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SAMMANFATTNING 
 
I denna studie undersöker jag hur olika ljudmiljöer påverkar mitt låtskrivande utifrån ett             
kreativt perspektiv. Detta är för att få en bättre förståelse om vad som kan påverka kreativitet.                
Kommer den kreativa processen påverkas av miljön, och är det människor eller            
känslostämningar som påverkar processen mest? I undersökningen skriver jag fem låtar på            
fem olika platser. Låtarna ska inneha text och melodi och dokumenteras med en             
ljudinspelning. Jag jämför sedan mina resultat med tidigare forskning som behandlar           
kreativitet och ljudmiljö för att därefter kunna dra slutsatser om hur min kreativa process              
påverkas av miljön runt om mig. 
 
Undersökningen visar att min kreativa process påverkas till en viss del av miljön runt om mig.                
Både ljudmiljön och hur jag kände mig i det olika situationerna gav mig ett nytt perspektiv på                 
vad kreativitet är för mig och hur min kreativa process ser ut.  
 
Författare: Emma Andersson 
 
Handledare: Maria Westvall och Peter Fogel 
 
Titel: Skriver man om en skog i en skog? - En kvalitativ studie om hur en låtskrivares                 
kreativitet påverkas av olika ljudmiljöer 
 
Title in English: Do you write about a forest in a forest? - A qualitative study on how a                   
songwriter’s creativity is influenced by different sound environments 
 
Sökord: kreativitet, ljudmiljö, låtskrivare, inspiration, autenticitet 
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Inledning 
 
Jag har sedan jag var liten haft ett stort intresse för musik och började tidigt få pianolektioner i 
den kommunala musikskolan. När jag var tretton år gammal växte mitt musikintresse 
ytterligare och jag började skriva egna låtar. Då mycket musik jag lyssnade på hade engelska 
texter föll det sig naturligt att jag också skrev mina texter på engelska och mina ackordföljder 
och melodier var inspirerade av modern popmusik, oftast vackra kärleksballader. På den tiden 
hade jag inga problem med att vara kreativ och inspirerades av det mesta i mitt liv. Jag hade 
ännu inte lärt mig att se kritiskt på mina texter och det var därför enkelt att hamna i ett kreativt 
flöde där texterna skrev sig själva. Någon gång i gymnasiet började jag bli mer självkritisk 
och det var inte längre lika enkelt att vara kreativ utan att lägga många värderingar i allt jag 
skrev, vilket resulterade i att jag inte skrev lika många låtar.  
 
Jag har under åren funderat på vad jag kan göra för att locka fram en kreativ process ur mig. 
Jag har läst böcker om låtskriveri och jag har provat att skriva med andra låtskrivare. Under 
min utbildning på Musikhögskolan vid Örebro universitetet gick jag över från att skriva på 
engelska till att skriva på svenska. Detta har hjälpt mig mycket i min kreativitet då jag känner 
mig mer inspirerad när jag skriver på mitt modersmål. Det känns mer ”äkta” och mer givande 
och därför mer kreativt. Men att hamna i en kreativ process kan fortfarande vara svårt och det 
är därför jag valt att undersöka vad som händer med kreativiteten och låtskrivandet när man 
skriver låtar i olika miljöer. Detta är något som jag aldrig aktivt valt att göra eller reflekterat 
över förut. De miljöer jag valt att skriva låtarna i under denna process är utvalda utifrån deras 
ljudmiljö samt hur bekväm jag känner mig i dessa miljöer. 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer jag skriva om olika teorier om kreativitet samt utifrån olika källor 
framställa olika perspektiv på ljudmiljö för att bättre förstå hur man på olika sätt kan se på 
kreativitet och ljudmiljö. Detta gör jag för att senare i denna uppsats kunna jämföra och 
analysera hur min undersökning har bidragit till synen på kreativitet i olika ljudmiljöer.  
 

Kreativitet 
 
Teorier om kreativitet har länge diskuterats för att finna svar på frågan hur kreativitet fungerar 
och vad som gör en person kreativ. Graham Wallas publicerade redan år 1926 sin bok The art 
of thought där han presenterade en kreativ process via fyra olika steg som Maria Popova 
skriver om i sin artikel The Art of Thought: A Pioneering 1926 Model of the Four Stages of 
Creativity (2013).  
 
Det första steget är förberedelse. Wallas menade att man till en början analyserar och 
definierar ett problem, skapar förståelse om problemet och undersöker det från alla riktningar.  
 
I andra steget kallat inkubation, börjar personen omedvetet bearbeta tankar om problemet 
vilket inte kräver mycket kraft då det sker på grund av att man i första steget har analyserat 
problemet och hjärnan fortsätter bearbeta problemet under inkubationen.  
 
Det tredje steget är illumination eller insikt. I detta steg uppstår en plötslig förståelse som är 
ett resultat av tidigare steg som fallit på plats. Efter alla analyser och bearbetning av 
problemet får personen en insikt och en idé om en lösning på problemet.  
 
I det fjärde och sista steget, verifikation, testas idén och utifrån alla olika steg kommer 
personen fram till det slutgiltiga resultatet. Popova (2013) menar i sin artikel att Wallas ansåg 
att den kreativa processen är en komplicerad process och att dessa fyra steg arbetar 
tillsammans och klarar sig inte på egen hand.  
 
En annan syn på kreativitet presenteras i Eva Hillereds bok Lathund för låtskrivare (2013). 
Hon skriver om hur kreativa personer har vissa gemensamma drag som istället för en process 
mer är ett sätt att leva. Hon skriver bland annat att om man vågar ta risker, inte bryr sig om 
vad andra personer tycker, ser på livet med humor, fantiserar, försöker se lösningar i alla 
problem samt är passionerad och engagerad i sin dröm så blir man mer kreativ. Hon skriver 
att kreativitet ofta höjs upp till något speciellt som bara vissa människor har, men att hon 
anser att kreativitet är som andra färdigheter där man blir bättre ju mer man övar på det.  
 
Dessa texter om kreativitet liknar varandra i att båda beskriver sätt som gör att en person blir 
mer kreativ. Det som skiljer dem åt är att Wallas ansåg att om man genomgår hans fyra steg i 
den kreativa processen kommer man komma fram till en kreativ idé och lösning, medan 
Hillered menar att man aktivt måste se på livet på ett visst sätt för att vara mer kreativ. Dessa 
texter är relevanta för min uppsats då det är viktigt att ha en förståelse om kreativitet som 
låtskrivare och jag tror att min uppsats kan presentera ett tredje sätt att se på kreativitet då det 
kanske inte direkt går att applicera Wallas eller Hillereds syn på kreativitet på mitt arbete. 

