakt lika stort. Att undervisa barn för att de ska bli goda
medborgare är inte autoteliskt, men att undervisa dem för att man njuter av att arbeta
med barn är det. (Csikszentmihalyi 2003, s.91).

Motsatsen - att göra något för utfallets skull, kallar han för exoteliskt. 

Csikszentmihalyi´s slutsatser går även hand i hand med Amabiles (1985, s.393) som
visar att personer som koncentrerar sig på positiva aspekter med skrivande i sig är mer
kreativa än personer som fokuserar på positiva utfall som kan komma ur kreativt
skrivande, som löftet om en belöning/royalty eller förväntningarna om en utvärdering.

Specifically, people who engage in an intrinsically interesting activity in the
presence of salient extrinsic constraints will show less subsequent interest in that
activity than people who do not work under such constraints. This
”overjustifications hypothesis” has been confirmed in several studies examining
constraints as diverse as rewards for work […], surveillance […] and deadlines
[…]; in all cases, subsequent intrinsic interest was undermined by socially imposed
constraints. (Amabile, 1985, s. 393)
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D.v.s inte bara egna förväntningar om att ”bli lyckad” är kreativitetshämmande, utan
även andra typer av tankar om att det skapade ska få interagera med omvärlden i
framtiden, så som tanken om att få presentera arbetet, att en deadline måste hållas, eller
att någon annan har insyn i arbetet. 

Återigen tycks en erbjuden lösning vara att släppa på externa mål, och istället inrikta sig
direkt mot skapandet. Om låtskrivaren upptäcker att grandiosa tankar om framtiden
dyker upp, kan hen försöka flytta fokus mot direkta positiva aspekter med låtskrivandet
i sig, som går att njuta av nu.

4 Diskussion
4.1 Hur jag upplevde att undersökningen påverkade processen

Jag upplevde att denna undersökningen hade många positiva effekter och på flera olika
vis underlättade för mig att hantera låtskrivarprocessens nyckfulla natur. Jag upplevde
att jag bättre kunde hantera problematiken som är knuten till alla mina 4 kategorier.
Både störande distraktioner och frustration som uppstod när arbetet gick långsamt eller
stod still tog mindre och mindre utrymme allt eftersom studien pågick. Jag kom även till
många upplysande insikter om hur min motivation till och mina målsättningar med mitt
låtskrivande påverkar mig som låtskrivare och min låtskrivarprocess i mycket större
grad än vad jag tidigare trott.

Väldigt ofta när jag förut jobbat med att skriva en låt så har det någon gång efter den
initiala idé-skaparprocessen kommit fram en bild av hur jag tror att låten ska bli. Det har
inte varit en klar bild, utan mer som att jag vetat exakt hur bra låten ska bli och vad den
ska förmedla för känsla, en fantombild som jag sedan jobbat efter att uppnå. Jag menar
nu inte en inspirerande idé-värld eller ett inspirerande bildspel (som jag också ofta
upplever mig se inom mig när jag arbetar med en idé jag tycker om, det inre seendet
som t. ex. object writing syftar till att förstärka), vilket jag snarare uppfattar som
positivt, utan de mer abstrakta idéerna om hur resultatet ska bli när det är färdigt. Jag
har nu insett att det här är ”conditional goal setting” (Sandra A. Hadley and Andrew K.
MacLeod, 2010) som motverkar sitt eget syfte. Jag har skapat en diffus bild av hur jag
velat att resultatet ska kännas, och sedan trott att hur lyckad låten blir beror på om jag
uppnått denna oklara vision eller inte. Det har blivit ett spökfacit, ett ”rätt svar” som inte
går att höra eller bedöma, och det går aldrig mäta om min låt blivit ”rätt”. 

När jag nu märker att jag börjar rita en ”fantombild” kan jag aktivt motverka dess
framväxt genom att istället fokusera på det jag faktiskt har skrivit och på det moment
jag arbetar med för stunden. Om jag ändå inte lyckas släppa den mediterar jag på den,
och efter ett tag inser jag att den inte är verklig varav den försvinner av sig självt. 

Jag upplever också att jag blivit bättre på att samtidigt se hur både helheten och detaljer
i låtskapandet, påverkas av mina val, och att jag blivit smidigare i att växla mellan
detalj-arbete (rytmisk/melodisk finess, sound på enstaka instrument) och form-arbete
(låtstruktur, over-all-sound).

