
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
DEL 1 Frågor som rör upplevelse och kreativa metoder.                                                   
 

HUR (Noesis) 
 

1. Kan du beskriva hur du brukar går till väga när du börjar med en helt ny komposition? 
Vad är första steget? 
 

2. Finns det vissa aktiviteter eller mentala/kroppsliga tillstånd som du vet stimulerar din 
kreativitet mer än andra? Vilka? 
 

3. Finns det några skillnader i kompositionsupplevelsen beroende på om den tar sitt 
ursprung ur ett textfragment eller musikfragment? 

 
4. Kan du beskriva upplevelsen av det ögonblick när en ny komposition kommer till dig. 

Vad är det som händer just då i det ögonblicket? (T.ex. vad händer med dig och din 

omgivning?) 

 
5. Kan du försöka beskriva upplevelsen av övergången från det mer sökandet tillståndet 

efter en text/melodi till stunden som kompositionen föds? Hur upplever du det 
ögonblicket?  
 

6. Kan du beskriva ett specifikt tillfälle när du komponerade en ny melodi/text eller 
fragment av en komposition och som lämnande ett starkt intryck på dig? Hur kändes 
det? Vad hände? 

 
7. Hur vet du att du har ”hittat hem” i en ny komposition? Vad är det som avgör detta för 

dig? 
 

8. Känner du dig annorlunda efter att du har gjort en ny komposition? På vilket sätt? 

 
9. Upplever du att kompositionsflödet/kompositionerna kommer ifrån dig eller igenom 

dig eller både och? På vilket sätt isåfall?  
 

(Om en tydligare definition eftersträvas skulle ett flöde som kommer igenom låtskrivaren 
kunna beskrivas som ett lyssnande (av/genom ett annat objekt) medan ett flöde som kommer 
direkt ifrån låtskrivaren mer kan beskrivas mer som ett talande med egot/jaget som 
utgångspunkt/eller som ett lyssnade riktat mot sig själv) 

 
10. Kan du beskriva kompositionsögonblicket i en metafor? 

 



DEL 1b Frågor som rör låtskrivarnas undermedvetna eller medvetna 
val/sökande av tema, objekt.  

VAD (Noema) 
11. Vad riktar du din fokus mot när du komponerar? Är det en eller flera saker? 

 
12. Finns det alltid vissa specifika objekt, tankar, bilder och känslor som inspirerar dig i 

kompositionsprocessen? 
 

13. Finns det vissa objekt, tankar, bilder eller känslor som du ofta återkommer till? Vilka? 

 
14. Tror du valen av objekt/teman är en undermedveten eller medveten process? 

 
15. Hur hittar du isåfall (medvetet eller omedvetet) dessa objekt, tankar, bilder och 

känslor? 

 
16. Vad tror du det är som gör att vissa ackord sekvenser, textrader, ord, tilltalar dig mer än 

andra? 

 
DEL 2 Frågor som rör kroppsmedvetenhet, instrumentet och det 
självupplevda 

17. Känner du dig medveten om din kropp när du komponerar nya låtar? På vilket sätt? 
 

18. Hur upplever du din kropp under kompositionsprocessen?  

 
19. Vilken betydelse tror du din levda kropp inklusive dina tidigare livserfarenheter har för 

kompositionen? 
 

20. Finns den stunder i kompositionsprocessen som du upplever en större 
kroppsmedvetenhet än andra? Vad tror du detta beror på isåfall? 

 
21. Vilken betydelse har instrumentet under kompositionsprocessen? 

 
22. Finns det en kroppslig relation till instrumentet under kompositionsprocessen? 

 
23. Förändras instrumentets betydelse i det aktiva komponerandet till skillnad från när du 

inte spelar på det? 

 
24. Anser du text och musik alltid måste vara i relation till det självupplevda? På vilket sätt 

isåfall? 



DEL 3 Frågor som rör meningsinnehåll och sanningsanspråk  
             (Det primära respektive det sekundära uttrycket) 
 

25.  Anser du att kompositionsprocessen har något att göra med ”mening” i den 
bemärkelsen att det ger dig ett syfte och meningsinnehåll utöver den färdiga låtens 
självändamål? 
 

26. Om ett kompositionsögonblick känns meningsfullt är det isåfall en familjär känsla som 
du upplevt tidigare eller känns den ny vid varje tillfälle? 
 

27. Är det isåfall hela processen som känns meningsfull eller delar utav den? (Vilka delar?) 

 
28. Vad är det som gör ett ord, textrad eller melodi meningsfull/angelägen för dig?  

 
29. Hur ser du på dina kompositioner i relation till ”sanning”? Det vill säga måste det 

finnas en sanning i din musik? På vilket sätt tar sig isåfall denna sanning sitt uttryck? 
 

30. Upplever du att du har ett behov av att framföra/transformera denna sanning i 
kompositionen? Varför isåfall? 
 

(Med sanning menar jag här; något som är förankrat i verkliga 
händelser/känslor/erfarenheter) 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 


