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Sammanfattning
I  detta  konstnärliga  forskningsarbete  har  jag  undersökt  hur  den  kreativa  processen  inom
låtskriveri och musikproduktion kan påverkas av återvinning av existerande musikmaterial.
Syftet med detta arbete var att undersöka hur den kreativa processen påverkades av denna
återvinning, men  också att undersöka hur processen påverkas av en ändrad kronologi, med
återvinningen  som startpunkt.  Detta  ville  jag  göra,  då  jag  själv  upplevt  att  mina  tidigare
processer  har  haft  vissa  brister,  exempelvis  långa  startsträckor.  Jag  utgick  ifrån  mina
frågeställningar: Hur kan återvinning av existerande låtmaterial påverka kreativa processer
inom  låtskriveri  och  produktion?,  samt  Hur  påverkas  de  olika  delarna  arrangering,  text,
sångproduktion och mixsituation av en ny kronologi i skapandeprocessen? I processen har jag
valt att använda mig utav undersökningsmaterial i form av ljudfiler från inspelningar i mina
tidigare  produktioner,  och  genom  kreativ  editering  skapa  en  ny  låtgrund,  som  sedan
kompletterats  med  text  och  sång.  Som  bakgrund  för  arbetet  har  jag  läst  in  mig  på  vad
återvinning har haft för roll genom musikhistorien. Jag har även sett till kreativa processer
enligt  Malcolm Ross’ modell,  samt Lev Vygotskijs  syn på kreativitet  och fantasi.  Genom
kvalitativ forskning med processloggbok som metod för dataskapande har jag dokumenterat
och  reflekterat  över  händelser,  känslor  och  tankar  genom  hela  processen,  för  att  sedan
sammanställa svaren kring frågeställningarna. Resultatet visar på att den kreativa processen
påverkades  av återvinning på ett  flertal  sätt,  bland annat  ur  ett  tidsmässigt  perspektiv,  då
startsträckan för arbetet förkortades med hjälp av en mer konkret och lekfull utgångspunkt.
Den ändrade kronologin påverkade arbetet med de olika delarna, exempelvis uppkomsten av
text  och  sångproduktion  genom användandet  av  ny  utgångspunkt,  samt  som ny källa  till
impulser. Detta arbete har hjälpt mig skapa en ny arbetsmetod i mitt musikskapande, som jag
hoppas ska kunna gynna andra aktörer inom samma område. 

Sökord: Återvinning, kronologi, kreativ process, musikproduktion 
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INLEDNING

Om det är  något jag har lärt  mig under tre års studier  inom musikproduktion,  så är det  att  de
kreativa processerna inom låtskriveri och produktion kan se mycket olika ut, beroende på vems
process det är. De flesta produktioner jag har arbetat med har som gemensamt att startsträckan alltid
har varit den svåraste delen. Att börja från noll kan säkert kännas frigörande och inspirerande för
många, men för mig har det ofta varit en frustrerande faktor att inte ha någon form av utgångspunkt
i början av en process. 

Under första året av denna utbildning fick vi en uppgift som kallades för ”kreativ editering”. Vi
studenter fick ljudfiler från en inspelad låt, filer med trummor för sig, sång för sig, bas för sig etc.
och utifrån detta skulle vi skapa något helt nytt.  Vi fick klippa sönder filerna, ändra vågformer,
ändra tonhöjd, lägga till förvrängande effekter, ja allt för att hitta någonting nytt i redan existerande
material. Poängen med denna uppgift var att få upptäcka editering som ett kreativt verktyg, och i
detta  insåg  jag  hur  mycket  nytt  man  kan  skapa  utifrån  något  som  redan  finns.  Vid
redovisningstillfället spelades det nämligen upp lika många olika stycken som det fanns studenter i
rummet. Och allt detta skapades utifrån ett och samma stycke.

Denna uppgift var en ögonöppnare för mig, kring hur mitt kreativa flöde sattes igång av att få ”leka
runt” med ljud och prova saker som jag inte gör i min vanliga skapandeprocess. Jag märkte hur
otroligt lustfyllt arbetet blev, och hur snabbt jag fick nya idéer som jag kunde bygga vidare på. 

Kronologin i min process brukar vanligtvis se ut på så vis att jag skriver text först, sedan följer
melodik och harmonik, och slutligen arrangering, inspelning och mix. Text har för mig alltid varit
en viktig del av låtprocessen, då jag alltid försöka låta texten reflektera mitt känsloliv. Därför har
jag  oftast  valt  att  börja  med  just  text  som utgångspunkt.  Men  som ovan  nämnt,  är  ju  det  en
kronologi  som  uppenbarligen  bygger  en  svårstartad  process.  Så  vad  händer  om  jag  startar
skapandeprocessen genom kreativ editering istället? 
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Problemformulering
Vad som sagts i uppsatsens inledning kan sammanfattas i följande problemformulering:
Det behövs mer kunskap om hur återvinning av existerande material påverkar kreativa processer
inom låtskriveri.

Syfte
Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  hur  den  kreativa  processen  inom  låtskriveri  och
musikproduktion kan påverkas genom återvinning av existerande musikmaterial. Syftet är också att
undersöka hur den kreativa processen påverkas av en förändrad kronologi som har återvinningen
som utgångspunkt. 

Frågeställningar

 Hur kan återvinning av existerande låtmaterial påverka kreativa processer inom låtskriveri
och produktion?