Jag upplever att jag lärt mig att ändra mina intentioner med låtarna efter hur de
utvecklas, vilket givit ett mer dynamiskt förhållande till skapandet och ett mycket större
handlingsutrymme än mina tidigare föreställningar möjliggjort. Jag upplevde att jag
blivit mer tillåtande i mitt förhållande till mina idéer, och att låtarna ”skrev sig själva” i
större utsträckning i slutet av studien än före den. Den sista låten kom till förvånansvärt
snabbt, jag vet inte om jag någonsin har skrivit en låt så snabbt utan att få kreativa
problem eller kvalitéts-komplex förut.
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Jag har också upplevt att min startsträcka för att komma igång med nya låtar har kortats
ner. Det har gått snabbare för mig att bli engagerad i idéerna och det har varit lättare att
hålla engagemanget uppe. När jag blivit trött har jag kunnat ta en rättfärdigad paus, som
inte beror på distraktioner och som inte ger mig dåligt samvete, utan jag kan tvärtom
njuta av att vila och känna hur jag återfår energi efter pausen. Jag har också förstått att
pauser bör användas till att just pausa, och inte till aktiviteter som förbrukar psykisk
energi utan att ge något tillbaka, till exempel TV-tittande eller oengagerat webb-
surfande. Jag upplever det också vara lättare att ”släppa” låtarna när jag pausar, att inte
känna stress över att göra dem färdigt även när jag inte arbetar, vilket jag upplever att
jag tidigare gjort.

Jag vet inte om detta kan höras i låtarna, eller om man kan säga att låtarna blivit bättre
eller sämre av min studie. Om man är nyfiken kan man själv lyssna och avgöra. De kom
till i denna ordning: 1. Nothing here will save you, 2. Say my name before you go, 3.
We could all die together.

4.2 Mindfulness och externa målsättningar i musikutbildning
Jag vill skriva några ord om hur jag upplever att en del av det jag behandlar i min
undersökning redan är en stor, men ännu outtalad del av musikutbildningen.

4.2.1 Mindfulness i musikutbildning
Jag upplever att mindfulness redan är starkt förknippat med musikutbildning och hur
hantverket bakom kvalitativ konst lärs ut, men att det sällan uttalas som just
mindfulness. Ofta syns det även tydligt i kurslitteratur att författaren försöker förmedla
mindfulness, men misslyckas med att hitta ett bra sätt att uttrycka sig på. Ta till exempel
detta citat (som är ett citat på Oliver Messiaen) ur Roine Johanssons ”Traditionell
arrangering”: 

Det viktigaste för en komponist är att han lyssnar. Det finns tyvärr många tonsättare i
musikhistorien som inte lyssnat, till och med idag finns det sådana. De hör inte inom
sig vad de gör. De lyssnar inte till sina egna harmonier, sina klanger. Deras musik och
deras orkester klingar inte, eftersom de inte lyssnar. Det är mycket allvarligt. Det första
jag kräver av mina elever är att de lyssnar. De som inte lyssnar är obegåvade.
(Johansson, 1991, s.8)

Roine har förstått att det finns något viktigt här, som han inte riktigt själv kan beskriva,
därför citerar han Oliver Messiaen för att förstärka det han försöker förklara, men
Messiaen misslyckas tyvärr också med att tydligt få fram det han försöker säga. Vad
menar han egentligen med att det finns tonsättare som inte lyssnar? Tror han att det
finns en enda tonsättare (eller musiker alls för den delen) som inte själv anser att denne
lyssnar? Jag skulle säga att det de försöker få över till läsaren är att lyssnandet ska ha en
kvalité av medveten närvaro. Det räcker inte med att man bara lyssnar (vilket alla som
har fungerande öron klarar av), utan man behöver lyssna medvetet närvarande för att
kunna dra några konstnärliga slutsatser och agera konstnärligt utifrån dem. 

Ytterligare ett exempel är den omtyckte låttext-författarläraren Pat Pattisons metod
”object writing”:

Here, I want to focus on the most important part of all creative writing, and therefore
surely of lyric writing: the art of deep diving - finding your own unique voice and
vision […] The best diving technique I know is object writing. It”s direct and simple.
You arbitrarily pick an object - a real object - and focus your senses on it. (Pattisson,
2009, s.3-4)
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Object writing liknar till mycket en mindfullnessövning i att den involverar ett aktivt
bevakande av uppmärksamheten. Huvudsaken i object writing är inte innehållet i dina
tankar, utan att du håller ett medvetet fokus på dina tankar och associationerna som
följer dem.

