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Sammanfattning 

Att skriva musik kan vara både inspirerande och utmanande. Att försöka navigera sig fram i 
processen utan bestämda regler eller strategier kan skapa hinder i form av skrivblockeringar 
och självkritik som kan hämma viljan att fortsätta skapa. Syftet med detta arbete har därför 
varit att med hjälp av forskning i ämnet skapa strategier för både musiker och 
musikpedagoger som kan leda till flöde och tystandet av den inre kritikern.   

Arbetet har resulterat i fem olika låtar som har skrivits med varsin tilldelad strategi. Några av 
strategierna har valts utifrån teorin att begränsningar kan göra det lättare att navigera i en 
uppgift och skapa flöde medans andra har haft syftet att utmana inarbetade mönster i 
låtskrivandet för att öppna upp för nya idéer. Slutsatsen är att de valda strategierna kan skapa 
flöde och kreativa arbetssätt men att de inte kan ersätta en i grunden fungerande 
låtskrivarprocess. Många av strategiernas effekt blev att jag togs tillbaka till nybörjarkänslan 
där allt är nytt och spännande, men jag tror att det även behövs en utveckling av den kunskap 
jag sedan tidigare besitter. 

Nyckelord: Idétorka, Kreativitet, Låtskrivande, Flow, Självkritik, Perfektionism. 
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1. Inledning och bakgrund 

Sedan jag började skriva musik vid tretton års ålder har det under vissa av mina skrivtillfällen 
dykt upp ett fenomen som jag aldrig riktigt förstått mig på. Skrivflödet stannar upp, den inre 
kritikern får ta allt större plats, nästa värdiga idé känns långt borta och mitt momentum  i 1

processen upphör. Jag har vid dessa tillfällen antingen suttit kvar i frustrationen eller gett upp 
och gjort något annat för att sedan komma tillbaka till skrivandet vid ett mycket senare 
tillfälle än jag önskat eftersom det då har känts motigt att ta sig an igen.    

Det som har drivit mig till att ändå fortsätta skriva är att det är värdefullt och givande för mig 
som person. Det känns som att jag gör det mest meningsfulla jag kan tänka mig, när det går 
bra. I och med detta arbete så har jag nu fått chansen och tiden till att utforska skrivkramp och 
komma fram till vilka verktyg jag kan använda för att behålla ett flöde i mitt skapande och ta 
kontroll över processen för att kunna göra den mer lättsam och självklar. 

Jag vill med detta arbete även få en bredare förståelse för låtskriveri i allmänhet och utforska 
andra musikskapares strategier för en hälsosam process. Jag vill göra detta, dels för att själv få 
en förståelse för min egen kreativa process och dels för att kunna föra kunskapen vidare till 
framtida elever så att skrivblockeringar inte ska bli något som kan komma att hämma deras 
vilja att skapa då det är så jag själv har påverkats många gånger. Under min gymnasiegång 
fick vi inga konkreta verktyg för att ta oss an dessa problem. I skolverkets läroplan för 
musikämnet står det att elever ska utveckla förmågan att skapa musik (Skolverket, 2011) och 
jag vill därför jag vara säker på att jag kan bidra med värdefull erfarenhet och kunskap i 
ämnet när jag själv är färdig lärare. 

1.1.Kreativitet  
Kreativitet är ett ord som ofta nämns i association med skapande i de olika konstarterna. 
Själva definitionen av kreativitet är i Nationalencyklopedin (2019) ”förmåga till nyskapande, 
till frigörande från etablerade perspektiv”. Detta återges även av Eva Hillered (2013) i hennes 
bok ”Lathund för låtskrivare”.  

Kreativiteten följer inga lagar eller regler. Råmaterialet, det som först dyker upp som en 
inspirerande tanke i vårt huvud, gör vi bäst i att inte ifrågasätta utan bara anteckna eller spela 
in. I efterhand får vi sålla bra från mindre bra, frisera idéerna så att de passar i den speciella 
form som vi vill ha. (Hillered, 2013, s. 15) 

 Framåtrörelse1
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Kreativitet är alltså något som enligt Hillered bör driva en utan att man kopplar på det 
vardagliga filtret i form av kritiskt tänkande och på så sätt ger sina idéer en chans. Även 
Bishop och Starkey (2006) skriver ”first thought, best thought” när de beskriver hur början på 
en kreativ process bör gå till. Folke Dahlqvist (1998) skriver om olika ”kreativa 
tankemodeller” och dessa stödjer  Hillereds, Bishop och Starkeys resonemang. De beskriver 
olika faser i en kreativ process och i vilken ordning de uppkommer. De olika modellerna 
skiljer sig i ordval och antal steg men har i grunden samma uppbyggnad. Den första 
utformades av socialpsykologen Graham Wallas och kallas för PIIV-modellen. PIIV är en 
förkortning för Preparation, Inkubation, Illumination och Verifikation. I preparationen 
förbereds det kommande arbetet, i inkubationen sker större delen av utförandet, i 
illuminationen nås ett resultat och i verifikationen kopplar man på sitt kritiska tänkande för att 
bedöma det utförda arbetet. Forskning har även visat att det finns en korrelation mellan i 
vilken mån man låter den första bästa idéen influera slutresultatet och hur erfaren man är i sitt 
kreativa skapande (Bishop & Starkey, 2006). Nybörjare har tendensen att lämna sin grundidé 
helt orörd och den tar därför sin ursprungliga form i det slutgiltiga resultatet, medan mer 
erfarna skapare oftast tittar tillbaka på sina idéer vid ett senare skede för att undersöka hur de 
skulle kunna förbättras.  