 Hur påverkas de olika delarna arrangering, text, sångproduktion och mixsituation av en ny
kronologi i skapandeprocessen?
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Definitioner

Chimes  Ett typ av klockspel bestående av metallstavar

Delay  Tidseffekt i form av eko

Dubb  Dubblering  eller  ytterligare  lagerpålägg  av  ett  visst  element  (t.ex  sång)  i  
inspelning.

Elastic audio  Funktion i Pro Tools som gör det möjligt att dra ut eller trycka ihop vågformen  i  ett  
ljudklipp, vilket påverkar ljudets hastighet.

Pitch Tonhöjd

Pro Tools Digitalt ljudbearbetningsprogram

Reverb Tidseffekt, skapar extra rum i ljudbilden

Reverse Funktion i Pro Tools som vänder ett ljudklipp bak-och fram

Sound Klangbild, ljudbild

Topline Samlingsnamn för sångmelodi, text och sångproduktion

Vocoder En ljudprocessor som ofta används för att syntetisera röster 
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BAKGRUND/LITTERATUR

I denna del kommer jag att ta upp litteratur kring tidigare forskning inom de områden som rör mitt
arbete.  Först  kommer jag ta upp musikalisk återvinning i en historisk kontext.  Därefter går jag
vidare och talar om kreativa processer enligt Malcolm Ross (1978), samt kreativitet och fantasi ur
Vygotskijs psykologiska perspektiv.

Återvinning inom musik 

En historisk tillbakablick 
Att använda sig av redan existerande musikaliska idéer är ingenting nytt. Kevin Holm-Hudson 
(1997) talar i sin artikel bl.a. om citering inom musik (återanvändning av musikaliska linjer och 
klanger), och hur det är en naturlig del i musikskapandets historia. Detta kan hittas i allt från den 
tidiga noterade västerländska musiken under medeltiden till dagens sampling. Eftersom det i 
musikhistorien finns ett så pass stort element av förvaltande och utvecklande av delar i  befintliga 
verk, gör det att vi alltid har vissa referensramar när vi hör musik vi inte tidigare hört. 

There is an element of borrowing - whether by literal quotation (of, for example, an existing melody) or 
by generalized appropriation (e.g. reference to a stereotyped musical style) - in every successful instance 
of musical communication. Every piece of unfamiliar music is compared to the previously heard and 
accepted musical language stored in our memory (Holm-Hudson, 1997, s. 17).

Ett intressant exempel på återvinning inom komposition är Dmitrij Sjostakovitj och hans kända 
motiv D-Ess-C-H, som fungerade som ett signum för honom. Motivet kan återfinnas i ett flertal av 
hans stycken, däribland Lady Macbeth från Mzensk, hans stråkkvartett nr. 8, och symfoni nr. 10. 
Motivet blev känt som “Sjostakovitj motiv”. Detta som även kallas för “The D-S-C-H motif” 
(Keller, 2011, s. 436) kan även ses som en form av musikalisk signatur, då flera hävdar att det tyska 
uttalandet av dessa toner speglar en förkortning av hans namn. 

Musique concrète och kreativ ljudbearbetning 
Begreppet musique concrète uppkom först år 1948, då Pierre Shaeffer komponerade stycket Études
de bruit (Teruggi, 2015). Detta var då en helt ny form av komponerande, som gick ut på att använda
sig utav inspelade ljud, bearbeta och förvränga dessa för att sedan skapa en form av kollage. Denna
form av musik, hade inte som avsikt att framföras med hjälp av orkester eller band, utan var menad
att lyssna på i inspelad form. Teruggi talar om hur detta nya sätt att närma sig komponerande skilde
sig från tidigare kompositioner. 

Infact, Schaeffer defines two different approaches to composition. The first of these is the so-called (by 
him) regular or usual music, which is instrumental music, in which the composer conceives the work in 
his mind (abstractly, without listening to sounds), writes the instructions for performers and finally arrives
at the execution of his music, which makes of it a concrete event. in the second, in contrast, is New Music
(under which he positions musique concrète), where composers work first with sound, the concrete 
material for music, then through experimentation and essays arrive at the final expression of the music, 
the abstract combination of sounds capable of provoking a musical listening (Teruggi, 2015, s. 52).

Begreppet  musique concrète kommer alltså ifrån tanken att uppkomsten av verken inom genren
hade en annan kronologi än tidigare komponerande. Till skillnad från exempelvis ett klassiskt verk,
där  processen  börjar  i  en abstrakt  tanke,  som sedan antecknas,  arrangeras  och sedan framförs,
påbörjade man istället  kompositionsprocessen med existerande inspelningar av ljud.  Man utgick
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alltså  från  en  mer  konkret  utgångspunkt  i  form  av  ljudinspelningar,  för  att  sedan  bryta  ner,
experimentera, modifiera och arrangera, och till slut uppnå en färdig komposition, en abstrakt idé
(Teruggi, 2015). 

Musique concrète kom så småningom att påverka populärmusiken. Här är Tomorrow never knows
av Beatles, på skivan Revolver (1966), ett exempel på hur man kunde bearbeta ljud för att använda i
mer konventionell musik. Ett av de tydligaste elementen i stycket där detta experimenterande gör
sig påmint är när Paul McCartneys skratt med hjälp av bl.a. lagerteknik förvrängs till ett ljud som
påminner  om  fiskmåsar  (Moorefield,  2005).  Man  kan  genom  hela  låten  höra  loopar  av  olika
instrument, och ca en minut in kan man även höra ett gitarrsolo, som de facto är gitarrsolot från
Beatles’ tidigare hit Day tripper (1965), sönderklippt med sänkt tonhöjd, och spelas upp baklänges.