Det som alla ”bra” musiklärare alltid är noga med att lära ut, och som alla ”bra”
musikskapare är överens om är att en musikskapares viktigaste färdighet är att lyssna.
Under min musik- och musikproduktionsutbildning har denna uppmaning genomsyrat
alla praktiska kurser. Det som sällan fått en djupare förklaring är vad som menas med
att lyssna, mer än att inte vara döv. Jag föreslår att det högkvalitativa lyssnandet börjar
först när man lär sig att medvetet närvarande hålla uppmärksamheten på sina hörsel-
förnimmelser, och att musikskapandet först efter detta kan leda till en flowupplevelse.

4.2.2 Externa målsättningar i musikutbildning
Som Amabile (1985) visade var alla typer av externa målsättningar (så som att få
presentera arbetet, att en deadline måste hållas, eller att någon annan har insyn i arbetet)
kreativitetshämmande. 

Värt att notera är att alla dessa former av kreativitetshämmande inslag är en stor del av
musikutbildning idag (i alla fall har varit under min utbildning, exempelvis LNU:s
musikproduktionsprogram). Det vore olyckligt om utbildning i låtskrivande framkallar
dysfunktionellt beteende hos låtskrivare.

Amabile nämner inte specifikt tankar på externa mål, men jag tror att man kan sänka
den upplevda bördan av till exempel en deadline eller en kommande redovisning genom
att ha som största mål att vara ett med sitt skapande, då det skulle dämpa både besvären
från och förekomsten av återkommande tankar som ”har jag hunnit med tillräckligt
mycket idag?”, ”Snart är det deadline, nu måste jag skärpa mig” och liknande.

Jag menar inte att man bör sluta med deadlines och redovisningar i kreativ
undervisning, men kanske borde undervisning i kreativa ämnen så som
musikproduktion innehålla en mer tydligt uttalad psykologisk aspekt om hur
förhoppningar på arbetets utfall påverkar den kreativa processen. För att till exempel en
deadline ska ha någon nytta i ett kreativt sammanhang måste utövaren i min mening lära
sig att hålla den utan att ta den på allvar, jag misstänker att uppgiften annars kan leda till
writers block.

4.3 Problem med undersökningen
4.3.1 Kategorierna
När jag väl har etablerat de 4 kategorierna av problematiska tankar, finns det en risk att
jag efter den tidpunkten läst av mina tankar på ett sätt som gör det lättare för mig att
sortera in dem under just de kategorierna (för att undermedvetet försvara deras
riktighet).

4.3.2 Metoden
Jag kanske inte har lyckats fånga alla tankar jag tänkt, eller hittat och förstått alla tankar
som är negativa. Det är möjligt att jag dessutom ”gömt” tankar för mig själv som jag
kanske inte vill erkänna att jag har. Jag har såklart försökt att vara så ärlig och öppen
som möjligt men eftersom jag är en person så finns det begränsningar. Även om min
intention har varit att visa så mycket som möjligt så har jag ändå känt att det finns en
tendens att försöka ‘skyla” vissa tankar och beteenden hos mig själv, både för mig själv
och omvärlden. 
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Vissa dagar har jag varit mer känslig för dessa tendenser och har då inte fört lika mycket
anteckningar som andra dagar, vissa dagar har jag knappt varit förmögen att föra den
önskade typen av anteckningar alls, andra dagar har självanalysen varit lättare att
distansera sig ifrån och då har jag skrivit mer. 

Det är inte heller orimligt att anta att de tankekategorier jag har kommit fram med är
personligt betingade, och att andra låtskrivare och konstnärer skulle komma fram med
helt andra, eller inga kategorier, beroende på vilka problem eller icke-problem de har i
sitt skapande.

Fördelarna jag upplevt mig få i mitt låtskrivande genom undersökningen kan också ha
kommit från andra håll än just undersökningen. Till exempel skulle man kunna
argumentera att anledningen till att jag upplevde att det gick bättre och bättre ju längre
studien gick egentligen är att jag haft en längre tid avsatt till att ägna mig åt
låtskrivande, och att de positiva effekterna kommer att avta när jag inte ägnat mig åt
låtskrivande på ett tag. 

4.4 Förslag på fortsatt forskning

Det kan finnas andra bättre kategorier och det skulle säkert gå att utveckla mina fyra
kategorier. 

Om man kollar på Becks tabell (Figur 6) över hur kognitivt innehåll relaterar till
neurotiska besvär skulle man kunna dra slutsatsen att just mina personliga
problemtankar är depressiva, hypomaniska och kompulsiva (baserat på mina kategorier
2,3 och 4) medan en annan låtskrivare kanske skulle uppvisa till exempel paranoida
eller fobiska mönster.

