
BILAGA 2                                   Deltagare A Kvinna i 30 årsåldern 2017-10-12 
 
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? 
 
A; Det första steget är att jag man kan säga bygger upp en bank av olika grejer. Jag 
skriver någonting textmässigt varje dag, olika ”snippets” och sen så håller jag också 
på och gör melodier hela tiden men då kanske det är mer när jag sitter hemma och har 
tillgång till ett instrument. Sen är det på något sätt som att jag ibland går igenom det 
där och liksom parar ihop saker eller så och stryker, det är mycket strykande. När man 
sitter med stream of conciousness och skriver så blir det ju så himla mycket. Sedan är 
det så att om jag ska göra en skiva så tar jag på allvar itu med att sätta ihop de här 
grejerna. Jag tänker ofta i någon slags produktionskänsla till exempel för att det här 
ska kännas bra måste det vara en hög synt eller någonting här. Men jag tänker väldigt 
sällan att här ska det vara trummor allt det kommer senare vid skivinspelningen. Så 
har det varit för mig. 
 
SF; Men du börjar ofta i små textfragment? 
 
A: Ja eller musikfragment. 
 

2. Finns det vissa aktiviteter eller mentala/kroppsliga tillstånd som du vet stimulerar 
din kreativitet mer än andra? Vilka? 
 
Jo..jag tänker på det ganska ofta. Jag tänkte på det igår faktiskt att det är ganska 
beroende på väder faktiskt vilket låter superflummigt. Jag upplever verkligen att när 
det är friskt väder när himlen är hög så känner jag att jag får tillgång till min hjärna 
på ett helt annat sätt. Det går väldigt lätt att koppla ihop saker. Det låter kanske 
flummigt men jag tycker verkligen att det är så. 
 
SF: Så inte när det regnar? 
 
A: Nej eller när det är mulet. Jag kopplar liksom ihop friska höstdagar med det. Dels 
är det sen kan det för mig också vara ganska mycket när jag har tråkigt. För mig är det 
ganska förknippat kreativitet med att ha tråkigt. Jag växte upp i Östersund som är en 
småstad och vi var hemma mycket hela familjen. Det var som att ofta hade man inte 
hade nåt att göra. Då fick jag liksom hitta på nåt att göra då skrev jag. Jag tycker lite 
att det fortfarande är så. För mig kan det ofta till exempel vara så när jag är på en 
flygplats och har flera timmar över så mobilen är ett hot i det här och jag älskar 
internet så jag tycker det är ganska svårt. Jag måste skaffa ganska tydliga regler för att 
tristess stimulerar verkligen min kreativitet. 



3. Finns det skillnader i arbetsprocessen gällande textarbetet kontra musiken eller 
är det alltid ett samspel? 
 
Jomen det är nästan alltid ett samspel. Jag kan aldrig känna att en text är bra i sig 
utan den blir bra om den sitter ihop med en melodi och det är samma för melodin. Jag 
kan känna att jag har som ett ganska särkilt förhållande till text och melodi. Kanske 
motvänt mot många andra för mig så lägger jag ner ganska mycket tankeverksamhet 
på texterna och vad jag vill säga och förmedla medans melodierna bara kommer till 
mig. Jag har ingen tanke, jag kan ingen musikteori, jag kan inte läsa noter så att då är 
det bara från intuitionen. För mig blir musiken som ett sätt att vara som en motpol till 
texterna eller på något vis eller tvärtom också men det är mera så att jag kan inte 
förklara mina melodier. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. De kommer 
bara medans texterna skulle jag kunna diskutera väldigt länge hur jag tänker. […] 
 

4. Finns det några skillnader i kompositionsupplevelsen beroende på om den tar sitt 
ursprung ur ett textfragment eller musikfragment? 
 