Att forska kring kreativitet i förhållande till hjärnans aktivitet har visat sig att vara en 
utmanande uppgift. Klein (2012) skriver att vi inte vet vilken del av hjärnan som bär ansvaret. 
Detta är ytters svårt att precisera då ingen del av hjärnan arbetar ensam utan snarare i ett 
samarbetande nätverk (Marks-Tarlow, 2017). Dahlqvist (1998) beskriver svårigheterna i att 
försöka mäta och definiera kreativiteten hos människor. Han menar att det är omöjligt att 
utforma ett objektivt test som kan mäta kreativiteten då den aldrig visar sig på samma sätt hos 
alla människor. Han liknar svårigheterna att förstå kreativitet med de att mäta och undersöka 
medvetandet. Samtidigt är det just det kreativa värdet som avgör hur kulturella skapelser tas 
emot av omvärlden. Kritiker bedömer hur mycket kreativitet som har behövts för att skapa 
olika verk och bestämmer utefter det i vilken utsträckning de är värda att ge uppmärksamhet 
till (Bishop & Starkey, 2006). Detta blir problematiskt då all kreativitet inte syns på samma 
sätt och en stor del av musiken då går osynligt förbi massorna. En bieffekt av detta hos 
musiker kan bli en rädsla kopplad till bedömning av ens skapelse vilket i sin tur kan hämma 
den kreativa processen. Både Englin (2019) och Koverman (2018) beskriver hur en 
bidragande faktor till deras svårigheter att skriva musik är just tanken att andra människor 
kanske ska höra och bedöma den. En till en början positiv känsla vid ett skrivtillfälle kan 
snabbt bytas ut mot tvivel och självkritik. Koverman beskriver att han i extrema fall även har 
rädslor för att det han skapat ska kunna sänka hans sociala status. 
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1.1.1. Flow 

Begreppet flow är nära besläktat med kreativitet. De har gemensamt att de båda kan kopplas 
till och är drivande i skapandeprocessen. Det är ett tillstånd där en person är så pass 
involverad i en aktivitet att omvärlden kopplas bort och det enda viktiga är här och nu. 
Psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi beskriver fenomenet som: 

…en känsla av upptäckt, en kreativ känsla av att försätta upplevaren i en ny verklighet som förde 
personen till högre prestationsnivåer och ledde till medvetandetillstånd som han inte tidigare hade 
drömt om (Csikszentmihalyi, 2016, s.102).   

Flow uppstår när relationen mellan kunskapsnivån och svårighetsgraden på uppgiften man 
står inför är i ett stadie där man känner att den är under kontroll men samtidigt tillräckligt 
utmanande för att skapa intresse och nyfikenhet. Csikszentmihalyi visualiserar fenomenet i 
denna graf han kallar för flowkanalen.  

Här beskrivs olika faser i flow i en specifik aktivitet och vad man, beroende på vilken 
kategori man för tillfället hör till, behöver göra för att ta sig tillbaka till flow igen. Det finns i 
grafen fyra nämnda kategorier för tillstånd i förhållande till flowkanalen och de kallas i detta 
fall för A1-A4. Bokstaven innan siffran skiftar beroende på vems flowtillstånd som behandlas. 
I bokens exempel beskriver grafen en person vid namn Alex som lär sig att spela tennis. 
Grafen kan dock appliceras på vilken aktivitet som helst. A1 är ett tillstånd där man är en 
nybörjare och allt är nytt. Man kan ganska snabbt erövra de grundläggande stegen och 
uppgiften känns lagom utmanande i förhållande till de färdigheter som behövs i början. 
Förutsättningarna för att hamna i flow i det stadiet är stora. Man blir dock snabbt skickligare 
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och vid A2 är grunderna i aktiviteten inte längre utmanande i förhållande till de färdigheter 
man besitter. Flowtillståndet upphör och man blir istället uttråkad. Man kan här även hamna i 
A3 och förstå att aktivitetens svårighetsgrad kan sträcka sig långt över grunderna och att ens 
färdigheter inte längre är tillräckliga för att ta en dit man vill nå, man kan då istället känna 
ängslan. Förutsättningarna för att hamna i flow i stadierna A2 och A3 är dåliga och för att, om 
man hör till A3, nå tillbaka till känslan i A1 måste man öka sina kunskaper i ämnet för att 
utmaningarna man har blivit medveten om ska kännas lagom utmanande. På samma sätt 
behöver man, om man hör till A2, höja svårighetsgraden på utmaningen för att den ska passa 
kunskapen man besitter. Man har då hamnat i läge A4. 

De tillfällen då flow uppstår kallas för flowupplevelser. De kan uppkomma i flera olika 
former och kan framkallas på många olika sätt. Det går även att uppnå flow i alla typer av 
aktiviteter. Det som är gemensamt för dessa upplevelser är att de skapas genom koncentration. 
Ett sätt att skapa flöde i en vardaglig aktivitet är därför att skapa ett koncentrerat 
tillvägagångssätt (Csikszentmihalyi, 2016). För att uppnå detta behöver man sätta upp mål 
och delmål för sin aktivitet, hur enkel den än är. Csikszentmihalyi nämner en promenad som 
ett exempel. Man kan ha flera olika mål och delmål för sin promenad. Vart man ska, vad man 
ska göra där, vilken hastighet man ska ha och så vidare. Att göra en vardaglig uppgift till en 
utmaning skapar koncentration och ger då bättre förutsättningar att uppnå flow. 
   
