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1. INLEDNING  
 

När jag funderade över kreativitet hamnade jag i tankar på vad som inte är kreativitet. 

Och då såg jag framför mig en person som lider brist på flexibilitet, fantasi och 

spontanitet. Det är liksom jämngrått. Då kom jag att tänka på den tragikomiska filmen 

Torsk på Tallinn och fastnade för Lennart Sundström, hur kreativ är han? I filmen när 

han speed- dejtar, visar han sin egenutvecklade modell, som i olikfärgade fält 

beskriver hur mycket tid man bör lägga på olika saker i samlivet. Ett av fälten heter 

NÖF och betyder Närhet, Ömhet och Fritid som enligt Lennart bör fördelas 8 timmar 

av dygnet. Och det är då, och endast då som man kramas. 

Jag har valt att skriva om det som känns intressant och spännande i livet samt det som 

också känns hållbart. Med hållbart menar jag att det ska bära genom livet och inte 

bara ge tillfällig upplevelse. En tillfällig insikt är bra, men det jag menar är att jag vill 

förstå helheten och öppna upp för en mer bestående och djupgående förändring i mig 

själv.  

Frustationen över att känna sig hämmad och blockerad när det kommer till skapande – 

är upprinnelsen till mitt projekt som den här rapporten handlar om – en reflektion om 

den kreativa processen kring mitt låtskapande. Julia Cameron uttrycker det bra i sin 

bok Öka din kreativitet, ”Min egen erfarenhet – och de oräkneliga erfarenheter som 

jag fått ta del av – har fått mig att tro att kreativiteten är vår sanna natur, att 

blockeringar utgör ett naturvidrigt hinder för en process som är lika normal och lika 

vidunderlig som när kronbladen slår ut på en blomma.”1  

Jag har valt att själv vara studieobjekt för jag tänker att det kan vara ett sätt att lära 

mig om, och förstå den kreativa processen på djupet. Genom att observera min egen 

process hoppas jag nå en bättre förståelse som jag kan förmedla till andra som drivs 

av skapar längtan. 

Det har inte varit helt bekvämt att använda sig själv som studieobjekt eller ens 

självklart stundtals. Det blir ett utelämnande av sig själv och sin svaghet, samtidigt 

                                                             

1 Julia Cameron, Öka din kreativitet (1992), sv. övers. (Malmö, 1995) 11 
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som det faktiskt är lite av en befrielse. Jag kan likna det vid en upptäcktsfärd inåt där 

jag berättar om vad jag finner under resans gång. Det är en jakt på lycka, kärlek och 

en meningsfull tillvaro. Ett sökande efter frihet och frigörelse från egna 

begränsningar. En förutsättning för detta är att våga identifiera sina problem och 

hantera dem. Ledorden under kulturentreprenörs- utbildningen har varit ”learning by 

doing” vilket betyder att man lär genom att göra. Det är vad den här rapporten handlar 

om. En kulturentreprenör förväntas vara den som ligger i framkant, en idéspruta och 

möjliggörare för kreatörer verksamma inom olika kulturella områden. Den personen 

är jag definitivt på väg att bli. Detta arbete är ett led i den utvecklingen. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse för hur en kreativ process kan 

se ut och hur den fungerar. Genom att belysa kartläggningen av en sådan process, ges 

större möjlighet till insikter om hur man som kulturentreprenör bättre kan stärka och 

lyfta fram kreativa personer i samhället.  

 

• Vilka faktorer kan vara av betydelse i en kreativitetsprocess? 

 

 

Teori och metod 

Jag har valt att inte utgå från några teoretiska perspektiv med anledning av att i den 

mån det går söka kunskap förutsättningslöst och med öppenhet. Eftersom det handlar 

om min självupplevda process genom låtskrivandet, som är mer ett inifrån- perspektiv 

och av introvert karaktär, finns en risk med att applicera teoretiska aspekter utifrån 

som kan färga mitt sätt att se saker på. Dock har jag funnit en del litteratur som 

inspirerat, väglett samt haft ett relevant innehåll att använda i arbetet med rapporten. 

Litteraturen jag har valt tjänar i första hand syftet att inspirera och bekräfta de idéer 

jag drivs av. Det strikt vetenskapliga värdet kan som sagt säkert diskuteras.  

 

Sheila Davis bok The songwriters idea book2 handlar om hur man kan använda hela 

hjärnan i den kreativa processen kring låtskrivande samt 40 användbara strategier för 

                                                             

2 Sheila Davis, The songwriters idea book (Cincinnati, 2002).  
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att utveckla sitt låtskrivande, Öka din kreativitet3 av Julia Cameron som är en 

självhjälps bok med uppgifter och övningar för att återerövra sin kreativitet och nå sin 

kreativa källa, Mihály Csikszentmihálys böcker Finna Flow4 och Flow5 är resultatet 

av en mångårig forskning om lycka och vad det är som gör att vi upplever flow i olika 

situationer i livet, i den ena boken (Flow) reder författaren ut begreppet flow ur ett 

teoretiskt perspektiv och i den andra uppföljande boken (Finna Flow), får vi ta del av 

hur vi mer konkret kan använda begreppet och förbättra vår livskvalitet, Vad är konst 

II? 100 nya jätteviktiga frågor6 där Ernst Billgren ger sakliga, koncisa och intressanta 

svar på olika frågor om konst och Paul Zollo som är låtskrivare, författare och 

musikjournalist och i sin bok Songwriters on songwriting7 intervjuar en mängd kända 

låtskrivare vilka berättar om deras låtar och processen kring dessa.  

