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Abstract 
 
Denna uppsats har velat ge en utökad beskrivning av hur kompositionsprocessen kan upplevas 
hos singer-songwriters. De frågeställningar som har ställts är; Vilka upplevelser av 
kompositionsprocessen beskriver deltagarna? Vilken kroppslig förankring beskriver 
deltagarna? Vilken mening beskriver deltagarna? Frågorna är sammanlänkade och ska förstås 
i ljuset av varandra. De korsar varandra men är inte identiska. 
 
Den teoretiska utgångspunkten är hämtad utifrån fenomenologin där Husserl och Merleau-
Ponty varit de primära huvudkällorna varav den sista betonar kroppens betydelse i hur vi erfar 
världen. De två metodfält som tillämpats i studien är fenomenologi och kvalitativ intervju. 
 
Det är tre av Sveriges mest välkända singer-songwriters som har intervjuats i denna studie; en 
kvinna i 30 årsåldern, en kvinna i 40 årsåldern och en man i 50 årsåldern. Att välja ett fåtal 
deltagare innebär att undersökningen har kunnat fokusera på djupare och personligare 
beskrivningar istället för en mer allmän kvantitativ reflektion. Alla tre har vunnit priser och 
utmärkelser för sina kompositioner. De har en stor erfarenhet av att turnera men framförallt 
har det varit avgörande i urvalsprocessen att de skrivit och framfört sitt eget material. 
 
Studiens resultat visar att de största likheterna har varit deras beskrivningar av den mening 
som erfars under processen. Deras beskrivningar av kompositionernas känslomässiga 
autenticitet och synen på kompositionernas ”transformation” har också varit likvärdiga. Alla 
deltagarna har betonat att kroppen har en betydelse för kompositionerna men bara en 
deltagare upplever en kroppslig förankring under själva kompositionsprocessen. De största 
skillnaderna som framkommit har rört de olika förhållandena till text och musikprocesserna. 
 

Keywords; fenomenologi, singer-songwriters, upplevelse, erfarenhet, mening, kroppen, 
kreativitet, instrumentet, medvetande, text och musik, komposition, autenticitet, känsla. 
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Förord 
 
 
Jag har alltid varit intresserad av att försöka förstå, beskriva det som ligger utanför den 
mänskliga fattningsförmågan. Våra känslor, drömmar, minnen, intuition, längtan, det 
undermedvetna, fantasi och förhoppningar är ingenting som vi fysiskt kan ta på eller bevisa 
deras existens. Betyder det att de delarna och aspekterna av våra liv inte är lika viktiga eller 
verkliga som allting annat? Vad är det egentligen som gör något verkligt och värdefullt för 
oss?  
 
Musik bär på en obeveklig motståndskraft. Historien har visat att även när människan 
förtryckts så har det fortfarande pulserat en orubblig frihet i rösternas, ordens och rytmernas 
förevigade kroppar. Denna frihet kan bära oss högt över det instängda och hjälpa oss att sätta 
ord på det outtalade. Den ger oss ett inommänskligt sammanhang långt djupare och viktigare 
än det kulturella egenvärdet. 
 
Singer-songwritern har alltid haft en speciell plats i mitt liv. Jag upplever att det finns något 
angeläget och kompromisslöst i det avskalade, omedelbara uttrycket där texten ofta får en 
framträdande roll. Med en gitarr, en röst, en penna och ett papper kan singer-songwritern på 
bara några minuter skapa något som har möjligheten att beröra människor världen över. 
 
En forskares inställning bör alltid vara förankrad i sökarens mentalitet vilket innebär oavsett 
om frågorna har en vetenskaplig, filosofisk, religiös, psykologisk karaktär så bör de leda oss 
till en grundessens som berättar något om oss själva, vår existens, våra erfarenheter, vår 
omgivning och något om dess betydelse. 
 
 
                                              
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL I: INLEDNING 
 
I.1  Fenomenet singer-songwriter 
 
Definitionen av ”singer-songwriter” kan i första anblicken te sig något komplext och är idag 
mer svårdefinierat än vad det var på 1960-talet när begreppet först började cirkulera. 
 
I Sverige har man inte använt begreppet förrän de sista tjugo åren (Burlin 2017). Men det 
finns ändå en del gemensamma trådar som vi ska sätta fingret på. Författaren Tim Wises 
beskrivning lyder så här; 
 

Singer-songwriter is a term used since 1960 to describe a category of popular musician 
who composes and performs his or her own songs, typically to acoustic guitar or piano 
accompaniment, most often as a soloact but also with backing musicians, especially in 
recordings. 

                                                                                      (Tim Wise 2012, s 430) 
 
En av svårigheterna att definiera genren är att den ofta är influerad av en stor variation av 
stilar. Bob Dylan kallades inte för ”singer-songwriter” 1968: det skedde först med albumet 
Blood on the track 1974. Begreppet blir alltså högaktuellt 1970 men börjar framträda redan 
1968 med artister som Joni Mitchell och Leonard Cohen. (Williams, Williams & Shumway 
2016) 
 
Chuck Berry, Bob Marley, Dolly Parton och Paul Mccartney och Kanye West skulle kunna 
passa in på Wises beskrivning men definieras ofta inte som ”singer-songwriters” (Williams & 
Williams 2016). 
 
Det skedde ett musikaliskt skifte hos singer-songwritern ifrån den mer skrovliga rocken men 
också en förändring i textinnehållet ifrån folkmusikens offentliga teman. Artister som Joni 
Mitchell, Carole King, Jackson Browne skapade en egen nisch i populär musik marknaden. 
Det betyder inte att de från och med nu var opolitiska men de tog en tydligare bekännande 
ansats i deras kompositioner, avslöjanden av inre tankar, kamper, erfarenheter och 
själviakttagelser. (Williams & Williams 2016) 
 
Därmed tog singer-songwritern en avgörande vändning från folkmusikens intentioner; 
 
            The folk revival of the 1950s and early 1960s had little to do with reflections  
            of individual lives. Folk music of this era was a celebration of community.  
            It promised to put the listener in touch with ‘the people’, and even when its    
            lyrics were not explicitly political, the identification of it with the people made  
            it a political statement. 
                                                                                 (Williams & Williams 2016, s.42)  
 
David Shumway som är professor i engelska, litteratur och kultur studier menar däremot att 
’singer-songwritern’ inte är någon som framför sina egna kompositioner men vars image och 
form passar in på en speciell musikalisk modell. Han hävdar också att den framtida singer-
songwritern inte nödvändigtvis behöver ha en bekännande karaktär texterna men att 
gemensamt för båda definitionerna är det autentiska individuella uttrycket.  
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Jag kommer i denna studie utgå ifrån Tim Wises definition. Det är den definition som 
stämmer bäst överens med den fenomenologiska inriktningen som jag har valt att använda 
mig utav i denna studie. Den tar nämligen sin ansats i människans egen livsvärld och 
erfarenheter. 
 
En sak som vi kan säga med säkerhet är att ’singer-songwriter’ begreppet inte bara kan räknas 
som ett flyktigt 1970´s fenomen. Det som skedde då var egentligen bara början på något unikt 
och formskapande som har fortsatt att sätta spår och påverka kulturen även idag. 
 
 
I.2 Singer-songwritern: en spegelbild av vårt inre mörker? 
 
Donald Brackett tar i sin bok The dark mirror; The pathology of the singer-songwriter (2008) 
upp en del andra intressanta aspekter som ofta går att spåra hos singer-songwritern. Det verkar 
som de bär på en förmåga att genom att ”berätta hur de själva mår” också lyckas berätta hur 
’jag’ lyssnaren mår. 
 

The talents and pathologies of singer-songwriters  are manifested in the songs they  
write, through their relationships with their partners—whether creative or personal 
and through their roles in the larger theatre of our popular culture. They somehow  
serve as our dark mirror. 

                                                                                           (Brackett, 2008, s.10) 
 
Jag håller med Brackett i denna beskrivning men anser också att singer-songwritern kan 
spegla vårt inre ljus och vår inre längtan. Singer-songwritern har en förmåga att belysa det 
personliga, det inre känslolivet och inte bara göra det allmängiltigt utan även viktigt. Denna 
process inkluderar ofta ett visst mått av kompromisslöshet.  
 
Brackett hävdar att dikternas och berättelsernas funktion fungerar som telegram som skickas 
från en historisk tid till en annan. Processen är densamma fastän verktygen för genomförandet 
har förändrats. De grekiska berättelserna i Illiaden och Odysséen (700 BC) är de tidigaste 
formerna av ”inspelade” kulturella skildringarna av människors liv och uppfattningar som 
existerade för länge sedan (Brackett 2008). 
 
I litterära sammanhang, blev den lyriska dikten med dess kortare och mer personliga innehåll 
huvudverktyget att tolka historien och omarbeta den till mer subjektiva och känslomässiga 
termer som resonerade med läsarens egna liv (Brackett 2008). 
 
 
I.3 Singers-songwriterns problematik 
 
Kulturjournalisten och författaren David Baker har undersökt trender i nutidens 
textkompositioner i förhållande till den historiska lyriken. Han har identifierat en avgörande 
aspekt, vilken är: problematiken mellan människor. Den röda tråden av det vi skriver om, 
sjunger om och lyssnar på handlar om; ”that we mourn, that we ache, that we want, that we 
lie, that we forget, that we fail, that we love, that we covet, that we deceive”. Han beskriver 
att huvudingredienserna i texternas form och deras konstruerande ofta bygger på material från 
det vardagliga livet (Brackett 2008, s 11). 
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Han identifierar också andra problematiker och stildrag i texterna; utforskandet av det 
sublima, skönhetens problem, problemet med tiden och det viktigaste elementet i poetens 
arbete – att berätta allt detta i första persons perspektiv och i presens (Brackett 2008). 
 
Låtskrivarna lyckas också att genomföra det som har varit en av litteraturens största uppgifter; 
belysandet av ensamhetens existens. ”Such is the dream of the lyric in particular, that the self 
shall be revealed and enlarged” (Brackett 2008, s 11). 
 
Singer-songwriterns skicklighet kretsar alltså kring just denna uppgift. Det kan på ytan se ut 
att vara en process som sker utan större ansträngning och den grundar sig i en önskan om att 
få grepp om det mänskliga hjärtats problematik (Brackett 2008). 
 

Whatever the different styles and sensibilities of the the artist being profiled, they all 
share  one element in common – that of using emotionally raw content and personal 
vulnerability as a vehicle for their art. They each communicate for us by communicating 
to us, while we often  communicate through them. 

 
                                                                           (Brackett 2008, s 11) 

I.4 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka professionella singer-songwriters upplevelser 
av kompositionsprocessen. Detta är en privat och intim företeelse som sker i det fördolda och 
som andra människor sällan får ta del utav. De beskrivningar som finns av upplevelsen pekar 
emot ett visst medvetandetillstånd och även vikten av att ha ett mål/en riktning i detta 
ögonblick. Min målsättning har varit att försöka ge detta medvetandetillstånd en noggrannare 
beskrivning av hur den kan upplevas hos tre låtskrivare.  
 
Då jag inte har kunnat hitta någon tidigare kvalitativ forskning av singer-songwriters gjorda i 
Sverige är det även min förhoppning att kunna bidra med en utökad beskrivning. Vid en 
överblick av tidigare forskning gällande kandidatuppsatser inom musikvetenskapen fann jag 
att den klassiska musiken har varit överrepresenterad. Singer-songwritern är unik i den mån 
att de ofta både skriver och framför sitt eget material.  
 
I min studie kommer jag använda ordet ’komposition’ en hel del. Jag syftar då till både text 
och musik. 
 
Min undersökning kan därmed sammanfattas under tre huvudfrågor; 
 

1) Vilka upplevelser av kompositionsprocessen beskriver deltagarna? 
2) Vilken kroppslig förankring beskriver deltagarna? 
3) Vilken mening beskriver deltagarna? 

Med ’mening’ menar jag vilka delar av kompositionsprocessen som upplevs som meningsfulla för de 
enskilda deltagarna och vad som gör de meningsfulla? Under begreppet mening undersöker jag också 
deltagarnas syn på autenticitet och ”sanning” i relation till textkompositionerna. 
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I.5 Tidigare forskning 
 
Utbudet av litteratur och speciellt kvalitativ forskning av Singer-songwriters är väldigt 
begränsad. En viktig bok är The Cambridge Companion to the Singer-songwriter (2016) som 
är sammanställd av Katherine Williams och Justin Williams. Boken tar upp singer-
songwriterns historiska kontext där ett kapitel berör de relativt okända Lied-singer-
songwriters som existerade under romantiken och hade sin guldålder 1820-1848. Den 
innehåller även musikanalyser, de teoretiska ramverken av vad det innebär att vara en singer-
songwriter samt frågor som rör autenticitet, genus och framförande. 
 
Williams och Williams har även skrivit The singer-songwriter handbook (2017) som är ett 
mer utav en praktisk guidehandbok för studerande låtskrivare, professionella musiker, fans 
och föreläsare. Den berör låtskrivarprocesser (akustiska och digitala), framförandet, 
musikindustrin och enskilda fallstudier.  
 
Donald Bracketts Dark Mirror; The pathology of Singer-songwriter (2008) diskuterar frågor 
som rör singer-songwriterns personlighetsdrag och den exotiska och råa sångstilen som kan 
kännetecknas hos till exempel Bob Dylan, Tom Waits och Amy Winehouse. 
 
Women singer-songwriters in rock: A populist rebellion in the 1990s (2010) diskuterar 
kvinnliga singer-songwriters sociala, estetiska och feministiska avtryck i 1990-talets populär 
musik. Där man analyserar text och musik samt skivomslag hos låtskrivare som Alanis 
Morissette, P J Harvey, Tori Amos, Courtney Love och Sarah Mclahlan. Denna “singer-
songwriter rörelse” kom även att prägla kvinnor inom rockmusiken samma årtionde i en så 
kallad tredje vågen-feminism. 
 
Arvin Vaziri har skrivit en C-uppsats (2016) på Stockholms universitet om den amerikanska 
folkmusiks förändringar mot singer-songwriter-stilen, The times they're-a Changing: Den 
amerikanska folkmusikvågen i förhållande till nutida amerikansk folkmusik. 
 
Jag har inte hittat någon annan kvalitativ forskning av singer-songwriters gjorde i Sverige 
däremot har Teja Klobčar skrivit en avhandling 2014 på Ljubljana universitet. Det är en 
etnologisk studie av singer-songwriters i Slovenien. Singer-Songwriters in Slovenia:An 
Ethnomusicological Study där hon undersöker vilka som idag kan betraktas som Sloveniens 
singer-songwriters och vilket som är det lämpligaste sättet att forska kring de? 
 
När det gäller den fenomenologiska inriktningen så vill jag nämna en viktig avhandling;  
Johanna Österling Brunströms avhandling Kropp, görandet och varande i musik Örebro 
universitet 2015 försöker undersöka kroppsligt förankrade meningsdimensioner i relation till 
fyra olika musikaliska kontexter: en professionell musiker, en konsertbesökare, en 
professionell diskjockey och en professionell dansare. Merleau-Pontys 
kroppsfenomenologiska perspektiv ligger till grund för avhandlingen tillsammans med 
Nielsens förståelse av musik som ett meningsuniversum som ger ett spektrum av 
upplevelsemöjligheter (Johanna Österling Brunström 2015). 
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I.6 Disposition 
 
Efter detta första kapitel, som utgör introduktionen följer en redogörelse av de teoretiska 
ramarna som finns i några utav fenomenologins teoretiska utgångspunkter och vad den 
vetenskapliga metoden innebär rent praktiskt. Det handlar både om forskarens inställning och 
om vilka tyngdpunkter som mina intervjufrågor kommer ha utifrån den fenomenologiska 
ansatsen. I kapitel tre kommer jag gå in mer detaljerat på vilka metoder som är lämpade för 
min undersökning och hur de sedan tillämpas. I kapitel fyra redovisar jag deltagarnas 
individuella resultat samt likheter och olikheter i deras beskrivningar av kompositions-
processen. Jag avslutar i det sista och femte kapitlet med en sammanfattande diskussions del. 