Jo, det finns en viss skillnad. Ofta arbetar jag parallellt med bägge delarna, jag tycker 
det blir bäst. Men: om jag börjar med texten, särskilt om den redan är fullskriven, blir 
melodin för mig mer som en plattform, ett sjok, en känsla. Jag letar mig fram till jag 
hittar en känsla som kan komplettera orden. Ofta vet jag ungefär vilken känsla jag är 
ute efter. Det är rätt lättsamt och lättjefullt, jag har lätt att uppnå sk flow.  
Om jag däremot börjar med melodin är det mer av en kamp, jag har då en ram som jag 
måste tvinga in orden inom. Jag har ibland skrivit text till andras melodier också. Det 
är mycket hårdare arbete och tar längre tid. Jag tycker ofta att det kan bli bättre, men 
om det beror på att det faktiskt är bättre eller att jag värderar det nerlagda arbetet 
högt, som att nu har jag jobbat så mycket med det här, då känner jag mig mer stolt, det 
vet jag inte.  

 
Jag tänker överlag ofta på att göra musik som att jag gör film. Texten är storyn och 
melodin och produktionen är kontexten, kameran, regin och filtren. Tänk dig skillnaden 
om du har skrivit en dialog om det är Wes Anderson eller Colin Nutley som regisserar 
den. Oavsett om jag börjar med texten eller melodin måste jag på ett ungefärligt sätt se 
framför mig slutprodukten för att kunna göra den. Så det är ett sökande för att hitta till 
målet, som jag redan har. Inte i exakt hur det ska vara, utan i känslan, hur den ska 
uppfattas. Och känslan i den navigationen är för mig som att det finns hundra vägar 
fram om jag börjar med texten, och bara en väg om jag börjar med melodin. 

5.  Anser du att kompositionerna skapas ur en viss sorts stämning? I så fall vilken 
stämning? (T.ex. vardaglig, melankolisk, musikalisk etc.) 

För mig är det alltid dagtid, det fungerar inte för mig att sitta på natten. Det har nog 
med att göra att jag varit journalist att jag är van att man sätter på ett kontor dagtid 
och så skriver man och gör det man ska göra. Om jag provar att komma hem ifrån 
krogen på kvällen och har en känsla och ska skriva om det så blir det inget bra för mig. 
Det blir väldigt schablonartat för mig. Jag får inte fram vad jag vill säga riktigt. 



SF; Det finns ingen sorts melankolisk stämning eller något sådant? Då är det alltså i en 
slags tråkighet som de kan uppstå? 

A: Ja jag har tänkt på det där det är lite tudelat. Det finns ju något slags terapeutiskt 
skrivande som jag har ett ganska stort behov utav. Det är ganska sällan som de 
grejerna som hamnar på skivorna sen. Det är på något sätt som att jag kan få ett 
väldigt stort behov av att skriva när jag känner mig så men det blir sällan särkilt bra. 
Men ibland är det nåt som blir bra och då kan det ofta i mina mått bli väldigt bra när 
jag väl hittar det men det är inte alltid så. 

6. Kan du försöka beskriva upplevelsen av övergången från det mer sökandet 
tillståndet efter en text eller melodi till stunden som kompositionen föds? Hur 
upplever du det ögonblicket?  

Vilka bra frågor! Det här är ju som en dröm att någon ska fråga en det här men det är 
aldrig någon som är intresserad. Ja då ska vi se det blir väl någon slags alltså 
textmässigt så är det väldigt mycket så att jag alltid är ute efter nästan i all konst är jag 
ute efter att få gråta. Lite sjukt nog så är det nog det jag letar efter. När jag börjar 
gråta av vad jag skriver då känns det är jag är framme. Då går det så lätt för då 
bygger jag vidare för då hamnar jag i en zon. Musikmässigt tror jag det snarare är en 
känsla du vet när liksom man sätter sig och börjar testa olika grejer och så plötsligt 
hamnar man någonstans så känner man bara att det där vill jag höra igen så sjunger 
man det om och om igen då finns det ofta någonting där. Jag tillförlitar mig jätte 
mycket på hur min egen kropp reagerar av det där. När den blir glad eller gråtsam av 
vad som händer då tar jag fasta på det. Först är det som att jag söker tills att jag får de 
där känslorna helt enkelt.  

SF; Men då kan det också vara så att du blir glad det behöver inte vara så att du gråter? 