Flow har visat sig ha många positiva effekter på personer som utövar det. Produktivitet är en 
av de mest framträdande då personen i flow är så inne i sin uppgift att andra intryck kopplas 
bort. De distraktioner man annars kan uppleva i vardagen blir inte längre en faktor då fokuset 
blir mer snävt (Csikszentmihalyi, 2016). I detta produktiva och fokuserade tillstånd finns det 
inte heller något utrymme att tänka på följderna eller resultatet av utförandet. Det kan annars 
vara vanligt att man kritiserar sina egna val i stunden men flow hindrar dessa typer av 
tankebanor och man kan istället utvärdera sina resultat efteråt. Flowtillståndet kan även leda 
till en personlig utveckling och nya upptäckter som man kanske inte hade stött på annars 
(ibid.). Anledningen till detta finns i den tidigare visade grafen av flowkanalen. Man kan bara 
vara i flow så länge uppgiften känns givande. När ens färdighetsnivå överskrider det 
nödvändiga för att lösa uppgiften är det inte lika lätt att behålla flödet och man börjar istället 
söka efter nya större utmaningar för att kunna nå tillbaka till det. Det leder till att man hela 
tiden söker nya kunskaper och nya utmaningar och till följd av detta utvecklas (ibid.). 

Trots alla dessa positiva effekter som beskrivs uppstå som ett resultat av flow så finns det 
även negativa aspekter av fenomenet som inte lika ofta tas upp. Professor Hans Wigzell 
(2012) beskriver sin erfarenhet av tiden efter en mångårig period av arbete under flow.  
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Jag befann mig i långa perioder av flow, ett koncentrerat tänkande, ett lustfyllt tillstånd med 
en känsla av oövervinnlighet och avsaknad av trötthet. Att hamna i flow så fort som möjligt 
från det att jag vaknade blev en del av mitt liv. Detta tillstånd varade i mer än 10 år. Jag 
beslöt sedan att bryta upp, att öppna upp för andra delar av livet. Beroendet av flow, som 
nog var en grundbas för min forsknings kvalitet, hade fått negativa, nära nog asociala 
konsekvenser…Konsekvenserna av att lämna forskningsfronten, framför allt att gå ur flow, 
överrumplade mig. Jag hade under lång tid abstinenssyndrom som liknade en narkomans 
under avvänjning. (Klein et. al. 2012, s.45)  

Även Blixt (2017) beskriver hur han får betala ett högt pris i form av trötthet och frånvändhet 
från resten av världen efter flow.  

1.1.2. Skrivkramp 

Timothy Gallwey (1997) delar i sin bok The inner game of tennis upp ”jaget” i två olika delar, 
jag 1 och jag 2. Jag 1 beskrivs som kritikern, den som försöker förmedla vad som krävs i en 
situation. Jag 2 gestaltar nervsystemet och det undermedvetna som tar emot kritiken och 
försöker utöva uppgiften så bra som möjligt. Relationen mellan de två jagen kan se olika ut 
från person till person. Beroende på om den är positiv eller negativ kan personen antingen 
hamna i ett positivt mönster som leder till framgång, eller ett negativt som gör att jag 1 
ständigt kritiserar jag 2 som aldrig kan nå upp till kraven. Om man vill undvika skrivkramp 
bör man därför försöka skapa en så hälsosam relation som möjligt mellan dem. Gallwey 
(ibid.) menar att harmoni mellan de två jagen uppstår när handlingarna styrs av ett tyst och 
koncentrerat sinne. Det ska finnas en medvetenhet av vad som händer men det ska inte ske 
någon analys av förloppet eller något försök att tänka. Jag 1 tystas och fokus ligger på här och 
nu och inte på möjliga framgångar eller misslyckanden.  

Ett annat sätt att förstå och motverka skrivkramp på är att ta reda på vilken av ens hjärnhalvor 
som är mest aktiv i den kreativa processen (Hillered, 2013). Vänster hjärnhalva står för det 
logiska och strategiska och den högra för det kreativa, fantasifulla och intuitiva. Om ens 
process involverar för mycket av en av hjärnhalvorna kan arbetet bli ensidigt och skrivkramp 
kan lättare uppstå. Om den vänstra halvan dominerar kan personen lätt fastna vid små detaljer 
och ha svårt att gå vidare. Personen kan ofta även ha en tendens att kritisera sig själv mycket 
och då inte låta sig inspireras lika lätt. Den som drivs mest av den högra kan istället vara för 
öppen och fri i sin process och bli överväldigad av alla valmöjligheter. Lösningen på detta 
problem är att bjuda in den halva som är mindre framträdande i processen och på så sätt 
motverka kvalitéerna hos den dominerande och då skapa balans. Aktiviteter som kan aktivera 
höger hjärnhalva är bland annat fysisk aktivitet, ”låta pennan gå” utan att tänka, 
improvisation, sätta parentes och att sova på saken. Om man behöver mer av den vänstra så 
kan man begränsa valmöjligheter, utgå från en förvald struktur, skriva listor och göra en sak i 
taget (ibid.).   
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1.2.Syfte 
Syftet med arbetet är att utifrån utförd forskning i kreativitet och andras kreativa processer ta 
reda på vad skrivblockering innebär på ett psykologiskt plan och hur musiker och lärare bäst 
kan ta sig an problemet med hjälp av olika strategier som kan optimera flöde och kreativitet. 
Målet är att bilda mig en uppfattning om vad som behövs för att kunna skapa min optimala 
låtskrivarprocess och att de kunskaperna i efterhand ska kunna vara till nytta för framtida 
elever. 