Figur 6. Tabell över hur kognitivt innehåll relaterar till neurotiska besvär. (Beck, 2009, s.240)

Det skulle behövas ett större underlag med fler låtskrivares egna kategoriseringar av
tankar för att utreda frågan: Vilka former av problematiska tankar är speciellt vanliga
för låtskrivare? Det som vore speciellt intressant med att göra det med konstnärliga
forskare liknande denna undersökning, vore att man direkt skulle få veta om de skulle
dela in sina tankar i helt andra/nya kategorier. Skulle de komma nära mina kategorier?
Skulle de följa Aaron Becks lista över kognitivt innehåll vid neurotiska besvär? Eller
skulle de komma på helt andra sätt att dela in tankar? Det skulle också, om inga tydliga
mönster skulle gå att finna, kunna visa om kategorisering av problem-tankar är av mer
godtycklig karaktär och saknar övergripande värde
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5 Bilagor
5.1 Bilaga A Låttexter
5.1.1 Nothing here will save you

Suddenly you realise
you are almost there 
Time is swiftly running out

Pull yourself together!!! 
You scream in your own ear 
Make it big and make it loud 

And you try to make your beauty last 
But that’s not gonna save you 
Oh no 
And you try to reinstate the past 
Neither that will save you 
Oh no 
You talk about the things you’re gonna do 
None of which will save you
The struggle that you think you’re pulling through 
In the end won’t save you 
Desperately you look for something new 
But nothing here will save you 
Oh no, It just won’t 

You’re always preparing but you never arrive 
Nothing ever satisfy 
Satisfy Satisfy 
You’re telling yourself that you have to survive 
Your time will come, so stay alive 
Stay alive Stay alive 
And you say you’re gonna take a shot 
But shooting shots won't save you 
Oh no 
Cause when it’s time to shoot, you fear the recoil knock 
And hesitation takes you 
So you'll wait until your body rot 
And someone else replace you 
And they'll do 
Meanwhile you hold on to what you got 
But holding on won’t save you 
No! Nonononononono 
If you think there’s something here to save 
Then nothing here can save you 
Oh no It just can't 

And you examine your own misery 
Until it doesn’t save you 
Then one day you arrive at the end 
And you realize there was nothing to defend 

There was nothing to save you from 
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There was nothing to save 
There was nothing to save you from 
There was nothing to save 

But you complain, your beauty didn’t last 
Well beauty wouldn’t save you.... Now 
And you say that things were better in the past 
Well better things wouldn’t save you 
Oh no 
You complain about the things you never did 
Well doing them wouldn’t save you 
Then somehow you blame it on your kids 
But your kids can't save you 

Cause if you think there’s something here to save 
Then nothing here can save you 
Oh no, It just can't 
Cause there is nothing to save you from 
And there is nothing to save 
Cause there is nothing to save you from 
And there is nothing to save 
Cause there is nothing to save you from 
And there is nothing to save 

5.1.2 Say my name before you go
I’m walking alone in the desert 
With my hands in front of my face
The sun is burning my skin away 
I’ve been searching for water for days 

A shadow appear in the distance 
And somehow it’s calling my name
Soon it will fill up the landscape 
Soon nothing else will remain 

Your lips form out of the sand dunes 
Your voice from the whirling dust 
Whispering we’ll be together soon 
And revel in limitless lust 

And I’m running and running towards you
But the shadow is following me 
The closer I get, the more you diffuse 
And I fall to my knees and I scream 

Say my name before you go 
Say my name before you go 

I fall on my back and look up to the sky 
Let the desert drag its veil over me 
Sight’s growing dark, so I’m closing my eyes 
The shadow is close to complete 

The only thing I still can perceive 
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Is a lingering sound of the wind
As it gets harder and harder and harder to breathe 
And my heartbeat is growing weak 

Out of the void you are coming to me 
I knew that you wouldn’t just leave 
You say darling it wasn’t me who left you
And you know that, I believe 

And then I remember how I drained our love 
How I sucked every oasis dry 
Exhausted your grace with greed and grudge 
And left you without saying why 

Alone, I then crafted this desert 
With my hands in front of my face 
And I made myself lesser and lesser 
Until I forgot my own name

Now you are the only thing that is clear 
Except from the heat in the sand 
And I beg you, before you too disappear 
Remind me of who I am 

