
BILAGA 4                       Deltagare C Man i 50 årsåldern  2017-10-20 
 
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 är väldigt olika det tror jag de flesta svarar på det. Det var länge sedan jag skrev 
låtar spontant, det händer då och då. Det har hänt men oftast så skriver jag för ett 
projekt. Ett album eller någon har bett mig att skriva låtar, sångare eller sångerska 
som inte skriver själv. Då är det ju projektskrivande. Om jag ska se till min sista skiva 
förra året. Jag sätter av tid, förr hände det att jag åkte bort när jag hade småbarn. 
Varje skiva har jag suttit någonstans och skrivit. Om vi går ifrån 86-87 när skivan xxx 
kom då bodde vi i en pytteliten två i Gröndal med två blöjbarn jag och min fru. Då var 
det inte lätt att sitta hemma och skriva. 
 
SF; Hur gjorde du då? 
 
C; Det gick på kvällar och nätter med lurar och sitta och jobba med någon liten 
leksakssynt. Men sen efter det har jag nog för att kickstarta processen eller projektet 
åkt iväg någonstans för att komma igång sen har det hållit i sig i många år. Jag vet ett 
år 91-92 när skivan xxx som kom dec 92 då hyrde jag in mig på ett hotellrum i 
Göteborg. Det var en av de bästa semestrar som jag haft. Jag skrev tre låtar om dag 
för det fanns inget annat att göra. Jag satt i det där hotellrummet, gick ut och käkade 
lunch, middag. Sen var det bara tillbaka och jobba så jag kom hem med en jävla massa 
låtar. Numera när jag jobbar så sitter jag här hemma. Hur jobbar jag då? Ja det kan 
vara en massa olika saker som triggar igång en komposition. Jag gör så att innan jag 
gör det här ”bokslutet” där jag sätter igång och skriva för ett projekt som i det här 
fallet den sista skivan xxx då samlar jag på mig en massa idéer och sånt där. Jag har 
olika tekniker som jag har utarbetat och som jag har hållit mig till. Om jag får en 
musikalisk ide så brukar jag spela in iphone eller kassett diktafon. Sen har jag ett 
annat knep den här grå lådan så får jag idéer på textmaterial så skriver jag ner det på 
vad jag har till hands och sen åker det in i den här lådan. Det kan vara en line från en 
film då pausar jag i filmen och skriver ner det för annars kommer jag inte ihåg det. Sen 
skriver jag ut alla de där linesen. Det kan vara meningslösa lines men de finns där. 
Ibland kan det vara att en text är nästan helt färdigskriven i huvudet på något vis 
ibland kan det vara ett ord som är bra att ha. […] 
 
 
 
 
 



2. Finns det vissa aktiviteter eller mentala/kroppsliga tillstånd som du vet stimulerar 
din kreativitet mer än andra? Vilka? 
 
Om man är riktigt låg eller om man har en klinisk depression eller känner sig 
deprimerad då har det aldrig funkat att skriva. Det som jag har upptäckt som är rätt 
bra. Det är om jag på morgonen har bestämt att jag ska jobba idag kl 10 för jag 
avsätter tid och bestämmer att jag ska jobba. Så duschar jag innan kl 10 och så 
kommer jag i duschen på ’det skulle jag kunna göra’ men då har jag inget att skriva 
på. 
 
SF: Du får en ide? 
 
C: Ja eller en annan sak kan vara så här att jag är inne i en låt och i stort sett skrivit 
klart den och tar en promenad. Under den promenaden så kan det helt plötsligt ’ring 
ring ding’. Det är nog bra att emellan låtskrivarsessionerna utsätta sig för frisk luft 
och solljus. Det släpper loss någonting så har det varit för mig i alla fall tror jag. 
 

3. Finns det skillnader i arbetsprocessen gällande textarbetet kontra musiken eller 
är det alltid ett samspel? 
 
Ibland har jag en musikalisk ide som ganska snabbt gifter sig med en textide och vice 
versa. Ibland har jag en textide eller har några färdig rader eller någonting som är 
början på en låt. Det kan vara början på en refräng eller början på en vers och ganska 
snart redan i versmåttet så finns ju en sorts rytmik som är rätt lätt att man hakar på 
och börjar sjunga då har du plötsligt en melodi. Det är väl så det rätt ofta går till. Jag 
har en ide om vad jag vill skriva om lite grann inte alltid. Ibland har jag vad jag kallar 
för pyttipanna låtar där man blandar och ger och ser vad som händer. Plockar ihop 
olika textdelar som inte alls har med varandra att göra. […] 
 
SF; Så det är ganska 50/50 vad gäller vad som kommer först gällande text och musik? 
 