 
 

KAPTITEL II Teoretiska ramar 
 
Eftersom min undersökning kretsar kring upplevelserna av ett specifikt fenomen utifrån första 
personens perspektiv landade jag i att det lämpligaste valet skulle vara; ett fenomenologiskt 
ramverk. Betonandet av upplevelseaspekten går inte att hitta i någon annan teori. 
Fenomenologin är en komplex teori och metod inom filosofin som även har kommit att 
influera andra samhällsvetenskaper. Den tydliga utgångspunkten i den mänskliga erfarenheten 
samklingar på ett konkret sätt med mitt valda undersökningsområde. Betonandet på frågor 
som rör mening och kroppslig förankring har också gett min studie möjligheten till ytterligare 
fördjupning.  
 
För att skapa en större förståelse av den teoretiska ansatsen som jag har valt i min 
undersökning kan det vara bra att påminnas om vilket vetenskaplig och filosofisk miljö som 
präglade fenomenologins födelse och utformning. I början av 1900-talet så fanns det en 
växande tilltro till vetenskapen. Detta innebar ett stort förtroende för upplysningen, Kants och 
positivismens idéer vilket man ansåg skulle hjälpa människan framåt. (Österling Brunström 
2016) 
 
            Den gemensamma nämnaren är en syn på kunskap som objektiv och säker. 
                                                            
                                                                                (Gustavsson 2000, s 46) 
 
Fenomenologins grundare Edmund Husserl (1859-1938) kritiserade detta synsätt som han 
ansåg begränsande och otillräckligt.  Husserl ville istället finna en säkrare grund för 
kunskapen i människans medvetande och i hennes livsvärld (Gustavsson 2000). 
 
Fenomenologin betonar istället betydelsen av människans erfarenheter och upplevelser som 
ett medel för att utvinna kunskap, förståelse och mening. ”Grunden för kunskap är situerad i 
människan, i kroppen, i existensen” (Österling Brunström 2016, s 21).  
                                            
                             
  II.1 Fenomenologisk utgångspunkt 

fenomenologiʹ (av fenomen och den grekiska efterleden -logiʹ a ’-lära’, ’-vetenskap’, av loʹ 
gos ’ord’), läran om det som visar sig för medvetandet.        

                                                                                        National Encyklopedin 
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Husserl menar att människan och vetenskapen i sina dagliga erfarenheter ofta tar verkligheten 
för given som en i sig själv existerande substans och därmed är omedveten om sig själv och 
den roll som hon spelar i erfarenheten. Han beskriver livsvärlden som den konkreta verklighet 
som vi varje dag lever våra liv och ofta tar för givet i våra aktiviteter. Därmed är livsvärlden 
en förutsättning för alla empiriska och vetenskapliga teorier. Vetenskapen kan därför aldrig 
vara oberoende av livsvärlden eftersom det är där som den hämtar sitt erfarenhetsmaterial 
(Bengtsson 2001). 
 
Han menar att vi inte kan grunda våra omdömen och försanthållande om evidensen inte är 
grundat i den egna erfarenheten; 
 

Det är uppenbart att jag som filosofisk nybörjare, som en konsekvent av att jag strävar mot 
en sann vetenskap som ett presumtivt mål, inte får fälla något omdöme eller låta något 
gälla för sant som jag inte erhållit i evidensen, ur ”erfarenheter” i vilka sakerna och 
sakförhållandena ifråga är närvarande som ”sig själva”. 

                                                                                                 (Husserl 1992, s 32)  
 
Fenomenologin kan därför beskrivas som en erfarenhetsfilosofi där den både utgår ifrån och 
där den efterstävar att göra den naturliga erfarenheten rättvisa (Bengtsson 2001, s 27). 
 
En vetenskap som förlorat kontakten med sig själv och människans individuella egenskaper 
förlorar snart sin betydelse för vanliga människor. Den ter sig mer som en främling än en 
förtrogen vän. 
 

Livsvärlden är […]   varken rent objektiv eller rent subjektiv.  En vetenskap som tar 
livsvärlden som utgångspunkt kan varken vara rationalistisk eller irrationalistisk, varken 
scientistisk eller antivetenskaplig; det finns förnuft men inte bara förnuft. Vetenskaplig 
kunskap är möjlig men den är inte den enda, kanske inte heller den mest grundläggande 
och den behöver inte kunna fånga allt i ett allomfattande system eller allt inom ett 
begränsat område i ett omfattande system.  

                                                                                                       (Bengtsson 2001, s 48) 
 
II.2 Väsenskådning 
 
Inom fenomenologin så talar man om begreppet ’väsenskådning’ som inkluderar flera 
meningslager. Det är bland annat att vara ”medvetande om något”, om ”ett föremål” det kan 
vara ”givet självt” men det kan också ”föreställas” och tänkas ”vagt” och ”tydligt”. (Husserl 
2004) 
 
Ett individuellt föremål är inte bara ett ”detta här” utan det är i det första ”i sig självt” så och 
har därför också en egenart som innefattar en viss mängd väsentliga egenskaper som måste 
tillkomma det. Detta är det primära skådandet ”det varande det i sig självt är” det andra är de 
sekundära, relativa ”gemensamma” bestämningarna.  (Husserl 2004) 
 
Ett exempel är om jag sitter och kelar men en katt så gör jag ett individuellt skådande av 
denna specifika katt. Jag ser att den är helsvart och att den har gröna ögon. Den svarta pälsen 
och de gröna ögonen kan inte räknas som en allmän egenskap hos kattens ”väsen” men 
däremot kan den innefatta ”två ögon och en päls”. 
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Det som händer i en konkret varseblivningssituation är istället att en ny konkret mening, 
norm och/eller värde uppstår i samspel med tidigare erfarenheter. Den så uppståndna 
meningen förmår därefter att förändra meningen hos tidigare erfarenheter.  
 
                                                                                  (Bengtsson 2001, s 73) 

II.3 Till sakerna själva 
 
Fenomenologin är ute efter strukturen av olika typer av erfarenheter allt från perception, 
tankar, minnen, fantasier, känslor, åtrå, längtan, kroppslig medvetenhet, kroppsliga 
händelseförlopp, sociala aktiviteter inklusive vårt språkbruk. Strukturen av dessa former 
involverar en ”riktadhet” av våra erfarenheter mot saker i världen. […] (Woodruff Smith 
2003) 
 
Du behöver därför när du gör en fenomenologisk studie vara villig att ifrågasätta den 
verklighet som vi i normala fall bara accepterar. En viktig ståndpunkt inom Husserls 
fenomenologi är att medvetandet alltid är avsiktlig detta betyder två saker. (Woodruff Smith 
2003) 
 

 Medvetandet är handlingsinriktat det vill säga; gör alltid något. 
 Medvetandet är riktat mot något det vill säga det refererar/hänvisar till ett objekt. 

            (Woodruff Smith 2003) 
 
 
 

 

 
 
 
Varje intentional upplevelse är ”noetisk”, det är upplevelsens väsen att bära på en mening, 
eventuellt en mångtydig sådan. Ett noetiskt moment innebär att jaget riktar sin blick mot ett 
föremål som ”menar” något, det föremål som det ”har i sinnet”.  (Husserl 2004) 
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Ego –Jaget, Subjektet. Egot har en ström av 
medvetandeakter som har en anknytning till 
olika objekt. 

Noesis – Plural ”Noeses”, adjektiv  
”Noetisk” 
 
Medvetandets akt är alltid ”menande” 
vänd/riktad/följsam mot något i kontakt med 
något. 
 
Det är här själva upplevelsen finns. T.ex. att 
varsebli, att tro, att fantisera, att älska, att 
föreställa, att drömma, att hoppas, att 
komponera, att skriva, att läsa etc. 

Noema – Plural ”Noematas”, Adjektiv 
”Noematisk” Objekten, tingen, fenomenen. 
”Det som visar sig för mig”. Det som är 
”menat”.  

Kan vara ett fysiskt objekt, en person, en tanke, 
en ide, en fantasi, en rörelse, ett minne, en 
dröm, en text, en ton,  en melodi, en känsla. 



I vår fenomenologiska inställning kan och måste vi ställa denna väsenfråga; vad är  
det ”varseblivna som sådant”, vilka väsenmoment rymmer det i sig självt, som detta 
varseblivnings-noema?  (Husserl 2004, s 252) 

 
Den fenomenologiska analysen undersöker alla Noeses/upplevelser hos egot förutsättningslöst 
så att egot betraktas som en ström av medvetandeakter som har olika objekt (Noematas). 
 

Sakerna erfars alltid som något, de har en mening. Utan denna mening skulle de inte vara 
vad de faktiskt är och utan vilken det inte skulle finnas en värld som vi kunde leva i.  

                                  
                                                                      (Bengtsson  2001, s 29) 

 
Husserls akt-objekt teori har varit ett effektivt och tydligt sätt för mig att strukturera min 
undersökning ifrån. Det har gjort det möjligt för mig att fokusera på två huvuddelar. Det 
första rör singer-songwriterns upplevelseaspekter (Noeses) av kompositionsprocessen. Jag har 
reflekterat kring vilka ”intentionella akter” som legat i fokus och förknippat varje akt med en 
specifik mening. Den andra delen har rört vilka ”objekt” (Noematas) som singer-songwritern 
har varit ”riktade” mot. Husserl beskriver också två andra konkreta medvetandetillstånd. Det 
ena är ’sensationer’ och det andra är ’stämningar’. Här verkar det som medvetandet och 
intentionen är obestämt riktad mot ett obestämt objekt som innehåller en mer föreställande 
karaktär.  
 
Det kan till exempel gälla stämningar som ’tråkighet’ och ’ångest’.   
 

Så är ju också den föreställning vi hyser när ”något” rör på sig, när ”det” prasslar, när 
”någon” ringer på osv., och detta som föreställning som föregår alla utsagor och verbala 
uttryck, en ”obestämt” riktad föreställning; och ”obestämdheten” hör här till intentionens 
väsen, vars bestämning är just att föreställa ett obestämt ”något”. 

                                                                                                             (Husserl 2002, s 75) 
 
II.4 Det primära och sekundära uttrycket 
 
Att uttrycka sig speciellt genom språket och genom konsten var en viktig aspekt i Merleau- 
Pontys (1908-1961) fenomenologi. Detta märks framförallt i hans två första böcker där han 
berör den individuella kroppens känsliga/sinnliga dialog med världen (Toadvine 2003) 
 
Han hänvisar till flera artistiska exempel för att beskriva de kreativa och uttrycksfulla 
dimensionerna av perception och reflektion. Genom att göra detta drar han paralleller med 
konstnären och tänkaren (Toadvine 2003).  
 
En viktig essä gällande dessa tankar var ”Cézanne’s Doubt” (1945) Att uttrycka sig autentiskt 
handlar enligt Merleau-Ponty om något mer än att sätta ihop gamla idéer eller att upprepa vad 
som redan har sagts. Det är ett annat betydligt mer riskfullt uppdrag eftersom det som 
kommer att uttryckas inte har existerat innan det uttrycks. Det är just detta som särskiljer det 
primära uttrycket från det sekundära uttrycket. I det sekundära uttrycket så finns mening men 
endast som ett resultat av tidigare ursprungliga uttryck (Petronella Foultier 2015). 
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Det primära uttrycket strävar efter sanning men vet aldrig på förhand om den vaga idén 
visionen/drömbilden/tanken/förnimmelsen kommer nå fram till ett originellt betydelsefullt 
uttryck. ”Ett musikstycke […] som inte blir förstått i början skapar till slut sin egen publik, 
om de verkligen säger något, det vill säga genom att själv ge upphov till sin egen betydelse”                
(Merleau-Ponty 1997, s 153) 
 
        PRIMÄRA UTTRYCKET                                      SEKUNDÄRA UTTRYCKET 
       Talar ”bringing a truth into being”                        Talande  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.5 En radikal reflektion (epoché) 
 
Vad menas det då med att gå till sakerna själva? Jan Bengtsson sätter ord på vad det betyder i 
praktiken och vad fenomenologin eftersträvar; 
 

Det är (…) vår uppgift att följa de företeelser som vi gör till föremål för vår 
undersökning in i alla krokar och vrår och låta de själva få komma till uttryck  
snarare än våra fördomar, fixa kategorier, färdiga teorier eller uppfattningar. 

                                                 
                                                                  (Bentgsson 2001, s 9) 

 
Husserl menade att våra erfarenheter inte kan förstås som enbart förnimmelser men inte heller 
något som endast är inordnade under förståndskategorier. Detta var en viktig aspekt av den 
kritik som Husserl förde mot empirismen och rationalismen. Sinnlighet och förnuft är istället 
tätt sammanflätade med varandra i en oupplöslig enhet. Denna insikt om sakernas förbindelse 
börjar med Husserl och får sedan sitt största djup och bredd hos Merleau-Ponty (Bengtsson  
2001). Det finns alltså enligt Husserl en nödvändighet av att bli intellektuella nybörjare och 
han talar även om vikten av radikal reflektion och en vetenskap som grundar sig i radikal 
äkthet. Det är alltså i sista hand en universell vetenskap. Detta innebär i realiteten att vi inte 
heller kan anta att idén/vissheten om en grundad vetenskap som absolut. Den bör inte anta en 
form av fastlagda normer eller påstå att det krävs en självklar stil för en sådan vetenskap 
(Husserl 1992). 
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nya idéer        originellt 

sinnlighet     känslor      

ögonblicket       individuell 

transformera  

uttrycker personliga erfarenheten av objekten 

subjektiv          aktiv handling/rörelse 

     förlöser vad objekten/fenomenen  
    vill säga 

sanning       ny mening 

Söker efter verklighet 
men utan att överge sinnlighet/känslighet 

icke originellt 

omdöme 

färdiga idéer       språkligt bagage 

kulturellt arv        repetition 

traditionell            objektiv 

historien 

                     icke-uttrycksfull 

         Mening finns innan men endast som  
      ett resultat av andra ursprungliga uttryck 



Han relaterar till den klassiska grekiska filosofin som tog sin utgångspunkt i en förundran 
men i detta fall är det en förundran inför världen som den visar sig för medvetandet. 
(Bengtsson  2001) 
 
Denna förhållning inkluderar ett beslut att sätta sina fördomar, åsikter och vetenskaper som vi 
hitintills accepterat inom parantes (epoché) även kallad den transcendentala reduktionen. 
Detta är dock inte samma sak som att avisa eller förneka det men vi bör inte använda de som 
premisser i vårt tänkande och utforskande. (Smith 2003) 
 
 
II.6 Språket som meningsbärare 
 
        Behärskningen av språk uppfattas (…) av spår som uttalade eller hörda ord  
        har lämnat i oss.   

                                   (Merleau-Ponty 1997, s 147) 
 
Merleau-Ponty kritiserade bland annat empirismen och intellektualismen. Empirismen som 
kom att präglas mycket av Hume var en värld av förnimmelser. Det är också en värld där 
varseblivningen betraktas som ahistorisk, akulturell och asocial. Men livsvärlden kan inte 
heller begreppsligas som intellektualismen vill göra där Merleau-Ponty hade den franska 
nykantianismen i åtanke. Livsvärlden får därmed inte identifieras med de begrepp eller 
teorier/formuleringar som vi fäller om den (Bengtsson 2001). 
 