2.Metod 

Jag har med hjälp av böcker och vetenskapliga artiklar om skapandeprocesser samlat 
strategier som kan användas för att behålla ett kreativt flöde. Efter detta har en egen kreativ 
process påbörjats där musik har skrivits och spelats in med hjälp av strategierna. De har sedan 
utvärderats för att kunna se vilka tillvägagångssätt som har bidragit till flöde i 
skapandeprocessen och hur de kan komma att användas av mig i framtiden. Under arbetets 
gång har loggbok förts där jag efter varje session har antecknat hur det gått och hur de olika 
metodernas påverkan på låtskrivandet har uppfattats. Loggboken har sedan utvärderats och 
legat till grund för resultatet.  

2.1.  Skrivprocessen 
Under själva skrivprocessen skrevs fem olika låtar. Varje låt tilldelades sin egen strategi som 
användes för att behålla flödet i skapandet. De olika strategierna är baserade på den forskning 
om kreativitet och flow som nämns tidigare i texten och följer både exakta anvisningar från 
dessa, samt egna teorier som har uppkommit som ett resultat av inspiration från forskningen. 
Strategierna listas nedan tillsammans med låtarnas titlar och beskrivningar på hur de går att 
relatera till forskningen. 

Tidsramar 
Låttitel: Life Here 
Inför arbetet med Life Here tilldelades varje del av låten en tidsram som skulle följas, till 
exempel 2 timmar för ackord och struktur, 1 timme till text och så vidare. Tanken här var att 
tidspressen skulle göra det svårare för jag 1 (Gallwey, 1997) att få uppmärksamhet. Jag hade 
även en hypotes om att det skulle kunna skapa flow då fokus skulle ligga mer på nuet och då 
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jag inte skulle hinna tänka så mycket på olika val så kunde mina resurser antagligen bättre 
överensstämma med mina annars svårt uppnådda förväntningar. 

Begränsning av ackord och tonmaterial 
Låttitel: Stand 
Forskningen kring flow pekar mot att det lättast kan uppstå i uppgifter eller situationer där det 
finns tydliga ramar och regler (Csikszentmihalyi, 2016). Begränsningar skapar flow då det är 
lättare att hitta rätt väg i processen och inte bli distraherad om man själv slipper tänka på den 
grundläggande navigationen i uppgiften. Jag valde därför att begränsa mig själv till att 
använda ett bestämt antal eller en bestämd typ av ackord. Detta applicerades även på melodin 
genom att till exempel begränsa hur många toner som fick vara med i en del och vilka 
tonhöjder som fick användas. Genom att begränsa mig i mina valmöjligheter var tanken att 
det förhoppningsvis inte skulle vara lika lätt att kritisera de val som gjordes.  

Hjärnans två halvor - skapa balans 
Titel: It Begins 
I min kreativa process har många av tillvägagångssätten varit kopplade till kvalitéer hos 
vänster hjärnhalva. Detta har skapat skrivblockeringar eftersom det är ett ensidigt sätt att 
arbeta på (Hillered, 2013). Därför försökte jag under skrivandet av It Begins att få min högra 
hjärnhalva att bli mer involverad i processen. Detta uppnåddes genom att utföra aktiviteter 
som är associerade med den i låtskrivandet. Dessa aktiviteter nämns tidigare i texten men jag 
testade bland annat att göra fysiska aktiviteter, improvisera, skriva fritt och försöka släppa och 
gå vidare när det tog stopp samt alternativa stämningar på gitarren. Dessa strategier var direkt 
hämtade från Hillereds bok. 

Att skriva utan externa verktyg 
Titel: Cucumber 
I arbetet med Cucumber lyssnade jag efter idéer i mig själv för att sedan sjunga in dem i min 
mobils inspelningsfunktion och försöka översätta idéerna till de instrument som skulle 
användas i låten. Denna strategi utformade jag från forskning om flow där man har kommit 
fram till att det krävs mer koncentration vid användning av så få yttre hjälpmedel som möjligt 
i skapandet (Csikszentmihalyi, 2016). Koncentrationen tystar i sin tur jag 1 (Gallwey, 1997) 
vilket hämmar självkritiken i processen. Strategin syftade även till det fenomen där en låtidé 
plötsligt kan ta fäste i huvudet för att sedan ständigt göra sig påmind tills det att man har fått 
chansen att skriva ned eller spela in den. Tanken var att medvetet försöka framkalla detta och 
göra det till det primära skrivsättet i undersökningen. 
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Biinstrument 
Titel: Dog Sledding Time 
Gitarr och bas är mina huvudinstrument och de som jag lättast kan uttrycka mig på. Samtidigt 
har användandet av dem kunnat skapa problem i skrivandet då jag har haft högre krav på mig 
själv vid användandet av dem till skillnad från t.ex piano eller sång. Tanken var att ta reda på 
om användandet av pianot kan sänka mina förväntningar på skrivandet och att det i sin tur kan 
skapa mer frihet och hämma den inre kritikern. Denna strategi togs fram med inspiration från 
både teorin om begränsningar och hjärnhalvorna. 

2.2.  Loggbok 
För att efter utförandet av arbetet kunna utvärdera mina resultat fördes under projektet 
loggbok om hur de olika processerna upplevdes. Jag valde att strukturera upp loggboken 
utefter det som Cato R.P Bjoendal (2002, s. 66) beskriver som en ”processloggbok” eftersom 
det är själva processen och utvärderingen av den som är en av de viktigare aspekterna av 
arbetet. Jag svarade efter varje skrivtillfälle på ett antal frågor för att utvärdera hur de olika 
kreativa metoderna påverkade skrivandet: 
  
1. Vad gjorde jag? 
2. Vad gick bra? 
3. Vad gick mindre bra? 
4. Hur påverkade den valda strategin skrivtillfället?  
5. Övriga observationer 

3.Resultat 

Det som följer är en beskrivning av mina låtar och processerna som ledde till stadiet de är i 
nu. Alla låtar är inte helt färdigskrivna då mitt fokus under arbetet främst låg på att undersöka 
de olika strategiernas påverkan på min kreativa process.  