5 



 

Ljudmiljö  

 
I en artikel av Kawai och Yanos kallad Relation between the overall impression of the sound 
environment and types and loudness of environmental sounds (2002) skriver författarna om en 
studie de gjort där de med olika testpersoner undersökt hur ljudnivån i en ljudmiljö påverkar 
testpersonerna. De lät personerna lyssna på trafik, syrsor och ljudet från en flod för att sedan 
bestämma om de tyckte att ljuden var bra eller dåliga, aktiva eller lugna eller naturliga eller 
konstgjorda. Studien gjordes först i ett laboratorium och sedan vid en flod. De kom fram till 
att testpersonerna tyckte att ljuden vid floden lät mer naturliga och ”bättre” än de i 
laboratoriet.  
 
Detta känns relevant i min studie då jag vill undersöka hur kreativiteten påverkas i olika 
ljudmiljöer, och i just denna studie kom man fram till att ljuden i en naturlig miljö lät bättre än 
i en icke-naturlig miljö trots att de fick höra samma ljud. Kanske kan då låtar bli annorlunda i 
olika miljöer då resultatet kan kännas mer naturligt om man skriver en låt om en skog i en 
skog, än om man skriver en låt om en skog i en lägenhet?  
 
I uppsatsen Om det autentiska (2014) skriver Sebastian Gerstel Sollerman om olika sätt att se 
på autenticitet. I en del av uppsatsen skriver han om hur man får en publik att uppfatta musik 
så som kompositören menade genom att tänka på hur miljön runt kompositören var vid 
tillfället då musiken skrevs, om det var mycket oljud runt kompositören eller om ljudmiljön 
uppfattades som lugn. Detta kallas psykoakustisk autenticitet och jag anser att detta är 
relevant för min studie då just ljudmiljön spelar stor roll i min undersökning. Sollerman 
skriver att autenticitet kan se olika ut och att det i detta fall handlar om att vara trogen den 
ursprungliga upplevelse som musiken gav när den blev skriven (Sollerman 2014, sid. 4). 
Kommer låtarna bli mer autentiska om jag befinner mig i en viss ljudmiljö? Kommer jag 
skriva text som är inspirerad av miljön runt om mig, eller kommer melodierna vara påverkade 
av ljudmiljön? Detta hänger mycket ihop med kreativiteten, då jag undersöker var 
inspirationen kommer från, så även om kreativiteten och ljudmiljön är de två saker jag 
undersöker i denna uppsats så kan de mycket väl knyta an till varandra.  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ljudmiljön påverkar mitt låtskrivande utifrån ett              
kreativt perspektiv. Det centrala är att undersöka om det är möjligt att se om det finns                
förutsättningar för en kreativ process i en miljö med många störande moment och människor              
som i en stilla miljö där man känner sig hemma. 

 

Frågeställningar 
 
- Hur påverkas kreativiteten av miljön runt låtskrivaren? 
- Hur skiljer sig innehållet i text och melodi sig från det låtskrivaren är van att skriva? 
- Vad påverkar kreativiteten mest, människor eller hur man känner sig i situationen man 
befinner sig i och hur kommer det sig? 
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Metod och Material 
 
I denna del kommer jag att beskriva vilka metoder och vilket material jag använt mig av                
under min undersökning. Jag skriver även om konstnärlig forskning och kvalitativ metod som             
är de metoder jag använt för insamling av data samt för utformning av arbetet. Jag tar även                 
upp loggboksskrivande som är den metod jag valt för att dokumentera mitt arbete samt det               
material jag använt under den praktiska delen av detta arbete.  
 

Konstnärlig forskning  
 
Vetenskapsrådet skriver i sin årsbok Från konstnärlig högskola till universitet (2015) att            
konstnärlig forskning grundar sig i konst som gestaltande kunskapsform och att forskningen            
utgår från konstens teorier och traditioner. Forskningen är ofta praktikbaserad med stöd i             
metoder från andra forskningsområden. Forskaren deltar ofta själv aktivt i undersökningen           
med sin erfarenhet inom området genom olika arbetssätt som till exempel iscensättningar,            
kritiskt nytänkande, reflektion och teoribildning. De skriver också att ”Inte sällan handlar            
forskningen om att medvetandegöra specifika konstnärliga skapandeprocesser” (2015, sid. 12)          
vilket jag anser är en bra beskrivning av forskningen i min uppsats då jag undersöker och                
skriver om musikskapande i olika miljöer. Konstnärlig forskning är inte helt olik andra             
forskningsområden, men den skiljer sig i att den är baserad på konst och använder sig av                
metoder som tillåter tolkning, egna erfarenheter och egna idéer istället för forskning baserad             
på metoder uppbyggda på till exempel statistik. 
 

Kvalitativ metod  
 
Då denna uppsats bygger på mina egna erfarenheter och personliga tankar och idéer tillämpar              
jag en kvalitativ metod för uppsatsens dataskapande. Kvalitativ metod innebär att forskaren            
vill hitta innebörder i forskningen istället för att använda sig av statistik. Alvehus skriver i sin                
bok Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok  (2013): 
 

Kvalitativ metod kan alltså ses i ljuset av vilka ambitioner du som författare har med din studie,                 
snarare än att den är bunden till vissa metodtekniker. […] Det som präglar kvalitativ forskning är                
snarare en viss typ av intresse för vad man som forskare vill ha sagt, vilken typ av forskning man                   
vill bidra till (och med). (Alvehus 2013) 

 
Eftersom studien innefattar en kreativ process som är svår att mäta skulle en kvantitativ metod               
inte passa sig. En kvalitativ metod öppnar för tolkning vilket jag anser är viktigt i en kreativ                 
process. Tolkning är också något man ofta använder sig av i musik. Alla människor har olika                
referenser och bakgrund vilket leder till att de lyssnar på olika sätt och upplever olika känslor                
när de lyssnar på musik. Jag anser att det är viktigt att musik inte blir något man kan mäta, det                    
skulle hämma kreativiteten då alla låtar förmodligen skulle låta likadant så att de blir mätbara               
och därför är det viktigt att alla tillåts tolka musik på sitt sätt. När man skriver en uppsats och                   
gör en undersökning om musik bör man ta hänsyn till hur vi förhåller oss till musik och det är                   
därför jag anser att en kvalitativ metod passar sig i denna uppsats. 
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Loggbok 
 