Enligt empirismen och intellektualismen så har ordet inte någon betydelse utan saknar en egen 
kraft. Det är bara det yttre tecknet på ett inre igenkännande, ett skal utan rörelse.  
Det saknar inte mening, men det har inte denna mening, det besitter den inte, det är tanken 
som har mening, och ordet förblir ett tomt skal, ett artikulations- eller ljudfenomen (Merleau-
Ponty 1997). 
 
Merleau-Ponty kommer med det kontrasterande påpekandet att ”ordet har en mening”. Han 
menar att språket inte utgår ifrån tanken utan att det fullbordar den. Om talet endast skulle 
utgå ifrån tanken (genom en kunskapsintention) så blir det svårt att förstå varför tanken 
strävar efter uttrycket som sin fullbordan, varför det tänkande subjektet befinner sig i en slags 
okunskap om sina tankar så länge hon/han inte har formulerat, uttalat och skrivit ner de. Ett 
exempel är författaren som påbörjar en bok utan att veta vad som ska stå i den (Merleau- 
Ponty 1997). 
 
Genom talet så sker det ett övertagande av den andra personens tankar, en reflektion, en 
möjlighet att tänka utifrån den andre som berikar våra egna tankar. Ordens mening framkallas 
därför av orden själva. Detta kan beskrivas som att ordens begreppsliga betydelse delvis 
skapas utifrån en existerande gestbetydelse som finns naturligt i talet (Merleau-Ponty 1997). 
 
På detta sätt kan en text avslöja en viss ”stil” och vi kan förstå en annans människa bättre 
genom att smyga oss in i deras tänkandes existenssätt, genom ton och egenart (Merleau-Ponty 
1997). 
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II.6 Kroppens fenomenologi 
 
Inom fenomenologin är kroppen det fält som världen framträder för. Kroppen existerar i 
världen före vår tanke (Österling Brunström 2016). 
 
Man vill inom fenomenologin luckra upp uppdelningen mellan subjekt och objekt, 
medvetande och kropp och istället undersöka sambanden och sammanhangen. Enligt 
Merleau-Ponty är subjektet framförallt kroppen och den är en form av medvetandet. 
 

Kroppen är varat-till-världens förmedlare – att ha en kropp innebär för en levande varelse 
att ansluta sig till en bestämd omvärld, att smälta samman med vissa förehavanden och 
oavbrutet engagera sig i dem.  

                                                                                        (Merleau-Ponty 1997, s 32) 
 
Det inte bara är genom språket som vi kan uttrycka våra upplevelser och erfarenheter utan 
också genom vårt ”erfarda” kroppsliga uttryck. Upplevelserna framträder först framför oss 
som ”levda” fenomen. En fenomenologisk attityd kommer alltid behöva vara kroppsligt 
förankrad i världen. Det innebär att jag inte kommer kunna förstå och analysera den om jag 
inte samtidigt lever mitt liv i världen (Österling Brunström 2016). 
 
 
II.7 ”Dömda till mening?” 
 
I inledningen Phenomology of perception så skriver Merleau-Ponty att eftersom vi lever i och 
till världen så är vi därför ”dömda till mening”. Att existera och engagera sig i världen innebär 
att det är omöjligt att fly ifrån mening. Meningen är förankrad i förståelsen av världen och 
fenomenen. (Merleau-Ponty 1962, xxii) 
 
Människan uppfattar inte bara objektens objektiva egenskaper som storlek, form och färg utan 
istället så uppfattar jag att de ”kräver” och ”erbjuder” vissa handlingsmöjligheter utav mig. 
Maträtten är ätbar, fotbollen; spelbar och glaset är nåbart. (Merleau-Ponty 2002) 
 
Merleau-Ponty inkluderar ’vanor’ med subjektets motoriska färdigheter och det är först och 
främst kroppen som ’förstår’ och ’fångar’ en rörelse och vana. Den praktiska förståelsen av 
subjektets omvärld är också en praktisk form av självförståelse och kunskap om den egna 
kroppen. (Merleau-Ponty 1997) 
 

Jag kan bara förstå den levande kroppens funktion genom att själv utföra den och i den 
mån om jag är en kropp som räcker ut mot världen.   
                                                                                  (Merleau-Ponty 1997, s 24) 

 
En viktig aspekt som rör det konstnärliga uttrycket är att subjektet inte bara kan röra sig i 
verkliga situationer. Den kan också vända sig bort ifrån världen och ”låna ut sig” till 
experimenterande, spontana, virtuella ”världar” och landskapsrum som den kan gå in och ut 
ur. (Merleau-Ponty 1997) 
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II.8 Horisonten 
 
Enligt fenomenologin utför människan varje rörelse och intention mot en unik 
bakgrund/horisont. Den innehåller vår historia och tidigare erfarenheter som i sin tur ger 
mening till nuets erfarenheter. 
 
Rörelsens horisont är inte en extern representation skilt ifrån själva rörelsen utan är 
inneboende i rörelsen och inspirerar och upprätthåller den i varje ögonblick (Merleau-Ponty 
2002). 
 
Perception visar sig enligt Merleau-Ponty i en gestalt-horisont struktur. ’Gestalten’ är där vi 
har vårt fokus och det är distinkt och detaljerat medan ’horisonten’ uppfattas i varierande 
grader som indistinkt och obestämd (Merleau-Ponty 1997). 
 
Människan är medveten om båda två och det är medvetandet som påverkar hur tid passerar 
från ett ögonblick till ett annat (Merleau-Ponty 2002). 
 

Man får således inte säga att kroppen är i rummet och inte heller att den är i tiden. Den 
bebor rummet och tiden.   

                                                                              (Merleau-Ponty 1997, s 102) 
 
 
KAPTITEL III: METOD 
 
Min studie tar sin ansats från fenomenologin, och till den kopplar jag två metodfält; 
fenomenologiska metoder och den kvalitativa intervjun. Denna utgångspunkt har gett mig 
möjligheten att få ta del av personliga och reflekterande beskrivningar av kompositions-
processen som annars är en privat och intim företeelse som ofta sker i ensamhet.  
 
Fenomenologin och den kvalitativa intervjun har flera gemensamma beröringspunkter. De tar 
båda sin utgångspunkt i människans livsvärld och utforskandet av fenomen/företeelser. 
 
I den kvalitativa forskningsintervjun vill man förstå världen ur de intervjuades synvinkel och 
utveckla innebörden av människans erfarenheter. Kunskapen byggs upp i ett samspel och 
utbyte av synpunkter mellan två personer som talar om ett ämne av gemensamt intresse 
(Kvale 1997). 
 
Kvale beskriver (1997) intervjuaren som en potentiell malmletare som letar efter värdefull 
metall att belysa. Vissa söker objektiv fakta medan andra (jag själv) söker efter malmklumpar 
med väsentlig mening. I båda exempel så finns kunskapen i den intervjuades inre i väntan på 
att ”bli upptäckt” i data eller mening som är fri ifrån ledande frågor. ”Forskningsintervjun 
bygger på vardagens samtal, och den är ett professionellt samtal. En form av 
forskningsintervju – en halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale 1997, s 11).  
 
Han anser att den kvalitativa intervjun har hamnat i fokus på grund av att den överensstämmer 
mellan den nutida filosofin när det gäller intresset för teman som erfarenhet, mening, 
livsvärld, samtal, dialog, berättelse och språk (Kvale 1997).  
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Anledningen att jag har valt Husserl och Merleau-Ponty är de båda har sin utgångspunkt i 
människans erfarenheter och medvetande. Merleau-Ponty anser till skillnad från Husserl att 
livsvärlden inte kan grundas i ett rent medvetande för honom är subjektet framförallt den egna 
levda kroppen. Detta är en dimension som jag anser fördjupar och berikar studiens 
undersökning. Båda utgår från att livsvärlden och sättet som medvetandet erfar sin kunskap 
och erfarenheter igenom sker utifrån en akt-objekt relation. Detta synsätt genomsyrar en stor 
del utav studiens riktning och metodik.  
 
Fenomenlogins ansatser gällande medvetandets intentionella akter och ”riktadhet” har alltså 
legat till grund för intervjufrågorna tillsammans med Merleau-Pontys breddning av 
meningsaspekten och införandet av den levda kroppens betydelse. 
 
I Del 1a har jag fokuserat på Hur frågor som rör Noeses och deltagarnas upplevelser av 
komponerandet samt hur de är riktade mot objektet. Del 1b rör mer Vad frågor som rör 
Noematas det vill säga vilka objekt som de är riktade mot under processen. Del 2 rör den 
kroppsliga erfarenheten/förankringen under kompositionsprocessen och i Del 3 har jag 
undersökt deras syn på meningsaspekten och autenticiteten i relation till textkompositionerna.  
Den fenomenologiska metoden har på det allmänna planet lett till att frågorna har haft sin 
fokus på deltagarnas livsvärld och upplevelser av olika delar/aspekter av företeelsen ’att 
komponera text och musik’.  
 
Jag har försökt hitta meningsstrukturer utifrån deras upplevelser, erfarenheter och 
medvetandeakter. En viktig komponent för att kunna förstå och beskriva detta är även genom 
deras upprepade erfarenheter av fenomenet.  
 
Merleau-Pontys beskrivning av det primära och sekundära uttrycket har också fungerat som 
en metoddel för att hämta inspiration först och främst i min egen ”forskareinställning”. Där 
jag varit medveten om nödvändigheten av att i slutändan ”transformera” det meningsinnehåll 
som jag erfarit under intervjuerna men också riskerna med en sådan transformation. Jag har 
också försökt vara öppen för sambandet mellan sinnlighet och förnuft och mottaglig för att ny 
mening kan uppstå i mötet med mina deltagares livsvärldar och i min tolkning av deras 
beskrivningar.  
 
Mina frågor har också präglats av det primära uttrycket i intervjufrågornas karaktär del 3 där 
jag har frågat deltagarna mer specifikt kring deras syn på kompositionsprocessens 
meningsaspekt, texternas autenticitet och vikten av kompositionens ”transformation”. 
 
Jag har regelbundet försökt att tillämpa tillbakahållandet av tidigare kunskaper (epoché) som 
ett hjälpmedel för att rensa mig själv från fördomar/åsikter och färdiga teorier om vad jag 
själv tror att kompositionsprocessen innebär och hur den kan tänkas upplevas hos andra 
låtskrivare. Svårigheten i att göra detta fullt ut kommer jag ta upp mer i metoddelens sista del 
som tar upp min egen inställning. 
 
En viktig del i metoden är också Merleau-Pontys syn på språket som meningsbärare. Genom 
språket kan vi spåra mening som ett fullbordande uttryck av våra tankar, upplevelser och 
erfarenheter. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att den fenomenologiska metodiken kräver att jag reflekterar 
över min förnimmelse av världen som jag är kroppsligt förankrad i; upplevelsen/fenomenet 
själv. Den kräver också självreflektion för att jag ska kunna reflektera över upplevelserna; min 
egen inställning. Den kräver också att jag reflekterar över historiens samband med det 
aktuella som jag undersöker; sammanhanget, den sociala inramningen.  
(Österling Brunström 2015) 
 
 
III.2 Urval av deltagare 
 
När jag valde mina deltagare så har det varit flera olika komponenter som jag fokuserat på.  
Ett viktigt kriterium för mig har varit att de är/har varit professionella utövare utav sin musik. 
Detta innebär att de under längre perioder av sin karriär inte bara har skrivit sin egen musik 
utan att de även har framfört den inför en livepublik. Detta ger dem en djupare dimension och 
ett tydligare ”sättande” av kompositionerna i deras egna kroppar. Det rör sig alltså inte bara 
komponerandet utav ”skrivbordsprodukter” utan en större musikaliskt rörelse förankrad i hela 
deras medvetande, kropp och livsstil. Det är inte bara en hobby utan ett sätt att leva.  
 
Jag har också valt singer-songwriters som jag upplever har en uttryckt reflekterande sida. Den 
reflekterande dimensionen ger mig en större möjlighet till en noggrannare beskrivning och 
artikulation av processen från deras sida. Denna tolkning av deras personligheter har jag gjort 
utifrån deras texter men också ifrån gamla tv- och radiointervjuer. 
 
De deltagare som jag har valt är alla tre etablerade och välkända svenska artister som jag har 
”upptäckt” och börjat lyssna på först under det senaste året. Jag har alltså inte en 
musikhistoria med de i form av att växt upp med deras musik. På detta sätt har jag 
förhoppningsvis kunnat ta en mer objektiv roll under intervjuerna och inte bli allt för 
”starstruck” vilket skulle kunna minskat mina chanser till att behålla en klartänkt och 
strukturerad intervjusituation. 
 
Det har också varit viktigt för mig att de till största del har skrivit och framfört sina egna 
kompositioner. Detta korrelerar bäst med den fenomenologiska ansatsen och utforskandet av 
människans egna erfarenheter och upplevelser.  
 
De intentionella akter (undermedvetna som medvetna) som singer-songwritern upplever under 
kompositionsprocessen, den kroppsliga medvetenheten och ”riktadheten” mot ett objekt har 
stått i fokus. 
 
 
III.3 Val av forskningsmetoder 
 
Fenomenologin avser att avtäcka meningen i den mänskliga erfarenheten. När vi lyssnar och 
talar om andra människors levda erfarenheter så kan vi ofta spåra en djupare mening av 
människans erfarenheter.  
 
För att på det mest utförliga sättet kunna ta del av deltagarnas beskrivningar, upplevelser och 
reflektioner behövde jag en forskningsmetod med samma ändamål.  
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Jag landade då i valet av den semistrukturella kvalitativa intervjun. Den korrelerar bäst med 
den fenomenologiska ansatsen eftersom fenomenologi bygger på både struktur men samtidigt 
behöver man kunna vara öppen för det, spontana och omedelbara (Kvale 1997). 
 
Mina frågeställningar och forskningsmetoder tillsammans med den fenomenologiska 
grundstommen syftar till att undersöka hur fenomenet ”att komponera text och musik” kan 
upplevas hos tre singer-songwriters. Kompositionsprocesssen skiljer sig mycket från 
liveframträdandet där artisten har sin ”riktadhet” mot publiken. Den förra är en mer intim 
företeelse där helt andra processer verkar vara involverade. 
 
 
III.4 Datainsamling och genomförande 
 
Inför varje intervju så har jag försökt att vara så förberedd som möjligt. Jag har upprepande 
gånger lyssnat på deras senaste album dagarna innan intervjun och gått igenom frågorna i mitt 
huvud. Jag har haft ett tjugotal nedskriva frågor som jag har strukturerat intervjuerna utifrån.  
 
Men jag har även ställt vissa spontana följdfrågor när jag inte förstått ett svar eller om jag 
upplevde att deltagaren var inne på ett intressant ”spår” som hade med grundfrågan att göra.  
Det har varit viktigt för mig att förstå deras svar fullt ut och att deltagarna också har fått flera 
tillfällen att göra eventuella tillägg eller korrigeringar.   
 
Jag har vid tre tillfällen bett deltagare förtydliga och utveckla sitt svar på vissa frågor där jag i 
efterhand upplevt svaret något otillräckligt. Detta skedde via e-post och telefon (Deltagare B 
och deltagare C). 
 