Jag nämner Paul Zollo ovan trots att författaren inte kommer att vara märkbart synlig 

i rapporten i övrigt. Skälet är att jag använde Songwriters on songwriting som 

inspirationskälla i arbetet med intervjufrågorna.   

 

Gemensamt för dessa författare och deras böcker är att de på olika sätt berör 

kreativitet, kultur och personliga utvecklingsprocesser i strävan mot bättre 

livskvalitet. Davis öppnar upp sättet att skriva musik på genom hennes strategier och 

iakttagelser kring den kreativa processen, Cameron talar om konstnärssjälen och hur 

vi kan frigöra oss från de begränsningar vi vanligen sätter på oss själva, Mihály ber 

oss ifrågasätta våra vardagliga rutiner, om vi utnyttjar tiden optimalt för att förbättra 

vår livskvalitet istället för att bara slöa framför tv:n, Billgren söker de enklaste svaren 

på svåra och spännande frågor som rör konst och andra kulturområden och får oss att 

stanna upp och fundera, slutligen har vi Zollo som nyfiket gräver sig djupt ner i 

                                                             

3 Cameron (1992). 

4 Mihály Csíkszentmihály, Finna Flow: den vardagliga entusiasmens psykologi 
(1997), sv. övers. (Stockholm, 1999).  

5 Csíkszentmihály, Mihály, Flow (1990) sv. övers. (Stockholm, 1992). 

6 Ernst Billgren, Vad är konst II? 100 nya jätteviktiga frågor (Halmstad, 2011). 

7 Paul Zollo, Songwriters on songwriting (New York, 2003).    
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framgångsrika låtskrivares processer och söker svaren på vad det är som gjort att just 

de har lyckats.  

Kärnan i samtliga böcker (som jag upplever det) är att författarna försöker synliggöra 

det som kan vara svårt att ta på, det man känner men har svårt att formulera så att 

personen bredvid förstår. Hur vi kan nå vår fulla potential genom att lära om oss 

själva och dela våra insikter mellan varandra. Hur kan vi nå kraften som finns inom 

oss alla, viljan att göra världen bättre och bidra med något som gör andra glada och 

friska (kultur)?   

 

Jag har utgått från autoetnografisk metod i rapporten, vilket har inneburit att forskaren 

(jag) uteslutande använt mina personliga erfarenheter från min låtskrivarprocess som 

mitt primära källmaterial och kommit fram till mina slutsatser genom observation och 

självreflektion.  

 

”autoethnography is not about focusing on self alone, but about searching for 

understanding of others (culture / society) through self.”8  

 

En av skillnaderna från den traditionellt etnografiska metoden är enligt Chang att 

forskaren är objektiv i sitt förhållande till det empiriska materialet och den 

vetenskapliga texten. Vidare förklarar Chang att etnografi och autoetnografi även 

skiljer sig i det inledande stadiet i val av ämne, då autoetnografer väljer ett bekant 

ämne att fördjupa sig i, i motsats till etnografer som väljer ett främmande område att 

undersöka. 

 

Projektdagboken har fungerat som ett autoetnografiskt verktyg för mig där jag 

beskrivit min egen låtskrivarprocess.  

   

Under tiden projektet pågick förde jag anteckningar över mitt låtskrivande för att 

uppmärksamma dolda mönster och mentala hinder. Motivet var att utvecklas som 

kreatör. Genom projektdagboken har jag kunnat kartlägga processen, fått en bättre 

insikt i, och en djupare förståelse om mitt eget skapande. Dagboken har även minskat 

                                                             

8 Chang, Heewon, Autoethnography as a method (Walnut Creek, 2008) 48-49. 
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risken för att viktiga delar av arbetet gått förlorat på grund av glömska.   

 

För att få fler perspektiv på låtskrivarprocessen valde jag att intervjua två låtskrivare. 

Jag var nyfiken på att höra vad de hade att säga kring ämnet, om det kunde generera 

nya uppslag och tankar om hur man kan skriva musik. Jag har intervjuat Malin 

Karlsson, 24 år som är låtskrivare och artist under namnet Malin Kay och Oskar 

Nordenqvist, 26 år som är låtskrivare och gitarrist/sångare i bandet Mates of Mine. 