3.1. Tidsramar 

Varje aspekt av låtskrivandet tilldelades en tidsgräns som skulle följas. Att skriva låtens grund 
med form och ackord fick ta 2 timmar och melodi och text fick ta 1 timme vardera. Efter att 
ha startat klockan för skrivandet av låtens grund började jag med att bestämma en form för 
låten och skapa en mall till ackordanalys så att det lättare skulle gå att se en helhetsbild och ett 
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tydligt mål. Detta gjorde det smidigt att börja skriva ackord och sedan fylla i mallen vartefter. 
Jag fick en idé till ett intro som sedan inspirerade resten av låtens delar. Vartefter delarna blev 
klara spelades de in på min mobils röstinspelare för att sedan kunna spelas in i 
inspelningsprogrammet Logic i sin helhet. När detta var klart improviserade jag fram 
melodier på gitarr till bakgrunden och därefter skrevs en text under lyssning av inspelningen.  

Att skriva musik på detta sätt var något helt nytt för mig. När det fanns en bestämd tidsram 
och ett definitivt slut för hela projektet dämpades önskningarna efter den perfekta låten och de 
idéer som kom fick i de flesta av fallen bli de som stannade. Jag kände ibland att det som kom 
fram inte var optimalt men jag kunde ändå relativt snabbt släppa de tankarna och gå vidare då 
det inte fanns tid för självkritik. Här uppnåddes något som kan liknas vid de kreativa 
tankemodellerna (Dahlqvist, 1998) som nämns tidigare i texten. Jag lät kreativiteten och 
idéerna leda vägen och det kritiska tänkandet kopplades på först efteråt. Det som skiljer detta 
tillfälle från andra är att kritiken kunde riktas mot något som redan var skrivet och att den då 
inte påverkade skrivprocessen negativt. 

Att arbeta inom tidsramar var en av de två strategier som gick att applicera på skrivandet av 
texter. Jag upplevde att den hade en god effekt på det området under dessa skrivtillfällen. Det 
var först svårt att påbörja skrivandet men de svårigheterna kunde förbises relativt snabbt då 
det inte fanns tid för självkritik. Resultatet blev inte optimalt men det är en av de få gånger 
som en text faktiskt har blivit klar och jag ser det som ett framsteg. 

3.2. Begränsning av ackord och tonmaterial 

Det kändes viktigt att sätta upp tydliga regler innan själva skrivandet så att jag inte skulle bli 
distraherad av valmöjligheter. Låten skulle gå i moll men refrängen skulle byta till dur och 
fick bara ha 4 ackord på rundgång. Versens melodi skulle bara få innehålla 3 bestämda toner 
och i refrängen skulle melodin vid byte av ackord starta på ackordets ters.  

På denna låt påbörjades processen på samma sätt som den brukar göra när jag inte använder 
någon förvald strategi. Jag satt med gitarren och letade runt efter ljud och tonkombinationer 
som kunde inspirera mig. Det som skilde detta improviserande från andra är att det nu fanns 
en tydlig plan så även om själva sökandet efter innehåll för varje del av låten var fritt fanns 
det en ram att söka innanför. Grunden för låten skrevs relativt snabbt och efter första tillfället 
fanns det ackord på intro, vers, refräng och melodi på versen.  

När grunden var klar lyssnade jag igenom låten och började nynna melodier. Detta resulterade 
i att jag glömde regeln för tonförrådet i versen och istället skrev något helt fritt. Jag märkte 
detta först efter skrivtillfället och tänkte då först att det hade slösats bort ett möjligen 
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intressant resultat som hade kunnat komma fram utifrån regeln men jag ser nu annorlunda på 
det. Regeln fanns där som ett skyddsnät och även om den inte användes så tror jag att den 
ändå hade den effekten på skrivtillfället i stort. Samma begränsning sattes istället på låtens 
refräng och vid valet av toner utgick jag då efter tonvalen som hade gjorts i versen då tanken 
var att det skulle ge låten en helhetskänsla. Den melodin gick mycket smidigt att skriva. Det 
vanliga sökandet efter den perfekta melodin med användandet av alla toner och 
kombinationer togs nu ner på en mer realistisk nivå där jag kunde improvisera på de tre 
tonerna och snabbt höra vad som passade och inte passade över de olika ackorden. Det 
begränsade tonförrådet var även hjälpsamt i sökandet efter “hookar” då repetitionen av så få 
toner skapade en melodi som var lätt att komma ihåg. 