Att använda sig utav denna form av bearbetning av ljud, och låta den tekniska utrustningen i studion
vara en så pass stor del av musikskapandet, menar Moorefield är fascinerande, särskilt då det inte
längre är exklusivt för ljudkonsten, utan även börjar användas inom populärmusiken.

For all its musique concrète virtuosity, what is most striking about the song is that is (sic!) indeed a song. 
There is a conventional underpinning consisting of intro-verse-break-verse-fade; it has a steady, 
danceable beat; the vocal is melodic and easily intelligible. Although the piece is devoid of choruses and 
is harmonically static, it still can be considered a pop song, with all the airplay and mainstream success 
working in the genre can entail (Moorefield, 2005, s. 32). 

Samplingens uppkomst 
En annan del av musikhistorien där användandet av existerande musikaliskt material är relevant är
samplingens uppkomst. Tidsmässigt hamnar vi någonstans i mitten av 1970-talet, och i vissa delar
av New York (Bronx och Harlem) föds den musik som utvecklas till genren hip-hop (Moorefield,
2005). Genom att använda sig utav existerande musikstycken med tydlig puls eller starka repetitiva
melodiska linjer (så kallade “hooks”), kunde man sedan skriva texter och rappa över musiken. Detta
var något som användes av artister som Grandmaster Flash och Sugarhill Gang. Hip-hopen var en
genre där producentens roll  i  musikskapandet tog större plats,  då låtarna uppstod med hjälp av
teknisk kunskap kring sampling och synthar, och artisten framförde sina texter ovanpå musik ofta
skapad av producenten. I och med detta nya sätt att skapa musik uppstod en del juridiska situationer
angående  upphovsrätt  och  royalties.  Moorefield  menar  att  även  om  tekniken  förnyats  och
digitaliserats,  så  är  det  värt  att  minnas  att  “...  hip-hop  introduced  the  recycling  of  previous
recordings  which  is  ubiquitous  today”  (Moorefield,  2005,  s.  92).  Denna  genre  växte  och
utvecklades vidare under 1980-talet, och är fortfarande av stor relevans inom populärmusiken idag.

Moorefield menar att  hip-hopens utveckling även bidrog till  en annan genre; electronican,  som
delvis växte fram i Storbritannien strax efter hip-hopens utveckling. Här var också sampling en del
av  skapandet,  men  ofta  var  låtarna  mer  instrumentala,  och  användandet  av  effekter  och
förvrängning större. Detta gjorde risken för juridiska situationer mindre, och producenternas roll
växte än mer, vilket skapade möjlighet för producenterna att gå in i en mer central artistroll.

Creative duos of producer-performers such as England’s Autechre and the Chemical Brothers or France’s 
Daft Punk and A.I.R. are the apotheosis of producer-made music. All of these bands are acts which create 
their music in the studio without the aid of a singer (Moorefield, 2005, s. 98).

Även om min arbetsprocess inte skulle kopplas till  ovanstående genre, finns det ändå likheter i
processen då det till syvende och sist handlar om en form av förvaltande och utveckling av redan
existerande material.
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Kreativa processer
Enligt  dramapedagogen Malcolm Ross spelar  leken en viktig roll  inom kreativa processer.  Han
utvecklade i sin bok The Creative Arts (Ross, 1978) en modell som beskriver de olika delar som är
inblandade i en kreativ process. Kreativiteten startas med hjälp av en impuls. Denna impuls kan ta
sig form som en upplevelse, miljö eller händelse, som vidare tar sig uttryck med hjälp av olika
element:  sinnesträning,  inre  bildskapande  och  fantasi,  media och  hantverk/teknik.  Alla  dessa
element omringas av den kreativa leken, eller en lekfull inställning till experimenterande (Westling,
2014). Begreppet lek kan ses som den lek man talar om inom barns utveckling, men det kan också
tolkas som en kreativt och ibland kulturellt utforskande aktivitet.

Figur enligt Ross (1978). Återgiven i Carlsen & Samuelsen (1991, s. 47).

Mathiesen  och  Hauer  (2014/2017)  menar  att  sinnesträningen är  grundläggande  för  kreativ
utveckling i det pedagogiska arbetet, eftersom det finns ett direkt samband mellan uppfattning och
medvetenhet om tankar och känslomässiga intryck i vardagen. Barn och andra skapande individer
behöver få möjlighet att kunna ta till sig och utforska intryck och dess påverkan, för att kunna känna
sig trygga att tolka och uttrycka sina upplevelser. 

Genom att ta in kunskaper inom olika medier, såsom musik, bildkonst, dans etc. ges man möjlighet
att lära känna de olika uttrycksformer där ens kreativitet ges utrymme att vidare utvecklas. För att
ha  möjlighet  att  ge  uttryck  för  sin  kreativitet  inom  olika  medier,  behövs  kunskapen  kring
hantverket.  Genom att  individen  får  tillfälle  att  undersöka  och  experimentera  med  dessa  olika
medier, via olika material och tekniker, undersöker hen också sitt eget skapande uttryck, och hur det
tar sig form, beroende vilket medium som används.

Slutligen är  fantasin en viktig del i kreativiteten, där bearbetning av impulser och de idéer som
uppstår har möjlighet att ta plats (Mathiesen & Hauer, 2014/2017). I de inre bilderna som tillhör
fantasin har man möjlighet att utforska och utveckla tankar och känslor som uppstår i den kreativa
processen, och kan även hjälpa till att konceptualisera det man vill uttrycka genom estetiska medier.
Visioner inför nutida och framtida processer föds här, och ger möjlighet att skapa och utmana nya
tankar. 