Båda intervjuerna ägde rum i mitt hem då ingen av informanterna ansåg att miljön 

hade någon särskild betydelse och båda intervjuerna varade ungefär en timma. Mina 

tankar inför intervjuerna var att skapa en avslappnad och trivsam atmosfär, bjöd på 

kaffe och småpratade innan intervjuerna inleddes. Jag tycker samtalen var givande 

och upplevde att informanterna tyckte samma sak. Både Malin och Oskar uttryckte att 

låtskrivare generellt borde prata mer om hur man gör när man skriver låtar, dela olika 

knep och idéer med varandra. Jag hade en tanke på att göra uppföljande intervjuer 

med båda två ifall de skulle ha kommit på något mer att tillägga om deras respektive 

låtskrivarprocesser sedan första intervjun. Tyvärr räckte tiden inte till. Jag försökte 

vara objektiv, inte ha förutfattade meningar och styra intervjuerna så lite som möjligt 

genom att ställa öppna frågor med varierat resultat. Med informanternas samtycke 

spelades intervjuerna in och transkriberades efterhand.   
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2. INLEDANDE BESKRIVNING AV LÅTSKRIVAR- PROJEKTET 
 

Bakgrund 

Jag har ett band som heter ”How it strikes” tillsammans med Per Nilsson. Vi har 

spelat ihop ett tag och framfört våra låtar live samt spelat in i vår hemma- studio. 

Under en period med brist på inspiration gick det allt längre mellan varven som jag 

satte mig ner och skrev ny musik. Jag hade sett på mitt låtskrivande som en hobby 

mer än som någonting som kan bli en heltidssysselsättning. För några månader sedan 

beslutade vi oss för att satsa seriöst på vår musik. Det medförde i sin tur att jag ville 

bli en bättre låtskrivare, sångerska och musiker och utmana mig själv att tänja på 

gränser och bearbeta mina hinder.  

För att utvecklas som låtskrivare ville jag kartlägga min kreativa process för att nå en 

djupare förståelse för hur den fungerar och vilken vård den kräver för att fungera 

optimalt. Jag startade därför med att göra en återblick på hur mitt låtskrivande sett ut 

hittills. Sedan satte jag upp som mål att utvecklas som låtskrivare och musiker genom 

att skriva fem låtar med olika utgångspunkter. Därför handlar projektet om att 

synliggöra vad som sker i en låtskrivarprocess och vilka komponenter som kan 

medföra att kreativiteten ökar och skapar ett flöde.  

Mål 

Projektets mål är att utvecklas som låtskrivare och musiker genom att skriva fem låtar 

med olika utgångspunkter och tekniker.  

	  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att få mer kunskap om den kreativa processen i mitt 

låtskapande för att utvecklas som låtskrivare.  

 

• Vilka hinder/blockeringar stöter jag på?  

• Kan jag påverka kreativiteten på något sätt?  
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Avgränsning/inriktning 

Projektet handlar om att synliggöra vad som sker i en låtskrivarprocess och vilka 

komponenter som kan medföra att kreativiteten ökar och skapar ett flöde.  

 

Strategier 

För att få nya uppslag till hur man kan skriva låtar hade jag en tanke på att använda 

olika tekniker i anslutning till varje låt. Inspirationen till detta kom från Sheila Davis 

bok The songwriting idea book9, i vilken hon presenterar 40 strategier som man kan 

använda sig av för att utveckla sitt låtskrivande. Jag testade en av strategierna i den 

första låten jag skrev för att trigga igång processen. En mer utförlig beskrivning av 

strategierna kommer nedan.  

 

Aktivitets- och tidsplan 

Projektet utfördes mellan 2013-03-19 och 2013-04-25 där jag hade en detaljerad plan 

för när varje låt skulle vara skriven och klar. Planen ändrades under projektets gång 

eftersom jag insåg att låtarna hade en egen takt som jag fick ge efter för.   

 

Förväntad slutprodukt 

Fem nya låtar skrivna utifrån olika strategier samt tre inspelade låtar i studio. 

 

Förväntat resultat och förväntade effekter 

Att jag har lärt mig om min egen kreativa process och på ett strukturerat sätt kan 

beskriva den för andra. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

9 Davis (2002), 36 
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3. EN PROCESSBESKRIVNING AV MINA LÅTAR 
 

Låt 1. 

Den första låten skapades med utgångspunkt att skriva en titel som innehöll en färg. 

Uppgiften var att formulera titeln så att den skulle väcka nyfikenhet och intresse hos 

lyssnarna att vilja höra låten. Inspirationen till den strategin kom från The songwriters 

idea book.10 Det var en introduktion till ett nytt sätt att skriva på, vilket till en början 

var trevande. Jag vankade av och an i lägenheten för att hitta någonting som kunde 

inspirera mig till vad titeln kunde innehålla. Jag bytte teknik och satte mig ner för att 

brainstorma titlar på ett papper och skrev upp alla färger jag kunde komma på. Jag 

hade bestämt att låten skulle skrivas på engelska. Man kan ju skriva hur många titlar 

som helst, men man måste känna att det finns en historia att berätta också, som att 

titeln triggar igång fantasin och slår an någonting i sitt inre. Jag lät titelgrubbleriet 

vara under en natts sömn och när jag sedan satte igång med arbetet igen hittade jag en 

titel som jag fastnade för.