 A; Nej för mig hänger det ofta ihop. Det är som att jag blir glad av att gråta. 

7. 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? 

Jag vet ingen speciell låt men så kan det va att det kan vara så som Joan Didion har 
sagt att man skriver för att veta vad man tänker. Så tycker jag verkligen att det är så 
att jag börjar skriva på någonting sen så tycker jag att det handlar om någonting helt 
annat, en helt annan situation. Sen när jag läser vad jag har skrivit så har det handlat 
om en situation eller vad jag känt fastän jag inte fattat det än under tiden. Det tycker 
jag kan vara väldigt stark och ibland tar det flera år innan jag fattar att ’oj det där 
handlade ju om mig då’. 

 

  



8. Hur vet du att du har ”hittat hem” i en ny komposition? Vad är det som avgör 
detta för dig? 
 
Det tycker jag är lite läskigare för att där hänger det så mycket ihop med produktionen 
sen för att få fast det så där vet jag inte lika förens vi är där. Så ganska ofta blir det så 
att jag skriver fler låtar till studion än vad jag behöver för att man ska kunna välja bort 
några om man inte hittar hem. 
 
SF; Så det är inte alltid självklart när du har skrivit en låt att du har hittat hem i 
kompositionen? 
 
A; Nej för det känns som att där är själva melodin bara hälften. 

 
9. Upplever du att kompositionsflödet kommer ifrån dig eller igenom dig eller både 

och? På vilket sätt i så fall?  
 

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

Jag tycker nog igenom mig faktiskt både och det är som att en stor del av textgrejen 
som handlar om att jag är en övertänkande person. Det känns ju bara som att det är att 
hälla ner liksom vad jag har övertänkt på ett papper. Men själva melodierna och 
känslorna känns det ofta som att jag känner mig apatisk när jag skriver de. Det är 
ingen tankeprocess det bara är så. 
 

10. Kan du beskriva kompositionsflödets väg i en metafor? 

Nej jag kan nog inte det. 

 

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

VAD (Noema) 
 

11. Finns det alltid vissa specifika objekt, tankar, bilder och känslor som inspirerar dig 
i kompositionsprocessen? 
 
Nej det tycker jag egentligen inte att det gör. Däremot så kan jag verkligen bli…jag 
älskar all form av populär kultur då kan jag verkligen bli väldigt inspirerad av till 
exempel om jag har läst en bok som lämnat mig med en känsla eller film eller tv-serie. 
Jag tänker mycket på hur jag skulle kunna fånga samma känsla i en låt det behöver 



inte ens handla om samma sak utan det är som att jag ser känslan i det som något 
separat och hur ska jag kunna få ner det. 
 
[…] 
 

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

Jag tror att jag är ute efter det här med kroppslig att man ska få en ”give in” få gråta, 
släppa allt, det kan vara döden, kärlek, att stå upp för sig själv. Jag försöker nog maxa 
liksom olika känslor. Jag är också lite ”uppfuckad ”sen jag pluggade till psykolog jag 
pluggade det ganska länge nu har jag hoppat av. Jag kommer inte ifrån en akademisk 
bakgrund så det var första gången som jag stötte på massa av de grejerna. Så till 
exempel att sitta där och få läsa en massa teorier om klass och sådana saker har stört 
min process ganska mycket. Det har lämnat mig med en känsla av att jag gärna vill 
skriva klasslöst. Jag vill skriva saker som ska kunna tilltala folk i olika klasser. Nu 
kommer ju inte det lyckas men jag försöker använda ord till exempel… 
 
SF; som inte är för akademiska? 
 
A; Ja precis dels det men också det att jag försöker skriva om saker som är klasslösa 
det ska handla om döden, kärlek eller kamp som inte går inte går att applicera på en 
specifik grupp av människor. Så är det nu men så var det inte för ett par år sedan då 
jag använde ganska mycket markörer. Det försöker jag undvika nu. 

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

 
Ja jamen det är väl också både och jag märker att det är vissa småord som jag 
återkommer till men då kanske det bara är så att jag tycker om att använda de. Jag 
tycker om hur de låter i munnen. 
 