För att dokumentera mina observationer och tankar under detta arbete använder jag mig av en               
loggbok. En loggbok är ett enkelt sätt att skriva ner sina observationer och att reflektera över                
sitt arbete. Att skriva loggbok under arbetet ger utrymme för att tänka efter hur              
låtskrivarprocessen går till och varför vissa saker sker, för att sedan minnas dessa tankar och               
reflektera över dem. Cato Bjørndal skriver i Det värderande ögat : observation, utvärdering             
och utveckling i undervisning och handledning (2005. sid 62) att syftet med loggbok är att               
skapa en djupare förståelse av något som skett. Då vardagen ständigt är fylld av många               
händelser finns det inte mycket tid för reflektion. Denna tid skapas när man tillåter sig skriva                
ner sina reflektioner i en loggbok. Björndal ger olika förslag på hur en loggbok kan se ut och                  
vad det finns för olika strukturer på loggböcker (sid 64-68). Jag använde mig av en               
strukturerad loggbok där man först gör en beskrivning av händelsen och sedan skriver ner              
tolkning och reflektion av händelsen. Jag skriver också ner en del känslostämningar då ofta              
känslor spelar stor roll i låtskrivande.  
 
Jag anser att loggbok är relevant för mitt arbete då resultatet kommer bygga på mina tankar                
och känslor runt de tillfällen där låtar kommer skrivas. Låtarna skrivs på olika platser vid               
olika tidpunkter och det är då viktigt att minnas vad jag kände, tyckte och tänkte om hur                 
låtskrivarprocessen gick och varför.  
 

Material 
 
Under fem olika tillfällen skrevs fem låtar. Låtarna blev skrivna på olika platser som är väl                
valda utifrån dess ljudmiljö. Vid varje tillfälle användes ett linjerat anteckningsblock och            
penna för att dokumentera låttexten. Jag använde också en mobiltelefon för att först spela in               
ljudmiljön i telefonens röstmemo och sedan spela in melodin till texten jag skrivit. Detta var               
för att minnas ljudmiljön när jag skrev resultatdelen och för att minnas melodin när låtarna               
producerades och spelades in. En loggbok fördes efter varje låt var färdigskriven för att              
anteckna tankar och känslor runt låtskrivarprocessen. När alla låtar var skrivna på de olika              
platserna spelades de in och fick en enklare produktion för att jag sedan ska kunna redovisa                
låtens helhet och för att ytterligare få ett tillfälle att analysera låtarnas skillnader. Under denna               
produktion användes mjukvaran Logic Pro X för inspelning och programmering av trummor            
och synthar i en Macbook Pro. En mikrofon, ett ljudkort samt en midi-synth användes också               
vid inspelningen.  
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Resultat 
 
Under denna rubrik presenteras hur de olika tillfällena gick till och vilket resultat de givit               
utifrån min frågeställning. Jag presenterar även låttexterna.  
 
De miljöer jag valt att skriva låtarna i är utvalda utifrån deras ljudmiljö samt hur bekväm jag                 
känner mig i dessa miljöer. Med bekväm menar jag hur man känner sig när man vistas på                 
dessa platser, om man till exempel känner sig lugn och tillfreds eller uppjagad och nervös.               
Text och melodi ska skapas på platserna för att sedan spelas in med enkla produktioner när                
alla låtar är skrivna. Tillfällena är begränsade till 2 timmars tid för låtskriveri för att ge låtarna                 
liknande förutsättningar tidsmässigt. 
 
Den första miljön är hemma i min lägenhet, en plats som ofta är tyst och där det inte vistas                   
några personer. 
 
Den andra är på café Peace & Love i min hemstad Borlänge. Kaféet har en hemtrevlig                
atmosfär och många besökare kommer dit för en bit mat eller en kopp kaffe.  
 
Den tredje miljön är på en fotbollsmatch. På en fotbollsmatch vistas många människor och              
ljudmiljön kan vara högljudd och upprörd, det är ingen plats personer brukar skriva låtar på.  
 
Fjärde miljön är i min bil ute i skogen. Skogen har en naturlig miljö som skiljer sig mycket                  
från de andra miljöerna och det vistas oftast inga människor där. Jag känner mig inte så                
bekväm med att sitta där och skriva en låt då jag inte känner mig trygg i att vara ensam på en                     
ödslig plats. 
 
Den femte och sista miljön är på möbelvaruhuset IKEA. Tanken med denna miljö är att den                
kan vara högljudd och det vistas mycket folk där, men till skillnad från fotbollsmatchen så               
finns det risk att personer på IKEA undrar vad jag gör när jag skriver en låt där vilket kan vara                    
ett störningsmoment i min skrivandeprocess. 
 

Resultatpresentation 
 
De fem olika låtarna skrevs under fem olika dagar. Detta är för att de inte skulle påverka                 
varandra för mycket. Att till exempel skriva alla låtar på en dag hade kunnat göra att låtarna                 
blev väldigt lika trots att de skrevs på olika ställen, så det var viktigt att separera alla tillfällen.  
 

Tillfälle 1 - Hemma i lägenheten 
 
Det första tillfället var hemma i min lägenhet den 18/4 - 2017. Jag satt i min soffa och skrev                   
låten från kl. 09.00 till 11.00. Ingen annan person var hemma så jag var helt ensam i                 
lägenheten. Då det inte fanns mycket ljud eller några andra personer runt omkring mig, och               
eftersom jag var i en miljö jag är van vid fanns det inte mycket inspiration att hämta av                  
miljön. Av detta skäl började jag skriva en text baserad på hur jag kände mig. Texten blev en                  
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blandning av fantasi och känslor och kreativiteten och inspirationen hämtades från mina            
tankar och idéer istället för från omgivningen.  
 
Låttext från tillfälle 1: 
“Tunga lock och inget peppar 
morgonsmak, vill inte vara här. 
Tänkt på oss det är ju lönlöst 
tunga lock och inga ben bär. 
 
Vargtimman efter dimman,  
ångrar alla sexor och jag 
känner hur det hoppar över ett slag. 
Kan det inte bara bli tisdag? 
 
Kliva upp, ta en dusch 
dämpa allt i 40 grader. 
Tänkt på oss, allt slår stopp. 
Blundar för jag fastnat i  
 
Vargtimman efter dimman  
ångrar alla kyssar och jag 
känner hur det hoppar över ett slag. 
Kan det inte bara bli tisdag?  
 
Känner hur det hoppar över ett slag. 
Kan det inte bara bli tisdag?” 
 