Say my name before I go 
Say my name before I go 
Say my name before I go 
Say my name before I go 
Into the dark 

5.1.3 We could all die together
Together, Together, Together, Together 
Together, Together, Together, Together 
Together, Together, Together, Together 

If you could let go of romantic love 
And all the other things that you're secretly dreamin of 
If you could let go of your career 
And all the other things that you secretly fear 

Then we could all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Yes we could all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 

Together, Together, Together, Together 
Together, Together, Together, Together 

If you could let go of that hero in your dreams 
And all the other things that you secretly think that you have to be 
If you could let go of what your mama and your papa said 
And all the other things that just keeps repeating in your head 
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Then we could all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Yes we could all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Yes we could all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Come let us all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Come let us all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Come let us all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 
Come let us all die together 
Just say goodbye 
And wake up free 

5.2 Bilaga B Utdrag ur loggbok
Logboken bestod både av resonemang och iakttagelser utan någon speciell form, utan 
jag skrev bara det som föll mig in. Här visar jag några exempel på hur det kunde se ut. 
Jag finner ingen mening med att bifoga hela loggboken. Det skulle bli onödigt långt, 
loggarna är egentligen inte intressanta i sig.

Jag satt mig ner för att börja. Avledande tanke: du borde ordna upp i din mappstruktur 
så att du hittar dina filer lättare. 

Skrev några rader, och fick en tanke om att detta är det bästa jag gjort och att den här 
låten kommer bli fantastisk. Gjorde mig upphetsad och det kändes som att jag blev 
taggad av dem först, men vid närmare inspektion insåg jag att det bara blåste upp mitt 
ego och mina förväntningar på vad jag ska åstadkomma, vilket gjorde att den plötsligt 
kändes svårare att färdigställa. Dessutom gav det på något sätt en känsla av att jag 
redan skrivit en fantastisk låt, när det egentligen bara finns några rader. Så resultatet 
av dessa tankar är att på ena handen har jag ett storverk som ska skrivas färdigt, vilket 
känns överväldigande, på andra handen har jag redan cashat ut känslan av att ha 
skrivit detta storverk, vilket dränerar motivationen till att faktiskt göra det. 

Avledande tanke: Det kan ha hänt något viktigt i världen. Bäst att kolla Facebook och 
tidningen. Sabbar definitivt flow och gör det trögare att komma igång igen. 
Jag märker också att under tiden jag läser nyheterna byggs en rastlöshet upp. Jag 
känner på något sätt att jag är i min arbetsroll, men utan att göra mitt arbete, och jag 
försöker sedan “komma ikapp” genom att jobba snabbare. Men idéer och kreativitet 
har bara en hastighet: den hastighet som den kommer i. Därigenom skapas ännu mer 
rastlöshet när det inte går att jobba snabbare. 

Uppfostrande tanke om att jag inte borde ha glidit iväg från det jag håller på. “Nej nu 
måste jag skärpa mig” hör jag mig själv tänka. Märklig situation där jag på något vid 
är auktoritär mot mig själv. Inte bara negativ, utan också helt verkningslöst. 
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Nu har jag gått från att vara taggad till att få det att verka som att jag inte riktigt står 
ut med mig själv när jag ska skriva. För att komma tillbaka från villovägarna och ta 
upp arbetet igen suckar jag ut och tänker för mig själv: okej, tillbaka till det jag 
ska göra. Jag började dagen med att jag ville göra det, men det har plötsligt 
förvandlats till något jag ska göra. Om jag iakttar vad detta måste kommer ifrån, inser 
jag att jag själv hittat på det här, och att jag faktiskt kan återgå till att vilja göra det 
igen, med bara den insikten. Jag undrar hur många gånger jag tvingat mig fram med 
något jag tror att jag ska göra, när det vore så enkelt att bara vilja göra det. 

Jag har suttit en liten stund med att utforma texten, men inte fått någon bra idé. Det 
kommer en tanke om att “jag borde ha kommit längre nu”. Denna tanke ger mig dåligt 
samvete och det blir tyngre att fortsätta. Det verkar som att jag har ett förbestämt krav 
på hur snabbt det ska gå framåt för mig, och det kravet verkar samtidigt vara det 
största hindret från att det ska gå just så snabbt. 