C; Ja. Det kommer på en gång på något vis. Ibland har jag haft ackord och någon 
sorts melodi som varit klara som jag sen har textsatt. Men det brukar gå ganska fort på 
något vis att de söker varandra. Sen kan det vara så att jag vet vad jag ska skriva om 
och det är en stor låt en ”fresk”. Jag jobbar ganska fort jag vill att text och musik ska 
vara klar i samma stund. Det är inte så att jag börjar på en låt och att den ska vara 
klar två veckor senare. Jag måste vara kvar i samma mentala landskap och vara 
avstängd och känna att jag är inne i det här rummet där låten finns. Helst ska det gå 
på några timmar att skriva en låt. Det är då saker händer med det folk kallar 
’inspiration’ som jag egentligen aldrig har förstått mig på vad det är för någonting. 
Men jag tror att inspiration är när man fått igång associationsbanorna, smörjt upp de 
på något vis. Ibland har jag varit klar med den här stora ”fresken” det har hänt och 
jag tänker ’ Ah det bidde ju en tummetott av den här fresken” kan jag tycka för tillfället 
sen när jag går vidare med den kan man tycka ’åh vilken fin låt!’ […]Men när jag är 



klar med den här stora iden så kan det bara hända att det kommer rader som jag inte 
vet vart de dyker upp ifrån. Det kan vara en liten bagatell låt men så blir det en oerhört 
bra ändå. Men det här med inspiration har aldrig funkat för mig att sitta och vänta på 
någon inspiration. Det handlar om att jobba sig in i inspirationen. […]För mig har det 
varit så att jobba, jobba, jobba och så efter ett tag så kommer jag in i det där. Då 
händer det som man skulle kunna kalla för ’inspiration’ men jag skulle snarare vilja 
kalla det för associationsbanor som öppnas när man sätter sig i ett tillstånd av flow 
eller vad du vill kalla det för någonting. […]Då dyker det upp ’vad fan fick jag det där 
ifrån? Jävlar jag måste vara ett geni och låtar som skriver sig själva. Det är en 
gudomlig känsla när pennan bara går. 
 

4. Anser du att kompositionerna skapas ur en viss sorts stämning? I så fall vilken 
stämning? (T.ex. vardaglig, melankolisk, musikalisk etc.) 
 
Jo total avskildhet. Den andra saken är att de ställen jag suttit och skrivit på när jag 
inte suttit här och skrivit som på senare år. Då har jag sökt upp riktigt tråkiga ställen. 
Inte något flashigt hotellrum med 48 tv-kanaler eller utsikt. Tråkiga ställen är bra till 
exempel källare för att tvinga mig att nu fan ska du skriva. Det ska hända här inne inte 
ute vad du ser eller att det ringer, eller att du har en bok eller nån jävla skiva skiva 
som man spelar. […] 
 
SF; Så tråkighet kan stimulera? 
 
C; Ja tråkigt, tråkigt, tråkigt. Just det här du nackade om med begränsningar. Jag har 
tänkt på det här med prosa författare som inte har jobbat med texter förut när de ska 
göra det blir ofta dåligt kan jag tycka. För de förstår inte att det här är ett konstnärligt 
uttryck som tar tid att lära sig. Att just kunna använda sig av de här begränsningarna 
och få det att bli någonting större. För det är inte så jävla lätt att berätta en historia 
som skulle kunna fylla en roman på fyra och en halv minut. 
 

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

Det känns nog inte annorlunda däremot är det ju beroende på vilket instrument jag 
skriver. Jag skriver både på klaviatur och gitarr. Jag spelar båda instrumentet lika 
dåligt. Jag kan tröttna på mina egna ackordföljder. När man hållit på så länge som jag 
har gjort så gäller det att bryta upp det där på något vis. ’Nej men va fan inte C, am, F, 
G igen nu får du ge dig! Då gäller det att bryta upp det där på något vis. Ibland kan 
jag ha en musikalisk ide och ha i åtanke att den här ska moduleras. Flera modulationer 
här det blir jävligt ballt utan att veta vad jag ska göra sen så har jag det i tanken bara 
när jag sätter mig och skriver.  