Austring och Sørensen (2006) beskriver kronologin i Ross’ modell på följande vis:

Ifølge Malcolm Ross er kronologien i en skabende proces den, at den enkelte ud fra en række af indtryk
får en impuls, der gennem fantasien udkrystalliseres til en idé i form af en række følelsesladede indre,
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mentale  billeder.  Næste  skridt  er  at  disse  indre  billeder  og  forestillinger  gennem eksperimenterende
arbejde udtrykkes gennem et æstetisk medie. I denne proces anvender den enkelte sin kreativitet til at
udforske og udtrykke impulsen. Gennem det kreative formarbejde eksperimenterer man sig frem til en
udtryksform, et produkt, som er et udtryk for og en bearbejdning af den impuls og de fantasier, der satte
processen  i  gang.  Gennem  denne  eksperimenterende,  skabende  proces  opstår  nye  ideer,  følelser  og
indsigter, som så igen kan udtrykkes symbolsk æstetisk. Til sidst opleves udtrykket som færdigt. Man har
udtrykt sig æstetisk gennem et medie og skabt et endeligt udtryk, der både er produkt af materialet og
mediet og af individets eller gruppens fantasi og kreativitet (Austring & Sørensen, 2006, s. 149).

Kreativitet och fantasi
Vygotskij inleder  Fantasi och kreativitet  i  barndomen  (1930/1995) med att tala om människans
aktiviteter. Dessa aktiviteter går att dela upp i två kategorier. Den ena talar om återskapande eller
reproduktiv aktivitet, och är kopplat till vårt minne. När vi i vårt inre föreställer oss situationer som
vi erfarit, eller ska skriva eller måla någonting som redan existerat. Dock är detta inte en typ av
nyskapande verksamhet, utan är ett sätt för oss människor att bearbeta erfarenheter och kan ses som
en nyckel till inlärning och anpassning. Den andra typen av aktivitet är när vi föreställer oss saker vi
inte  själva  har  erfarit  eller  när  vi  funderar  över  framtiden.  Denna  verksamhet  kallas  för  den
kombinatoriska,  eller  kreativa.  Vygotskij  menar  att  denna  verksamhet  inte  arbetar  för  att
reproducera  tidigare  stimuli,  utan  skapar  möjlighet  till  föreställning  och  nyskapande.  Inom
psykologin kallas denna aktivitet för föreställning eller fantasi. Vygotskij menar dock att begreppet
fantasi har en annan roll inom vetenskapen än i folkmun. 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och på så vis inte kan
ha någon allvarlig praktiskt betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin 
grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 
vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är allt som omger oss och som skapats av den 
mänskliga handen, hela kulturens värld, i motsats till naturens, en produkt av den mänskliga fantasin och 
det mänskliga skapandet som bygger på denna fantasi (Vygotskij, 1930/1995, s. 13-14).

Vygotskij menar alltså att fantasin och det kreativa skapandet är en naturlig och viktig del av livet,
och  återfinns  redan  i  tidiga  stadier  hos  barn.  I  barnens  lek  finns  det  kreativa  skapandet  som
bearbetning av tidigare erfarenheter. Detta kan verka motsägelsefullt, då barn ofta återskapar sina
upplevelser i leksituationer, men i dessa scenarion är det sällan ett exakt återskapande som sker,
utan snarare en bearbetning med fantasin som verktyg. Vygotskij menar dock att allt som är skapat
av föreställningar och fantasi innehåller någon form av element som kan återfinnas i verkligheten,
och att hjärnan har en förmåga att ta till sig stimuli och vidareutveckla dessa till nya idéer och
föreställningar.

Med  detta  i  åtanke,  talar  han  dock  vidare  om  att  föreställningar  inte  alltid  skapas  genom
självupplevda  erfarenheter,  utan  även  arbetar  med  anvisningar  och  beskrivningar  från  andras
berättelser och återgivanden. Han nämner också en ytterligare form av samband mellan fantasi och
verklighet. Denna form kan uppvisas på sådant sätt att en tanke eller föreställning, som utvecklats
och tagit en fysisk form, en så kallad ”kristalliserad” fantasi  (1930/1995, s. 25), exempelvis en
teknisk produkt som utvecklats av en teknisk kreatör, kan inspirera och skapa nytt stimuli. Denna
produkt skapad av en person med hjälp av erfarenhet, fantasi, och kristallisering, kan med andra ord
påverka sin omvärld, och ge upphov till nya föreställningar och genom kombinatorisk aktivitet sätta
igång ett nytt kreativt skapande.

Sådana produkter av fantasin har genomgått en mycket lång historia, som vi här ytterst kortfattat och 
schematiskt skall redogöra för. Man kan säga att de i sin utveckling har beskrivit en cirkel. De element 
som de skapades av hämtade människan ur verkligheten. Inuti människan, i hennes tänkande, 
underkastades dessa element en komplicerad bearbetning och förvandlades till produkter av fantasin. 
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Efter att slutligen ha tagit gestalt återvände de till verkligheten, men denna gång som ny och aktiv kraft, 
som förändrar denna verklighet. Så sluts den kreativa aktivitetens cirkel (Vygotskij, 1930/1995, s. 25-26).