Det kommer väldigt många tankar som inte har den minsta anknytning till det jag håller
på med, men som ändå vill vara väldigt viktiga. Du måste se över din bokföring. Du 
måste boka in ett träningspass. Du måste byta lyktorna på bilen. Du måste köpa 
byggmaterial till sommarprojektet. Du måste skotta uppfarten. Alla dessa saker vore 
visserligen bra om de gjordes, men det finns absolut inget som säger att jag måste göra 
dem nu. Och dessutom är jag helt säker på att om jag var färdig med just alla dessa 
saker, så skulle andra saker dyka upp. Det är inte innehållet i tankarna som är 
grundproblemet, det är tankarna i sig. Eller kanske inte ens det, utan snarare att jag 
lyssnar på dem och tar dem på allvar. 

Om jag läser texten jag jobbar med, och inte försöker komma på något, utan bara 
iakttar texten och det den berättar (subjektivt ja, men alla kan ändå göra detta i sin 
subjektivitet) så dyker bilder om handlingen upp inuti mig. Om jag iakttar dessa bilder 
kommer idéer om vad texten kan handla om fram av sig självt. 

Att iaktta sina tankar under arbetet desarmerar väldigt mycket negativitet i sig självt. 
Det är inte en tanke men det verkar inte vara så många tankar som faktiskt för mig i 
positiv riktning, utan mer att vara vaksam på mina tankar. När jag får en bra idé 
behöver jag egentligen inte tänka något speciellt om den. Jag vet att den är bra utan 
att tänka. Vilket är lite märkligt när det handlar om ord, hur kan ord inte vara 
tankar? 

Söker ofta på bilder på ord eller fraser jag vill använda, men ofta kommer helt 
orelaterade bilder upp och ofta sitter jag helt plötsligt och förkovrar mig i gamla gudar
eller datorspel från 90-talet. 

När man har varit iväg på en distraktion, och ska åter i arbete, så försöker jag ofta 
fortsätta i samma känslo- och tankeläge jag var i när jag försvann. Men det går inte 
riktigt att bestämma vilket tillstånd man ska befinna sig i. Försök istället känna in var 
du befinner dig nu, jag tycker det hjälper, och då kommer jag obemärkt tillbaka in i ett 
kreativt stadie. 

Började tänka på en annan (färdig) låt jag gjort, och märkte att jag försökte skriva 
denna nya låten samtidigt som jag tänkte på en gammal, vilket blockerade nya idéer 
från att komma. Jag kunde fortsätta först när jag släppt den gamla låten. 

Vore det inte hemskt om Donald Trump blev president i USA? Jag måste nog kolla 
opinionsundersökningarna och se hur det ligger till egentligen. Hmm Hillary Clinton 
verkar verkligen vara den tippade vinnaren, jag undrar vilka andra kandidater 
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demokraterna ställer upp med? Aha ja Bernie Sanders har jag ju hört om någon gång. 
Men vem är Martin O’Malley?? Honom har jag nog aldrig hört talas om. Varför ställer
han ens upp egentligen? Varför tror jag att det här påverkar mig just nu? Jag kan 
iallafall absolut inte påverka USA:s presidentval.  

Ibland märker jag att istället för att skriva text så sitter jag och försöker tolka ut vad 
texten betyder. Men jag har också märkt att när jag jobbat vidare med texten så visar 
det sig oftast att det jag trodde texten skulle betyda i början är helt utbytt när texten är 
klar. Dessutom kan man oftast tolka ut flera olika möjliga meningar ur en text även när 
den är klar. Även om det är kul att sitta och tolka, lämna det till lyssnaren. Även fast det
känns väldigt nära relaterat till att skriva texten, så är att tolka den inte alls samma sak
som att skriva den. 

Jag tänker ofta på hur bra det kommer att bli när det är färdigt. Hur stolt jag kan vara 
när jag ska visa upp arbetet och hur imponerade alla kommer vara av hur duktig jag 
är. Det känns som att dessa tankar är någon slags kompensation för otillräcklighets-
känslor/tankar. Som att jag tvekar lite på mig själv och för att förstärka mig själv målar
jag upp självförskönande bilder. Men jag märker att dessa bilder hjälper mig aldrig, 
tvärtom. 

1. De distraherar mig från det jag håller på med
2. Jag "cashar ut" belöningen av ett bra arbete innan arbetet är utfört, vilket 

minskar motivationen att faktiskt göra arbetet.
3. De självförskönande bilderna är alltid lite skönare än vad verkligheten någonsin

kan bli, därför blir verkligheten alltid något av en besvikelse i relation till dem. 
Istället för att anstränga mig att göra det jag kan, jagar jag en fantasibild.