Intervjuerna skedde 9 oktober (Deltagare B), 12 oktober (Deltagare A) och 20 oktober 
(Deltagare C). Deltagarna fick själva välja plats och tid för intervjuerna. Deltagare A & B 
valde offentliga platser medan Deltagare C föredrog att ha intervjun i hans hem. De första två 
intervjuerna tog ca 40 minuter medan sista intervjun tog 70 minuter och de spelades in via 
röstinspelning direkt på min mobil. Intervjuerna har sedan transkriberats och skrivits ut. 
 
 
III.5 Analys av empirin 
 
När intervjuerna var transkriberade och utskrivna började jag med att läsa igenom dem 
upprepande gånger i kronologisk ordning. Under de första genomläsningarna försökte jag läsa 
texterna utan att ”tolka” eller ”värdera” dem enligt den fenomenologiska reduktionens princip 
(epoché) Jag ville att orden och meningarna skulle existera så ”objektivt” som möjligt i mitt 
medvetande och i min kropp.  
 
Så småningom delade jag upp texterna i mindre segment och kortare sammanfattningar utefter 
olika meningsenheter. Jag började söka och sammanställa teman som jag kunde spåra utifrån 
texterna som blev följande; ”Text och musikprocesser”, ”Kreativa metoder”, ”Kroppen”, 
”Intentionella akter”, ”Beskrivningar”, ”Meningsinnehåll”, ”Instrumentet”, ”Autenticitet” och 
”Transformation”.  
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Jag satte upp lapparna på en tom vit vägg och varje deltagare fick en egen rad. Om någon 
deltagare hade svarat lika eller liknande på ett tema så markerade jag de svaren med samma 
färg. Det blev totalt 35 mindre lappar med texternas sammanfattningar. 
 
Jag skrev ner de intentionella akter som jag kunde hitta i texten för varje deltagare. Jag 
fokuserade också på ”Hur” deltagarna har ”riktat sig” och beskrivit kompositionsprocessen 
samt ”Vad” de har varit riktade mot. Det huvudsakliga syftet med en fenomenologisk analys 
är att förstår fenomenet/företeelsen bättre efter analysen än innan.  
 
Det har varit en viktig del att jag intagit en inkännande och lyssnande position. En del av 
frågorna berörde kanske delar och aspekter som deltagarna inte funderat kring tidigare. Då var 
det viktigt att jag var lyhörd för tystnaden och kunna komma med konkreta exempel för att 
förtydliga frågans syfte.  
 
För mig var det viktigt att intervjukaraktären var ”monologisk” vilket innebar att jag inte 
avbröt deltagaren även om de ibland svävade ut i anekdoter som inte hade något med 
grundfrågan att göra. Detta för att skapa trygghet och ett öppet, kommunicerande ”tillitsrum”.  
 
Så småningom började jag tolka och föra in teorier för att kunna förstå, förklara och 
tydliggöra empirin till en djupare nivå. Jag rörde mig ständigt mellan textmaterialet, min 
förförståelse och teorin. Det fanns ofta en stark närhet till texten men också stunder där jag lät 
den vara mer frånvarande och distanserad.  
 
En viktig aspekt har varit att transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt för att fånga 
deltagarnas specifika stil, språk, ordval och uttryck. Deras röstmelodi, pauser och kroppsspråk 
har också varit av betydelse under analysen. Den påminner på ett sätt med upplevelsen av att 
lyssna på musik. Jag har upplevt att varje deltagare har haft ett eget, personligt, språkligt, 
emotionellt och kroppsligt uttryck som jag velat göra mig medveten om. De delar som jag 
redigerat bort i transkriptionen har gällt upprepningar av beskrivningar eller när en deltagare 
”svävat ut” för mycket ifrån grundfrågan 
 
Med hjälp av uppsatsens teoridel kunde jag fördjupa varje tema som jag hittade och avtäcka 
meningsenheter. Det sista jag gjorde var att jämföra deltagarnas beskrivningar med varandra 
för att hitta likheter och olikheter, gemensamma drag eller mönster. 
 
Till sist var det möjligt för mig att svara på uppsatsens frågeställningar. Men det är viktigt att 
komma ihåg att en fenomenologisk analys aldrig kan bli helt färdig. Det är en pågående 
process som alltid ska kunna stå öppen för omtolkning och kritisk reflektion.  
 
Slutligen så har jag och deltagarna mött varandra i en monologisk kommunikation där jag 
ansvarar för det slutliga resultatet. Det är möjligt att deltagarna kan känna sig missförstådda 
och oigenkännbara.   
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III. 6 Kritisk reflektion 
 
I studiens kombinerande metoddelar; fenomenologi tillsammans med kvalitativ intervju så är 
det deltagarnas livsvärldar, upplevelser och erfarenheter som har synliggjorts för mig. 
Tolkningen innebär en betoning på reflektionsaspekten vilket kräver en medveten 
noggrannhet och övervägande kring studiens teoretiska antaganden.  
 
En annan viktig aspekt är förståelse av språket och den egna förförståelsen. Tolkning och 
reflektion är två avgörande kriterium i den kvalitativa intervjun och även att vara mottaglig 
för en mångtydig empiri där motsägelser kan förekomma (Österling Brunström 2016). 
 
En av riskfaktorerna med den kvalitativa intervjun är att intervjuaren ställer för ledande 
frågor. Detta är en aspekt som jag varit högst medveten om under varje enskild intervju. Vid 
ett tillfälle under min tredje intervjusituation med deltagare C så ställde jag en spontan 
följfråga som jag snabbt insåg blev ledande eftersom deltagaren ändrade sitt första svar till ett 
motsägande. Jag valde därför att stryka denna del helt och hållet i transkriptionen och räkna 
bort den från empirin.  
 
Eftersom jag valde att avgränsa undersökningen till tre singer-songwriters kan studiens 
beskrivningar inte vara tillräckliga för att falla under en allmän giltighet för singer-
songwriters kompositionsprocesser. Men den kan ge indikationer på vilka processer som kan 
vara involverade och hur dessa processer kan upplevas hos några enskilda deltagare.  
 
 
III.7 Giltighet 
 
Det som är den kvalitativa intervjuns styrka kan också vara dess akilleshäl. Det är det 
subjektiva och det personliga som är det framträdande och det huvudsakliga 
evidensmaterialet. I den analyserande delen så försöker forskaren urskilja mönster och 
sammanhang utifrån deltagarnas konkreta beskrivningar. Min avsikt har inte varit att ta 
ställning till om deltagarnas beskrivningar och studiens meningsenheter är sanna eller falska 
utan endast att redogöra för beskrivningarna för att se om det går att avtäcka en underliggande 
meningsstruktur. 
 
För att en studie ska kunna få en giltighet krävs att den uppfyller två kriterier; 1) Den behöver 
erkännas av andra forskare. 2) Den behöver kunna bevisa det förmodade meningsinnehållet. 
 
 
III.8 Etiska överväganden 
 
Den kvalitativa intervjun innebär flera etiska överväganden och förberedelser. Den första 
kontakten med deltagarna tog jag via mail och facebook för att kort beskriva studiens syfte.  
Efter att deltagarna tackat ja till att vara med i studien skickade jag ett längre mejl där jag mer 
ingående beskrev studiens syfte, valda metoder och hur materialet skulle komma att 
behandlas.  
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Deltagarna informerades i förväg om att de är föremål för forskning och att de kunde välja att 
vara anonyma i studien. På grund av anonymitetsskäl så har deltagarnas namn ändrats till A, 
B och C. 
 
Jag har under studiens gång varit noggrann med att informera deltagarna om vad 
etikprövningslagen innebär både via e-post samt så har de skriftligen samtyckt innan jag 
började varje intervju. 
 
Etikprövningslagen, som jag har följt, innebär att man upplyser deltagarna om; 
 

 Den övergripande planen för uppsatsen 
 Syftet med den 
 De metoder som kommer användas 
 Vem som är handledare 
 Att deltagande i forskningen är frivilligt 
 Att deltagare kan avbyta sin medverkan när som helst. 

 
Eftersom en av deltagarna ville vara anonym så har jag valt att göra alla deltagarna anonyma. 
Deltagaren ansåg att det fanns en risk att hon inte skulle svara lika ärligt på frågorna utan 
anonymiteten.  
 
 
III.9 Min egen inställning 
 
Min egen relation till musik har inte varit någon självklar eller rak väg. Jag har däremot alltid 
varit en reflekterande person driven av många frågor samtidigt som jag sökt alltid efter olika 
uttrycksrum. Min syster har berättat att jag frågade henne vad meningen med livet var redan 
som femåring. Mina ursprungliga konstuttryck var egentligen mer fysiska i form av dans, 
gymnastik och teater. Under uppväxten gjorde jag ofta föreställningar i vardagsrummet för 
hela familjen. Jag växte upp i en väldigt religiös familj och pappa arbetade som präst i 
svenska kyrkan under sexton år. Religiösa klassiker som ”Pärleporten” och ”O store Gud” var 
den sortens musik jag växte upp med. Hela familjen sjöng även tillsammans både hemma och 
på gatorna men sången hade alltid ett djupare syfte och det handlade aldrig om ren 
underhållning. Min mamma hade en stark, hög sopranröst och från tvåårsålder upp till 
skolådern så sjöng hon skillingtryck för mig när jag skulle somna om kvällarna. Det var 
gamla vemodiga visor som alltid slutade med bråd död.  
 
När jag var femton började jag spela gitarr för att vår musiklärare sa att vi skulle få högre 
betyg i musik om vi också kunde spela ett instrument. Så jag lånade en gitarr och den första 
låten jag lärde mig spela var Love is all allound med Wet wet wet.  
 
Jag fick aldrig något högre betyg men jag fortsatte spela gitarr och började skriva egna låtar.  
2015 släppte jag till slut min debutskiva Water became wild och jag hade då drömt om detta 
ögonblick i femton år. Några av de Singer-songwriters som har inspirerat mig i mitt eget 
låtskrivande är Sophie Zelmani, Tim Buckley och Nick Drake.  
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Jag har i denna studie inte kunnat sätta mina egna förkunskaper om låtskrivareprocessen helt i 
parantes (epoché) eftersom det är så djupt rotat i min egen personlighet. Istället har jag sett det 
som en tillgång i mötet med studiens deltagare. Det har gett mig en stor förståelse för deras 
beskrivningar, processer och även av ämnet i sin helhet. Det är dock bara när de själva frågat 
mig hur jag upplever vissa saker i kompositionsprocessen eller min egen erfarenhet som 
låtskrivare som jag valt att vara öppen med det för att bygga en trygg och ärlig 
kommunikation. Andra tillfällen som jag använt mina förkunskaper har varit om en deltagare 
inte förstått min fråga då har jag ibland använt ett eget specifikt exempel från mitt eget liv för 
att förtydliga.  
 
När jag tillämpat epoché så har det framförallt gällt mina egna föreställningar om vad 
låtskrivareprocessen är eller ska vara för andra människor. Att inte ha en föreställning om att 
någon deltagares beskrivning skulle vara mer giltig än någon annans för att det kanske liknar 
min egen. 
 
 
KAPITEL IV: RESULTAT 
 
I kapitel IV så redovisar jag studiens resultat och analys.  Det innebär en analys av hur 
fenomenet ”att komponera text och musik” upplevs hos deltagarna utifrån deras egna 
erfarenheter och livsvärld.  
 
Jag har försökt behålla deltagarnas egna formuleringar och språkliga nyanser så mycket som 
möjligt. Detta för att kunna behålla deras personliga grundton. 
 
I kapitlets sista del så jämför jag deras resultat och synliggör likheter och olikheter samt 
avslutar med en sammanfattande diskussionsdel. 
 
 
IV.1  Deltagare A. Låtskrivaren som en ’regissör’. 
 
Deltagare A 
Genre; Indiepop 
Textspråk; Engelska och svenska 
Instrument; Gitarr 
Ålder; 39 
Antal albumproduktioner; 8 
Antal singlar; 10 
Antal EP; 2 
 
Deltagare A är en svensk sångerska och låtskrivare. Hon har aldrig haft en ursprunglig plan 
att bli artist utan det började i ett genuint intresse för texter. Hon blev musiker av en slump när 
hon spelade en låt hon skrivit på en fest där en vän med ett skivbolag också befann sig.  
 
När hon började skriva låtar så upplevde hon att de texter som låg henne närmast var de som 
också blev starkast. Hon kände också att det var hon själv som borde sjunga de i första hand 
men även de människor som förstår henne och var hon kommer ifrån.  
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Hon är känd för sina finurliga, genomtänkta texter och personliga liveframträdanden. Hon har 
också vunnit flera utmärkelser och stipendium. 
 
Intentionella akter; att skriva, att gråta, att känna ilska, att komplementera, att fånga, att se, 
att tänka, att tillförlita, att irritera. 
 
 
HUR (Noemas) 
 
Text och musikprocesser. Låtskrivaren som en ’regissör’. 
 
A beskriver hur hon genom åren byggt upp en text och musik ”bank” som innehåller lösa 
fragment av texter och melodier. Det är sedan vid ett senare tillfälle speciellt inför en album 
produktion som hon börjar para ihop de olika delarna så att en helhet bildas.  
 
Hon lägger ner extra mycket tankeverksamhet på texterna och trots att de också kan vara 
känslobaserade finns det ofta en större känslomässig relation till melodierna.  
 
Eftersom hon inte kan någon musikteori så har hon ingen djupsinnig tanke bakom de utan 
melodierna föds mer i en intuitiv process. De behöver helt enkelt ”kännas rätt”. 
 
Hon beskriver bland annat låtskrivaren utifrån en regissörs synvinkel. Texten är storyn och 
melodin och produktionen är kontexten, kameran, regin och filtren. Hon har också en stark 
betoning på produktionskänslan redan under kompositionsprocessen. A behöver kunna se 
målet men framförallt förstå känslan i den slutliga inramningen för att kunna slutföra låten. 
 
 
Kreativa metoder. 
 
A upplever att hon påverkas mycket av vädret och därmed får en bättre ”tillgång” till sin 
hjärna under soliga friska dagar till skillnad mot regniga dagar. Det friska vädret stimulerar 
hennes kreativitet. Hon skriver och komponerar nästan alltid under dagtid. 
 
En annan viktig komponent är betydelsen av tråkighet. Hon beskriver att det var vanligt 
förekommande under hennes uppväxt i en småstad i norra Sverige där familjen tillbringade 
mycket tid hemma och man tvingades därmed att underhålla sig själv. 
 
Hon beskriver kompositionsflödet som någonting som går igenom kroppen/medvetandet 
snarare än att det kommer inifrån. 
 
Kommentar/Tolkning 
Detta får mig att fundera hur mycket av en persons vanor och kreativa metoder som är 
hämtade från just barndomen? För vissa människor verkar tråkighet vara ett hot, ett problem, 
en rastlöshet som snarast måste åtgärdas. Har man inte fått uppleva tråkighet i samma 
utsträckning eller kanske känslan av att ha tråkigt enbart har fått en negativ laddning? Det blir 
helt enkelt en obehaglig känsla som man vill göra sig av med och skaka sig loss.  
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Men det är ju trots allt i tråkighetens vardag och i frånvaron av yttre stimulans som en 
människa tvingas möta sig själv, sina tankar och känslor på djupet. Men för A är tråkighet 
istället en nödvändighet i hennes kreativa processer, en positiv möjlighet till ett skapande 
ögonblick. Hon räds den inte utan den har snarare blivit en trogen vän, en vägg mot vilken 
hon kan studsa sina tankar och känslor mot för att ge de en plattform och en röst. 
 
 
Kroppen; en kompass i skrivandet? 
 