Tillfälle 2 - Café Peace & Love 
 
Vid tillfälle 2 gick jag till Café Peace & Love i Borlänge den 20/4-2017. Kaféet är ett ställe i                   
centrala Borlänge som jag ofta besöker då jag delvis jobbar där, så jag är väl bekant med                 
personalen och också många gäster. Jag gick dit till öppningstiden kl. 11.30 då jag vet att det                 
brukar vara mest folk runt lunch. Jag satt och skrev en låt vid ett av borden i lokalen och vid                    
alla bord runt om mig satt andra gäster och fikade eller åt lunch, samt pratade mycket. Det                 
spelades också musik i lokalen som tillsammans med allt prat från gäster skapade en hög               
ljudnivå som var ett störningsmoment i skrivandet. 
 
Låttext från tillfälle 2: 
“Hon vill inte höra mer,  
vill inte göra mer, 
vill inte lämnas bar, 
vill inte stänga av. 
Och du vill inte släppa tag. 
 
Höger, vänster? Ingen vet 
drunkna i all ensamhet. 
Eller vara kvar i något som 
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blev begravt för längesen. 
 
Du vill inte att hon vet 
din lilla hemlighet, 
all din ängslighet.  
Du har satt upp en fasad. 
 
Ingen satsar, ingen vinner 
ingen lämnar, ingen hinner. 
 
Höger, vänster? Ingen vet 
drunkna i all ensamhet. 
Eller vara kvar i något som 
blev begravt för längesen.” 
 

Tillfälle 3 - Fotbollsmatch 
 
Det tredje tillfället var på en fotbollsmatch på arenan Domnarvsvallen i Borlänge den 23/4 -               
2017. Det var hemmapremiär för laget IK Brage som mötte Carlstad United. Jag tog en plats                
på läktaren bland de andra 1217 besökarna och började skriva en låt när matchen började. I                
starten kom mest ljud från spelarna på fotbollsplanen och från hemmaklacken som sjöng             
hejaramsor. Efter IK Brages första mål höjdes ljudnivån på publiken mycket och blev ett stort               
störningsmoment. I pausen spelades hög musik ur högtalarna vid läktaren vilket gjorde det             
nästan omöjligt att koncentrera sig på att skriva en egen låt.  
 
Låttext från tillfälle 3: 
“Vi är allt som krävs, 
de enda som är här. 
Dom andra kommer ropa, ropa. 
Men vi är allt som krävs. 
 
Hör hur desperata röster ekar  
när vi står emot, en miljon 
mörka röster protesterar  
allt för att få trycka ner, 
varje tjej som ler. 
 
Fan för er och eran bubbla  
allt för att få trycka ner  
aldrig mer. 
 
För vi är allt som krävs, 
de enda som är här. 
Dom andra kommer ropa, ropa. 
Men vi är allt som krävs. 
 
Ingen kommer komma ihåg 
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att ni kämpar för något som redan existerar. 
 
För vi är allt som krävs, 
de enda som är här. 
Dom andra kommer ropa, ropa. 
Men vi är allt som krävs.” 
 

Tillfälle 4 - Skogen 
 
Det fjärde tillfället var i min bil ute på en plats i skogen den 4/5-2017. Jag valde en plats där                    
det inte vistades några människor. Jag öppnade upp bildörren och släppte in alla ljud från               
skogen. Det var relativt tyst, några fåglar och mycket vind i träden hördes, men inget annat.                
Det var inte lika obehagligt som jag trodde, jag gillar inte att vara ensam på det här sättet, men                   
jag kände mig lugn eftersom att jag hade min bil med mig.  
 
Låttext från tillfälle 4: 
“Tankar distar, känner hur jag missar 
sista tåget hem igen vad fan gör det 
det var längesen vi brydde oss om att va’ i tid. 
Du är mitt bästa tidsfördriv. 
 
Glömde ett par skor hos dig, storlek 39. 
Äh det var med flit, jag kommer vid tio. 
Du är mitt bästa tidsfördriv.  
 
Kommer du ihåg din säng, 
allting vi gjorde? 
Doftar AXE och dubbeldusch, 
gjorde allt vi inte borde. 
Gjorde allt vi inte borde.  
 
Tankar distar, känner hur jag missar 
sista tåget hem igen vad fan gör det 
det var längesen vi brydde oss om att va’ i tid. 
Du är mitt bästa tidsfördriv. 
 
Kommer du ihåg din säng, 
allting vi gjorde? 
Doftar AXE och dubbeldusch, 
gjorde allt vi inte borde. 
Gjorde allt vi inte borde.  
 
Tankar distar, känner hur jag missar 
sista tåget hem igen vad fan gör det 
det var längesen vi brydde oss om att va’ i tid. 
Du är mitt bästa tidsfördriv.” 
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Tillfälle 5 - IKEA 
 
Vid det femte och sista tillfället den 9/5 - 2017 åkte jag till IKEA för att skriva. Jag satte mig                    
först vid ett skrivbord och skrev en första refräng. Sedan gick jag till ett kök i en sådan liten                   
lägenhet IKEA bygger upp för att visa sina produkter och skrev resten av låten. Till sist satt                 
jag i kafeterian och tittade igenom min text och spelade in melodin på ett röstmemo. Att sätta                 
sig och spela in melodin i kaféterian kändes bättre än att spela in den på någon annan av                  
IKEA:s avdelningar då det är fler människor som vistas där, och därför högre ljudnivå i               
kaféterian vilket gjorde att min sång inte drog någon uppmärksamhet till sig. 
 
Låttext från tillfälle 5: 
“Inget stannar mellan oss men 
kanske finns ett litet hopp om 
enkla dagar utan stopp  när  
alla andra lämnar oss 
  
Inget stannar mellan oss men 
kanske finns ett litet hopp om 
enkla dagar utan stopp  när  
alla andra lämnar oss 
 
Trött på att du läcker 
falska ord om nätter 
osäkerheten växer 
mörka moln som täcker dig 
när ska du se mig? 
 
Inget stannar mellan oss men 
kanske finns ett litet hopp om 
enkla dagar utan stopp  när  
alla andra lämnar oss 
 
Stressat hjärta, pulsen hög 
rädd för samtal mitt i natten 
messar dig men du är trög  
hoppas att du håller käften 
ledsen att säga det med  
 
Inget stannar mellan oss men 
kanske finns ett litet hopp om 
enkla dagar utan stopp  när  
alla andra lämnar oss 
Jag har lovat dig att  va’ lojal 
men två behövs för att bilda par 
kanske kan vi två bli topp  
om alla andra lämnar oss” 
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Resultatanalys 
 
I detta avsnitt kommer jag beskriva vad som hände när jag skrev låtarna utifrån ett kreativt                
perspektiv samt utifrån hur ljudmiljön såg ut. För att förtydliga vilka känslostämningar jag             
upplevde under alla olika tillfällen finns utdrag från min loggbok med i denna del. 
 