Vygotskij menar alltså att även om de två kategorierna av människors aktivitet skiljer sig åt, är det
genom deras samarbete kring erfarenhet kontra föreställningar och kristallisering av fantasier, som
vi gång på gång utvecklas som kreativa varelser.
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METOD
I denna del kommer jag att avhandla de metoder jag har använt mig av under min arbetsprocess. Jag
tar upp hur jag har använt kvalitativ metod inom ramarna för en konstnärlig forskningsprocess, samt
loggbok som metod för dataskapande. Efter detta går jag in på de förutsättningar jag har utgått från i
min strävan mot att besvara mina frågeställningar. 

Kvalitativ metod
Val av forskningsmetod beror på hur man har valt att formulera sitt problemområde, alltså vad det
är man vill undersöka (Patel & Davidson, 2003). Då jag undersöker en process där jag utgår från
mig själv och mina upplevelser, blir det naturligt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Den
kvalitativa metoden är den som arbetar för att besvara frågor som kräver en djupdykning i olika
fenomen,  och  söker  efter  mening  och  innebörd.  Genom  datainsamling  bestående  av  min
dokumentation  av  arbetsprocessen,  som sker  kontinuerligt  genom att  jag  besvarar  frågor  kring
arbetet och mina tankar och känslor i processen, kommer jag sedan sammanställa och tolka denna
data för att komma fram till svar på mina frågeställningar. Tolkning är enligt Alvehus (2013) ett
centralt  begrepp inom kvalitativ forskning. Eftersom den typen av forskning inte förlitar  sig på
statistik, utan på så kallad ”mjuk data”, krävs det någon form av tolkning i sitt analysarbete för att
kunna komma fram till ett eller flera svar. Dock handlar det inte om subjektiv tolkning utförd av
forskaren, utan tolkning i relation till teori och tidigare forskning kring gällande fenomen.

Poängen är snarare att man ska bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen, bidraget handlar om 
att utöka den tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig. Det handlar alltså om tolkningar av ett 
fenomen som säger något av vikt till andra som också är intresserade av fenomenet. Tolkningen blir 
därmed direkt knuten till teori och val av problem. Dessa, i sin tur, sätter upp ramar inom vilka tolkningen
kommer att röra sig, och det innebär också att tolkningens kvalitet kommer att ha något att utvärderas mot
(Alvehus, 2013, s. 22-23).

I mitt arbete som undersöker hur min kreativa process påverkas av återvinning och kreativ lek med
redan existerande material, där jag även ändrar min tidigare kronologi i skapandeförloppet, finns det
ett tydligt behov av kvalitativ djupdykning och analys av dokumentation. Jag kommer sedan ställa
mina resultat i relation till den tidigare forskning som avhandlas i avsnittet ”Bakgrund/litteratur” (se
s. 4-8), för att tolka processen, dra slutsatser, och därmed göra den relevant för andra aktörer inom
liknande områden.

Forskning i musikalisk gestaltning/konstnärlig forskning
Den konstnärliga forskningen arbetar för att konstutövare genom utforskande av sina egna processer
ska kunna utvecklas  och besvara frågor  som kan komma till  nytta  för  andra verksamma inom
samma område (Bouij, 2007). Detta kan även hjälpa till att utveckla andra områden, exempelvis
kommunikation inom konstnärliga utbildningar, där man kan nyttja uppnådd kunskap och förmedla
den vidare. Eftersom konstnärlig forskning strävar efter att besvara frågor genom utövande av olika
konstformer,  sker  forskningen  genom  individuella  erfarenheter.  Detta  skiljer  sig  från  det
vetenskapliga forskningsområdet, där man arbetar för att försöka uppnå någon form av objektiv
slutsats. Då konstutövaren utforskar ett problemområde genom eget gestaltande, talar Bouij (2007)
om det han anser vara problematiskt i begreppet ”Konstnärlig forskning”.

Forskning kan med en enkel definition beskrivas som att systematiskt och metodiskt granska för att finna 
något som möjligen är objektivt sant, eller åtminstone sakligt redovisat och argumenterat för. Att någon 
under givna omständigheter skall kunna upprepa arbetet och komma till samma eller åtminstone liknande 
resultat. Det finns ju ”något” där ute i samhället/verkligheten, som forskaren på något sätt värderingsfritt 
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kan redogöra för. Vad kan då konstnärlig forskning vara? Att någon konstnär/musiker om de utgår från 
samma förutsättningar skall kunna gestalta samma konstverk och det skall bli samma resultat oavsett vem
som gör det?? Eller ännu värre, ordkombinationen ’vetenskapligt musicerande’  (Bouij, 2007, s. 27).

Bouij menar dock att konstnärlig forskning inom musik, hur individuell den än må vara, aldrig sker
utan kontext, utan behöver ställas i relation till de starka traditioner som finns i musikutövandet.
Han  menar  att   ”… konstnärliga  forskare  måste  redogöra  för  sitt  förhållande  till  den  aktuella
tolkningskontexten.” (s. 28). 