SF; Det finns en del andra artister som har nämnt att begränsning kan vara bra? 



C; Ja..låtskrivandet i sig är ju en begränsning. I alla fall på det viset jag jobbar. Jag 
använder mig av jag är ju väldigt old school så jag har ju vers refräng och ett stick. 
Hur skriver jag texterna? Ja versmåttet bestäms ju utav melodin. Om jag använder rim 
vilket jag ofta gör redan där har du en hårt bestämd korsett men vad du får göra och 
inte göra. Det är väldigt befriande faktiskt. Det tvingar dig att tänka ’fan jag kan inte 
använda det här vad det nu skulle vara ett långt ord. Jag måste hitta ett ord på två 
stavelser istället och så plötsligt upptäcker jag det där ordet går ju men då blir det inte 
samma mening men då tar låten en helt ny riktning för att du tvingas tänka efter och 
göra någonting annat. 

[…] 

 
6. 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?  

Det är olika från fall till fall där också. Vissa låtar har jag satt igång med utan att veta 
vad jag ska göra. För det mesta har jag klart för mig ’de här linesen funkar för den här 
låten där jag vill berätta det och det. Det brukar gå rätt fort när jag känner att nu är 
jag någonting på spåren. Då är det bara att hänga i svansen på den där låten och 
försöka följa med och se hur det blir. 

SF; Känner du något speciellt i det ögonblicket? 

C; Euforisk  

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 kommer ihåg den här låten xxx som blev ganska känd den var ingen hit för tillfället 
som jag skrev i en källare hos mina svärföräldrar i en villakällare i utkanten av 
Trollhättan. Det var tråkigt och det fanns ingenting att göra så kom jag på den här. 
Jag hade gått på en promenad det var också det här att gå en långpromenad i 
områden. […] Då gick jag runt där vid kanalen och tittade. Då föddes den här iden till 
xxx sen när jag satte mig och skrev den så tänkte jag ’fan det här blev bra’ och det 
kunde ha varit femton verser till om jag hade velat. Det tog aldrig slut det fanns 
massor att skriva ur. Allting flöt på så lätt och det var en häftig euforisk känsla när jag 
väl var klar med den.  

SF; Det gick ganska snabbt också? 

C: Det gick snabbt om fan det gick jättefort. Ofta gör det när jag skriver. Jag kan tycka 
att jag är lat eller slarvig när jag skriver för att det går så jävla fort. Det har hänt att 



vissa låtar som jag skrivit fort har jag gått tillbaka till de och ändrat allt i de, slaktat 
de helt enkelt. Behållit de delar jag vill ha både musikaliskt och textmäsigt. 

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

detta för dig? 
 
Det jag brukar göra är att spela in på den här diktafonen eller numera på iphonen för 
att komma ihåg låtarna överhuvudtaget. Vilka ackord det är och hur ska melodin gå. 
Hur är fraseringen läser man en text med mina texter framförallt som är mycket ord i 
så kan det vara omöjligt att få ihop de där orden med den här melodin. Så jag får 
sjunga alla verserna för att jag ska komma ihåg hur det ska vara. Då har jag gjort det 
och det tänkt ’ det här är bra’ sen kan jag fem dagar senare upptäcka ’men vad fan’ så 
får jag ändra. Texter kan jag också ändra ganska långt in i processen. Jag brukar 
spela upp för lite folk mina skisser bara enkla demos och så får jag åsikter. Det är 
ganska bra till exempel min fru och min son. […] 

 
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 tror nog mer att det är ett lyssnande mot sig själv i så fall annars är vi inne på att 
det är någon annan som skriver låtarna. Jag tror snarare på att det är 
associationsbanor som jag inte varit dittills medveten om när jag sitter och skriver som 
rullar igång genom att de smörjs upp helt enkelt på något vis. […] 
 