Tillfälle 1 - Hemma i lägenheten 
 
Kreativitet 
Jag kände mig mycket kreativ vid detta tillfälle. Då det inte fanns något ljud som störde fick                 
jag lov att tänka efter och känna efter vilket resulterade i att jag skrev om mina känslor, något                  
jag kände att jag inte gjort på länge. Jag kände mig ångestfylld just denna dag och då utgick                  
jag från den känslan. För att göra låten mer intressant valde jag att använda fantasin och hitta                 
på att problem uppstått och att ångesten hade uppstått av en händelse. Det är roligt och                
intressant att blanda känslor och fantasi. Att jag kände mig kreativ vid detta tillfälle kan vara                
att jag ofta försöker vara fantasifull, likt Eva Hillereds (2013) syn på kreativitet. Det fanns               
mycket tid att tänka efter och att tillåta sig använda sig av mycket fantasi eftersom jag var                 
ensam och inte hade några störningsmoment. Melodin sjöng jag helt utifrån min fantasi och              
vad jag tyckte lät bra ihop med texten.  
 
Ljudmiljö 
Lägenheten var helt tyst vid detta tillfälle. Det var nästan som att alla grannar var extra tysta                 
för att jag skulle skriva denna låt, då man ofta brukar höra alla grannar i mitt hus eftersom det                   
är lyhört. Denna tystnad skapade nästan en störning i sig eftersom jag började fundera över               
den istället för att lägga allt fokus på låten som skulle skrivas. Här är ett citat ur min loggbok:                   
”Det kändes annorlunda att skriva utifrån en känsla då jag inte gjort det på länge. Kanske den                 
obeskrivliga tystnaden som gjorde att jag fick extra mycket utrymme att känna efter?” Denna              
reflektion tycker jag kopplar ihop kreativiteten med ljudmiljön. Kanske kom kreativiteten ur            
mina känslor på grund av att ljudmiljön var så tyst och inte inspirerande.  
 

Tillfälle 2 - Café Peace & Love 
 
Kreativitet 
Vid detta tillfälle var det svårt till en början att vara kreativ på grund av alla störningsmoment                 
som jag inte var beredd på. Trots att jag försökt gå in i detta utan förväntningar så trodde jag                   
att detta tillfälle skulle vara enkelt då jag känner mig så hemma på kaféet. Till slut efter lite                  
funderingar bestämde jag mig för att skriva det första som kom upp i huvudet. I min loggbok                 
har jag skrivit ”Kände att jag bara behövde skriva något för att komma igång”. Det första som                 
dök upp i huvudet var texten ”Hon vill inte höra mer”. Jag tror att inspirationen till denna rad                  
kom från omgivningen. Att börja med ordet ”Hon” var ett resultat av att det var nästan endast                 
kvinnor som satt i kaféet denna dag. Fortsättningen på meningen inspirerades av att det just               
var mycket ljud som störde i lokalen. Sedan skrev jag resten av texten utifrån denna första                
mening. Kanske är den meningen en typ av insikt om man tror på Wallas teori (2013) om                 
kreativitet. En insikt som gör att allt faller på plats och att jag kunde skriva klart texten.                 
Resten av texten handlade om en kvinna som inte vill stanna i ett förhållande men som av                 
olika anledningar inte kan lämna. 
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Ljudmiljö 
Som jag tidigare nämnt var jag inte beredd på att det skulle vara så svårt att skriva en låt på                    
denna plats och mycket av detta beror på att jag inte tidigare tänkt på att det är en hög ljudnivå                    
i kaféet när det är många gäster som vistas i lokalen. Det spelas också hög musik och att                  
skriva en låt med musik i bakgrunden är svårt. Det finns risk att man omedvetet lånar melodi                 
eller text från musiken även om man försöker att inte göra det. Att vara fantasifull och komma                 
på en ny melodi när man hör en annan är svårt och hjärnan får jobba mycket. Det är också                   
svårt att inte lyssna på alla konversationer som hålls runt om när man själv inte för en                 
konversation med någon. Förhoppningsvis kan andras konversationer ge inspiration till texten           
men det var inget jag kände vid detta tillfälle.  
 

Tillfälle 3 - Fotbollsmatch 
 
Kreativitet 
Till en början kände jag mig väldigt obekväm med situationen, att sitta i en publik med många                 
människor och skriva en låt då det inte är något som ofta förekommer i en sådan situation. Jag                  
kände mig störd av mina tankar om att folk kanske undrade vad jag gjorde och om de kanske                  
tyckte att jag var ”onormal”. En bit in i matchen släppte detta då jag insåg att ingen i publiken                   
brydde sig om mig, de hade fullt fokus på fotbollsmatchen. Det blev då lättare att komma                
igång med låten. Jag blev inspirerad av lagandan på fotbollsplanen och funderade på hur jag               
kunde använda denna inspiration i min text. Detta resulterade i att jag började skriva en text ur                 
ett feministiskt perspektiv. Detta perspektiv var en blandning av inspirationen från situationen            
samt mina egna tankar och värderingar. Jag skrev en vers som sedan ändrades om till en                
refräng då jag blev nöjd med versens text och melodi och ville återanvända den. Jag skrev en                 
vers till som kunde knyta an till refrängen. Texten handlar om hur kvinnor behöver stå upp                
mot alla starka röster som ständigt vill trycka ner oss och som kämpar för att feminism inte                 
ska få finnas. Efter första målet i fotbollsmatchen blev det svårare att skriva på grund av alla                 
störningsmoment. Då valde jag att återanvända fler delar av texten i låten då det var svårt att                 
hitta på en ny text.  
 