3.3. Hjärnans halvor - skapa balans 

Under skrivandet av It Begins var målet att försöka aktivera min högra hjärnhalva och göra 
den mer involverad i processen. Detta för att min vänstra ofta dominerar och skapar obalans i 
låtskrivandet. Denna process hade mitt vanliga skrivsätt som utgångspunkt men med strategin 
adderad till den. En sak som hjälper aktiveringen är att ta pauser för fysisk aktivitet så jag 
planerade därför in sådana i form av promenader under skrivtillfällena. Jag bestämde mig 
sedan för att använda en ny stämning för gitarren och fastnade för öppen D-stämning. 
Strängarna är då stämda till ett D-dur-ackord vilket gör att de mönster på gitarren i form av 
till exempel ackord och skalor som jag genom åren har blivit van vid inte längre bildar samma 
tonhöjder eller kombinationer. Jag blev då tvungen att tänka mer öppet och kreativt och testa 
nya saker för att nå ett önskat resultat. Jag började testa olika grepp för att se vad som kom 
fram och fastnade ganska omgående för ett mönster som blev utgångspunkten och 
inspirationskällan till resten av låten. Det skapade ett sound och ett tonalt tema som sedan 
kunde inspirera sökandet efter flera passande tonkombinationer över hela greppbrädan på 
gitarren. Jag märkte tidigt att låten hade fått en karaktär som liknar Led Zeppelins stil och 
detta gav ännu mer inspiration. Jag undrade efteråt varför det hade blivit så då jag inte hade 
lyssnat på dem den senaste tiden och mindes sedan att Jimmy Page, gitarristen i Led Zeppelin, 
ofta använder sig av öppna stämningar vilket skapar ett väldigt eget sound som hade lett mig i 
den riktningen.  

Under första tillfället blev grunden till intro, vers och refräng skrivna. Vid det tillfället 
missade jag dock att ta pauser för fysisk aktivitet. Jag tror att det dels har att göra med att det 
inte sattes något larm och att den nya stämningen var så pass intressant för mig att jag helt 
glömde bort konceptet. Vid tillfället efter sattes ett larm på en bestämd tid för en promenad 
och då syntes effekten av det. Jag kunde i och med promenaden ta en paus från datorn och 
instrumentet och se något nytt ett tag för att sedan kunna komma tillbaka med nya öron och 
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nya tag. Det gav en god effekt på arbetet då jag fick längta lite och det kändes som att huvudet 
rensades på låtens mönster och regler och fick kapacitet för nya idéer. 

När det kom till att skriva en text till låten var strategin att skriva fritt och ”låta pennan gå” 
utan att stanna och tänka. Detta var till en början utmanande men var efter en stund det som 
gav motivationen och inspirationen till att inte fastna och avsluta skrivandet. Det första som 
kom ut kändes osammanhängande men jag kunde ganska snabbt se en mening bakom orden 
och detta resulterade i att ett koncept formades som gav inspiration till att fortsätta. När det 
väl fanns en tanke bakom skrivandet så gick strategin bra. Det fanns ett intresse för ämnet 
men det blev ändå prestigelöst tack vare att jag inte fick tänka för mycket. Jag fastnade ibland 
på ordval för att innehållet började kännas intressant men jag kunde snabbt släppa det då 
målet med skrivtillfället hela tiden fanns i bakhuvudet. Att försöka släppa självkritiken tror 
jag gav mig tid att hitta en mening i det som kom ut istället för att direkt sudda bort orden i 
hopp om att nästa kombination av ord skulle vara mer meningsfulla. 

3.4. Att skriva utan externa verktyg 

Det var till en början svårt att översätta idéerna till gitarren. Jag tror det har att göra med att 
tanken är så frikopplad från det fysiska och att det gjorde att idéerna blev mer okonkreta och 
då svårare att hålla fast vid. Lösningen på det blev att jag sjöng idéerna när jag kände mig 
nöjd med dem. Då kunde jag spela in sången och på så sätt säkra att idén inte skulle försvinna 
eller ändras för mycket i processen.  

Det första tillfället skrevs grunden till intro, vers och brygga. Delarna sjöngs först in på 
mobilen och spelades sedan in på gitarr i Logic. Sedan programmerades ett enkelt trumkomp 
med miditrummor. Efter detta försökte jag skriva delar till de olika instrumenten som låten 
skulle bestå av för att få en helhetsbild. Jag skrev grunden till bas och sång genom att lyssna 
på den inspelade gitarren och försöka förnimma mig vad som skulle kunna passa över det. 
Här dök svårigheten att hålla kvar en idé i tanken upp. Det var svårt att skriva en baslinje som 
sträckte sig längre än ett par takter då de första idéerna blev mindre tydliga när de nya lades 
till. Jag kom tillslut fram till en basgång så att en melodi kunde tänkas fram till låtens grund 

Trots att dessa skrivtillfällen var mer utmanande och krävde mer koncentration än vanligt så 
upplevde jag dem som mer kreativt drivna. Det var lustfyllt då det inte gick att veta vad som 
skulle dyka upp härnäst och det kändes som att något nytt skapades som inte brukar komma 
ut annars när jag skriver. Det var en utmaning att inte få spela gitarr under själva skrivandet 
men min uppfattning är att det tog fram någonting nytt. Nu kunde jag skriva det som 
inspirerade mig direkt utan att ett instrument fick chansen influera idéns grund. Jag upplevde 
inte riktigt samma sensation som när en idé dyker upp i huvudet från ingenstans på t.ex. en 
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promenad, vilket var den effekt jag ville försöka replikera, men strategin hade många andra 
positiva effekter. 

3.5. Biinstrument 


Jag satte inte upp några regler i förväg utan började spela det som kom naturligt. Jag gick 
direkt till C-dur, då det är där jag alltid har känt mig mest bekväm, började spela en melodi 
och bastoner tillkom snabbt. Efter att de första delarna var färdigskrivna så kopplade jag 
skolans elpiano till mitt ljudkort och spelade in allt och skrev midi-trummor till det. Efter 
detta improviserades en melodi fram på piano till den inspelade grunden. Nästan hela låtens 
form skrevs på 2 timmar.  