                                                             

10 Davis (2002), 36. 
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Blue Skies And Little White Lies 

 
Vers1 
Called in sick  
On a payment day 
Cancelled dinner with mum 
Told her I was working late 

Vers 2                                           
Instead I´m strawling down the street 
Letting the sidewalk feel my feet   I 
couldn´t help it I had to smile as I     
starting to feel myself come back to 
life 

Brygga 1                                           
Cause I needed this for me                        
I needed to feel free 

 

Refr                                                    
It´s no harm, no it´s alright                  
Just some blue skies and little white 
lies x2 

Vers 3                                                    
I got busted, Jim at work caught me on 
the street                                                
I got fired and now it´s starting to 
change                                             
Now I struggle to make ends meet  
Because som stupid day on the street 

Brygga 2                                           
Then I´m starting to hear a voice         
It comforts and fills me with hope 

Ref x 4 
 

Berättelsen kring titeln växte fram först då jag fann en ackordföljd på gitarren. Det tog 

cirka en timma att skriva klart texten från det att jag tog fram gitarren.  

 

”Det blir tydligt för mig att jag har svårt att komponera en text utan varken melodi 

eller komp.”11  

 

Ackorden i låten var mestadels i dur och gav därför låten en positiv känsla. Låten 

handlar alltså om en person som drar några vita lögner för att känna friheten och 

solens strålar värma kinderna för en dag. 

 

”Det jag noterade med texten var att den blev tydlig i sin framtoning, ordagrann, och 

det blev en berättelse om konsekvenserna av en handling, men som ändå har en 

positiv känsla.”12  

 

                                                             

11 Svanström, Petra, Projektdagboken (2013-03-20). 

12 Ibid., (2013-03-20). 
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Trots konsekvenserna är ändå känslan att det i grunden är något mänskligt och 

fundamentalt med att söka lycka och frihet. Fast det nog finns bättre sätt att göra det 

på istället för att skolka från jobbet och skippa middagen med sin mor. 

Tekniken byggde på att stimulera ett sinne, i det här fallet att tvingas bestämma sig 

för en färg. 

 

 

Låt 2. 

I den andra låten var utgångspunkten att utmana mig att skriva på svenska. Jag 

försökte även här att utgå från en titel men det slutade med att jag utgick från ett tema 

istället. Temat var något som låg varmt om hjärtat nämligen återanvändning av saker 

som redan finns istället för att konsumera nytt hela tiden. Jag satte mig ner och 

brainstormade fram ord och meningar som knöt an till ämnet, rimmade på verb och 

substantiv.  

 

”Valet av ämne gjorde att det kändes upplagt för någon slags predikande text men jag 

valde tidigt att jobba mot det. Att utgå från mig själv och berätta min historia i hopp 

om att inspirera istället för att diktera.”13  

 

Det tog tid att forma texten och även med att hitta en passande ackordföljd och 

melodi. Därför valde jag att lämna låten några dagar, göra andra saker och börja med 

låt nummer tre under tiden. Det gjorde nog susen för när jag återkom till låten och 

provade några ackord jag jobbat med tidigare så föll allt på plats och låten var i 

princip klar efter ungefär två timmar. Resultatet blev en trallig och positiv låt med en 

slagkraftig refräng som gärna sätter sig på hjärnan. 

                                                             

13 Ibid., (2013-03-21). 
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Utan att tänka 
 
Vers 1 
Jag trodde jag var smart 
Trodde jag hade koll 
Trodde jag behövde 
Allt det där 
 
Vers 2 
Utan nån verklig sans 
Hade jag fortsatt med taktlös dans 
Men värdet förändras  
När man inser vad som räknas 
 
Refr 
Jag har handlat 
Utan att tänka 
Samlat prylar som jag sen måste slänga 
Men nu har jag  
Ändrat mig och gör nåt nytt av en 
gammal grej 
 
Vers 3 
Jag känner mig friare  
Mer än nånsin tidigare 
Jag har bytt lins 

Och tar det som finns 
 
Vers 4 
Jag är en karaktär 
Som jag vet bär 
Trots snåriga spår 
Känner jag alltid mina tår 
 
Halv refr  
 
Stick 
Mormorscyklar 
Virkade dukar 
Lovika vantar 
Roliga hattar 
Nybryggt kaffe 
Nybakta bullar 
Hör på refrängen! 
 
Refr 
Jag har handlat  
Utan att tänka 
Samlat prylar som jag sen måste slänga 
Men nu har jag 
Ändrat mig och gör nåt nytt av en 
gammal grej x4 

 

Den här låten var den som tog längst tid att forma och få till på ett sätt som jag kände 

mig nöjd med. Det blev annorlunda på så sätt att refrängen kom först och det 

medförde att jag fick en skrivarblockering på verserna. Det hade jag aldrig upplevt 

tidigare, men det var något som jag ändå såg som någonting lärorikt och positivt i 

slutändan. 

 

Tekniken här var att tvingas använda ett språk som inte känns bekvämt och ett 

kontroversiellt tema. 

 

Låt 3. 