Ljudmiljö 
Till en början var ljudmiljön inte så störande. Det låg ett lugn över publiken och det hände                 
inte mycket på plan. Detta resulterade i att det gick bra att vara kreativ och kunna skriva i                  
början av matchen. ”Kom av mig efter första målet då publikens ljudvolym stärktes betydligt”              
har jag antecknat i min loggbok eftersom att efter första målet för hemmalaget förändrades              
ljudmiljön drastiskt. Stämningen i publiken blev högljudd och hemmaklacken sjöng med mer            
kraft. Detta stegrade vid det andra målet samt det tredje och sista målet. Mot slutet av                
matchen blev det lättare att koncentrera sig på låtskrivandet då IK Brage gick mot en seger                
och publiken blev mer lugn. I pausen mitt i matchen spelades hög musik. Låtarna som               
spelades var ihopklippta och harmoniserade inte väl med varandra vilket mest skapade oljud.             
Att hela publiken gick fram och tillbaka mellan läktare, kiosk och toaletter skapade också              
störningar då det var både mycket rörelse och mycket ljud samtidigt. Ljudmiljön påverkade             
texten mycket tycker jag, och kanske bidrog det till att jag på ett autentiskt vis kunde skriva                 
en slags ”kampsång” för feminism. Texten hade självklart blivit mer autentisk om den             
handlade om just fotboll, men det hade inte känts rätt för mig och min musik.  
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Tillfälle 4 - Skogen 
 
Kreativitet 
Detta tillfälle kändes väldigt likt att vara hemma och skriva. Jag kunde se mer saker som jag                 
inte är van att se, men jag kände mig inte speciellt intresserad av skogen runt om mig, vilket                  
jag insåg ganska snabbt så det är nästan det första jag skrivit i loggboken. Jag skrev ”Känner                 
inte för att skriva om granar och gräs”. Kanske är det för att jag inte skulle tycka att en låt om                     
en skog passar min musikstil och den målgrupp jag skriver för, så mina preferenser i min                
musik spärrade av att inspireras av naturen. Jag började skriva en låt som utgick från två ord                 
som jag hade gått runt med i huvudet i ungefär en vecka. Orden var ”Tankar distar”. Sedan                 
började jag rimma på distar, vilket blev meningen ”känner hur jag missar”. Från det skrev jag                
en låt om hur en person kan vara ett tidsfördriv som även om relationen inte är så viktig så                   
känns det som ett tidsfördriv man vill behålla. Jag är inte riktigt säker på varför jag skrev om                  
det ämnet, men kombinationen av att jag började rimma på de första orden jag skrev, med att                 
jag vill skriva om ämnen som passar en viss målgrupp resulterade i denna låt.  
 
Ljudmiljö 
Som jag nämnde under kreativitets delen av denna analys blev jag inte särskilt inspirerad eller               
intresserad av miljön i skogen. Det fanns få ljud att lyssna till, kanske hade man kunnat hitta                 
melodier i fågelsången jag hörde, men jag föredrar att bara sjunga en melodi till texten jag                
skrivit och prova mig fram om den passar och låter bra. Om jag hade lyssnat mer på naturen                  
och inspirerats av den hade jag kunnat dra kopplingar till Kawai och Yanos artikel (2002) om                
ljud i naturlig miljö, men jag blev helt enkelt inte inspirerad av naturen. Nu i efterhand tänker                 
jag att orden ”Tankar distar” passar sig bra där ute i skogen. Det jag menar med att tankar                  
distar är att ibland kan tankar bli så starka i huvudet och så överväldigande att det känns som                  
att allt bara tjuter och man kan inte tänka klart, detta skulle absolut kunna hända när man är på                   
en plats som är så tyst som denna plats i skogen, då man endast har några få ljud att lyssna till                     
och resten är bara ens egna tankar. Det hade ju varit möjligt att jag hade kunnat komma på                  
denna början på texten där och då på grund av ljudmiljön i skogen, likt texten jag började                 
skriva på Café Peace & Love där jag skrev ”Hon vill inte höra mer” bland annat utifrån att                  
ljudvolymen i lokalen var så stark, men detta var ju inte fallet vid detta tillfälle eftersom jag                 
redan hade haft de två orden i huvudet länge och valde att använda dem som inspiration till                 
denna låt.  
 

Tillfälle 5 - IKEA 
 
Kreativitet 
Jag kände vid detta tillfälle att kreativiteten påverkades mycket negativt. Detta berodde            
mycket på att jag kände mig nervös och orolig. Jag kände mig inte alls bekväm i situationen.                 
Innan jag ens hade börjat skriva hade tre anställda på IKEA redan frågat mig om jag behövde                 
hjälp vilket gjorde mig otroligt nervös. Jag satte mig som sagt vid ett skrivbord på skrivbords                
avdelningen först men jag kände mig väldigt exponerad och uttittad, och dessutom var det en               
anställd som gick runt hela avdelningen för att inventera alla saker. Så jag skrev en refräng                
där, och för att överhuvudtaget få igång kreativiteten började jag varje mening i refrängen              
med ord på bokstäverna I, K, E och A. Detta resulterade i denna refräng:  
”Inget stannar mellan oss men 
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Kanske finns ett litet hopp om 
Enkla dagar utan stopp när  
Alla andra lämnar oss” 
Jag kände att jag fick igång kreativiteten för att nu hade jag iallafall ett ämne att skriva om. 
Låten handlar om hur en person kan vara annorlunda när man är själv med hen, men så fort 
personen blandar in andra människor så är hen inte sig själv längre. Jag gick vidare till en 
lägenhet på IKEA för att skriva klart resten av texten, det blev två verser och en variation på 
texten i refrängen, men en stor del av låten består av den första refrängen jag skrev vid 
skrivbordet i början, precis som att jag fick återanvända mycket text i den låt jag skrev vid 
tillfälle tre. I lägenheten jag stod vid kände jag mig inte lika uttittad och kunde lugna ner mina 
nerver lite. Det var på grund av min nervositet som jag till sist satte mig i kafeterian för att gå 
igenom texten lite och spela in melodin. Jag kände inte att jag kunde göra det i någon av 
möbel avdelningarna för att det var så tyst där och för att det kändes för obekvämt.  
 
Ljudmiljö 
Det var förvånansvärt tyst i alla delar av IKEA denna dag, förutom i kafeterian. Det var en                 
tisdag och inte så många besökte varuhuset under de två timmar jag var där. Detta gjorde mig                 
mer nervös så detta är den enda gången jag önskade att det var mer ljud runt om mig vilket är                    
lite intressant. Att många anställda frågade om jag behövde hjälp berodde nog på att det inte                
fanns så många kunder att fråga. Melodin i låten jag skrev är inte påverkad av ljudmiljön. Det                 
fanns inte mycket att bli inspirerad av, och min nervositet resulterade i en monoton melodi.               
Om jag inte var lika nervös hade jag kunnat vara mer kreativ med melodin, och kanske hade                 
jag kunnat hitta saker i ljudmiljön att bli inspirerad av, men nervositeten blockerade mycket              
kreativitet vilket påverkade chanserna att hämta inspiration av ljudmiljön. Detta gör att det är              
svårt att dra kopplingar till mina källor om ljudmiljö.  
 