Metod för dataskapande 
För att dokumentera min undersökning kommer jag att föra loggbok som metod för dataskapande
under de tillfällen jag ägnar mig åt den kreativa processen, samt efter handledningstillfällen som
gäller det klingande materialet i arbetet. I  Det värderande ögat  (Bjørndal, 2005) talas det om hur
olika  loggböcker  fyller  olika  syften,  beroende  på  vilken  sorts  data  som  verkar  värdefullt  för
sammanhanget.  Jag  har  valt  att  föra  en  så  kallad  processloggbok,  som  lägger  fokus  på
händelseförlopp  (Vad  hände?),  upplevelsen  av  händelseförloppet  (Vad  kände  jag?),  samt  en
reflektionsdel (Lärdom/reflektion). I och med att denna undersökning utgår från min upplevelse av
händelseförloppet och hur det påverkar mig kreativt, känns processloggbok som ett naturligt val.
Jag har utöver detta även gett mig friheten att använda mig utav en så kallad ostrukturerad loggbok
efter  handledningstillfällen  gällande  det  klingande materialet,  då  det  ger  mig  möjlighet  att  fritt
dokumentera de frågor och diskussioner som uppstått vid dessa tillfällen.

Planering av skapandeprocessen
För  att  undersöka  min  kreativa  process  och  hur  den  påverkas  av  en  ändrad  utgångspunkt  och
kronologi i låtskapandet, kommer jag att ta ljudfiler från fyra av mina tidigare produktioner, lägga
in dem i ett nytt projekt i Pro Tools, och experimentera fritt, för att skapa något nytt. Enligt Ross’
modell  (1978)  kommer  mötet  med  dessa  ljudfiler  agera  impuls,  och  jag  kommer  genom
lek/experimenterande att utforska hur processen tar form i de olika elementen sinnesträning (hur jag
tar till mig impulsen), medier (i mitt fall mediet musik), verktyg/hantverk (mina tekniska kunskaper
inom  musik),  samt  fantasi (vilka  inre  bilder  och  visioner  som  uppstår  i  processen).   För  att
förtydliga, består leken i  att bearbeta existerande ljudklipp, och se vad som händer om jag t.ex.
vänder ett klipp bak-och fram, eller lägger på någon form av effekt, byter tonhöjd, eller klipper
sönder det och byter plats  på olika delar i  klippet.  Detta kommer jag att  benämna som kreativ
editering. 

Eftersom jag vill se hur min skapandeprocess påverkas av den kreativa editeringen, har jag satt upp
ett par begränsningar att utgå från, för att undvika att falla tillbaka i mina gamla mönster.

1. Då jag som tidigare nämnt har en tendens att börja mina låtskrivarprocesser genom att skriva
text, kommer jag nu sätta den typen av begränsning att arrangering av låtgrunden som byggs
av den kreativa editeringen, måste skapas innan text och sångproduktion läggs till. Detta för
att se hur dessa delar påverkas av den ändrade kronologin.

2. Som ytterligare begränsning har jag beslutat att sång är det enda element som får spelas in
och tilläggas i ljudbilden. Resten av stycket måste byggas av redan existerande ljudfiler.

De ljudfiler jag kommer att arbeta med, är tagna från produktioner som jag har arbetat med under
åren 2015-2017. Nedan följer en kort beskrivning av dessa produktioner.
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1. Souls -  En  dansant  låt  i  medelhögt  tempo,  innehållande  trummor,  piano,  bas,  synthar,  
blåssektion, vocoder, samt körer och förvrängda röster.

2. Mother -  En  mjuk  halvelektronisk  ballad,  innehållande  digitala  trummor,  piano,  bas,  
stråksektion, blåssektion, brus, “vind”, vocoder, samt körer.

3. The  girl  with  the  Peruvian  hands -  En  experimentiell  poplåt  i  medeltempo,  
innehållande trummor,  marimba,  vibrafon,  chimes,  stråksektion,  MOOG-synth,  
fågelkvitter.

4. Ljudkollage -  Ljudkollage  som  var  mitt  klingande  material  under  mitt  självständiga  
arbete för  konstnärlig  högskoleexamen  (10  hp),  innehållande  bl.a.   
fågelkvitter, orgel, white noise,  barnröster,  skrik,  och  pianospel  med  
filtklubba. 

Anledningen till varför jag valt just dessa stycken är att de tillhandahåller en stor spännvidd vad
gäller harmonik och tonalitet, samt att de tillsammans erbjuder ett stort urval instrument.
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RESULTAT

I följande avsnitt kommer jag först att presentera min data genom att beskriva arbetsprocessen i
kronologisk ordning. Jag kommer ibland att genom blockcitat göra vissa nedslag i loggboken, för
att  påvisa  vilka  känslor,  tankar  och  beslut  som har  ägt  rum under  processens  gång.  Slutligen
kommer jag att göra en sammanfattning av resultatet, för att förtydliga de slutsatser jag nått, och
därmed också besvara mina frågeställningar.

Beskrivning av den kreativa processen
Efter att ha valt ut de stycken jag ville ta ljudklipp ifrån, var det dags att exportera ljudfiler. Detta
som första steg i processen var delvis intressant, men också problematiskt. Jag märkte direkt att det
skulle vara för många ljudspår att använda sig av. Jag arbetade därför för att göra vissa urval kring
vilka klipp som faktiskt hade potential till att kunna bidra till en låt. Exempelvis avvaktade jag med
att exportera ut trummor, eftersom jag ville försöka leka fram ett sound innan jag bestämde den
grundläggande rytmiseringen i stycket. Jag avvaktade även med filer från ljudkollaget, då de flesta
inte  är  direkt  klingande.  Efter  detta  startade  jag  upp  ett  nytt  projekt  i  Pro  Tools,  och  började
importera filer.

Loggbok 6 april
Vad kände jag?
Jag känner mig lite överväldigad. Eftersom jag fortfarande inte suttit ordentligt och fått komma in i ett 
kreativ flöde ännu, så känns arbetet mest betungande, eftersom okreativa beslutsfattande ofta är väldigt 
energikrävande för mig. Därför känns det också som en ganska god idé att vänta lite med filer från 
ljudkollaget, och börja med de filer jag lagt in nu.