14. Vad tror du det är som gör att vissa ackord sekvenser, textrader, ord, tilltalar dig 
mer än andra? 
 
Ja alltså för det första så vet jag att jag tycker väldigt mycket om rent melodisk grej så 
tycker jag alltid att det är bra när det är stigande eller fallande. Både när jag hör 
andras saker och mina egna så fort jag hör något som är stigande eller fallande så 
tycker jag att det är svinbra. Jag tror inte att jag kommer kunna komma bort från det. 
Jag älskar det. När jag tänker på vad folk gillar för olika musik så tror jag att det har 
att göra med måste vara en blandning också att det måste vara någonting som slår an 
en nostalgisk känsla i en som man har hört förut men samtidigt tillföra något nytt.  Jag 
tror att jag är exakt så. Jag vill ha en blandning av något som väcker nostalgi och 
något som är nytt. Textmässigt så tror jag att jag tänker ganska mycket mer även fast 
det är känslobaserade texter så finns det ganska mycket politik i mina ord på så sätt att 
jag försöker ofta välja att det ska vara könlöst till exempel ’skrevet’. Jag försöker att 
inte vara behagfull. Jag försöker använda de ord som kommer naturligt för mig viket 



markerar att jag som bor i norra Sverige för mig är det de ord jag ska använda och 
inte de som är härifrån. Ofta skriver jag ju bara som kommer naturligt. Men då finns 
det ju ändå lite sådana tankar bakom det. Också att det inte ska vara så tillputsat.  

 
DEL 2 Frågor som rör kroppsmedvetenhet, instrumentet och det 
självupplevda 

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

Jomen just den där gringrejen och att jag letar nog ofta efter en fysisk grej även om det 
inte är gråt så letar jag nog efter en någonting som ska ge en ren, ska väcka någonting, 
en slags ilska eller någonting sådant. Men jag har ingen aning om typ jag sitter 
hängigt med kroppen eller så. 

 
16. Vilken betydelse tror du din levda kropp inklusive dina tidigare livserfarenheter 

har för kompositionen? 
 

Jag har nog inte tänkt riktigt så på den fysiska kroppen men det tror jag absolut att den 
har. Verkligen det har nog mycket att göra med att jag har nog ganska lätt att känna 
mig uppstressad. Jag tror att det nog är därför det är en stress som sitter i kroppen. 
Jag tror det är därför jag hela tiden letar efter den här liksom ’releasen’ på ett sätt. 
Men ett annat sätt som den verkligen påverkar är att jag har liksom ganska mycket 
jamen PMS och hormonsvängningar och så och det påverkar ju ganska mycket på gott 
och ont. Det går ju absolut att hämta väldigt mycket därifrån för eftersom man vet att 
då kommer jag vara glad och då kommer jag vara ledsen och då vet man att jag 
kommer prestera bäst de här tio dagarna. Då kanske det är bäst att jag bara sitter och 
jobbar som ett svin. 
 
SF; Kan du komponera när du har PMS? 
 
A; Ja jag kan ofta skriva jättemycket men så är det väldigt lite som jag kan använda. 
Jag kan ofta skriva ner någon känsla som jag kan bygga vidare på. 

 
17. Vilken betydelse har instrumentet under kompositionsprocessen? 

 
Jag spelar ju gitarr men jag märker det att jag ofta söker samma ackordföljder som 
vanligt så därför försöker jag skriva på andra musikinstrument som jag inte kan på 
klaviatur eller autoharpa. Jag måste erkänna att jag inte är jätteintresserad av att 
spela ett instrument överhuvudtaget. Det är bara ett användningsverktyg tyvärr. Jag 
tror att ljudet betyder mycket mer än exakt vad som spelas. Jag kan bli väldigt 
inspirerad av ljud. Jag var till exempel på ett ställe och skrev då hade de ett Wurlitzer        
som jag kunde skriva på och det påverkade jättemycket om de har en viss vacker ljus 



ton då är det på något sätt som att texterna blir kompletterande till det ljudet också så 
det är inte bara melodin utan det är just den här uppvägningen. Så ljudet är viktigare 
än det som spelas tror jag. 
 