Det kändes som att tredje låten bara hände. Det startade med att jag hittade en 

ackordföljd som jag kände starkt för och inte riktigt kunde släppa taget om. Kort 

därefter kom melodin och så småningom texten.  
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”Den handlar om att jag och en kär vän är lite trötta på framtidens ovisshet och våra 

inre tvivel på oss själva som är skapade av osynliga krav från samhället.”14 

                                                             

14 Ibid., (2013-04-03). 



	   15	  

Do we question why? 
 
We have struggled  
Far too long 
All these questions  
Of where we belong 
 
People saying  
this or that 
Where you turn your head 
There´s a rat 
 
I wonder 
How much can we take? 
Of confusion 
Now what´s at stake? 
 
It´s enough, that´s enough 
 

Life is beautiful 
Someone said 
Counting days and nights 
Until you get paid 
 
Take my hand and 
Walk with me 
No more holding back 
No excuses 
 
I wonder 
How much can we take? 
Of confusion 
Now what´s at stake? 
 
Say we find our 
Diamond in the sky do we 
Stick with that or do we 
Question why x2 

 
 

Tekniken i denna låt byggde på stark känsla och att tonerna fastnar.  

 

Låt 4. 

I den här låten var utgångspunkten att gå tillbaka till gamla anteckningar med 

textrader för att få inspiration till den nya låten. Jag sammanställde de rader jag tyckte 

bäst om på ett papper och började skriva ihop en text. Under den här tiden repade vi 

intensivt inför den kommande inspelningshelgen, vilket påverkade min skrivlust och 

gjorde att jag tappade fokus på uppgiften. Det var också här jag upplevde den första 

nedgången i processen.  

 

”Jag skrev några fina rader som jag tycker var vackra men varje rad innehöll alltför 

många tolkningar och innebörder att jag inte kunde sätta ihop en historia tillslut [---] 

Det var en radda intetsägande ord.”15  

 

Men det lossnade när jag satte mig vid pianot och spelade en annan låt som jag gjort 

tidigare, för jag började spela några ackord efteråt som jag testade en melodi till och 

använde mig av de rader jag skrivit för att hitta en frasering. Det gjorde att jag fick en 
                                                             

15 Ibid., (2013-04-16). 
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start även om jag senare gjorde om texten. Jag hade fastnat för en särskild textrad som 

jag sedan byggde en berättelse på och vilken även blev låtens titel.   

	  

How Can I Live Without My Name? 
 
How can I live without my name? 
I can´t go back from where I came 
Sounds like the birds has gone insane 
No one else should take the blame 
 
In despite of it all 
It was my time to fall 
Summer´s terrifying me 
Not what it used to be 
 
I need to 
Feel alive 
I know that 
I screwed up big time 
So hold me 
Squeeze me tight 
Show me 
There´s more to life 

 
I came out from the other side 
And I no longer have to hide 
But no one´s there to pick me up 
Guess what is left is just dust 
 
In despite of it all 
It was my time to fall 
Summer´s terrifying me 
Not what it used to be 
 
I need to 
Feel alive 
I know that 
I screwed up big time 
So hold me 
Squeeze me tight 
Show me 
There´s more to life 

 
Jag funderade över vad titeln kunde betyda. Förlorad identitet? I sådant fall, vad finns 

det för scenarier där man kan förlora sin identitet? Mina tankar drogs till interner som 

suttit av sin tid i fängelset och blivit frisläppta. Vad sker då, i ögonblicket de tar steget 

ut i friheten? Och vad sker på vägen tillbaka in i samhället igen?  

 

”Det slutade med att jag föreställde mig hur det skulle vara att ha suttit i fängelse och 

bli frisläppt och inse att man inte har något skyddsnät längre, att man försakat sina 

nära så att de inte längre är där för att plocka upp en och att man är märkt för resten 

av sitt liv. Svårt att få jobb etc.”16  

 

Hur kan det kännas att tvingas glömma den person man varit för att kunna börja om 

igen och starta ett nytt liv? 

 

                                                             

16 Ibid., (2013-04-16). 
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Tekniken byggde i den här låten på ett slags lapptäcksmodell. Av rester och annat kan 

man skapa en ny rätt. 

 

Låt 5. 

I den femte och sista låten blev utgångspunkten text och melodi. Just innan jag skulle 

somna en kväll fick jag ett kreativt infall och skrev en text vars inspirationskälla kom 

från en tv-serie som heter ”Dexter”. Tv-serien hade uppenbarligen stor inverkan på 

mig och den handlade om huvudkaraktären Dexter som är en blodstänks- analytiker åt 

Miamipolisen. Men han är också seriemördare. Jag upplevde ett kreativt flöde vid det 

här laget och uttryckte det;  

 

”jag känner mig mer produktiv än nånsin! Det är intressant att jag lyckas få fram låtar 

under press och att jag faktiskt upplever en viss typ av ketchup-effekt.”17 

  

                                                             

17 Ibid., (2013-04-17). 
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The Real Monster 
 
If someone would see 
This dark side of me 
I would have to put an end  
To their misery 
 
I have to proceed  
To fulfill my need 
The smallest lead  
Could reveal the deed 
 
Everyone have secrets 
Waiting to be exposed 
It´s therefor crucial 
To remain in control 
 