A söker efter en kroppslig reaktion framförallt under textprocessen. Om hon börjar gråta eller 
känna en ilska så vet hon att hon ofta är ”framme”. Hon beskriver utförligt hur hon förlitar sig 
på denna kroppsliga förlösning av känslor som ett slags kvitto på kompositionens konstnärliga 
värde. A menar också att själva ’releasen’ av gråt eller ilska också är ett sätt att få utlopp för 
spänningar och inre stresskänslor. Hon känner sig mer avslappnad efteråt. 
 
Detta ska dock inte förväxlas med det terapeutiska skrivandet som också finns i hennes 
livsvärld. Det terapeutiska textmaterialet kan hon ofta inte använda sig utav.  
 
Det brukar helt enkelt inte bli tillräckligt intressant men ibland kan det finnas en och annan 
känsla i det som hon kan använda sig av.  
 
Hon beskriver även hur hennes skrivande påverkas utifrån PMS och hormonsvängningar. Hon 
vet vid sådana tillfällen i förväg hur hon kommer må de specifika dagarna. Det vill säga vilka 
dagar hon kommer vara ledsen och vilka dagar hon kommer prestera bäst. På det sätt blir 
kroppen även här ett slags riktmärke vilken hon kan styra skrivandet utifrån. 
 
Kommentar/Tolkning 
När det gäller A’s sökande efter en kroppslig reaktion kan man säga att hennes kropp fungerar 
som en kompass i det kreativa arbetet. Eftersom hennes medvetande i det här fallet verkar 
vara riktad mot intentionen ”att få gråta” blir ”gråten eller ilskan” ett möjligt objekt (Noema) i 
sig själv och som möjligen slutar att vara ett objekt det ögonblick när gråten eller ilskan 
kommer. Då är hon nämligen framme i den stämning hon eftersträvat och helst vill vara i när 
hon komponerar. ”Kroppen är i högsta grad ett uttrycksrum” (Merleau-Ponty 1997, s 110). 
 
 
VAD (Noematas) 
 
För det mesta går A inte in i kompositionsprocessen med färdiga idéer, tankar, ord och teman 
utan de föds ofta under komponerandet. Däremot inspireras hon inte sällan av populärkultur 
och ibland vill hon försöka fånga samma känsla hon upplevt av en bok, film eller TV-serie.  
 
Hon ”zoomar” då in på en specifik känsla som något separat och försöker skriva en låt utifrån 
den men det behöver då inte handla om samma sak. 
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Hon gör flera medvetna val gällande texternas vokabulär dels vill hon att de ska beröra 
universella teman som döden, kärlek och mänsklig kamp - alltså teman som är klasslösa men 
också könlösa. Ett exempel på detta som hon nämner är ordet ”skrevet”.  
Det finns även en medvetenhet i att använda ett geografiskt vokabulär som markerar vilken 
del av Sverige som hon bor på. Orden ska kännas naturliga i munnen och indikera den plats 
som hon faktiskt bor på. 
 
Kommentar/Tolkning 
När det gäller A’s val av att vilja använda ett allmängiltigt och autentiskt språkbruk kan vi 
spåra en intention av en universell och geografisk språkstil.  
 
Dessa så kallade ’markörer’ passar bra in på vad Merleau-Ponty skriver om det talade ordets 
betydelse som gest av någonting. 
 

Det talade ordet är rätt och slätt en gest och den rymmer sin mening som gesten 
rymmer sin. Det är det som gör kommunikation möjlig. För att jag ska förstå den 
andres ord måste hans syntax självfallet redan vara känd för mig. 

 
                                                                                   (Merleau-Ponty 1997, s 158) 
 
Hennes ”gest” består i att människor från hela Sverige (både kvinnor och män) ska kunna 
relatera till de ord hon väljer att använda sig utav. Men det finns också en autenticitetsgest i 
viljan att använda ett naturligt och geografiskt språkbruk i relation till vart låtskrivarens 
faktiskt bor. 
 
 
Instrumentets betydelse. 
 
A beskriver instrumentet som ett användningsverktyg i kompositionsprocessen som hon inte 
är jätteintresserad utav. Gitarren är hennes huvudinstrument men eftersom hon ofta dras till 
samma ackordföljder så försöker hon därför använda sig utav nya instrument som hon inte 
behärskar lika bra till exempel klaviatur och autoharpa.  
 
Hon är däremot mer intresserad och inspirerad av ljudet i sig än exakt vad som spelas. Där 
texterna kan bli kompletterande till ett visst ljud. 
 
A upplever inte att hon har en kroppslig relation till instrumentet men däremot finns det till 
skrivandet. 
 
 
Det självupplevda. 
 
A anser inte att text och musik behöver vara självupplevda men det är däremot viktigt att det 
finns en känslomässig koppling till kompositionen. Hon behöver förstå känslan i vad hon 
skriver och förstå vilken position hon själv har i den. Att den känslomässiga kopplingen finns 
till melodierna är extra viktig för henne eftersom den avgör och ”indikerar” om den fungerar 
eller inte. 
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Kommentar/Tolkning 
Det är tydligt att låtskrivaresubjektet tar en framträdande roll i A’s kompositioner. Även om 
hon tolkar sin omvärld så är det genom den egna blicken. Det är viktigt för A att ”kunna 
landa” känslomässigt i låten. Att ha en berättareposition betyder att ”hon finns med” 
någonstans i den och på det sättet kan hon röra sig fritt inom kompositionens ramverk och 
förhålla sig till den på ett naturligt sätt. 
 

Jag kommunicerar inte först och främst med föreställningar eller med en tanke, utan med 
ett talande subjekt, med en viss varastil och med en ”värld” det avser. 

 
                                                                                       (Merleau-Ponty 1997, s 159) 
 
Mening. Låtskrivandet; ett verb mer än ett verk. 
 
Kompositionsprocessen är något som berikar hennes liv och omger det med en egen specifik 
mening. För A så hjälper det henne att förstå vad hon tänker och känner men även som ett sätt 
att få ur sig saker. Det är ett konstant görande och hon beskriver låtskrivandet som ett ”verb 
mer än ett verk” . 
 
Det väsentliga är inte de slutliga, färdiga kompositionerna utan att ständigt ha en aktivitet att 
göra och kunna återkomma till. ”För mig är det som ens gamla släktingar som går runt och 
hela tiden påtar i trädgården. För mig känns skrivandet som det. Poängen är egentligen inte 
att få upp en jättevacker ros utan poängen är att man hela tiden ska göra någonting”. 
 
Hon upplever också den känsla av mening som uppstår under processen som familjär. 
 
 
Autenticitet och transformation. 
 
När jag frågar A om det måste finnas en självupplevd ”sanning” i texterna och hur hon ser på 
autenticitet i relation till texterna påpekar hon att det är viktigare att jagformen upplevs som 
autentisk. Det man skriver om behöver därmed inte vara sant i bokstavlig bemärkelse men 
jaget måste vara förankrat i en sann del av kompositörens personlighet och på så vis landa i en 
”äkthet”. A beskriver sig själv som en vänligt sinnad person med många av hennes texter är 
ganska aggressiva men hon känner ändå inte att hon ljuger utan att det istället är en annan sida 
utav henne som får komma fram mer i texterna än i vardagen. 
 
Det är tydligt att kompositionsprocessen involverar något slags transformation för A. Hon vill 
att den ska innehålla något som är nytt. Det behöver dock inte alltid uppfattas som nytt utav 
andra utan det kan vara nytt för henne själv. Det kan gälla små detaljer som till exempel en ny 
ordanvändning eller en ny vinkel på någonting som är likadant. 
 
Transformationen är en blandning av någonting som slår an en nostalgisk känsla som man har 
hört förut men samtidigt tillföra något nytt. 
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Begränsningens möjligheter. 
 
Hon beskriver hennes brist på musikalisk skolning som ett område hon kan använda sig utav. 
Ett exempel är till exempel att spela en och samma ton på olika ställen i avsaknad av en exakt 
rytm. Detta kan då fungera som ett slags ”statement” för att väcka irritation men samtidigt 
måste hon också själv tycka att det är fint. 
 
 
Sammanfattning. 
 
A beskriver låtskrivandet som en ständigt pågående aktivitet och process. Målet är inte den 
färdiga låten utan målet är att skriva och att komponera vilket inte bara ger henne en stor 
tillfredsställelse.  Det är även ett känslomässigt och terapeutiskt redskap som hjälper henne att 
förstå vad hon tänker och känner.  
 
A har väldigt olika arbetsprocesser gällande text och musik. Hon lägger mycket energi på 
texterna och de är ofta väldigt genomtänkta. Hon skulle kunna förklara de tydligt och utförligt 
medan melodierna ofta föds ur en intuitiv och känslomässig process. Där finns ingen tanke 
bakom musiken utan de behöver ”kännas rätt”. Hon tänker också ganska mycket på den 
slutgiltiga produktionskänslan redan under kompositionsprocessen. 
 
A har en stark kroppslig medvetenhet under kompositionsprocessen framförallt under 
textarbetet. Hon tillförlitar sig på kroppens respons och reaktion på texterna som ett sätt att 
pröva deras giltighet. Hon inte bara förlitar sig på kroppens känslouttryck utan hon söker 
medvetet efter att väcka kroppsliga känslouttryck som till exempel att känna ilska eller att få 
gråta. På detta sätt fungerar hennes kropp som en vägledande kompass under kompositions-
processen. 
 
Hon har en neutral relation till instrumentet men däremot ett starkare intresse av ljudets 
betydelse och kan inspireras betydligt mer utav av det. Det är inte nödvändigt för henne att 
texterna är självupplevda men däremot behöver hon ha en känslomässig koppling till det 
sjunger om. Det måste finnas en autenticitet i berättarjaget. Transformationen innehåller en 
nostalgisk känsla och något nytt. 
 
 
IV.2  Deltagare B. Låtskrivaren som en ’redaktör’. 
 
Deltagare B 
Genre; Indie, Pop 
Textspråk; Engelska och svenska 
Instrument; Piano och gitarr 
Ålder; 42 
Antal albumproduktioner; 5 
EP; 3 
Singlar; 11 
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Deltagare B är en svensk sångerska och låtskrivare som också arbetat som skribent samt 
studerat på Stockholms universitet. Hon debuterade på 2000-talet och skivan hyllades av 
skivrecensenter och hon kallades för Sveriges ”indiedrottning”. För ett par år sedan valde hon 
att lämna ramljuset med avsikt att aldrig komma tillbaka. Men genom de nya något mer 
reflekterande och avskalade kompositionerna på svenska blev det istället en varm comeback. 
 
Hon är känd för sin personliga stil, ”popvänliga” och melodiska kompositioner. Hon har 
också vunnit ett antal priser och utmärkelser. 
 
Intentionella akter; att kämpa, att öppna sig, att lyssna, att hitta, att våga, att lösa, 
att tolka, att söka, att bryta upp vanor, att skriva, att inte censurera. 
 
 
HUR (Noemas) 
 
Text och musikprocesser. Låtskrivaren som en ’redaktör’. 
 
B får ofta en melodi i huvudet vissa kvällar precis när hon ska gå och lägga sig. Känner hon 
sig tillräckligt pigg så spelar hon in den på mobilen.  
 
Men det finns även andra tillfällen när hon kanske fått ett uppdrag att skriva teatermusik som 
hon sätter sig direkt vid instrumentet. Det är nästan alltid musiken som kommer först. 
 
Hon berättar att hon haft mycket krångligare med textprocesserna som vid tillfällen har känts 
som en ”chore” mer än något lustfullt. Detta har hon dock försökt jobba med och en metod 
har varit att inte censurera sig själv utan istället skriva ner allt som kommer ut även om det 
kan kännas klyschigt eller upplevas som dåligt. 
 
 
Kreativa metoder. 
 
B beskriver att det är en lugn och avslappnad miljö som oftast stimulerar hennes kreativitet. 
Det kan vara promenader eller andra lugna aktiviteter.  
 
Hon håller ofta igång väldigt mycket på dagarna men när de lugna ögonblicken kommer så 
börjar hjärnan ”hitta på de där grejerna istället”. 
 
Hon har en intention att alltid försöka jobba i en ocensurerad stämning där alla idéer får flöda 
fritt och där hon till slut tar på sig redaktörsrollen och sorterar ut vad som ska slängas och 
behållas. För det mesta går hon alltså inte in i processen med färdiga idéer och teman utan de 
föds allt eftersom. 
 
Ett knep hon använder sig av om det börjar bli tråkigt med komponerandet är att försöka bryta 
upp sina vanor. Man kan då till exempel börja med texten först eller spela på ett instrument 
man inte är van vid eller skriva tillsammans med någon annan.  
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Detta kan ofta vara en spännande process och melodierna tar då ofta andra vägar än vad de 
skulle gjort som egna strofer. En annan metod är också att våga avvika från ursprungsplanen 
och vara öppen för infall och nya ingångar. När hon gör det så upplever hon processen som 
roligare och även att det ofta leder till snabbare och intressantare resultat. 
 
 
Det skapande ögonblicket. När låten ”vill någonstans”. 
 
B upplever ofta att låten eller melodin har en ”inneboende mening” och ett ”inneboende 
facit”.  Hon beskriver det som att låten ”vill någonstans”. Det är genom melodin som hon 
sedan söker efter textens tema och kontext. 
 
B beskriver känslan efter att ha blivit klar med en komposition man arbetat med länge som en 
mild kick och stor lättnadskänsla 
 
Hon upplever inte att hon kan beskriva kompositionsflödet ”väg” det vill säga om det börjar 
inifrån henne själv eller om det går igenom henne. 
 
Kommentar/Tolkning 
Det verkar som om vi här skulle kunna tala om olika meningslager. B har allmänt beskrivit 
akten av att komponera som en familjär typ av mening. En meningsfull aktivitet som hon 
medvetet väljer att återkomma till. Men hennes beskrivningar tyder även på att en annan mer 
specifik och omedelbar mening där objektet hon är riktat mot i det här fallet i formen av en 
melodi bär på sin egen betydelse.  
 
Denna betydelse är något annat än den musikaliska fysiologin och strukturen av en vers, 
refräng och brygga. Dessa två meningsdimensioner går att relatera till det primära uttrycket 
där Merleau-Ponty beskriver att konstnären försöker ”förlösa vad objektet vill säga”. 
 
En annan fenomenologisk teori som jag nämnde i kapitel II är att människan uppfattar sin 
omgivning med dess existerande objekt som inbjudande till att interagera med de.  
 
De erbjuder olika möjligheter till meningsfulla aktiviteter. Sakerna i det här fallet ”melodin” 
har inte bara objektiva egenskaper som längd, tempo, tonart utan melodin upplevs även som 
spelbar på ett speciellt och specifikt sätt. (Merleau-Ponty 2002) 
 
 
Kroppen. Var har jag i mina kompositioner parerat för tidigare skador? 
 
B upplever att hon inte är tillräckligt medveten om sin kropp under kompositionsprocessen. 
Mycket av det hon skriver är en ”skrivbordsprodukt”.  Hon skriver och nynnar melodierna 
och arrangemangen i huvudet. Men det visar sig senare att när hon sedan ska ställa sig upp 
och sjunga kompositionerna fullt ut så går de inte alltid att sjunga.  
 
Hon har då inte tänkt på hur vokalerna eller placeringarna kommer kännas i kroppen och hur 
de kommer låta i verkligheten. 
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Hon beskriver att sången är väldigt förknippad med kroppen. En gång när hon hade varit hos 
en sångpedagog så kunde hon se att B hade varit med om vissa skador eftersom hon rörde sin 
tunga på ett speciellt sätt vid en viss vokal. Det fick henne att tänka: ”Var har jag i mina 
kompositioner parerat för tidigare skador och var har jag kämpat mig förbi och igenom? 
 