Dessa bilder är något som min inadekvata karaktärsstruktur känner att den behöver för
att upprätthålla sig själv. Men om man kan inse att ens karaktär bara är en tanke så 
inser man i samma sekund att man inte har ett uns nytta av att fantisera om oändlig 
framgång och evig lycka. 

Jag upplever att det är lättare att komma in i flow om, när man sätter sig ner, man låter
sig själv sjunka in i skrivandet snarare än att “kicka igång”. 

Jag märker en tendens av att jag målar upp en bild av hur bra det ska bli, och när jag 
ser hur bra det kommer bli så får jag känslan av attt det redan har blivit, och därav 
firar jag med att förnöja mig, låter mig glida iväg på något helt annat. 

Jag tänker att när jag spelar upp min låt kommer alla bli superimponerade och min 
lärare och min handledare kommer ställa sig tillsammans med alla andra elever i ett 
led och vänta på att få gratulera mig för min genialitet. Det här är såklart inte något 
jag tror kommer hända, men jag märker att det är hit tendenserna går. Min bristfälliga 
karaktärsstruktur försöker hitta bekräftelse för att känna sig själv mer komplett, och 
hur orealistiskt det än är, så blir dessa fantasier som en liten tröst för att den inte är 
helt perfekt. 

Imorgon är dagen för 25%-seminarie och jag ska visa upp det jag hittills gjort, och helt
plötsligt skrämde det mig väldigt mycket. Jag fick tankar som “vad är det jag har gjort 
egentligen, det här är katastrof” och “varför gör jag detta egentligen? Min 
uppspelning kommer vara absolut sämst av alla”. Sen kom jag på mig själv och insåg 
att det här är helt onödigt, jag behöver inte över huvud taget spekulera i vad andra 
kommer att tycka om min låt, det är ändå helt omöjligt för mig att förutse. Jag tror att 
de här panik-tankarna kom för att jag har jobbat väldigt länge utan paus ikväll. Mycket
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av mitt arbete handlar om att inte pausa av fel anledning, men idag borde jag nog 
pausat mer. Jag tror jag har tappat fotfästet lite just nu. 

Jag märkte att när jag satte mig ner för att jobba med musik idag.. så kunde jag bara 
rätt up och ner sätta mig och börja EXAKT på samma ställe där jag slutade. Jag 
jobbade med att tweaka en effekt till 1 på natten igår, och nu gick ja upp vid 9 på 
morgonen, tog en skål gröt och satt mig vid arbetsbordet och mindes precis vilken ratt 
och vilket värde jag höll på att jobba med. Detta hade aldrig gått att göra när jag 
jobbar med text. Musik är på något sätt mer konkret. Det finns där. Text är mer tankar 
och finns bara typ. Ord är egentligen det mest abstrakta vi har. De har ingen verklig 
existens. Jag kan inte lyssna på ordet musik. 

Jag har haft tre pauser idag, alla har skett intuitivt. Helt plötsligt har jag en paus bara. 
Till skillnad från hur text-pauserna kändes (som distraktioner som spontant uppstod) 
upplever jag dessa pauser “hälsosamma”. De kommer vid en mer rimlig tidpunkt, när 
jag behöver lite vila, paus helt enkelt. Jag har märkt att när jag spelar in något svårt 
(för mig, tex sång eller gitarr), behöver jag mer pauser, när jag spelar in något enkelt 
(tex det allra enklaste, MIDI-instrument - man kan i princip inte misslyckas) behöver 
jag färre pauser. Enligt Mihaly uppstår flow när förväntningarna på en motsvarar ens 
förmåga lagom mycket. Är det för enkelt blir man uttråkad och är det svårt blir man 
deprimerad (om man bryr sig om aktivitetens utfall, dvs). Kan det vara så att när jag 
följer flowkanalen behöver jag bara pausa av allmän trötthet/utmattning/hjärnkondition
och när jag går utanför den behöver jag pausa mer. Jag minns från när jag hade ett 
arbete jag tyckte var tråkigt och understimulerande, att jag behövde pausa mer än när 
jag fick göra något intressant, för att “stå ut”, även om det inte var jobbigt. 

Jag märker att jag har en impuls som gör att jag vill lyssna på saker som jag har gjort 
tidigare och är lite stolt över, men inte för att jobba med dem eller finslipa dem, utan 
bara för att ge mig själv en ego-boost, bekräfta mig själv. Härigenom skapar jag fler 
inre kommentatorer som istället har en positiv ton som kontrar de negativa. “ja det är 
ju uppenbart att det vi ser framför oss är verk av ett geni, äntligen har någon kommit 
för att rädda oss från alla mediokra halvhjärtade försök”. När jag tänker på det på 
detta viset så verkar det väldigt schizofrent. 