Låtinspelning och produktion 
 
När alla tillfällen för att skriva dessa låtar på olika platser var klara var det dags att spela in                   
låtarna och producera dem så att jag kan spela upp dem och visa min vision med låtarna. Jag                  
bestämde innan att alla låtar skulle innehålla trummor, någon synth och en bas, detta var för                
att minimera fokuset på produktionerna då det centrala i låtarna är text och melodi eftersom               
det är det jag fokuserar mest på i min undersökning. 
 
Det jag mest lade märke till när jag spelade in låtarna var att när jag lade ackord till den                   
melodi jag komponerat vid de olika tillfällena behövde jag ofta ändra på ändelserna i              
melodierna. Detta är ett tydligt exempel på att mina melodier var tagna ur fantasin och inte                
riktigt fungerade i praktiken. Jag tror att jag inte hade behövt ändra på någon av melodierna                
om jag till exempel haft några ackord att gå efter när jag sjöng melodierna ur huvudet. Jag är                  
dock väldigt nöjd med alla melodier och trots några ändringar tycker jag att det var enkelt att                 
föra över idéer jag hade när jag spelade in röstmemon på de olika platserna till en produktion.                 
Det jag också lade märke till var att melodierna jag hade hittat på skiljde sig mycket från                 
varandra. Jag tror absolut att jag undermedvetet blev påverkad av ljudmiljön runt om mig              
även om jag inte tänkte på det. Enligt min egen upplevelse har jag bara hämtat melodier direkt                 
från fantasin, men med tanke på att melodierna skiljer sig så mycket finns det stor chans att                 
jag blivit påverkad av ljudmiljöerna.  
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Diskussion 
 
När det kommer till kreativitet har jag under denna process funderat mycket över var min               
kreativitet kommer ifrån och vad jag tycker stämmer överens med min kreativa process. Jag              
tror att Wallas fyrstegsteori om kreativitet kan stämma i vissa fall (The Art of Thought: A                
Pioneering 1926 Model of the Four Stages of Creativity, 2013). Många kreativa idéer som              
uppstår behöver tid, de behöver rum för att växa och gro i hjärnan för att bli riktigt bra. Men                   
om man bara ska gå efter denna teori tror jag det är lätt att fastna i inkubationen, alltså det                   
steg där man börjar bearbeta tankar om problemet, och det finns risk att man bara går och                 
väntar på att något ska hända, att en insikt ska uppstå, men om den inte gör det så skapas                   
kanske inte något överhuvudtaget. När jag ser tillbaka på de tillfällen när jag skrev dessa låtar                
så anser jag att det inte fanns tid för en fyrstegsteori. Jag hade inte tid att komma på en idé,                    
tänka på den, hoppas på att det skulle dyka upp en blixt från klar himmel som sedan skulle                  
färdigställa en fantastisk låt. I Maria Popovas artikel nämns inte hur lång tid Wallas ansåg att                
en fyrstegsteori behöver (The Art of Thought: A Pioneering 1926 Model of the Four Stages of                
Creativity, 2013), men jag tror att om man inte har längre tid än två timmar på sig att göra                   
något kreativt finns det risk att fastna i inkubationsfasen då jag tror att den tar längst tid. 
 
På grund av detta tror jag det är viktigt med balans i sin kreativitet. Dessa fyra steg ska finnas                   
och de passar vissa kreativa idéer, men jag vill balansera upp det med Eva Hillereds teorier                
(2013). Att jag går efter hennes råd om att leva på ett visst sätt för att vara mer kreativ och att                     
öva på kreativitet har gjort att jag har kunnat sätta mig ner vid fem tillfällen och skriva fem                  
låtar. Det har inte varit lätt och det har inte blivit långa banbrytande låtar, men det skrevs fem                  
låtar trots tysta eller stökiga miljöer, och jag tror att det är möjligt för att jag just har “övat” på                    
att vara kreativ.  
 
När det gäller texten i låtarna har innehållet absolut påverkats av de olika miljöerna. Låten på                
kaféet började med ordet ”hon” på grund av alla kvinnor i lokalen, låten på fotbollsmatchen               
blev en kampsång på grund av stämningen vid matchen och låten på IKEA är inspirerad av                
just ordet IKEA. Detta tycker jag är ett intressant resultat och jag hade inte väntat mig att just                  
texten skulle påverkas av miljöerna. Trots all inspiration från miljöerna har jag lyckats             
balansera det med text som jag tycker passar mig och mitt konstnärskap, som att jag till                
exempel inte skrev om fotboll utan om feminism på fotbollsmatchen för att det ligger mig               
varmt om hjärtat, och fotbollsmatchen framkallade de känslorna hos mig. Och nej, jag skriver              
inte om en skog i en skog, eller om en fotbollsmatch på en fotbollsmatch, eller om ett kafé på                   
ett kafé, men jag tycker att det blev en intressant, bra blandning och balans mellan miljön och                 
mina egna idéer, tankar och värderingar.  
 
Ljudmiljön i allt detta har varit svår att reflektera över. Ljudmiljön har absolut påverkat mig               
och min kreativitet, men den har inte bidragit mycket till innehållet. I Kawai och Yanos               
artikel (2002) skriver de om hur ljudnivån påverkar testpersonerna, och det är just ljudnivån              
som har påverkat mig mycket. Hemma tyckte jag att det nästan var obehagligt tyst, på               
fotbollsmatchen blev det nästan för livat efter första målet för att överhuvudtaget skriva något.              
På kaféet var miljön mer livlig än jag tänkt mig och att det spelades musik i lokalen gjorde                  
låtskrivandet extra svårt. I skogen och på IKEA påverkade inte ljudmiljön mycket.  
Jag tycker inte att mina låtar blev mer autentiska av att skriva på dessa platser. Jag anser alltså                  
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att lyssnaren inte kommer kunna sätta sig in i hur miljön var runt om mig när jag skrev låtarna                   
när de lyssnar på dem. Det var roligt att jag blev inspirerad av miljöerna, men jag tror att                  
autenticiteten hade spelat en större roll om jag just hade skrivit om en skog i en skog. Att jag                   
inte gjorde det berodde på, som jag skriver i min resultatanalys, att jag inte tycker att en sådan                  
text skulle passa min målgrupp som jag skriver låtar till och jag känner att jag vill skriva                 
musik som jag gillar och som jag kan stå för, därför gjorde jag inget undantag under denna                 
studie. Jag hade kunnat skriva låtar om miljöerna men det hade varit en annan sorts               
undersökning.  
 