Kommentar/Tolkning 
Det B beskriver här betonar vikten av att kroppen också måste ”förstå” den musikaliska 
rörelsen inte bara intellektet. För att B ska kunna sjunga en text och melodi måste en viss 
sammandragning av hennes struphuvud vara möjlig. Det kräver ett specifikt utsläpp av 
visslande luft mellan hennes tunga och tänder, läpparna måste kunna forma de nödvändiga 
vokalerna och konsonanterna.  
 
Det räcker inte att förstå en komposition i tanken för att kunna framföra den. Kroppen måste 
också förstå den och utföra den fysiologiska rörelsen först då blir framförandet möjligt. 
 

En rörelse är inlärd när kroppen har förstått den, när den med andra ord har införlivat 
den i sin värld. 

                                                                            (Merleau-Ponty 1997, s 101) 
 
Kanske är det så att det finns en svårighet att förstå kroppens betydelse i människans livsvärld 
förens man erfar specifika skador eller sjukdomar? Genom de vanor som människan har 
utvecklat har kroppens fysiologi automatiserats så mycket att den inte längre tänker på att det 
är genom kroppen som singer-songwritern i första hand sjunger, spelar och lyssnar.  
 
Låtskrivaren kan inte separera sig själv från sin kropp eftersom hon/han erfar livet och 
musiken genom den och därmed behöver också kompositionerna berättas genom kroppen för 
att lyssnaren till fullo ska kunna förstå den. Även om vi lyssnar på en gammal inspelning så 
har artisten någon gång gjort originalinspelningen med och genom sin fysiska kropp. 
 
 
Instrumentet. När instrumentet känns ”för härligt.” 
 
B använder i första hand inte instrumentet när hon komponerar men när hon väl gör det så 
upplever hon att det påverkar kompositionens utformning. Det är flera faktorer som avgör 
utfallet både vilket instrument det är och sedan hennes begåvning på det. Tidigare var det så 
att de låtar hon skrev på gitarr ofta blev enklare än de hon skrev på pianot. Detta berodde på 
att hon behärskade pianot bättre och där var det också lättare att hoppa mellan olika ackord 
och tonarter. Men nu när hon blivit bättre på gitarr så fungerar inte det förenklingstricket 
längre. 
 
Hon beskriver en nackdel med att komponera utifrån ett instrument och det är att det ibland 
kan kännas lite för härligt. Man kan lätt tro att man skrivit en bra låt bara för att det varit så 
härligt att sitta och spela på det. Men egentligen kanske kompositionen i sig själv är ganska 
död. 
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Kommentar/Tolkning 
När det gäller beskrivningen av instrumentets ”härlighet” tror jag även att det finns en 
koppling till att låta sig förföras av sin egen ”musikaliska genialitet”. 
 
Om man börjar tänka att man är ett musikaliskt geni eller extra begåvad på något finns det en 
risk att detta kan ”hindra” en möjlig kompositionsprocess. Man är då bara mottaglig för sig 
själv och inte längre lika lyhörd för andra ingångar och undermedvetna processer.  
 
Låtskrivaren tappar sin fokus, kreativa känslighet och går istället upp i en ensidig och 
enformig känsla av att endast vara uppfylld av sig själv och sin så kallade ”talang”. 
 
 
VAD (Noematas) 
 
Eftersom B upplever att melodin har en inneboende mening så söker hon ofta efter 
textinnehållet, temat och kontext utifrån melodin. Ibland kan det ta väldigt lång tid att hitta 
texten men när hon väl gjort det så går det ofta ganska snabbt.  
 
 
Det självupplevda. 
 
B beskriver att hon utgick mer ifrån det självupplevda skrivandet under tonåren. Nu har hon 
också rätten att tolka sin omvärld och låtarna måste inte vara grundade i egna erfarenheter och 
upplevelser. Men däremot så är det nödvändigt att blanda in sitt eget perspektiv. Hon upplever 
också att det kan vara mera spännande att tolka andra människors händelser; ”Jag upplever 
det också som väldigt inspirerande att göra sig själv mer vaken för det. Vaken för vad kan bli 
en låt? Vad av allt jag läser, ser och hör kan bli en låt? Jag måste inte gå igenom en 
skilsmässa för att de ska komma något vettigt ifrån mig” 
 
 
Det undermedvetna. 
 
B upplever att kompositionsprocessen bli bättre när man låter det undermedvetna få arbeta så 
mycket som möjligt. Det medvetna är det som dömer, är kritisk och negativt och det kommer 
inte föra en framåt. Man kan därför försöka börja utifrån det undermedvetna och sedan 
kommer ju det medvetna in förr eller senare i alla fall. 
 
 
Mening. 
 
För B så är kompositionsprocessen djupt förknippat med livsmening. En mening som går 
utöver lättnaden av att ha åstadkommit en färdig komposition. Hon märker att när hon inte 
skrivit eller spelat på länge så mår hon dåligt. Hon måste medvetet avväga och prioritera vilka 
uppdrag hon ska tacka ja till för att kunna ge sig själv utrymme till att spela och komponera.  
Det är en aktivitet som hon inte kan leva utan. Men det kan gå i perioder hur stort behovet är. 
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Autenticitet och transformation. 
 
B upplever inte att texten måste vara sann på det sättet att det verkligen har hänt men däremot 
måste det upplevas som sant och trovärdigt. Det måste finnas en rytm i språket som korrelerar 
på rätt sätt med rytmen i melodin. ”Det textmässiga berättandet och det melodiska 
berättandet måste falla samman”. 
 
För B är det tydligt att kompositionen bör innehålla en transformation. Den består av en 
blandning av förutsägbarhet och förvåning. ”Det känns hemma och samtidigt nytt.” Hon 
beskriver att de låtar där transformationen ibland blir som mest lyckad är inte alltid de låtar 
man tror ska vara det. Ibland har man kanske blivit tillsagd av en A&R att skriva en hitlåt och 
ett annat exempel är vad hon själv upplever som en av hennes bästa låtar vilket var en 
reklamlåt. Hon hade vid det tillfället fått väldigt tydliga och artificiella riktlinjer att följa till 
exempel gällande längd, tema och så vidare. Men på grund av att allt var så uppstyrt så blev 
resultatet väldigt lyckat. B skrev en av sina bästa kompositioner någonsin och låten blev ändå 
väldigt innerlig. 
 
Kommentar/Tolkning 
När B beskriver det textmässiga och det melodiska berättandets nödvändiga korrelation får 
det mig att reflektera kring om det inte existerar en musikalisk autenticitet?  Den gäller i så 
fall i samma utsträckning som man brukar tala om en texts trovärdighet eller autenticitet. När 
en text och melodi kompletterar varandra så känns det ofta naturligt och avslappnande att 
lyssna på den. Man uppslukas av låtens skönhet och upplever förhoppningsvis en 
känslomässig äkthet. Men däremot när en text och melodi inte korrelerar eller känns 
kompletterande så känner man det ganska snabbt både som lyssnare och låtskrivare och vi 
avfärdar ofta låten som ”fånig”, ”oäkta” och ”ogrundad”. 
 
 
Sammanfattning. 
 
B arbetar ofta med melodin som sin grundstomme. Hon beskriver det som ett lyssnande 
gentemot melodins inneboende berättelse, facit, den vill någonstans och den bär på en 
självständig mening/kontext som hon försöker att hitta. Hennes förhållande till 
textkomposition har varit mer problematiskt och det har varit svårare att hitta ett flöde där 
men det är något hon arbetat på. I vissa stunder är kompositionsprocessen ett kämpande som 
kan ta år att lösa och vid andra stunder kan hon komponera i realtid. 
 
B beskriver komponerandet väldigt mycket utifrån en korsordsekvation som matematiskt 
behöver lösas. Här har vi ett praktiskt och logiskt förhållningssätt samtidigt som hon verkar 
komponera väldigt mycket utifrån det undermedvetna och intuition speciellt i början av 
kompositionsprocessen. Det är två motpoler som är involverade och korrelerar med varandra. 
Hon upplever att det ofta blir bäst när det undermedvetna får stå i fokus. 
 
Hon utgår sällan från instrumentet utan skriver ofta arrangemangen och melodierna i huvudet 
innan hon spelar de på ett instrument. Men när hon väl gör det så upplever hon att 
instrumentet har en betydelse i kompositionens utformning. 
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B är inte medveten om sin kropp under själva kompositionsprocessen men däremot märker 
hon att när hon sedan ska sjunga de i ”verkligheten” så har de inte riktigt landat i hennes 
kropp och fraseringar. Detta beror främst på att de fram tills nu varit en skrivbordsprodukt. 
Hon upplever att det finns en kroppslig relation till instrumentet, det ”vibrerar” i hennes kropp 
när hon spelar på det. 
 
B anser inte att det hon sjunger om måste vara sant i form av att det hänt på riktigt men 
kompositionen måste upplevas som sann och trovärdig. Det bör finnas en musikalisk 
autenticitet i form utav att det textmässiga berättandet måste falla samman med det melodiska 
berättandet. Transformationen är en blandning av förutsägbarhet och förvåning. 
 
 
IV.3  Deltagare C. Låtskrivaren som en ’hantverkare’. 
 
Deltagare C 
Genre; Pop 
Textspråk; Svenska 
Instrument; Gitarr och piano 
Ålder; 59 
Antal albumproduktioner; 16 
Antal livealbum; 2 
Antal samlingsalbum; 5 
Singlar; 44 
 
Deltagare C är en svensk sångare och låtskrivare. Hans första album mottogs väl av pressen 
men sålde ingenting och likaså mötte de tre andra uppföljarna samma öde. Men vid det här 
laget hade han börjat skapa sig ett rykte som liveartist. Det var till slut på 1980-talet som hans 
genombrottsalbum kom och det sålde snabbt guld.  
 
Han är känd för sitt personliga tilltal och uppriktiga texter. Han har hyllats för sina bejublade 
turnéer och liveframträdanden och vunnit ett antal priser och utmärkelser. Han gjorde sin sista 
offentliga konsert i 2014 men har uppgett att han kommer fortsätta med musiken. 
 
Intentionella akter; att arbeta, att slita, att bli berörd, att minnas, att hitta, att vara, att känna, 
att jobba, att snickra. 
 
 
Text och musikprocesser. Låtskrivaren som en ’hantverkare’. 
 
C har en grå låda där han samlar alla sina textidéer. Det kan vara allt ifrån en helt 
färdigskriven text, ett ord eller meningslösa meningar och ibland en strof från en film som han 
fastnat för. Sedan renskriver han de vid ett senare tillfälle och sätter in de i en pärm och 
stryker över de ord eller meningar som han redan använt i en komposition. När han får en 
musikalisk idé så spelar han in den på en diktafon eller på sin mobiltelefon. På så vis kan han 
höra hur ackorden låter och även hur de olika fraseringarna ska sjungas på varje specifik vers. 
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Han beskriver ett ganska jämställt förhållande till text och musik och komponerar relativt 
snabbt. Texten och musiken ”gifter sig” med varandra ganska tidigt i processen och han 
upplever att texten och ordens versmått redan har en inneboende och naturlig rytmik som han 
då hakar på och som leder melodin framåt. Kompositionen ska helst vara klar inom några 
timmar när han fortfarande är kvar i det mentala landskapsrummet som är ett öppet och 
associerande sinnestillstånd. 
 
 
Det skapande ögonblicket. 
 
C tror inte riktigt på begreppet ’inspiration’ som något ”heligt” eller ”magiskt” som plötsligt 
kommer över den väntande låtskrivaren eller konstnären. Han beskriver det snarare som ett 
tidskrävande snickeri.  Man behöver ”jobba sig in i inspirationen” eller ”associations-
banorna”.  Låtskrivandet är ett hantverk och som vilket yrke som helst måste man arbeta hårt 
för att kunna bli bra på det. Han beskriver känslan som uppstår efter att en komposition är 
färdigskriven som euforisk.  
 
C upplever inte att kompositionsflödet går igenom honom utan snarare att det kommer inifrån 
honom själv. 
 
Kommentar/Tolkning 
Det finns nog hos många människor en felaktig bild utav den komplexa och svåra låtskrivaren 
som sitter på sängkanten med en whiskyflaska i kvällsmörkret och där nya text och 
musikidéer bara ”flödar” över en. Men i verkligheten handlar det ofta mer om ett konstant 
finslipande, hamrande, snickrande, kämpande och tragglande som ibland visserligen kan 
flyta på men för det mesta är det ett högst krävande och hårt arbete.  
 
Kanske är det också just det som föder tillfredställelsen? Det hårda arbetet som både utmattar 
låtskrivaren känslomässigt, fysiskt och mentalt laddar också i samma ögonblick låtskrivaren 
med en förnyad styrka, tillfredställelse och energi. Eftersom jag har gjort detta musikaliska 
”snickeri”, denna nya ”skapelse” och komposition.  
 
 
Kreativa metoder. 
 
För C är komponerandet väldigt mycket ett projektarbete som sker periodvis inför en 
albumproduktion eller när han skriver låtar till andra artister. En viktig komponent är att 
avsätta tid för skrivandet. Under den tid som hans barn var små så skrev han ibland på kvällar 
och nätter när det var lugnt och stilla men för det mesta åkte han iväg till ett bokat hotellrum 
eller en tom källare. 
 
Total avskildhet är alltså viktigt och att bestämma regelbundna tider för skrivandet. En annan 
viktig aspekt för C är att rummet man komponerar i är tråkigt. Det ska helst inte finnas några 
tv-kanaler, böcker, skivor eller vacker utsikt. Ingen yttre stimulans som kan distrahera. 
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Ibland kan även kompositionsidéer födas under andra avslappnande ögonblick som till 
exempel i duschen eller under en promenad. Att exponera sig själv för luft och solljus under 
själva processen kan också vara en bra idé. 
 
Att modulera en komposition är också ett medel för att bryta upp sina musikaliska mönster 
och göra de intressantare. Annars faller man ofta tillbaka till samma återkommande 
ackordföljder. 
 
 
Begränsningens befrielse. 
 
C berättar hur begränsningen kan fungera som en befrielse; ”Låtskrivandet är sig själv en 
begränsning”. Eftersom han ofta använder sig av rim så får han redan där en ”bestämd 
korsett” som han måste anpassa sig efter och omkring. Orden och stavelsernas begränsade 
möjligheter tvingar honom att tänka i en ny riktning som han kanske inte annars skulle ha 
upptäckt. 
 
Kommentar/Tolkning 
När jag reflekterar kring begränsningens möjligheter och dess förmåga att kunna ”befria” en 
komposition så landar jag mer och mer i att begränsning nog är en nödvändighet under 
kompositionsprocessen. Begränsningens kan fungera som ett ramverk för kompositionen där 
den kan få ”mogna”, ”dansa” och röra sig fritt inom. Detta betyder inte att kompositionen blir 
stel eller tråkig utan de kan tvärtom ha en förlösande effekt och inom detta musikaliska 
ramverk kan den få sväva, flyga, stå stilla, leva vara rebellisk och fantasifull. 
 
På ett sätt kan vi jämföra en komposition med en individ om vi undersöker den närmare så 
kan vi se spåret av mångtydiga val, värderingar och betydelser och vi får en inblick i 
låtskrivarens livsvärld vilket inkluderar upplevelser och erfarenheter, medvetna som 
undermedvetna.  
 
En komposition visar avtryck av både en struktur och frihet på samma gång. Där båda verkar 
vara nödvändiga och beroende utav varandra för att kunna nå sin fulla potential.  
 