Det gick smidigt att hitta på idéer på pianot. Jag tänkte inte så mycket under processen utan 
lät bara delarna dyka upp för att sedan spelas in på mobilens inspelningsfunktion. En 
bidragande faktor till flödet tror jag kan vara pianots layout. Då musikteorin är så 
lättillgänglig gick processen från tanke till idé snabbt. Detta är nog den strategi som har 
bidrog till mest flöde i skapandet. Det var sällan några idéer som kritiserades och processen 
var lustfylld nästan genomgående. Det gick även smidigt att använda skolans digitalpianon då 
känslan i spelet för mig liknar den hos riktiga pianon och att de samtidigt går att koppla in i 
ett ljudkort med en telekabel. Den mest utmanande aspekten av skrivandet av Dog Sledding 
Time var återigen att skriva en text som jag kunde vara nöjd med. Det var här flödet stannade 
upp och min inre kritiker fick ta mer plats än innan och det kan nog delvis bero på att låtens 
strategi inte var applicerbar på skrivandet av texter.  

3.6 Sammanfattning av resultat 
Efter att ha prövat de olika strategierna så har jag kommit fram till att de alla både hade 
likheter och olikheter i sin effekt på min kreativa process. Det som alla hade gemensamt var 
att de i olika grad hjälpte till med att hämma den inre kritikern i skapandet och på så sätt lät 
processen fortgå så att det kritiska tänkandet kunde sparas till efteråt. Det som skiljde dem åt 
var hur de påverkade nivån av flöde och skaparglädje i processen. De strategier som bäst 
uppnådde detta var de som presenterade något nytt till processen i form av verktyg eller 
tankesätt. Att till exempel använda pianot som det huvudsakliga verktyget i skrivandet 
presenterade nya möjligheter som gitarren inte kunde erbjuda och det resulterade i att det hela 
tiden fanns någonting nytt att utforska. Jag hamnade då i ett flöde där tid och rum inte längre 
hade samma påverkan. Jag upplevde liknande effekter av inre lyssnande då det på samma sätt 
skapade nya möjligheter så att jag inte längre var bunden till något instrument och som ett 
resultat av detta inte var hindrad av inarbetade mönster. De strategier som var baserade på 
regler och teoretiska begränsningar hade också en effekt på det kritiska tänkandet men 
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skaparglädjen fanns inte där på samma sätt. Jag fann att jag nådde ett bättre resultat och 
kreativt driv när det fanns rum för att utforska nya skrivsätt och inspirationskällor än om 
fokus låg på att arbeta innanför ramar.  

4.Diskussion 

4.1. Skaparglädje eller utveckling 
Under sökandet efter information i ämnet försökte jag hitta strategier som kunde appliceras på 
min skrivprocess för att kunna behålla ett flöde och hindra mig själv från att tänka kritiskt. Jag 
förstår nu i efterhand att de källor jag hittade gav två olika synsätt på hur detta kan uppnås. De 
tips och tillvägagångssätt som till exempel beskrivs av Hillered (2013) behandlar strategier 
som är baserade på att man fortsätter att arbeta med de kunskaper man besitter på sitt 
instrument men ändrar på sitt tillvägagångssätt i själva processen för att distrahera den inre 
kritikern. Det andra sättet beskrivs av Csikszentmihalyi (2016) och involverar att man, för att 
kunna uppnå ett flöde i en aktivitet, behöver öka sin kunskap i ämnet så att ens förståelse 
hamnar på en jämn nivå med aktivitetens svårighetsgrad. Jag tror att utförandet av detta arbete 
har lett till strategier som har tagit mig tillbaka till det första stadiet i inlärningen av en ny 
aktivitet, det som Csikszentmihalyi i sin teori om flowkanalen (ibid., sid 103) kallar för A1. 
Jag har börjat på en ny resa med pianot och det interna lyssnandet istället för att öka mina 
kunskaper i de områden som redan är påbörjade som t.ex. gitarr och bas. Även om jag har mer 
kunskap än en nybörjare så är ändå de nya tillvägagångssätten ett sätt att ta mig tillbaka till en 
typ av nystart inom låtskriveri och jag ser både för och nackdelar med detta. På ett sätt så har 
min lust att skapa höjts och samtidigt har mitt utforskande av gitarr och bas inom låtskriveri 
stannat upp.  

Jag har använt gitarren till att skriva musik sedan jag började spela men har nu kommit till en 
punkt där jag känner mig begränsad på den då jag vet att det finns så mycket mer att lära och 
så mycket jobb som skulle krävas för att komma upp på en nivå där mina kunskaper inom 
musikteori och på instrumentet kan resonera med den typ av musik jag vill skriva. Om jag ska 
följa teorin om flowkanalen behöver jag öka mina kunskaper för att nå från stadie A3 till A4. 
Vad är då det bästa alternativet? Att snabbt nå en skaparglädje och då lämna tillväxten på 
huvudinstrumentet eller att offra det kreativa flödet en period för att öka mina kunskaper på 
gitarr och bas för att kunna skriva den musik som jag egentligen vill skriva och på så sätt hitta 
skaparglädjen igen? Jag ser nu i efterhand på det förstnämnda tillvägagångssättet som en 
kortsiktig lösning på problemet som kanske inte håller i längden. Även om jag nu känner en 
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ny ström av kreativitet i användandet av pianot så kommer jag någon gång möjligen att nå 
samma tröskel som jag befinner mig vid med gitarren nu och då känna att mina kunskaper 
inte stämmer överens med mina mål och det jag vet kan göras på instrumentet om tiden 
prioriteras. Jag vill absolut inte hindra mig själv från att utforska andra instrument och ljud i 
skrivandet men jag vill att mitt skrivsätt ska vara stabilt i grunden och det betyder att jag 
kommer att behöva studera de områden i gitarr och musikteori som jag inte behärskar än för 
att kunna få en bättre förståelse för den musik jag vill kunna skapa. Precis som Koverman 
(2018) har jag haft problem med skrivkramp när jag tidigare inte har haft några strategier. 
Trotts att detta har varit den primära motivationen till valet av ämne för mitt självständiga 
arbete och jag har märkt en minskning av fenomenet så är jag inte längre lika intresserad av 
att hitta lätta eller snabba vägar för att nå en lösning. 

