
BILAGA 3                                  Deltagare B Kvinna i 40 årsåldern   2017-10-09 
 
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? 
 
Det första steget är nästan alltid att jag får en melodi i huvudet ofta precis när jag ska 
sova så kommer den. Om jag är pigg nog så spelar in den på röstmemo på telefonen. 
Sen är det lite olika beroende på om jag har ett uppdrag som till exempel då jag 
skriver teatermusik då kan det bli lite mer att jag sitter direkt vid instrumentet och 
börjar försöka lösa uppgiften så. Men det händer även då att den lösningen kan komma 
i form av en melodi som dyker upp i tillståndet mellan sömn och vaka. 
 
SF: Så det är nästan alltid melodin som kommer först? 
 
B; Ja precis 
 

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

Egentligen nästan alltid när det är lugn och ro omkring mig så är det dit min hjärna 
går. Ofta är det så att man håller igång på dagarna med en massa grejer men när man 
lägger sig ner och ska sova det är då hjärnan får vila och börjar den hitta på de där 
grejerna istället. Men alternativ är det när jag är ute och promenerar eller någon 
annan väldigt lugn aktivitet. Det känns som att min hjärna har utvecklats så det är dens 
”Go to ställe” så fort det inte händer något annat. 

3. Finns det skillnader i arbetsprocessen gällande textarbetet kontra musiken eller är det 
alltid ett samspel? 
 

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

 
5. Finns det några skillnader i själva kompositionsupplevelsen beroende på om den 

tar sitt ursprung ur ett textfragment eller musikfragment?  
 

Det har hänt att jag använt text först det har jag litegrann bestämt att jag ska göra. Jag 
tänker att det är ett bra knep är ju att bryta upp sin vana på något vis. Eller jag kan 
känna så här att om att om det blir tråkigt med musik om musik blir tråkigt hela tiden 
då försöker jag hitta andra ingångar till exempel att börja med texten först. Att skriva 
tillsammans med någon annan eller att skriva på ett instrument som du inte är van vid. 
Sådana saker. Upplevelsen bli ju jag vet inte ofta blir det ju spännande. Jag märker att 



då tar ju ofta melodierna andra vägar än vad de skulle gjort om de kom som egna 
strofer. 
 

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

Det är väldigt sällan som jag söker det just men däremot så här jag söker inte födelsen 
men däremot får man ju kämpa ganska mycket för att få det till något som faktiskt går 
att lyssna på för andra och jag tycker nästan alltid att eller väldigt ofta så känner jag 
att melodin eller låten i sig vill någonstans. Det handlar om att bara gå till jobbet varje 
dag tills den är där den vill vara. 

SF; Så du följer på ett sätt vart den tar dig? 

B; Ja lite så framförallt med melodier så finns det ett inneboende facit. Men det är en 
känsla har jag förstått för att sen ibland just för det här med att bryta upp sitt eget 
skapande att inte bli trött på sina egna melodier och sina egna produktioner. Då när 
jag samarbetar med andra då har ju de helt andra lösningar. En extern producent kan 
ju höra något helt annat i min melodi än vad jag hör. Då blir det ju en helt annan typ 
av process som också är underbar. 

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? 
 
Det handlar nog mer om hur lång tid det tar att lösa det. 
 
SF; Du beskriver det mer som ett kämpande? 
 
B; Det är lite olika. Jag har vissa låtar som har skrivit klart sig själva i realtid i mitt 
huvud och sen så fort man bara har tillgång till ett instrument så spelar man den. Jag 
får ju väldigt ofta melodier i fragment bara, det kan komma en del av en melodi som 
inte hänger ihop med något annat. Då kan det ta år ibland för den att hitta sin plats. 
 
SF; Vilket är vanligast? 
 