En roman, en dikt, en tavla eller ett musikstycke är individer, det vill säga väsenden där    
man kan skilja mellan uttrycket och det uttryckta, vars mening bara är tillgänglig genom 
direkt kontakt […]                     

                                                                               (Merleau-Ponty 1997, s 117) 
 
Kroppen. 
 
C upplever ingen kroppslig medvetenhet under kompositionsprocessen men han tror att hans 
kroppsliga erfarenheter har en betydelse för kompositionerna. När han komponerar framförallt 
texter så beskriver han att han befinner sig i en slags omslutande bubbla. I bubblan finns alla 
erfarenheter och känslor och när han skriver en låt som till exempel handlar om en sexuell 
erfarenhet eller ett sjukdomstillstånd behöver man ”kunna minnas eller hitta tillbaka till 
känslan” man är ute efter och kunna ”vara inne i den” igen. I de känslorna så ingår även de 
kroppsliga upplevelserna. 
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Kroppens utvägar; När ett fysiskt ”handikapp” blir en individuell musikalisk 
”röst”. 
 
C är vänsterhänt och spelar på en högersträngad gitarr. Detta betyder att strängarna sitter i 
omvänd ordning från vad som annars är brukligt. Det vill säga de tunnaste strängarna sitter 
högst upp och bassträngarna längst ner.  
 
Detta var den enklaste lösningen för att slippa stränga om gitarren. Det var så han började 
spela gitarr och har sedan fortsatt att spela på detta sätt utav gammal vana. C beskriver att han 
i början upplevde det som ett ”fysiskt handikapp” att vara vänsterhänt eftersom de flesta 
gitarrer är anpassade för högerhänta. Det blir svårare att ta ackord och att spela med 
plockteknik.  
 
Kommentar/Tolkning 
En vänsterhänt person som vill spela ett öppet ackord på alla strängarna från den tjockaste till 
den tunnaste drar oftast uppifrån och ner medan en vänsterhänt som vill göra samma sak på en 
högersträngad gitarr måste dra nerifrån och upp.  
 
Denna rörelse kräver ett lite större fysiskt motstånd (en motrörelse till tyngdkraften) och gör 
att klangen blir lite ”släpigare”. Det är hundratals faktorer som spelar in i hur en klang eller ett 
instrument låter och varje liten ändring av handens sätt att dra eller spela ackorden kommer 
påverka hela kompositionens akustik och slutliga uttryck. Denna aspekt har gett C en alldeles 
egen, unik musikalisk prägel och ett specifikt sound i hans kompositionsuttryck. 
 

Kroppen överraskar sig själv utifrån när den utövar en kunskapande funktion, den 
försöker röra vid sig själv när den berör, den gör ansatser till ”ett slags reflektion”. 

 
                                                                  (Merleau-Ponty 1997, s 45) 

 
Detta är ett bra exempel på kroppens förmåga att vilja hitta de enklaste, mest praktiska och 
mest inbjudande lösningarna för att kunna fullfölja en intention. Den musikaliska kroppen ser 
inte längre hindret eller det ”fysiska handikappet” utan istället tar den de objekt som finns 
tillgängliga runt omkring sig och gör de till en naturlig och viktig del av sin livsvärld.  
 
Kroppens rörelser och fysiologi kommer påverka uttrycket och lämna ett personligt avtryck i 
låtskrivarens musikaliska stil. Jag hör inte bara en röst, text och ett musikarrangemang när jag 
lyssnar på inspelningar och går på konserter . Jag ”hör” och upplever också musiken genom 
singer-songwriterns kropp/kroppsliga uttryck som är djupt integrerad och sammanbunden 
med musiken i en fulländad helhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 



Instrumentets betydelse. 
 
C anser att instrumentet har en stor betydelse för kompositionerna och deras utformning. 
Kompositionens karaktär påverkas väsentligt av vilket instrument som används vid 
komponerandet. Instrumentets material, storlek och ”klangkropp” kommer påverka hur 
singer-songwritern rör fingrarna, sjunger tonerna, uttalar orden och hur låten skrivs.  
 
Han beskriver det så här; ”Det är som att varje instrument bjuder in till att skriva en ny typ av 
låt som du inte har gjort förut. Det gäller även vilka stämningar man använder sig utav på 
gitarren.” 
 
Han upplever att det finns en kroppslig relation till instrumentet i form utav det musikaliska 
kroppsminnet. Fingrarna vill ofta hamna på samma ställen och ackordföljder. Många 
kompositioner skulle C kunna ”spela i sömnen” eftersom hans kropp minns de och instinktivt 
kan utföra deras musikaliska rörelser. 
 
 
VAD (Noematas) 
 
C skriver nästan alltid utifrån det liv han själv lever vilket är det som han bäst kan förstå sig 
på. Det kan vara något han ”varit med om, drömt eller känt”. I början av hans karriär så skrev 
han texter som skulle vara ”smarta” för att få beröm och en klapp på huvudet. Men idag så 
betyder de texterna ingenting för honom eftersom de inte berör honom. För att en text ska 
kunna beröra andra och vara intressant så måste den även beröra honom själv. När det stora 
genombrottet kom med fjärde albumet så hade han släppt alla tankar om att försöka skriva 
smart och fiffigt.  
 
Efter fyra floppade album så hade han inte längre något att förlora. Han struntade i 
konsekvenserna och vad kritikerna eventuellt skulle säga. Nu ville han istället skriva precis 
som det var utifrån det liv han faktiskt levde. 
 
 
Mening. 
 
För C så är låtskrivandet en aktivitet som berikar hans liv med en specifik mening och syfte.  
Det är även en viktig del utav hans identitet. Det är en mening som går utöver en färdig 
albumproduktion eller en färdig låt. Det är en meningsfull aktivitet som han kommer fortsätta 
med även när han inte längre kommer släppa några fler album.  
 
Under 2015 så skrev han inga nya kompositioner överhuvudtaget och det fyllde honom med 
en stor rastlösthet och tomhet. Detta pekar mot att låtskrivandet har en egen specifik mening 
hos C som skiljer sig från den meningsfullhet som en familj, intressant bok, eller spännande 
film kan ge. Han beskriver också komponerandets tillfredställelse som en familjär typ av 
mening. Detta gäller också när han komponerar till andra artister men då handlar det lite mer 
om en intellektuell tillfredställelse som påminner om korsordslösning; ”Men även att lösa 
korsord kan vara en jävla tillfredställelse!” 
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Autenticitet och transformation. 
 
C anser inte att det spelar någon roll om texten i en komposition är sann eller autentiskt för 
honom är det helt irrelevant. Han menar att det är något annat som avgör om man blir berörd 
av den eller inte. Det finns till exempel flera låtar som han fastnat för och tårarna börjar 
kanske rinna men de kan ha varit skrivna i ett helt annat syfte som till exempel att få en hit 
1959.  
 
Han upplever att kompositionsprocessen involverar en transformation av något slag men den 
sker ofta intuitivt och undermedvetet när han befinner sig i de öppna associationsbanorna. Då 
kan ofta något nytt och oväntat som han inte hade tänkt sig från början visa sig för honom.  
 
Transformationen innehåller något igenkännande och något nytt som överraskar. 
 
 
Sammanfattning. 
 
För C så är komponerandet först och sist ett hårt arbete som kräver att man hela tiden jobbar 
på att utveckla sitt ”hantverk”. Det är därför väsentligt att man avsätter tid för komponerandet. 
Att man skapar eller väljer en miljö, ett rum som kan fungera som en tråkig kuliss och 
bakgrund under processen och i sin tråkighet kan den hjälpa singer-songwritern att fokusera 
på det viktiga; komponerandet. 
 
C tror inte på inspiration som något som plötsligt drabbar låtskrivaren utan menar att man 
snarare måste jobba sig in i den och så småningom smörjs även associationsbanorna upp. Man 
blir då mer öppen och mottaglig för de flödande idéerna när de träder fram. 
 
Att använda sig av begränsningens möjligheter är också en viktig aspekt i låtskrivandet.  
Begränsningen kan i sig själv förlösa, trigga, inspirera, utmana och tvinga låtskrivaren att 
tänka i nya banor.  
 
Han upplever ingen kroppslig medvetenhet under kompositionsprocessen men tror att det 
finns musikaliska kroppsminnen som man ofta kommer tillbaka till. Den levda kroppen och 
de kroppsliga erfarenheterna har också en betydelse för kompositionerna eftersom de ingår i 
känslan och minnets innehåll som låtskrivaren ofta använder sig av. 
 
För C så har instrumentet en stor och avgörande betydelse för kompositionerna. Det styr 
fraseringarna, spelsättet och textens och musikens utformning. Instrumentet är inte bara ett 
verktyg och hjälpmedel under processen utan det inbjuder också låtskrivaren till att spela, 
sjunga och skriva kompositionen på ett speciellt sätt.  
 
Textmaterialet hämtar han från sitt eget liv och det är en förutsättning för att han ska kunna 
skriva om det och för att kunna bli berörd av det han skriver.  
 
Han anser inte att texterna måste vara sanna eller autentiska samtidigt som han inte blir berörd 
av de om de inte är hämtade från hans eget liv.  Detta innebär att han strävar efter en 
”livsautenticitet” i kompositionerna. 
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Texterna och erfarenheterna måste landa och vara inspirerade utifrån hans egen livsvärld.  
Där inkluderar han drömmar och fantasier till det självupplevda lika mycket som ”verkliga” 
händelser. 
 
Kompositionsprocessen innehåller en transformation men den sker ofta intuitivt och 
undermedvetet när han befinner sig i de öppna associationsbanorna. Det är ett tillstånd där nya 
oväntade idéer och lösningar ofta träder fram och ger kompositionen nya möjligheter. 
Transformationen innehåller något igenkännande och något nytt som överraskar. 
 
 
IV.4 Likheter och olikheter 
 
Likheter.’Komponerandet; en nödvändighet i existensen’.  
 
Det är tydligt att kompositionsprocessen innehåller något mer för alla studiens deltagare än 
den allmänna tillfredställelsen utav att ha färdigställt ett nytt album eller komposition. Det är 
en upprepande och pågående process som ständigt verkar vara närvarande i deltagarnas 
medvetande. Under alla dygnets timmar så verkar de undermedvetet och medvetet söka efter 
mötet mellan låtskrivaresubjektet och det möjliga uttrycksobjektet som kan vara allt ifrån en 
idé, en tanke, en känsla, ett minne, en fantasi, ett ord, en text och en melodi. Detta ”möte” kan 
ske varsomhelst allt ifrån i duschen, under promenaden, under filmen, i sömnen och i 
drömmen. 
 
Alla deltagare beskriver en stor tomhet och känsla av meningslöshet de stunder eller perioder 
när de inte komponerar. Komponerandet fungerar även som ett terapeutiskt verktyg för att 
hjälpa de att förstår vad de tänker och känner.  
 
       Vi utför inte våra rörelser i ett rum som är ’tomt’ och utan samband med dem,  
       utan som tvärtom står i ett mycket bestämt samband med dem. 
 
                                                                                  (Merleau-Ponty 1997, s 100) 
 
Akten verkar djupt förankrad i deras identitet och involverar hela deras existens. Det är inte 
bara en lustfylld aktivitet som ger en intellektuell stimulans utan det är även en företeelse som 
de lever, frodas och utvecklas igenom. 
 
Kompositionsprocessen har alltså en egen specifik och familjär mening som skiljer sig från 
andra meningsfulla aktiviteter som till exempel den en familj, bok, film eller promenad kan 
ge. 
 
 
Begränsningarnas möjligheter. 
 
Alla deltagarna har beskrivit att begränsningar är ett viktigt verktyg under 
kompositionsprocessen. Att spela på ett instrument man inte är lika van vid eller behärskar 
lika bra kan ofta hjälpa låtskrivaren att bryta upp gamla musikaliska mönster.  
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Andra begränsningar kan vara att använda sig utav rim eller att arbeta med bestämda 
”artificiella” parametrar. Deltagarna beskriver även att de ofta hamnar tillbaka till samma 
ackordföljder. Det är som att kroppsminnet ”vill tillbaka dit” där den känner sig som mest 
hemma. 
 
 
Vikten av tråkighet. 
 
Deltagare A och C har betonat vikten av tråkighet under kompositionsprocessen. Att ha 
tråkigt eller att komponera i en tråkig omgivning är av yttersta vikt för att kunna fokusera på 
skrivandet. Yttre stimulans som mobil, böcker, skivor, tv, vacker utsikt kan fungera som ett 
”hot” mot kreativiteten. 
 
Båda två beskriver också att de byggt upp en text och musik ”bank” under åren. 
 
 
Kroppen. 
 
Alla tre deltagarna upplever att kroppens tidigare erfarenheter har en betydelse för 
kompositionerna. Detta kan visa sig genom tidigare erfarna fysiska ”skador” som kommer 
påverka uttrycket. Det kan också ske när låtskrivaren försöker minnas eller vara inne i en 
specifik känsla som involverar kroppsliga upplevelser till exempel en sexuell erfarenhet eller 
ett upplevt sjukdomstillstånd. 
 
När det undermedvetna får arbeta. 
 
En annan sak som alla deltagarna har beskrivit är att det ibland kan uppstå oväntade 
kompositioner som man inte hade räknat med från början. Detta sker ofta i ett större 
undermedvetet tillstånd. Man kanske vågar avvika från ursprungsplanen eller så tänker 
låtskrivaren att ”nu är jag klar med den här kompositionen” och så sitter man bara och jammar 
lite så uppstår något helt annat som visar sig vara mer intressant än den ursprungliga idén. 
 
 
Autenticitet. 
 
Alla deltagare har beskrivit att texterna inte behöver vara självupplevda eller ”sanna ”på det 
sättet att det verkligen har hänt men alla tre hävdar ändå att det måste finnas en autenticitet i 
upplevelsen och känslan av kompositionen. Deltagare A) ”Jagformen” behöver kunna landa i 
en autenticitet som klingar med låtskrivarens ”sanna” personlighet. Deltagare B) 
Kompositionerna behöver upplevas som sanna och det behöver finnas en musikalisk 
autenticitet. Det vill säga det textmässiga berättandet måste falla samman med det melodiska 
berättandet. Deltagare C) Kompositionerna behöver innehålla en ”livsautenticitet” som 
stämmer överrens med låtskrivarens ”riktiga” liv. Det behöver inte vara 
”dagboksanteckningar” men textmaterialet måste beröra låtskrivarens verkliga liv och 
känslor. 
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Transformationen. 
 
Det sista som alla deltagarna har gemensamt är att kompositionerna bör innehålla en 
transformation av något slag. Deltagare A; Något ”nostalgiskt” och ”något nytt”. Deltagare B; 
En blandning utav ”förutsägbarhet” och ”förvåning”. Deltagare C; Något ”igenkännande” och 
”något nytt som överraskar”. 
 
Kompositionens ”transformation” verkar innehålla två kontrasterande delar; den ena är en 
familjär del där låtskrivaren kan känna igen sig och relatera till kompositionen på något sätt. 
Den andra delen kommer med en ny insikt, förståelse, mening, reflektion och tanke. 
 

Faktum är att vi har en förmåga att förstå mer än det vi spontant har tänkt. Man kan bara 
tala till oss på ett språk som vi redan förstår, varje ord i en svår text framkallar tankar i 
oss som tidigare tillhörde oss, men dessa betydelser knyts samman till en ny tanke som 
bearbetar dem alla, vi förs mitt in i boken, vi möter källan. 

                                                                          
                                                                                (Merleau-Ponty 1997, ss 152-153) 
 
Olikheter. 
 