4.2. Flow 
Flow har varit en stor del av arbetet och det som ofta har avgjort om ett skrivtillfälle har känts 
lyckat eller inte. Känslan av att vara ett med uppgiften och att omvärlden inte får ta lika 
mycket uppmärksamhet har varit givande och jag har även märkt att den inre kritiken vid 
dessa tillfällen har varit mer frånvarande. Precis som Gallwey (2015) beskriver det så har 
relationen mellan mina jag 1 och jag 2 uppnått en högre grad av harmoni där det uppstår en 
koncentration som får jag 1 att tystas. En aspekt av flow som jag har varit uppmärksam på, 
men inte känt av, är de negativa effekter som ska kunna uppstå. Både Wigzell (Klein et. al. 
2012) och Blixt (2017) beskrev bieffekter såsom trötthet och en distans från den riktiga 
världen. Varför jag ej upplevde detta vet jag inte men det kan ha och göra med att mina 
skrivtillfällen ofta inte sträckte sig längre än tre timmar och att jag då kanske inte befann mig 
i flow tillräckligt länge för att märka av det. Jag ska ändå fortsätta att vara uppmärksam på 
detta fenomen i mina framtida processer. 

4.3. Textskrivande 

En aspekt av låtskriveri som har gjort sig ständigt påmind under arbetets gång är skrivandet 
av texter. Detta är det jag hade minst erfarenhet av i början av projektet och något som är 
tydligt nu är att alla strategier inte var applicerbara på just den delen av skrivprocessen. De 
strategier som hjälpte textskrivandet var tidsbegränsningen och det fria skrivandet där jag 
försökte aktivera höger hjärnhalva. 

Under arbetes gång har jag för första gången reflekterat kring min problematik när det gäller 
att skriva texter och har kommit fram till att min upplevelse kanske inte är så svårförklarlig. 
Jag lyssnade sedan början på mitt musikaliska intresse alltid på musik med ett stort fokus på 
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det musikaliska. Det som var mest intressant i mixen var hur de olika instrumenten lät 
tillsammans och hur olika tonkombinationer och spänningar skapades. Jag lyssnade sällan på 
texten utan fokuserade framför allt på hur vokalistens toner och klang samspelade med resten 
av gruppens och jag tror att detta kan ha lett till att jag inte har en grundförståelse för textens 
roll i en låt eller de mönster som kanske är vanligt förekommande. Det är först under dem 
senaste åren som jag har börjat få en uppfattning av hur viktig en väl skriven text kan vara.  
Precis som musiken kan väcka många olika känslor så har texten enligt mig minst lika mycket 
makt över upplevelsen och jag känner då ett visst ansvar att göra det rätt. Jag ska i framtiden 
försöka ge mer plats och fokus till texter både vid lyssning och vid skrivande av eget material.  

4.3. Loggbok 

Det som gjorde större delen av utvärderingen möjlig var loggboken. Att svara på frågorna 
efter varje skrivtillfälle visade sig ha en positiv effekt på processen. Jag hade aldrig tidigare 
med så tydlig intention reflekterat över min process och jag fick därför en bättre insikt i vad 
jag behöver av en kreativ process och vad som direkt kunde ändras för att optimera den till 
nästa tillfälle. Valet av de frågor jag har ställt mig själv efter varje tillfälle har en stor 
betydelse för hur jag nu ser på mina sessioner efteråt och jag märker att jag saknar en del 
information som hade kunnat vara intressant att få med i arbetet. Jag tror att den 
sinnesstämning man har när skrivandet påbörjas kan ha en stor påverkan på resultatet och att 
försöka mäta de olika strategiernas påverkan på kreativiteten och skrivandet utan att ta hänsyn 
till den faktorn känns i efterhand mindre meningsfullt. Jag har försökt minnas hur jag kände 
vid de olika tillfällena men har kommit fram till att det inte är tillräckligt för att kunna 
använda i arbetet då jag helst vill använda dokumenterade händelseförlopp.  

4.4. Slutord 

När jag nu i efterhand tittar tillbaka på min syfteformulering tycker jag att jag delvis har 
uppnått det jag var ute efter. Jag har fått en insikt i psykologin bakom skrivblockeringar och 
strategierna har på olika sätt lett fram till skrivsessioner där jag med varierande resultat har 
lyckats kontrollera mitt flöde och min kreativitet. Det jag samtidigt har förstått är att det, om 
man vill skapa en optimal låtskrivarprocess, inte alltid så enkelt som att ta till skrivstrategier i 
den mån jag har gjort under arbetets gång. Strategierna har verkligen hjälpt mig att hitta nya 
sätt att se på låtskriveri, men långsiktigt tror jag att det krävs mer arbete och mängdträning för 
att få det att fungera i grunden. Jag tror definitivt att den kunskap jag har fått från detta arbete 
kommer vara till hjälp för framtida elever. Jag har lärt mig att låtskriveri inte är något man 
kan bli bra på direkt och att jag bara är i början av min resa vilket jag tror kan vara skönt att få 
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höra för någon som själv har svårt att se framsteg i sin process. Det jag uppskattar mest av 
arbetet är dock inte bara de svar jag har fått men även de nya frågor som har formats och som 
nu kan leda mig vidare i sökandet efter en process som passar mig.  
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