Något som har spelat stor roll vid alla tillfällen är hur bekväm jag känt mig i situationen.                 
Hemma är jag mest bekväm, och det tillfället kändes också bäst då min kreativa process inte                
stötte på några stora störningsmoment. Att sitta hemma i lugn och ro utan att behöva ta                
hänsyn till någon, att kunna sjunga så högt jag vill och att ha tid för eftertanke hjälper den                  
kreativa processen mycket, så länge man inte fastnar i inkubationen som Maria Popova (2013)              
skriver om, och det gjorde jag inte. Texten skrevs enkelt från mina känslor och tankar               
eftersom jag hade tid att känna och tänka efter. På kaféet kände jag mig inte obekväm, men                 
jag kände att jag behövde ta hänsyn till andra. Man hör på min röstinspelning från detta                
tillfälle att jag sjunger tyst och vill inte störa de andra gästerna. På fotbollsmatchen kände jag                
mig till en början obekväm med alla människor, men det kändes mycket bättre och mer enkelt                
att skriva när jag insåg att de inte brydde sig om mig. I skogen kände jag mig lite obekväm                   
men att jag hade min bil med mig hjälpte mycket. Om jag bara hade gått rätt ut i skogen hade                    
jag kanske varit för rädd för att vara kreativ. När jag tänker tillbaka önskar jag att jag hade                  
gjort det för det hade givit ett annat resultat, men jag var helt enkelt för rädd för att vara helt                    
ensam i skogen för det. På IKEA blev det mest tydligt att bekvämligheten påverkar mig               
mycket. Jag trodde inte att jag skulle bli så nervös, jag är en extrovert person som klarar av                  
sammanhang med många människor, men något gjorde att jag aldrig har varit så stressad i               
hela mitt liv. Kanske var det för att det känns som att jag gjorde något “fel”, att skriva en låt                    
på IKEA är inget som människor gör i vanliga fall, och jag tror inte att jag kommer göra det                   
igen.  
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Slutsats  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ljudmiljön påverkar mitt låtskrivande utifrån             
ett kreativt perspektiv. Detta anser jag att jag har gjort och det har gått enligt planerna. Min                 
primära frågeställning var ”Hur påverkas kreativiteten av miljön runt låtskrivaren?”. Utifrån           
min studie kan jag konstatera att kreativiteten påverkas av miljön runt låtskrivaren när det              
kommer till ljudnivå och innehåll. Ljudnivån skapade problem med att kunna vara kreativ. Att              
ha en tyst lägenhet är bra men man bör inte sitta och fundera på varför det är så tyst då det                     
hämmar alla andra tankar och idéer och man lägger tiden på att fundera över tystnaden istället                
för att vara kreativ. Att ljudnivån är hög påverkade också kreativiteten. För att vara kreativ               
anser jag att det krävs mycket koncentration. Ständiga störningar som en skrikande publik,             
musik eller många röster gör det svårt att koncentrera sig, och även om jag anser att man kan                  
vara kreativ genom att leva livet på ett visst sätt kan man inte vara kreativ dygnet runt,                 
speciellt inte när någon skriker och det är svårt att vara nyskapande när man hör annan musik.  
 
Min andra frågeställning var ”Hur skiljer sig innehållet i text och melodi sig från det               
låtskrivaren är van att skriva?”. Innehållet i låtarna skiljer sig från det jag är van att skriva                 
även om det inte tog över hela låten. Att bli inspirerad av miljön runt om till texten var något                   
som blev tydligt, och även om melodierna inte är tagna ur miljön är det tydligt att de är                  
påverkade av miljön då de skiljer sig så mycket från varandra. Ett exempel är att melodin i                 
låten från IKEA var mycket mer monoton och lågmäld än de andra låtarna och jag tror att                 
detta påverkades av att jag absolut inte ville dra uppmärksamhet till mig.  
 
Min tredje frågeställning var ”Vad påverkar kreativiteten mest, människor eller bekvämlighet           
och hur kommer det sig?”. När det kommer till vad som påverkade min kreativitet mest så är                 
svaret bekvämlighet. Jag tycker absolut att en blandning av människor och hur man känner sig               
i en situation spelade en stor roll, men att skriva låtar när människor är närvarande tycker jag                 
inte är ett problem för mig och min kreativa process. Att skriva låtar i situationer där jag                 
känner stress, oro och är obekväm är problemet, inte människorna i sig. Visst är det störande                
att människor, till exempel en publik, låter mycket, men det är ändå möjligt att skriva en låt.                 
På IKEA där jag kände mig mest obekväm var det helt klart mest svårt att ens få ihop en                   
textrad och jag är glad att jag kunde inspireras av ordet IKEA för att komma igång.                
Människor påverkar alltså min kreativa process men inte med ljud utan med att de finns där i                 
en situation som jag känner mig illa till mods i bidrar till att det känns jobbigt att skriva en låt                    
på den platsen. 
 
Jag tycker att denna process har givit mig mycket och fått mig att inse saker om min egen                  
kreativitet och mitt konstnärskap, och jag hoppas att andra kan känna igen sig och dra nytta av                 
denna uppsats. Jag har utmanat mig själv på ett sätt jag aldrig trodde jag skulle ha modet att                  
göra, och jag har bevisat för mig själv att jag kan vara kreativ trots att jag känner mig stressad                   
eller blir störd av olika saker. Jag har insett att jag lever efter Eva Hillereds teori (2013) om att                   
leva på ett kreativt sätt men att jag även har min egen tolkning av det. Man kan blanda olika                   
teorier om kreativitet, kreativitet kan vara ett sätt att leva och det kan vara en fyrstegsprocess                
för att skapa något kreativt, och jag känner att jag har hittat en bra blandning av detta. Jag har                   
inte kommit fram till något banbrytande i denna studie men jag hoppas att den kan inspirera                
till att våga vara kreativ, att utmana sig själv, att inte bara sitta och skriva låtar i sin lilla                   
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BILAGOR 
 
Alla inspelningar som ingår i detta arbete finns att hitta via denna länk:  
https://www.dropbox.com/sh/g7m9rot5hkh4rg5/AAC3AaA_k5hH_-7gv0W_4HVya?dl=0 
 
Inspelningarna är döpta efter vilket tillfälle de skrevs, precis som rubrikerna i min             
resultatpresentation. Jag har inte givit låtarna specifika titlar då jag anser att det är vilket               
tillfälle och vilken miljö det skrevs i som är relevant. ”Tillfälle 1” är låten jag skrev i min                  
lägenhet, ”Tillfälle 2” är skriven på Café Peace & Love, ”Tillfälle 3” är skriven på en                
fotbollsmatch, ”Tillfälle 4” är skriven i skogen och ”Tillfälle 5” är skriven på IKEA. Jag,               
Emma Andersson, medverkar på samtliga inspelningar.  
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