Läser om hjärnvågor. Ville plötsligt jobba med en mix jag lovat göra åt en kompis. 
Hann påbörja uppstart av Pro Tools men insåg vad jag höll på med innan den var 
uppe. 

Jag måste kolla om jag fått några svar på det där facebookinlägget om facebooks 
reklam-fusk som jag la upp innan. (Vilket i sig var ännu en annan avledande handling 
som jag inte lyckades “fånga”) 

Blir plötsligt väldigt nedstämd och tycker inte att det jag håller på med känns intressant
längre. Eller jag tycker fortfarande att det känns intressant men jag upplever att jag 
plötsligt inte har någon energi att investera i det längre. 

Jag tänkte på en textrad jag ville arbeta med senare. fick några relaterade idéer men de
slutade komma efter en liten stund. Tänkte sedan: nej, det går nog inte få ihop något av 
detta. Tanken följdes av en nedstämd känsla. Jag insåg dock att det här bara var en 
reflexmässig relevant tanke och med denna insikten kunde jag istället tänka: Jag 
behöver inte döma den här idén nu. Det finns ingen anledning att bestämma om det här 
är en bra idé eller en dålig idé förrän jag jobbat med den ‘på riktigt’. Jag tror att det är
väldigt vanligt för mig själv att slå ner idéer i ett ‘dagdrömmar-stadie’, som kopplar 
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idéerna till en negativ känsla, vilket senare när jag ska jobba med att utveckla idéer får 
mig att undvika dessa idéer som fått en negativ laddning. 

Jag spelar gitarr, ett speciellt svårt parti, som har två punkter som är som svårast. 
Varje gång jag klarar en punkt kommer det en tanke som säger “ja se, det är ju bara 
att göra det” och medans jag tänker den tanken misslyckas jag med nästa punkt, för 
att jag tänker berömmande om mig själv istället för att koncentrera mig.

Jag upplever att jag försöker hitta på olika sätt att förklara mig själv hur jag uppnått 
ett stadie där jag inte längre behöver förklara för mig själv vad jag gör. Men bara 
iakttagandes av dessa försök får mig att inse att det omöjligt kan vara så. Om de hade
varit sanna hade de inte behövts. De kommer alltså ur en ofullständighetskänsla, en 
vilja att ha uppnått ett visst stadie. Antagligen för att jag tror att mitt liv skulle vara 
lättare om jag uppnått detta stadie.

Jag har resonemang med meningsmotståndare i min fantasi, där jag förklarar för dem 
varför de har fel och jag har rätt angående om vad som är bra och inte bra. Som att jag
har ett behov av att bestämma hur andra ska värdera musik. 

Jag tror jag för första gången förstått vad det är egentligen jag försöker göra med det 
här projektet. Jag sitter och redigerar sång och tycker det är “tråkigt”, och kommer på 
mig själv med att tycka det är tråkigt, varpå jag tänker att okej, vad är det jag gör 
egentligen? Jag klickar med musen och tar bort oljud och väljer och flyttar på ord. Om 
jag lägger mitt fokus på mina fingrar medans de klickar på musen, på ljuden som jag 
redigerar, både i ljuden och på skärmen där jag har mina ögons fokus, istället för att 
tänka på hur jag vill att det ska låta, så blir det en väldigt mycket mer tillfredsställande 
uppgift. Om jag lägger min energi på att lyssna och se, istället för att försöka tänka ut 
hur jag tror att jag vill att det ska låta, så upptäcker jag vad jag faktiskt kan göra med 
det material jag har. När jag tänker på det så är det så här jag vill minnas att mina 
flesta kreativa stunder har varit. Eller minnas kanske inte är rätt ord, mer känner igen 
den där bubblande känslan av att man “har något på gång”. Det är när jag inte har en 
idé om vad jag vill göra, utan när jag gör med det som jag har at hand. 

Jag har ibland nästan som en kommentator vid ett sport-evenemang i mitt eget huvud 
som ständigt säger saker som: "Och här ser vi tydligt att han absolut inte har någon 
talang alls att tala om. Vilket fiasko". Jag inser att jag haft dessa ‘kommentatorer’ 
länge, men jag har aldrig förr tagit fram dem i ljuset på detta viset, och sett dem som ett
fenomen inom mig snarare än en del av mig själv. 
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