10. Kan du beskriva kompositionsflödets väg i en metafor? 

[…] Jag vill jävligt gärna avdramatisera det här med låtskrivandet. Det är ett jobb det 
är faktiskt ett jobb som att snickra en stol. Jag tänker på det som har hänt i huset till 
exempel om vi får en vattenskada så kommer en rörmokare och fixar det. ’Fan det 
skulle jag vilja kunna’. Sen har vi hit nån snickare som fixar en vägg eller så det skulle 
jag vilja kunna. Jag har ingen aning hur man gör och jag skulle kanske utbilda mig 
och va skitdålig på det. Det är samma med låtskrivandet man behöver lära sig 
framförallt hur man gör. […] Det är att hålla på, hålla på och hålla på till slut blir 
man bra på det om man ger sig fan på det. Det är inget heligt, det är inte magiskt, det 
är inte Gud som har låtar där uppe och jag tar fram en antenn och fångar. Nej jag 
sitter och sliter för eller senare brukar associationsdelen av hjärnan gå igång. Det ena 
ger det andra en hel oväntat kedja av saker dyker upp som jag inte haft en aning om 
vad jag skulle göra dittills. Det är låtskrivande på något vis. […] 



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 olika ibland föds det i stunden och det är samma gamla vanliga trall som man 
ofta hamnar i om man hållit på väldigt länge. Då blir jag förbannad och ibland har jag 
idéer som hm det där har jag aldrig provat. […] 

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

Vilka? 
 
Ja sen 86-87 har det blivit så att jag skrivit om sådant jag förstår mig på och det jag 
förstår mig på är sånt som jag själv varit med om, känt eller drömt. Jag brukar citera 
John Lennon citatet när han pratar om Mccartneys låtar som handlar om påhittade 
figurer eller ingenting; nonsens. ”Another day” han sjunger om en vanlig kvinna som 
går till jobbet och tvättat håret. Vad vet han om det som har varit kändis sen han var 
nitton? Lennon svara ’I write about me cause I know me’ och det tycker jag är bra så 
känner jag också. Inte så att det är dagboksanteckningar på det viset det hade blivit 
jävligt tråkigt men så att jag utgår ifrån det liv jag själv lever. […] Därför kan du se en 
linje genom alla låtar om du går från xxx skivan då är det två människor som kämpar. 
I låten xxx till exempel då är metaforen en husvagn men husvagnen är egentligen 
vårpyttelilla tvåa i Gröndal och två blöjbarn och slitningarna som blir. Sen kan du 
följa den hela vägen till den sista skivan. Du kan följa de där personerna de finns med 
där fast omskrivna under andra namn och vad det kan vara. Det är väl temat i så fall. 
[…] 

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

 
Både och tro jag menar jag skrev låtar och gav ut skivor innan jag skrev melodier och 
texter på det här viset. […] De finns inte att köpa länge bara andrahandsaffärer. Då 
var det väldigt mycket smarta och intelligenta rim. De texterna berör ju inte de betyder 
ingenting. För att det ska beröra så måste det ju beröra mig och det berör inte mig. De 
är bara jävligt smarta. Jag tror jag skrev för att få beröm, en klapp på huvudet. ’Jävla 
vad smart du är! Vad fiffigt du fick till det där vilket jag fick höra också och det gjorde 
inte saken bättre. […]. Alla de här skivorna floppade. Det är ju också märkligt. Idag 
skulle ingen få göra fyra skivor innan genombrottsskivan kommer. Du får en chans sen 
är du borta. Men där satt jag i den här husvagnen eller tvåan och tänkte; ’Jag ska 
skriva låtar nu bara precis som det är och det liv jag lever.’ Faktiskt var det så att då 
gick jag också iväg. Då var det en kompis till min fru som bodde snett, rätt över gatan i 



Gröndal som var borta den sommaren 86 och hade en lägenhet som stod tom. Hon 
hade inte lyckats hyra ut den så jag fick vara där i två månader. Så jag tog 
skrivmaskinen, gitarr och hon hade ett piano och satt där och skrev varenda dag när 
ungarna var på dagis. De låtar jag skrev då tänkte jag ’Nu fan skriver jag precis hur 
det är de ska ändå inte ges ut. Xxx skrev jag hemma vid köksbordet när jag precis hade 
lämnat ungarna på dagis. Jag hade börjat gå i terapi då också jag fick sådana här 
panikångest attacker fast det hette inte så då. Det var inte uppfunnit då så jag trodde 
att jag var ”tokig” och skulle bli intagen på ”one flew over the cuckoos nest.” […] 
När jag skrev det där då var det ett medvetet beslut att ’Nu skriver jag utifrån mitt eget 
liv. Jag skiter i konsekvenserna. Jag skiter i kritikerna. Innan det med de tre första så 
hade det varit väldigt smart och fiffigt. Nu skiter jag i vad de säger och gör precis som 
jag själv vill. […] 

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

mer än andra? 