Push the buttons 
And you´ll see 
The real monster 
Inside of me 
You have to think twice 
Before you unlock that door 
Cuz that´s the last thing  
You´ll ever explore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
When darkness comes 
It is my time to shine 
Got some blood on my hands 
And it makes me want to dance 
 
There´s people counting 
On me to clean up society 
If I stick to my code 
I may have a chance to get old 
 
Everyone have secrets 
Waiting to be exposed 
It´s therefor crucial 
To remain in control 
 
Push the buttons 
And you´ll see 
The real monster 
Inside of me 
You have to think twice  
Before you unlock that door 
Cuz that´s the last thing  
You´ll ever explore x4 
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Jag bestämde mig för att undvika att sätta ackord till melodin för att öppna upp för 

andra sätt att underbygga melodin. Anledningen var att ackorden lätt kan styra 

melodin mot det som är bekant för en vilket leder till en slags förutsägbar upptrampad 

stig. Jag ville bort från stigen för att se vad jag kunde hitta på mer outforskade 

marker. Det jag fann var rytmik och stämsång och en avskalad och rymlig känsla.  

Här blev utgångspunkten att jag på något sätt skrev en text lika vansinnig, som 

Dexter. 

Inspelning i Zebra Studio 

Under en helg i april spelade vi in tre låtar med How it Strikes varav en av låtarna var 

Do we question why? från projektet och de två andra låtarna hade vi skrivit sedan 

tidigare. Det var en intensiv upplevelse fylld av glädje och spänning över att se låtarna 

växa fram och ett tillfälle att experimentera med ljudbilden med hjälp av olika 

instrument.      

	  

Problem, hinder och avvikelser 

Det har funnits tillfällen då det har varit svårt att förhålla sig till tidsplanen. Jag kan 

fortfarande inte veta helt säkert att jag är färdig med låtarna. Vissa av låtarna kanske 

behöver mer tid på sig att mogna och växa till sig. En annan sak har varit de mentala 

hinder jag har upplevt hos mig själv genom projektet. Ibland har jag upplevt det som 

att jag är begränsad i min fantasi och inte vågat släppa taget helt. Det har varit 

frustrerande att vara medveten om detta och samtidigt inte kunna komma förbi det 

hindret. Fast det blev bättre då jag såg det som en process och förvissade mig om att 

jag måste ge det tid och ha tålamod.  

 

Det är både en fördel och en nackdel att hålla sig inom en viss tidsram. Fördelen är att 

man tvingas bestämma sig för att låten ska bli klar och använder därför tiden 

maximalt. Nackdelen är att om man ger processen obegränsat med tid finns det en risk 

att man aldrig blir klar. Det gäller också att medvetet lämna rum för spontanitet i det 

kreativa skapandet. Man kan sätta upp vissa punkter och förhållningsregler för sig 

själv, men blir det för stramt och fokuserat kan det hända att man stänger ute andra 

möjliga låtidéer och infall.   
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Positiva erfarenheter och effekter 

De positiva erfarenheterna är att jag vet hur jag kan använda min kreativitet optimalt i 

mitt låtskrivande. Det vill säga vilka verktyg jag kan använda för att komma förbi 

exempelvis textblockeringar eller vad jag kan göra för att försätta mig i ett kreativt 

flöde.  

 

De positiva effekterna är att jag har märkt att kreativitet föder kreativitet. Att det blir 

ringar på vattnet. När jag skrivit klart det jag bestämt mig för att skriva, upplever jag 

en härlig känsla. Den känslan gör att jag vill skriva mer, skapa mer och utmana mig 

på alla områden inom låtskrivandet.   

 

Projektets resultat  

Jag har skrivit fem låtar med olika strategier och gjort upptäckter i min kreativa 

process. Vi har spelat in tre låtar med How It Strikes i Zebra Studio. Jag har kunnat 

påverka processen med hjälp av de olika strategierna och på så sätt upplevt ett kreativt 

flöde. En tidsram behöver nödvändigtvis inte vara någonting negativt men man måste 

vara lyhörd och uppmärksam på hur det påverkar processen. Projektet har gjort mig 

mer rörlig och flexibel samt främjat till att nyfiket fortsätta söka efter nya 

angreppssätt att skriva på. Se till att fylla på inspirationskällan när man känner att den 

börjar sina och acceptera när det inte blir som jag föreställt mig.  

 

Jag vill i framtiden kunna använda den kunskap jag fått om den kreativa processen 

genom projektet för att hjälpa andra kreatörer i liknande situation.  
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4. SLUTSATSER OCH ERFARENHETER AV ARBETET MED 

RAPPORTEN  

Beskrivningen av mitt eget projekt, låtskrivarprocessen har lett till att jag har funnit 

några faktorer som är av betydelse. Jag kom fram till att: 

 

1. Jag hade ett tydligt mål. Att skriva fem låtar.  

2. Det som stimulerade mig var att ha formulerat ett ämne som utmanar eller 

triggar. Ämnet kan vara kopplat till ett sinne eller ett kontroversiellt tema. 