Några dagar senare satte jag mig för att försöka påbörja den kreativa editeringen. Direkt hittade jag
ett parti från blåssektionen i Souls som jag ville se vad jag kunde göra med. Jag provade att vända
detta parti  bak-och fram med en så kallad “reverse”-funktion.  Gjorde även detta med en bit av
marimban från  The girl  with the Peruvian hands.  Efter detta lade jag till  några ytterligare filer
(vindljud, MOOG-synth, och vocoder), för att bygga min ljudbild, och få en uppfattning om vilken
riktning jag var på väg mot. Redan här hade jag fått en hel del idéer, men märkte också hur jag
började falla tillbaka i gamla mönster, då frågan kring topline redan började göra sig påmind.

Loggbok 13 april
Vad kände jag?
Jag känner mig inspirerad, men lite orolig över att jag har tagit mig vatten över huvudet. Det känns som 
att denna låt kan bli lite hur som helst, eftersom jag har valt tre låtar som är relativt olika varandra. Men 
som sagt, jag känner inspiration kring vad det kan bli, och hoppas att jag ska kunna skriva en topline som 
fungerar med det som kommer bli.

Lärdom/Reflektion
Att jag redan tänker på topline ser jag som både bra och dåligt. Även om jag sitter och nynnar med lite för
att se hur en topline skulle kunna fungera i mitt kollage, så är det inte bra om det får styra själva 
editeringsprocessen. Jag tror att rädslan för att det bara kommer bli flummigt styr mig lite nu, vilket tar 
fokus från det kreativa flödet.

Dagen efter arbetade jag på att arrangera vidare kring blåspartiet, och lade till stråk och några flöjter
och klarinetter från Mother. Jag ville också leta vidare efter nya filer som skulle kunna bygga någon
form av ledande roll i en annan del av låten. Därför gick jag vidare till pianofilerna från Mother och
provade att klippa ut några delar, vände de med reverse, och provade att flytta runt dem lite. Här
upplevde jag att jag hittade något med potential att arbeta vidare med, men upptäckte att detta skulle
kunna göra stycket lite annorlunda, och kanske inte så enhetligt. Jag var dock inte övertygad om att
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det  skulle  vara  ett  stort  problem,  utan  kanske  snarare  skulle  kunna  bidra  till  något  nytt  och
utvecklande. Nu började jag dock märka av en annan faktor som störde processen. Antalet filer
(spår) blev något problematiskt, och jag upplevde att jag inte hade tid att gå igenom alla.

Loggbok 14 april
Vad kände jag?
Jag är väldigt nöjd med blåssektionen, men; 1. Jag undrar om användandet av blåssektionen är lite grann 
som att ta den enkla vägen, och 2. Jag upplever det som svårt att hitta linjer i andra filer, som skulle kunna
samspela med dessa i någon form av dramaturgi i låten. Jag känner mig redan lite frustrerad, och vet inte 
riktigt i vilken riktning jag vill jobba vidare. Jag känner mig också lite stressad, då det är så himla många 
spår att gå igenom.

Lärdom/reflektion
Jag tror nästan att det är dags att börja rensa ut lite olika filer. Då det är ett stressmoment att ha så många 
spår liggandes i projektet, tror jag att jag kan ta bort en del. I och med att jag haft de flesta spår i 
projektet, så har jag ganska bra koll, utifall att jag skulle behöva importera på nytt.

Jag funderade vidare på blåssektionen, och vad konsekvenserna av att använda så pass stora partier
skulle betyda för stycket, och för arrangeringen.

Loggbok 14 april
Visst är det en risk att blåset blir för nära originalet, men samtidigt så har jag här möjlighet att ge blåset en
annan funktion i  låten  än i  Souls.  Jag funderar  också  på om vad som skulle  hända om låtens  olika
formdelar markant skilde sig åt. I och med att jag verkligen gillar delar av det piano jag importerade, och
det skiljer sig en del från blåspartiet, så kanske det vore en idé att försöka hitta ett sätt att sammanfläta de
olika delarna. Jag tror att det definitivt skulle påverka låtens form, men frågan är på vilket sätt.

Det första jag gjorde den 15 april (följande dag) var att gå in och ta bort en del ljudklipp, då jag
insåg att det skulle bli överväldigande att gå igenom och leka med alla. Dessutom ville jag fokusera
på skapandet, och beslöt att för många val kan bromsa kreativiteten. Efter detta arbetade jag vidare
med pianot som gett mig en del inspiration. Här valde jag att klippa ytterligare i pianot, och jobba
med utvalda delar.  Exempelvis provade jag Elastic  audio,  och drog ut,  samt kortade en del  av
pianofilernas vågformer för att  se  vad det  skapande för ljud.  Ljudet  blev något  metalliskt,  och
ändrade viss karaktär, vilket blev intressant för mig. Jag började lägga ut klippen i olika ordning för
att se om jag kunde hitta någon linje i melodi och tempo, och vad som skulle fungera kronologiskt.
Jag lade ”vindljudet” i början, och lät pianoklipp spelas upp i korta sekvenser, vilket skapade ”hål” i
ljudbilden.  Jag  började  här  se  över  låtens  form,  och  vilken  roll  blåspartiet  skulle  ha  i  låtens
kronologi. I nuläget låg det sist, och skapade en kontrast till den första delen med pianot. Det sista
jag gjorde under detta tillfälle, var att importera ljudfiler från mitt ljudkollage inför kommande dag.