Det är en bra fråga. Det är jättesvårt att svara på. Det är som att säga ’Varför gillar 
du den här musiken?’ ’Varför gillar du Muddy Waters?’ Inte fan vet jag. Det är väl 
liksom något som talar till mig. 
 
SF; Behöver du bli berörd av det? 
 
C; Ja det är viktigt att bli berörd av det är väldigt viktigt. Om man får svara så lätt så 
är det nog hela sanningen att jag blir berörd av det.  
 
[…] 
 
 

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? 

Nej det gör jag nog inte. 

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

har för kompositionen? 
 

Det är en jävligt bra fråga. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jamen det måste det 
väl ha. Det måste det finnas när jag sitter och skriver en låt eller snarare texten och 
vill ha gjort det i ett svep så är det någon bubbla som sluter sig kring mig. Där är ju 
alla de här erfarenheterna, känslorna. Skriver jag en låt som handlar om någonting 
vare sig det är sjukdom, sex eller vad du vill så måste jag försöka minnas eller vara 
inne i det på något vis kanske inte minnas direkt en händelse eller så men jag måste 



vara inne i känslan måste jag hitta tillbaka till på något vis. I känslan ingår ju även 
kroppsliga upplevelser på något vis.  

           […] 
 

17. Vilken betydelse har instrumentet under kompositionsprocessen? 
 
Oerhört stor tyvärr är det så tråkigt att jag inte är bättre på att spela. Jag hade ju 
kunnat öva upp mig genom alla år. Det blir helt olika låtar olika kompositioner 
beroende på vilka instrument jag skriver på. Det jag skulle vilja ha är en flygel men det 
har inte blivit av. När jag skriver på klaviatur så kör jag med pianoljud eller 
wurlitzerljud eller så har jag tramporgel då blir det också en helt annan typ av låt. På 
sista LP så finns det låten xxx den spelar jag live därinne på tramporgeln. Den skrev 
jag hemma på tramporgeln. […] Du får inget snabbt anslag utan det blir väldigt 
droneaktigt. Det påverkar naturligtvis hur jag för fingrarna när jag spelar och skriver 
låten. Det har jag känt också de få gånger jag testat olika gitarrstämningar. Jag har ju 
ett stort handikapp jag är vänsterhänt och spelar på en högersträngad gitarr. Det var 
så jag lärde mig en gång i tiden sen har jag inte orkat bry mig om att vända på 
strängarna. Det jag gjorde i början på 90-talet var att jag stämde upp gitarren i ett 
öppet E-dur ackord det gör ju att det låter väldigt speciellt om vissa ackord jag tar  
[…] allt sådant där påverkar ju hur melodin blir allt sådant där påverkar ju så 
instrumentet är avgörande. […] Det är ju 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 […] 
 
Drone= brummande, enformigt ljud 

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

Det är bra frågor som jag faktiskt aldrig funderat på. 

SF; För mig själv kan det vara så att när jag glömt hur en låt går så kommer min kropp 
ihåg ackorden… 

C; Jamen så är det. I mitt fall ofta med gitarren och mina fingrar hamnar på samma 
jävla ställen vilket jag inte vill. Det finns ju ett kroppsligt minne det gör det. Även 
piano eller klaviatur så finns det också direkt. Jag skulle kunna spela på det sömnen.  

 
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. Det behöver det inte vara. Men jag tror att allting i alla fall i 
mitt fall så passerar det den berättande hjärnan. Harari skriver om det i nya boken om 
den berättande hjärnan och den upplevande hjärnan. När vi pratar om minnen till 
exempel sådant som man använder sig av i låtskrivande så är det den berättande 



hjärnan vill väldigt gärna vill frisera till allting och göra det så att det blir en bra 
story av det. Även om du bara tänker handla mjölk idag så ska den få ihop någonting 
av det och det ska finnas en början, ett slut och en höjdpunkt. Fast egentligen kanske 
det inte alls var så. Det är samma med drömmar när vi vaknar mitt i en dröm så kan 
man komma ihåg ’ah just det jag var där med den personen’. Men i själva verket så är 
det bara små fragment som dyker upp och sen så när du vaknar så gör den berättande 
hjärnan en sorts helhet av det hela som vill förklara vad det var för något. […]  
 