B; Jag kan inte säga vilket som är vanligast. Det som jag har färskt i minnet är på sista 
skivan då var det ju en låt som jag verkligen skrev både text och melodi som den kom 
och det enda jag behövde göra innan den skulle produceras var att korta ner den lite. 
Det var några stycken som var väldigt självklara det gällde bara att fylla i några 
textluckor. Sen andra kämpade jag jätte länge med både textmässigt och musikmässigt 
för att hitta till där de skulle vara. […] 
 

 



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

Det där är ju skitsvårt. Framförallt när man jobbar intensivt med någonting då tycker 
jag att man väldigt snabbt blir döv för det där vad som är ”hem” och inte. På min 
senaste skiva så skrev och skrev och skrev jag och ena dagen kunde kan tycka att det 
här är bara skit och sedan nästa dag när man lyssnar den; det här är ju en jättebra låt! 
Jag tänker att det finns olika grader av själklarhet också. Vissa låtar är mer självklara, 
ja det är oomtvistligt. Det går ganska snabbt att skriva de och sen när de är där då vet 
man att det är bra. Sedan andra låtar kanske de som tagit lite krångligare vägar de har 
jag mer problem med att veta när det är bra eller inte. Då måste jag ofta låta det gå 
några dagar innan jag skriver ”klar” väntar tre, fyra dagar och lyssnar igen och då 
brukar jag ofta kunna höra jaha den där lösningen var inte ideal och om det finns en 
annan lösning. 

9. Upplever du att kompositionsflödet/kompositionerna 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) 

Det tycker jag kan vara ganska olika. Jag skriver ju mycket låtar till mig själv men 
framförallt senaste åren så har jag gjort en hel del teatermusik då är det ju en helt 
annan typ av process. Då kommer det ju inte inifrån mig själv utan då är det en scen 
som ska illustreras eller som i en pjäs jag gjorde så fanns det redan en skriven text. 

SF; Men om du tänker på de kompositionerna som kommer ifrån dig? 

B; Asså det där är ju jätteflummigt. Vart kommer de ifrån från början? 

 
SF; Känns ”textflödet” annorlunda än ”musikflödet”? 
 

Det har varit väldigt annorlunda i det. Jag har haft mycket krångligare med texter, det 
har varit jätte mer stopp i det. Men jag har också övat på i det att inte censurera mig 
själv så mycket hela tiden och försöka komma in i ett flöde i det också. Det har blivit 
mycket roligare att skriva texter och jag tycker också att jag har blivit mycket bättre på 
det också. Det går snabbare för mig att hitta grejer. Jag upplevde det förut nästan som 
en ”chore” det var den här jobbiga sysslan som skulle komma sist. ’Jag är klar med 
min låt nu fastän texten är kvar’ och så tar det hundra år att få klar den här texten. 
Men så länge jag har hittat ämnet så kan det gå jätte snabbt efter det om jag vågar 
göra dåliga saker under processen, om jag vågar skriva en massa skit och inte är så 
sträng. Jag kan ju ha en uppfattning i början att texten vill till det här men när jag 
försöker att inte alltid hålla mig till ursprungsplanen utan låta infall få finnas trots att 
det egentligen inte är det som ska in i den här mallen. Då går det ännu snabbare och 
blir ännu roligare. Jag har väldigt ofta framförallt med texter är det så här ’ på vers 1a 
ska jag ha in någonting som betyder typ det här och sen där ska jag ha in någonting 



som betyder typ så här och den här meningen’, ofta är det väl så det landar också men 
vissa låtar har jag tänkt att jag ska någon helt annanstans från början men jag är 
öppen och låter texten komma mer av sig självt. Då kan jag landa på mycket 
intressantare och bättre ställen än vad jag trodde först. 
 
SF; När du säger ’inte censurera dig själv’ vad menar du då? 
 
B; Då menar jag att jag skriver ner precis all skit jag kommer att tänka på även om det 
egentligen inte passar in, även om det är klyschigt, även om jag upplever det som 
dåligt men att jag istället för att sitta och säga hela tiden ’sudda nej nej sudda nej nej’ 
så skriver jag ner allting jag kommer att tänka på. 
  
SF; Gäller det både text och musik? 
 