3. Det som hämmade mig var självtvivel kopplat till prestation om att göra något 

som inte mötte min inre bild av perfektion. 

4. Jag upptäckte att jag kunde påverka processen genom att ta kontroll över 

situationen och besluta mig för att bara köra. 

5. Det ledde till att jag kunde frigöra mig från ett förväntat resultat och lita till 

processen. 

 

Mihály Cseznétmihály tar upp att för att uppnå känslan av flow är det bra med klara 

målsättningar därför att då kan man undvika störningar som hindrar en från att 

fokusera. Ofta är inte målet det viktiga, utan vägen dit. Om man når målet direkt 

skulle det kännas meningslöst eftersom man då missar en viktig del av upplevelsen. 

Han menar även att när man själv tar kontroll och aktivt påverkar sina handlingar 

stärks självförtroendet.18  

Att vara stimulerad är kopplat till fantasi och lekfullhet, det innebär att kreativitetens 

näring är känslor som exempelvis glädje, humor, sorg och sinnlighet. Cameron säger 

”En av den kreativa läkningens paradoxer är att vi på fullaste allvar måste ägna oss åt 

att ta lättare på oss själva.”19 Vi måste arbeta med att utveckla vår förmåga att leka.  

                                                             

18 Csíkszentmihály, (1997), 178.  

19 Cameron, (1992), 220. 
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När jag har läst olika böcker har jag upptäckt att kreativitet är kopplat till en inre 

mognadsprocess. Cameron talar om att kreativiteten börjar i mörker och att det blir 

lättare om vi erkänner och accepterar det. Hon liknar det med att vi måste låta våra 

idéer får mogna som att de uppstår i det medvetandets innersta. När vi försöker styra 

och ta kontroll hämmas den kreativa processen som handlar om att ge efter, inte att 

kontrollera.20 

Jag har uppfattat att den finns en föreställning om att antingen är man kreativ eller 

inte. Jag har själv tänkt så. Om man låter sin inre negativa kritiker få ta allt för stor 

plats och styra sina handlingar kommer man bli kvar där man står och avstå från de 

utmaningar som leder till flow. Då låter man rädslan styra ens liv och den personliga 

utvecklingen stagnerar. 

I boken Flow säger Mihály att det är kontrollen över medvetandet som bestämmer 

över livskvalitén liksom Oraklet i Delfi uttryckte det känn dig själv. Kontroll över 

medvetandet är inte en enkel intellektuell kunskap. Den kräver också känsla och vilja. 

Det räcker inte att veta hur man gör man måste göra det, oavbrutet på samma sätt som 

idrottsmän eller musiker som måste hålla på att öva det de redan vet i teorin.21  

Ernst Billgren ställer en fråga i sin bok Vad är konst 11? 100 nya jätteviktiga frågor 

”Hur får man sina arbeten att bli som man vill? Kort Svar: Man accepterar dem.”22 

Det långa svaret handlar om att det svåra är att veta vad det är man vill. Alltså att 

formulera sitt mål. Om man sedan gör det och det blir något helt annat är det troligen 

bättre än det du ville göra för att det du gjorde blev till medan dina föreställningar var 

fullt upptagna med att fokusera på vad du ville. Man är kapabel att göra både mycket 

sämre och bättre saker än man kan föreställa sig. Blev du sedan nöjd med resultatet är 

du framme. 

 

                                                             

20 Cameron, (1992), 219. 

21 Csíkszentmihály, (1990), 39-40.  

22 Billgren, (2011), hänvisar till fråga 37 då boken saknar numrerade sidor. 
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Intervjuer – hur andra beskriver sin kreativitetsprocess 

De intervjuer jag gjort kan kopplas till ovanstående där Oskar förespråkar att sätta sig 

ner på kvällarna och ”bara skriva av sig”.23 Att undvika att sätta press på sig själv med 

att ha någon prestation i det. Det tycker han även är användbart om man upplever 

textblockeringar som ofta uppstår när man tycker att det man skrivit är bra och får 

svårt att följa upp. ”Det tror jag att jag faktiskt har blivit bättre på att tänka att den här 

texten som jag tycker väldigt mycket om faktiskt inte är skriven i sten. Man kan 

skriva om det.”24 

Han tipsar om att skriva nio verser om man egentligen bara ska ha tre så får man ett 

urval att ta av. Oskar skriver helst på kvällstid i hemmets lugna vrå, utan dator eller tv 

i rummet som han tycker kan vara distraherande och störa koncentrationen. Han gillar 

att bolla låtidéer med sin medskrivare och bandmedlem och tycker att de har hittat ett 

bra sätt att ge feedback till varandra.  

De avslutande råden var ”Skriv mycket! Lägg inte för mycket press på dig själv. Skriv 

för att du tycker det är kul. Inte överanalysera.”25 

När Malin berättar om sin låtskrivarprocess säger hon att hon får inspiration från 

saker hon upplever, känner eller går och tänker på. Oftast kommer hon på en melodi 

eller fras med engelsk text när hon är ute och cyklar eller går, när hon inte försöker 

skriva musik. Då det sker skriver hon ned frasen eller spelar in på sin mobiltelefon. 