De största olikheterna mellan deltagarna gällde framförallt de varierande förhållandena till 
text- och musikprocesserna. Deltagare B börjar nästan alltid med melodin och via den söker 
hon efter kontext och inneboende textmening och hon har kämpat mycket med textarbetet. 
Melodierna kommer ofta till henne vid sänggående. Deltagare A börjar istället med texten och 
lägger en stor och medveten tankeverksamhet på de medans melodierna föds i en mer 
känslomässig och intuitiv process. Hon skriver nästan alltid dagtid. Deltagare C beskriver ett 
mer jämställd förhållande till text och musik där de gifter sig med varandra relativt snabbt ofta 
i realtid. Han skriver också på ett strukturerat och avsatt tidsschema.  
 
Deltagare B beskriver vikten av att jobba i en ocensurerad stämning medan deltagare A 
beskriver att hon gör en massa strykningar. Där har vi alltså totala motsatser.  
 
Synen på ”det medvetna” komponerandet skiljer sig också. Deltagare B beskriver det 
medvetna som mer ”kritiskt” och ”dömande” medan deltagare A och C beskriver ’det 
medvetna’ på ett mer neutralt och positivt sätt.  
 
Deltagare A skriver medvetna texter som till exempel ska vara ”könlösa” och ”klasslösa”. 
Deltagare C har medvetet valt att skriva ”livsautentiskt”. 
 
 
Kroppen. 
 
Deltagare B och C upplever ingen kroppslig medvetenhet under kompositionsprocessen 
medan deltagare A har en stark kroppslig medvetenhet hon är inte bara medveten om 
kroppens reaktioner utan hon söker de också medvetet i formen av ”att få gråta” eller ”känna 
en ilska”.  
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Hos henne fungerar kroppen som en ”kompass” i skrivandet som hjälper henne att veta om 
hon ha ”hittat hem” i en komposition.  
 
Deltagare B och C upplever att det finns en kropplig relation till instrumentet. Deltagare B 
upplever att det ”vibrerar” i kroppen och deltagare C att fingrarna ”ofta vill hamna på samma 
ställe”. Det finns även ett musikaliskt ”kroppsminne”, kroppen ”kommer ihåg” den 
musikaliska rörelsen. 
 
 
Instrumentet. 
 
Deltagare A och B beskriver en neutral relation till instrumentet. Deltagare A är mer 
intresserad av ljudet i sig och deltagare B skriver för det mesta arrangemangen ”i huvudet” 
innan hon spelar de på ett instrument. Medan deltagare C värderar instrumentets betydelse 
mycket högre och menar att det är helt avgörande för kompositionen utformning.  
 
 
KAPITEL V: DISKUSSION 
 
V.1 Egen reflektion  
 
Några av de reflektioner som väckts under studiens gång är hur komplext och mångtydigt 
deltagarna har beskrivit kompositionsprocessen. Innan den utförda studien var gjord så hade 
jag hade en bild av att processen skulle involvera en större upplevelsedimension. Men i själv 
verket så har beskrivningarna istället betonat det hårda arbetet och hantverket bakom varje 
komposition.  
 
Det verkar vara väldigt många olika aspekter involverade samtidigt; det medvetna, det 
omedvetna, det existentiella, det estetiska, det emotionella, det verkliga, det föreställda, det 
kroppsliga och det intellektuella där varje del är ett eget och möjligt forskningsområde. 
 
Deltagarnas syn på autenticitet och vikten av att framföra en sanning har också varit betydligt 
mer irrelevant än vad jag hade trott från början.  
 
Att kompositionerna involverar någon form av autenticitet är tydligt men begreppet behöver 
breddas och ”autenticitetsgesten” verkar kunna ta mångfacetterade former. Det kan handla om 
en känslas autenticitet, texternas ”jagform” och kanske är autenticitetsdelen en viktigare 
dimension när det gäller artistens image och ”live” personlighet.  
 
En möjlig fenomenologisk fältstudie skulle kunna vara hur singer-songwritern upplever just 
liveframträdandet där det är möjligt att upplevelsedimensionen får en större roll samt även 
autenticitetsgesten. Jag skulle till sist också vilja se att singer-songwritern får en större roll 
inom musikvetenskapen där jag själv kommer ifrån. Framförallt inom de musikteoretiska 
analyserna där de under mina studiers gång lyst med sin frånvaro. En möjlig musikanalys 
skulle kunna vara utav en Nick Drake, Joni Mitchell eller Tim Buckley komposition.  
Det skulle kunna fördjupa undervisningen och bredda den musikteoretiska analysen. 
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V.2 Ett existentiellt och emotionellt fält 
 
Den ursprungliga frågan som jag från början ville undersöka i den här studien var; Vilken 
”väg” som singer-songwritern upplever att ”kompositionsflödet” kommer ifrån?  
 
Det vill säga om det kommer direkt inifrån låtskrivaresubjektet eller om flödet istället går 
igenom singer-songwritern där ursprungskällan upplevs som en mer extern och avskild enhet.  
 
Jag fick under mina intervjuer varierande svar. Deltagare A upplevde att flödet går igenom 
subjektet medan deltagare C upplever att det kommer inifrån snarare än utifrån. Men 
samtidigt beskrev han under en annan del av intervjun kompositionsprocessen med orden 
”gudomlig känsla”.  Han talade då om en låt som skrivits i realtid vilket skulle kunna motsäga 
den första beskrivningen något. Deltagare B var mer osäker och hon kände att det var för svårt 
att beskriva flödets väg överhuvudtaget. 
 
De existentiella och emotionella delarna av musikens processer är ett stort och möjligt 
forskningsfält. I studien framkom meningsaspekten av processen som en avgörande och 
väsentlig del. En mening som de inte kan eller vill undfly ifrån och som de upprepande söker 
sig tillbaka till. Det är en mening de inte kan leva utan.  
 
Merleau-Ponty menar att det finns en ursprunglig ”primordial” värld som utgör grunden för 
en primordial mening. Det innebär att när jag talar med en av mina närmaste vänner så 
innehåller vårt samtal ”hänvisningar” till tidigare erfarenheter och samtal. De är 
sammanlänkade i våra personligheters karaktär. De finns där utan att vi behöver tala om våra 
tidigare samtal som tidigare förvärvade världar och erfarenheter. En andra mening som hör 
till en ursprunglig värld. (Merleau-Ponty 1997, s 90) 
 
För en del människor så är musik inte bara något som sammanför människor med varandra. 
Musiken kan också väcka en längtan efter en anonym eller personlig existens. Någonting som 
är större än människan själv. Detta kan resultera i en uttryckt längtan efter en högre makt, en 
Gud. 
 
Detta skulle även kunna gå att relatera till romantikens begrepp Sehnsucht. Det tyska ordet har 
en större betoning på nostalgi och längtan som saknas i det engelska ordet.  
 
Men ordet är synonymt med; en intensiv/vemodig saknad/längtan. Poeten och kultur kritikern 
Matthew Arnold (1907) beskriver sehnsucht som en längtan omgiven av en immig 
obestämdhet men som också innesluter en mer turbulent och passionerad viljestyrd strävan.  
 
Författaren och akademikern C. S Lewis har också skrivit en del om ämnet (1941) och 
beskriver samma begrepp som doften av en blomma vi ännu inte hittat, ett eko av en ton vi 
ännu inte hört och nyheter från ett land vi ännu inte besökt.  
 
Hur det nu än förhåller sig så verkar musiken beröra den sinnliga erfarenheten och innehålla 
en tydlig emotionell aspekt. Den bär på förmågan att väcka starka känslor som gråt, glädje 
och intensitet men också förundran, stillhet och tystnad. Den verkar inte bara påverka oss utan 
också förändra och utveckla oss; transformera. 
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Den fenomenologiska ansatsen och livsvärldsintervjun kommer med många möjligheter. De 
outforskade ”malmklumparna” i människans egna erfarenheter verkar vara oändliga.  
 
Inom singer-songwritergenren finns fortfarande mycket outforskad mark. Det ögonblick Bob 
Dylans vann nobelpriset i litteratur 2017 skedde också ett viktigt, avgörande kulturskifte.  
 
Singer-songwriterns formskapande position i samhället och kulturen kan inte längre förnekas 
eller ignoreras. De bär på förmågan och möjligheten att utmana, påverka, forma, provocera, 
gripa tag och beröra den enskilda individen världen över. Singer-songwritern har 
undermedvetet och medvetet utmanat de traditionella litterära ”verktygen” i det kulturella 
samhällsklimatet för all tid framöver. Det är omöjligt att vara en kulturintresserad individ och 
inte någon gång ta ställning till detta faktum.  
 
Jag uppmanar dig också till sist att våga beröras och förföras av singer-songwriterns 
omedelbara uttryck. Det har förändrat mig på djupet och jag kommer aldrig någonsin kunna 
gå tillbaka till den person jag var innan jag lyssnade på deras sånger. Eftersom jag nu har 
berikats på en ny mening, en ny dimension, en ny längtan, en ny tanke, en ny känsla och 
erfarenhet. 
      
                                         No one is free, even the birds are chained to the sky. 
                 
                                                                                               Bob Dylan 
V.3 Sammanfattning 
 

1) Vilka upplevelser av kompositionsprocessen beskriver deltagarna? 
 
När det gäller upplevelseaspekten av kompositionsprocessen så har studien visat mig att den 
verkar innehålla betydligt mer struktur, logik och fokus än jag hade trott från början. 
Deltagarnas beskrivningar har också betonat det hårda arbetet och hantverket bakom varje 
komposition. Det är själva aktiviteten ’att komponera’, kämpandet, och ’verbet’ snarare än 
’verket’ som är det centrala. Det är en upprepande och pågående process som ständigt verkar 
vara närvarande i deltagarnas medvetande.  
 
Under alla dygnets timmar så verkar de undermedvetet och medvetet söka efter mötet mellan 
låtskrivaresubjektet och det möjliga uttrycksobjektet som kan vara allt ifrån en idé, en tanke, 
en känsla, ett minne, en fantasi, ett ord, en text och en melodi. Detta ”möte” kan ske 
varsomhelst allt ifrån i duschen, under promenaden, under filmen, i sömnen och i drömmen. 
 
Deltagare A beskriver komponerandet som en möjlighet till en kroppslig ’release’ av 
spänningar, stress, tårar och ilska. Deltagare B beskriver känslan efter att ha blivit klar med en 
komposition man arbetat med länge som en mild kick och lättnadskänsla. Deltagare C 
beskriver samma ögonblick som euforisk. 
 
Alla deltagare har beskrivit varierade förhållanden till text och musikprocesserna. Deltagare B 
börjar nästan alltid med melodin och via den söker hon efter kontext och inneboende text-
mening hon har kämpat mycket mer med texterna. Melodierna kommer ofta till henne vid 
sänggående.  
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Deltagare A börjar istället med texten och lägger en stor och medveten tanke-verksamhet på 
de medans melodierna föds i en mer känslomässig och intuitiv process. Hon skriver nästan 
alltid dagtid. Deltagare C beskriver ett mer jämställd förhållande till text och musik där de 
gifter sig med varandra relativt snabbt ofta i realtid. Han skriver också på ett strukturerat och 
avsatt tidsschema. 
 
En annan sak som alla deltagarna har beskrivit är att det ibland kan uppstå oväntade 
kompositioner som man inte hade räknat med från början. Det sker ofta i ett större 
undermedvetet tillstånd. Man kanske vågar avvika från ursprungsplanen eller så tror 
kompositören att ”nu är jag klar med den här kompositionen” och så sitter man bara och 
jammar lite så uppstår något helt annat som visar sig vara mer intressant än den ursprungliga 
idén. 
 
        2) Vilken kroppslig förankring beskriver deltagarna? 
 
Deltagare B och C upplever ingen kroppslig medvetenhet under kompositionsprocessen 
medan deltagare A inte bara upplever den utan hon söker efter en kroppslig reaktion i formen 
av ”att gråta” eller ”att känna ilska”. Deltagare B märker att hon saknar kroppslig 
medvetenhet när hon ska sjunga kompositionerna för första gången efter att hon skrivit de i 
formen av en ”skrivbordsprodukt”. Hon har då inte tänkt på hur vokalerna eller placeringarna 
kommer låta ”på riktigt” i hennes kropp. 
 
Alla deltagarna tror att tidigare kroppsliga erfarenheter som till exempel sexuella erfarenheter 
eller ett sjukdomstillstånd och fysiska skador (Deltagare B) påverkar kompositionernas 
utformning och själva framförandet. Det finns även ett musikaliskt kroppslig minne där 
kroppen ofta minns den musikaliska rörelsen även om intellektet ”glömt” bort den. Fingrarna 
vill också väldigt ofta hamna tillbaka till samma familjära ackordföljder.  
 
 

3)  Vilka mening beskriver deltagarna? 
Med ’mening’ menar jag vilka delar av kompositionsprocessen som upplevs som meningsfulla för de 
enskilda deltagarna och vad som gör de meningsfulla? Under begreppet mening undersöker jag också 
deltagarnas syn på autenticitet och ”sanning” i relation till textkompositionerna. 

 
I studien framkom meningsaspekten av kompositionsprocessen som en avgörande och 
väsentlig del. En mening som de inte kan eller vill undfly och som de upprepande söker sig 
tillbaka till. Det är en mening de inte kan leva utan. Det är alltså tydligt att kompositions-
processen innehåller något mer för alla studiens deltagare än den allmänna tillfredställelsen 
utav att ha färdigställt ett nytt album eller en ny komposition. Det är en upprepande 
meningsskapande process som ständigt verkar vara närvarande i deltagarnas medvetande. 
 
Alla deltagare beskriver en stor tomhet och känsla av meningslöshet de stunder eller perioder 
när de inte komponerar. Komponerandet fungerar även som ett terapeutiskt verktyg för att 
hjälpa de att förstår vad de tänker och känner.  
 
Akten verkar djupt förankrad i deras identitet och involverar hela deras existens. Det är inte 
bara en lustfylld aktivitet som ger en intellektuell stimulans utan det är även en företeelse som 
de lever, frodas och utvecklas igenom. 
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Kompositionsprocessen har alltså en egen specifik och familjär mening som skiljer sig från 
andra meningsinnehåll som till exempel den en familj, bok, film eller promenad kan ge. 
 
Alla deltagare har beskrivit att texterna inte behöver vara självupplevda eller ”sanna ”på det 
sättet att det verkligen har hänt men alla tre menar ändå att det måste finnas en autenticitet i 
upplevelsen och känslan av kompositionen.  
 
Deltagare A) ”Jagformen” behöver kunna landa i en autenticitet som klingar med 
låtskrivarens ”sanna” personlighet.  Deltagare B) Kompositionerna behöver upplevas som 
sanna och det behöver finnas en musikalisk autenticitet. Det vill säga det textmässiga 
berättandet måste falla samman med det melodiska berättandet. Deltagare C) 
Kompositionerna behöver innehålla en ”livsautenticitet” som stämmer överrens med 
låtskrivarens ”riktiga” liv. Det behöver inte vara ”dagboksanteckningar” men textmaterialet 
måste beröra subjektets verkliga liv och känslor. 
 
Alla deltagarna har beskrivit att kompositionen bör innehålla en transformation av något slag. 
Kompositionens ”transformation” verkar innehålla två kontrasterande delar; den ena är en 
familjär del där låtskrivaren kan känna igen sig och ”relatera till” kompositionen på något sätt. 
Den andra delen kommer med en ny insikt, förståelse, mening, reflektion och tanke. 
 
Deltagare A) Beskriver de kontrasterade delarna som något ”nostalgiskt” och ”något nytt”. 
Deltagare B) En blandning utav ”förutsägbarhet” och ”förvåning” och deltagare C) Något 
”igenkännande” och ”något nytt som överraskar”. 
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