B; Framförallt med texten. Man låter allt som kommer upp får finnas där så får jag gå 
tillbaka sedan och redigera. 
 

10.  Kan du beskriva kompositionsflödets väg i en metafor? 
 
B; Det vanliga är väl barnafödandet men efter att jag har fött barn så vill jag inte hålla 
med om det. Jag tycker att det är svårt för det är lite magiskt på ett sätt, det är sitt eget. 
Det är inte som något annat riktigt. Det är det som är så häftigt. Det går inte att hitta 
det där i några andra former. Den processen och den tillfredställelsen. Jag tycker det 
är jättesvårt. Låtskrivandet är som en metafor i sig själv. 
 
 

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? 
 

Det är lite samma sak där eftersom jag väldigt ofta börjar med melodi då upplever jag 
att det finns en inneboende mening i melodin så till exempel med texter så handlar det 
bara om att jag ska hitta vad låten handlar om. Det är inte alltid självklart från början. 
När jag har en grundmelodi så söker jag och söker efter textämnet och det kan ta 
jättelång tid ibland men sen när jag väl hittar det så kan det gå sjukt snabbt att skriva 
det. Jag har blivit snabbare och snabbare på det också. Jag försöker låta idéerna flöda 
ut så mycket de bara kan och sen ser jag mig själv mer som en redaktör sen och 
försöker att inte censurera mig själv i processen. Det har jag övat jätte mycket på och 
blivit mycket bättre på. Det har jag nog lärt mig på framförallt genom att skriva i 



sessions och jobba med andra. Då kan jag inte bara sitta och vänta på att någonting 
ska komma. Då måste man bara kasta ut kasta ut kasta ut och då får det vara vad som 
helt som kommer ut så får man bestämma i efterhand vilket vi skulle behålla. 
 
SF; Då har du alltså inte ett specifikt objekt som du går in med utan det är något som 
händer i processen? 
 
B: Ja precis verkligen oftast är det så. […] 
 

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

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

 
Jag tycker man ska låta den vara undermedveten så långt som möjligt. Jag upplever att 
det blir bäst då i alla fall. För det här medvetna är ju det här som dömer, är kritisk och 
negativ och det för en väldigt sällan framåt. Så det måste börja i något slags 
undermedvetet det som inte är dömande och sen kan dömandet komma in senare, det 
gör det ju liksom varken du vill eller inte. 
 

14. Vad tror du det är som gör att vissa ackord sekvenser, textrader, ord, tilltalar dig 
mer än andra? 
 
Det där måste ju vara i ens barndom tänker jag att man är präglad. Jag har märkt att 
det finns vissa ackordföljder som man nästan alltid uppskattar om vi tänker i till 
exempel C-dur så c till em och gärna tillbaks igen. Det vet jag inte det är svårt att säga 
exakt varifrån det kommer men jag tror ändå att man blir präglad av det tidigt. 
 

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? 
 
Egentligen är jag för lite medveten om min kropp. Väldigt mycket av det som jag 
skriver är ”skrivbordsprodukt” eller vad man ska säga och eftersom man ska sjunga 
låtarna också väldigt ofta har jag suttit och skrivit och nynnat och sedan när jag väl 
ska ställa mig upp och sjunga låtarna på riktigt så går det inte att sjunga. Det är 
alldeles för svårt för jag har inte tänkt på vokalerna eller placeringarna. Det där har 
jag också lärt mig mer och mer. Nu kan jag göra de där skrivbordslåtarna sångbara 
för att jag ungefär har förstått hur det funkar med sång. Men ofta tänker jag att det 
skulle hjälpa mig att sjunga låtarna mera rakt ut från början istället för att hålla på 
och pilla så jäkla mycket med den exakta intervallen, och den exakta fraslängden. 



 
SF; Så du har inte en kroppslig upplevelse när du komponerar? 
 
B; Nej men det är en grej som jag har tänkt att jag ska utveckla mera. 

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

har för kompositionen? 
 