Processen startar ofta med att hon har någonting som hon vill skriva om innan hon 

sätter sig ner. Hon vet att hon kommer måsta jobba för det, att det inte bara kommer 

av sig självt.  

”Men ganska ofta skriver jag kanske en vers, refräng och något mer och sedan är det 

stopp ganska länge och sedan måste jag svettas fram resten för att få klart det.”26 
                                                             

23 Nordenqvist, Oskar, transkriberad intervju (2013-04-16) 2. 

24 Ibid., (2013-04-16) 3. 

25 Ibid., (2013-04-16) 4. 

26 Karlsson, Malin, transkriberad intervju (2013-04-08) 2. 
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Malin har oftast en melodi eller text som hon sedan letar en ackordföljd till antingen 

med piano eller gitarr. Hon undviker att falla in i något spår, att alltid göra musik på 

samma sätt, utan strävar efter att vara mer fri. Hon skriver helst sin musik i olika 

miljöer utanför hemmet, då hon menar att hon lätt kan bli distraherad om hon skriver 

hemma. 

De saker hon har upplevt som blockeringar har varit hon hakat upp sig på att 

ackordföljden varit för tråkig eller för vanlig och samma sak gäller texter, att det ofta 

kan verka som att hon glider in på samma fraser, samma uttryck.  

Hon menar att hon ibland dömer sig för hårt och ser ett samband med att hon varit 

högpresterande på andra ställen i hennes liv, skolan exempelvis, och för att det ska 

vara okej för henne att hålla på med musik har hon tänkt att hon måste bevisa det och 

därför vara extremt bra. Men Malin har tagit sig vidare och är stolt över vart hon är 

idag. Hon berättar att hon har växt mycket som låtskrivare och musiker genom att 

vågat prova olika nya saker som tvingat henne ur bekvämlighetszonen.  

Både Oskar och Malin har funnit sätt att skriva på som passar dem och motiverar de 

till att fortsätta skriva musik. Det positiva med att skriva musik är att det inte finns 

något rätt eller fel sätt att göra det på.      

Denna rapport är ett resultat av observationer, reflektioner, intervjuer och inspirerande 

litteratur jag använt i mitt arbete. De slutsatser jag gjort är genom de lärdomar jag 

dragit ur den kreativa processen kring mitt låtskapande. 

Kartläggningen av min egen låtskrivarprocess gav mig insikter om vad som 

påverkade mig positivt och negativt. Det negativa har bland annat varit 

skrivarblockering, prestationsångest, tidspress och om att inte våga släppa taget och 

låta fantasin flöda fritt. Det positiva är att jag numera vet att det går att påverka det 

kreativa flödet genom att aktivt söka nya angreppssätt och ingångar att skriva låtar på. 

Genom att lita till processen och ha tålamod öppnas dörren till den kreativa källan. 

Det ledde till att jag hittade en struktur som bland annat består av de strategier som 

jag beskriver.    
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Det är viktigt att ha en tydlig målsättning. En tydlig målsättning skärper fokus genom 

att ta bort det som är onödigt.  

Att stimulera ett sinne kan även ge resultat. Som när jag fokuserade på färg i den 

första låten.  

Den andra strategin byggde på att förmedla ett viktigt budskap kopplat till värderingar 

och det man tror på. Tekniken var att tvingas använda ett språk som inte känns 

bekvämt och ett kontroversiellt tema. 

Den tredje låten byggde på att få uttrycka en känsla för stunden och få utlopp för, i det 

här fallet, frustration. 

Den fjärde låt- strategin var att ta tillvara gammal skåpmat och skapa en ny rätt.  

Slutligen, i den femte och sista låten, byggde strategin på att bara köra på en lika 

galen och vansinnig låtidé, som Dexter.       

De faktorer som synliggjorts i den här rapporten har fungerat för mig och väglett mig 

genom låtskrivarprocessen. Det finns mer att lära och upptäcka om den kreativa 

processen. Rapporten har lagt en bra grund i strävan mot en högre medvetenhet och 

öppnar upp för mer skaparglädje. Min förhoppning har varit att andra personer som 

befinner sig i en liknande situation eller personer som är intresserade av processer 

generellt, kan dra nytta av mitt arbete.      
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SAMMANFATTNING  
Den här rapporten handlar om kreativitet. Den bygger på att jag studerat, observerat 

och reflekterat över min självupplevda process i samband med att jag komponerade 

låtar. Detta blev mitt projekt. Mina tankar har nedtecknats i en projektdagbok som är 

rapportens huvudkälla.  

 

Jag har även intervjuat två personer jag finner kreativa, om deras upplevelser och 

idéer. Sedan har jag funnit en del intressant litteratur på området. 

 

Frågor som väglett mig rör vilka faktorer som utmärker sig i en kreativitetsprocess 

och om/ hur jag kan påverka dem? 

 

Resultatet av mitt projekt blev fem låtar. Var och en med olika utgångspunkt och 

teknik. 

 

Mina slutsatser hoppas jag kan leda till att jag kan stötta och peppa andra kreatörer på 

vägen mot skapande.  
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