18. Finns det en kroppslig relation till instrumentet under kompositionsprocessen? 
 
Jag känner nog mer att skrivandet överlag har en kroppslig relation men inte 
instrumentet. 

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

vilket sätt i så fall? 
 

Nej det tycker jag inte men för mig själv är det helt omöjligt att det blir bra om jag inte 
har en känslomässig koppling. I texten så måste jag förstå känslan i vad jag skriver. 
Jag måste fatta vart jag står i den här vilken position jag har i texten. Men vad gäller 
melodin så tycker jag absolut att jag måste ha en känslomässig koppling till den annars 
fattar jag inte om det är bra eller inte. Jag tror att det har att göra med att jag inte vet 
vad jag håller på med där på samma sätt.  

           SF; Så det ska finnas något självupplevt i melodin? 

          A; Ja det är väl också det att jag ska kunna landa i nån del, kunna känna saker för   
         melodin men där har jag ingen aning om hur, varför det är så. 
 

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

20.  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? 
 
Ja verkligen det är ju de saker vi har pratat om att veta vad jag tänker och känner men 
också att få ur mig saker. Verkligen för mig är det syvende och sist så tycker jag skriva 
och att göra låtar är för mig ett verb. Det är någonting som är ett konstant görande 
mycket mer än det här är ett ’verk’. Det är mer ett verb än ett verk på något sätt. För 
mig är det som ens gamla släktingar som går runt och hela tiden påtar i trädgården. 
För mig känns skriva som det. Poängen är egentligen inte att få upp en jättevacker ros 
utan poängen är att man hela tiden ska göra någonting.   
 

21. Om ett kompositionsögonblick känns meningsfullt är det i så fall en familjär 
känsla som du upplevt tidigare eller känns den ny vid varje tillfälle? 
 
Den är familjär. 



22. Hur ser du på dina kompositioner i relation till autenticitet och sanning? Det vill 
säga måste det finnas ”en sanning” i din musik? På vilket sätt tar sig i så fall 
denna sanning sitt uttryck? (Med sanning menar jag här; något som är förankrat i verkliga/äkta 

händelser/känslor/erfarenheter/upplevelser och autenticitet en äkthet av något slag) 
 

En sak som jag tycker är intressant är till exempel om man tar en låt som är i jagform 
och som ändå är självupplevd, hur autentiskt jaget är eller vad man ska säga. Jag är 
privat en ganska vänligt sinnad person men många av mina låtar är ganska 
aggressiva. Jag tycker inte att det känns som att jag ljuger för det känns mer som en 
sida som jag inte visar upp sig lika mycket till vardags men som kommer fram där. 
Men det är någonting som jag tänker mycket på att jag vill ändå känna att det är  ’jag’ 
trots att det är en sida som jag plockar fram. Men jag känner ganska tydligt om det är 
någonting som jag inte bottnar i. 
 
[…] 
 

23. Anser du att kompositionsprocessen involverar en ”transformation” av något 
slag? (T.ex. av en känsla, tanke, erfarenhet, sanning osv.) På vilket sätt? 
 
Så tänker jag jättemycket. Jag vill att det ska vara någonting nytt. Men jag tror ibland 
inte att andra fattar vad som är nytt utan det kan bara att det är nytt för mig själv. Det 
kan vara väldigt små saker. Det kan vara ordanvändningar, eller en ny vinkel på 
någonting som är likadant. Jag kan ibland tycka att det är kul eftersom jag inte har en 
musikalisk skolning att jag kan göra mycket nya saker i det. Jag tycker till exempel att 
det är roligt att när jag ska spela liksom ett gitarrsolo att jag bara spelar en ton 
väldigt olika ställen som inte har en rytm eller så då fyller det en funktion att jag vill 
att folk ska bli lite irriterade. Då fyller det ett ”statement” från min sida men 
samtidigt att jag tycker att det är fint på något vis. Det är ett musikaliskt område där 
jag kan gå in och göra nya saker. 
 
 
 
 

 