Jag kan bara tänka på den frågan som väldigt konkret och då handlar det ju mest om 
sången för sången är ju jätte sambunden med det. Det är som när jag gick till min 
förra sångpedagog det första hon frågade var; har du haft några skador? Jag svarade 
ja det har jag det här och det här hände och hon svarade att det kunde hon se för du 
rör din tunga så här när du kommer till den vokalen. Det finns ju en hel sångpedagogik 
linje som bygger på logopedi. Det där är ju intressant; var har jag i mina 
kompositioner parerat för tidigare skador och var har jag kämpat mig förbi och 
igenom? 
 

17. Vilken betydelse har instrumentet under kompositionsprocessen? 
 
Jag kan tänka att det hade mer betydelse när jag var yngre och var mindre erfaren. Nu 
är det så väldigt mycket att jag skriver i mitt huvud. Man gör arrangemangen i huvudet 
och sedan får man gå till jobbet och försöka hitta det instrumentet som ska in på 
lodrätt ’a’. Min vanligaste process är inte att sitta med instrumentet först men när jag 
väl gör det så kan det absolut påverka. Det har att göra med dels vad det är för 
instrument och sen vad min begåvning och erfarenhet på det instrumentet är. Det 
brukade vara så att mina låtar blev enklare när jag skrev de på gitarr fast nu har jag 
blivit mycket bättre på gitarr så nu blir inte riktigt samma grej. Piano har jag spelat 
längesedan jag var liten så där har det varit lättare för mig att hoppa mellan olika 
ackord och tonarter och hitta löningar. Det är fortfarande lättare än gitarr. Men då 
brukade det vara ett trick att förenkla det hela var ju genom att skriva det på gitarren 
istället där jag var mer begränsad men nu funkar det inte längre då jag blivit för bra. 
 

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

Jomen det gör det ju. Det vibrerar ju i ens kropp och det kan ju kännas olika härligt att 
sitta med ett instrument eller ett annat. Men det kan ju också bli för härligt så att man 
tror att det här är en härlig låt bara för att det är så härligt att spela och sen inser man 
att det är ganska död i själva kompositionen. Det är ju det som är problemet med band 
som jammar sig fram till låtar av den tillfälliga upplevelsen av hur gött det är att spela 
en viss grej det är inte alltid det som är gött i längden. 

 
 
 
 



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

Nej absolut inte när jag började skriva var det nog mycket mera så. Det känns som ett 
tonårigt sätt att förhålla sig till skivandet vilket var härligt. Men ju mer jag lever desto 
mer känner jag att jag faktiskt har en rätt att tolka min omvärld att det inte bara måste 
vara mina egna upplevelser eller mina egna erfarenheter. Jag tänker att några av mina 
absoluta starkaste låtar inte har utgångspunkt i mig själv överhuvudtaget men sedan 
blandar man ju alltid in sitt eget perspektiv. Det går ju inte att undgå. Det blir ju mer 
och mer spännande att tolka andra händelser än bara det som funnits i bara mitt liv. 
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 det jag läser, ser och hör kan bli en låt? Jag 
måste inte gå igenom en skilsmässa för att det ska komma något vettigt från mig. 

 

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? 

Absolut det gör jag verkligen. Det sitter ju ihop också komponerande och spelandet, 
musicerandet överlag. Jag märker att när jag inte har spelat eller skrivit på länge då 
mår jag inte bra. Det kan ju låta som en konstig grej att man måste se till att spela när 
man är musiker men det finns ju så mycket annat framförallt i mitt jobb som är mer av 
en ”artist”. Det finns så otroligt mycket annat att ägna sig åt än musik som har med 
ens jobb att göra. Så jag måste hela tiden prioritera, bestämma och ge mig själv 
utrymme för att verkligen spela och skriva. Det känner jag att jag inte kan leva utan 
men sedan går det i perioder hur stort behovet är. Ibland kan jag bli väldigt mätt som 
nu när jag hade premiär på en pjäs i början av september och hade turnerat hela 
sommaren . Sedan när jag hade skrivit klart den sista lilla biten till den pjäsen kände 
jag att jag hatar musik. Jag vill aldrig mer spela musik i mitt liv! Så kan man också få 
känna och jag kände så i tre veckor sen nu börjar det smyga tillbaka. 