Jag har ju skrivit texter som inte är självupplevda. Jag vet inte vad självupplevd är? 
Är det upplevelser man faktiskt varit med om i det faktiska livet eller är det fantasier? 
Det är ju också självupplevt sak, en fantasi eller en dröm är ju också självupplevd sak. 
Så kommer det ju från den berättande hjärnan i mig. På det sättet är det ju 
självupplevt. Jag kan ju inte sätta mig och skriva en låt utifrån hur det är att vara dig 
för det vet ju inte jag. Jag kan inte ens skriva en låt om hur det är att vara min fru som 
jag känner väldigt väl. Men jag kan aldrig vara i hennes hjärna. 

 
 

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 absolut. Nej men det har jag känt av nu när jag slutat att skriva eller slutat vara 
artist, sångare och låtskrivare eller vad fan du vill kalla mig spelevink eller vad du vill 
hitta på. Det är en viktig del av identiteten. Sen är det ju så här med livet att man bör 
nog fylla det med någonting som ger dig nån slags mening av nåt slag vare sig det är 
att man stickar, spelar curling eller vad du än vill. Det jag är duktig på det är att 
skriva sånger och därför fortsätter jag nu även om jag inte ska ger ut någonting. Jag 
kanske lägger upp någonting på spotify i alla fall men jag gör det för att jag ska ha en 
sån här ’nej kom igen nu xxx imorgon går du upp klockan tio och sätter dig och 
jobbar’ . Jag läser böcker och ser filmer, tar promenader eller reser förutom allt annat 
man gör diskar, städar, tvättar och köper mat. Visst det skulle kunna vara nog men det 
är ju inte det. Jag känner även det efter att jag sagt ’nej nu slutar jag med det här’. Att 
jag slutar har ju andra skäl att göra med distributionsformen av musik ser ut nu som 
jag inte tycker är roligt längre. Det var nog även med sista skivan xxx där hade jag 
någonting att berätta. Där kände jag det vi har levt igenom det skulle jag vilja göra 
någonting av. Där gick jag väldigt länge hela 2015 det har aldrig hänt förut. Jag kan 
alltid komma ihåg varje år som har varit att då gjorde jag det och det men 2015 gjorde 
jag inte ett jävla piss och det gick mig på nerverna. Fan vad är det för mening då? 
Visst att ha barn javisst det är en mening men just att göra någonting, att skapa 
någonting. 



SF; Så det känns alltid meningsfullt när du komponerar? 

C; Ja även när jag komponerar för andra artister. Då kan det vara mer som en 
korsordlösning. Men även att kunna lösa ett korsord kan ge en jävla tillfredsställelse 
faktiskt. Man känner sig smart och känner wow så har det varit nu. Jag har skrivit till 
en hel del artister sen sista skivan och det kan vara ’hm får jag till det här då är det 
kul’.  

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? 
 
Det är en familjär känsla. 

 
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 

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

Jag tycker inte att det spelar någon roll. Jag tycker det är helt irrelevant. Jag kan 
tänka på låtar som jag går igång på ’fan vad bra’ och tårarna kommer. De är skrivna 
helt i nåt kommersiellt syfte att få en hit 1959 och ändå funkar det. Det där spelar 
ingen som helst roll.  
 
SF; Så du strävar inte efter någon slags äkthet i dina låtar då? 
 
C; Nej jag vet inte ens hur man gör det.  
 

[…] 

 
23. Anser du att kompositionsprocessen involverar en ”transformation” av något 

slag? (T.ex. av en känsla, tanke, erfarenhet, sanning osv.) 
 
Det får jag väl säga ja till det gör det. Jo i och med att själva processen att nu ska jag 
snickra ihop en möbel eller en låt. När jag väl är inne i den där processen som jag sa 
då sätter associationsbanor igång som jag inte visste skulle dyka upp och det ena leder 
till det andra. ’Aha då får jag ändra och göra så här istället i den här låten.’ Så svar 
ja. […] Det är svårt att säga exakt vad transformationen innehåller men jag skulle 
säga att den ofta innehåller något igenkännande och något nytt som överraskar. 
 
 

 