 
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? 
 
Nej jag tycker det är samma typ av tillfredställelse, en lättnad. Det är ju så underbart 
ju den kicken. Det är en mild kick. Det är inte så att man står och hjular runt omkring i 
lägenheten. Men ah…att man kan andas ut speciellt om man har sökt efter någonting 
länge. Jag kommer ihåg en låt som jag fick som jag uppfattade som en refrängmelodi i 
huvudet för sju år sedan och jag sökte och sökte för att försöka hitta vers till den 



refrängen. Jag jobbade med den i tre år, i alla fall en gång i veckan för att hitta vers 
och så tyckte jag nästan och trodde några gånger ’jamen det här’ men sedan när jag 
väl hittade det som var precis rätt då var det verkligen en otrolig lättnad.  
Det var helt underbart. 

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

 
Man präglas ju hela tiden och fortsätter få in nya intryck men även rent tekniskt så är 
det en blandning av förutsägbarhet och förvåning. Det känns väldigt hemma och 
självklart men samtidigt nytt. Det kan kännas konstruerat men man får gärna bli 
förvånad. Det där är jättesvårt och vissa som jag har vissa som jag tycker är väldigt 
bra på det där. Frida Hyvönen är helt bäst på det. Det är jättemånga av hennes låtar 
som jag bara ’åh gud hur hittade hon det där ackordet?’ men samtidigt så känns det 
som det är helt självklart. Det finns inget annat ackord som kan vara där men jag 
upplever det som spännande. Nästan alltid när jag hör många av hennes låtar första 
gången så blir jag förvånad över lösningarna. Men det känns aldrig tillgjort. 

 
23. 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? 
 

Det måste upplevas som sant men sant behöver inte betyda att det har hänt. Trovärdigt. 
Mottagaren måste känna att det här finns på riktigt. Det är just det som är hela 
utmaningen att få ihop text och musik med att det ska finnas en rytm i språket som 
korrelerar på rätt sätt med rytmen i melodin. Det textmässiga berättandet och det 
melodiska berättandet måste falla samman och det kan vara jätteknepigt ibland. Vissa 
texter kan jag ha skrivit huvudparten av den på ganska kort tid men så känner jag hela 
tiden att det här skaver det funkar inte det är någonting som måste lösas. Nu tycker jag 
det känns väldigt mycket som att lösa korsord. Man bara väntar på ’ah ok det var det 
där som skulle in på fyra bokstäver och lodrätt’ . 
 

24. Finns det en uppgift av transformera det man har upplevt en känsla/en sanning? 
Finns det en sådan del i låtprocessen? 
 
Ja absolut. Sedan tycker jag det är så häftigt med vad det är som ger det resultatet. 
Man kan ha vissa grejer ’den här låten är så bra och ämnet är så starkt och viktigt’ 
men så blir det helt ointressant i slutändan och sen kan man ha andra låtar som 
verkligen kommit till på ett väldigt artificiellt sätt antingen att man blivit tillsagd av en 
A&R att skriva en hit eller som när man jobbar med teatermusik eller reklam till xxx. 
En av mina bästa låtar var en som jag skrev till en reklamfilm där de hade sagt; ’de 
här orden får gärna finnas med, det ska vara ungefär det här temat, den ska vara så 
här lång’ när det var bara artificiella parametrar fick jag till jättebra grejer just för 
att det var så styrt. Det tycker jag är jättehäftigt att det kan komma sådana grejer 



fastän det är så uppstyrt. Men det är väl det att begränsningar kan föda väldigt mycket 
kreativitet.  
 

(Med sanning menar jag här; något som är förankrat i verkliga/äkta 
händelser/känslor/erfarenheter/upplevelser och autenticitet en äkthet) 

 