Loggbok 15 april
Vad kände jag?
Jag känner mig fundersam, och lite stressad. Jag trodde att jag skulle bli superinspirerad och kunna skapa 
jättemycket utifrån det material jag har, men just nu känner jag mig faktiskt mest förvirrad, och lite 
bakbunden. Begränsad.

Här började tankarna gå kring hur pass produktivt det var att begränsa mig till att bara använda
existerande material, och inte ge mig utrymme till att fylla på ljudbilden med nyinspelade idéer. Det
gjorde mig något frustrerad. Tankarna gick även runt det faktum att jag nu hade flera delar i låten
som stod  i  kontrast  till  varandra,  och  att  arrangemanget  i  nuläget  kunde  beskrivas  som något
minimalistiskt. 

Lärdom/reflektion
Jag tror att jag hade en bild av att jag skulle kunna få till det pampigaste jag har gjort, och att jag skulle 
hitta ett sätt att bygga den låt jag vill. Detta är inte fallet. Då jag endast får använda redan existerande 
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filer, så skapar det ganska tydliga ramar. Och ramar kan vara väldigt bra som utgångspunkt, men nu sitter 
jag lite i en sits, där jag upptäcker hur olika mina låtar är, och hur pilligt det kommer bli att pussla ihop 
dem till en helt ny låt. Jag kanske inte ska se det som att det ska bli en ny ”låt”, med fasta formdelar eller 
tonart. Det kanske är så att jag här gör ett ”stycke”, med musik och topline, men som kanske inte blir den 
mest konventionella poplåt jag skapat. Jag trodde även att det skulle bli en låt med stort arrangemang, och
många instrument. Frågan är varför det behöver vara det. Det här kanske är ett sätt för mig att upptäcka 
det minimalistiska, vem vet? Jag tror att detta kan vara en process som får mig att omvärdera min syn på 
mitt musikskapande. Det kanske inte alltid behöver hänga ihop. Det kanske finns ett värde i en förvirrad 
ljudbild eller kronologi i en låt. Jag tror därför att jag ska fortsätta köra på en låt som går i rubato.

Dagen efter började med vidare funderingar kring det faktum att jag inte tillät mig spela in andra
instrument  än  sång,  och  hur  det  påverkade  resterande  produktionsplaner,  såsom  topline.  Jag
funderade även på hur detta påverkar mitt framtida skapande.

Loggbok 16 april (ostrukturerat loggboksinlägg)
Det kanske är det som är grejen i framtiden. Att börja en process med att rota och leka med gammalt 
material, för att sedan bygga vidare på det man kommer fram till. Nu känner jag mig lite begränsad, men 
å andra sidan så lär jag mig också väldigt mycket om att se musik ur olika perspektiv. Blir den 
instrumentala låtgrunden lite minimalistiskt, så kanske låten ska vara så, eller så får jag lägga ner mer 
jobb på att bygga en stor sångproduktion, för att kompensera den existerande ljudbilden.

Senare denna dag begav jag mig återigen till studion för att fortsätta arbetet. När jag väl satte igång,
hade jag på något sätt  förlikat mig lite med tanken om att  detta stycke kanske skulle bli  något
minimalistiskt, och att det skulle bli intressant att utforska den aspekten i låtskapandet. Jag hade lagt
ut  lite  olika  atmosfäriska  element  kring  pianot  (bl.a.  vindljud  från  Mother),  och  började  nu
undersöka de ljud jag importerat från mitt ljudkollage, vilket snabbt ökade min inspiration. Dessa
användes främst för att bidra till ljudbilden kring pianopartiet. Efter editering och lek med pitch,
delay och reverb kring filerna som innehöll barnprat, chimes, fågelkvitter och orgel, upplevde jag
att  jag hade hittat  någon form av atmosfär som skulle kunna binda samman stycket.  Av någon
anledning kändes det fortfarande inte särskilt lekfullt, utan snarare strategiskt arbete, och jag bad en
av mina studentkollegor komma in och lyssna. Han sa att han inte uppmärksammade en så stark
kontrast som jag varit orolig för, men att stycket kanske skulle dra fördel av någon form av rytm.
Jag provade då att importera en fil med digitala trummor, som jag använde i låten Mother, men som
då legat väldigt långt bak i ljudbilden, vilket hade gjort att jag nästintill glömt bort det. 

Det som hände sedan fick processen att ta en annan riktning. När jag hörde dessa trummor, kände
jag en stor inspiration, men tyckte inte att de passade i den nuvarande låten. Jag tog därför en paus
från arbetet, och sparade ut ett nytt projekt, med alla ljudfiler i. Jag bestämde mig för att leka vidare
med trummorna,  och började om från början med dessa som utgångspunkt. Dessa trummor var
hårda, och gav en tung och monoton känsla. Jag provade att lägga in en röstsekvens från Souls som
säger “Dinosaur” i en väldigt nedpitchad ton och som fick upprepas med jämna mellanrum, vilket
bidrog till låtens mörka känsla. Därefter lade jag in blås från samma låt, stråk från  Mother, och
white noise, fågelkvitter, skrik och gitarrbrus från mitt ljudkollage. Med hjälp av att klippa och
använda olika effekter (pitch, delay och reverb), uppnådde jag relativt snabbt en struktur i stycket,
som skulle kunna användas som en form till en låt. Dock var stycket hittills bara 1 minuter och 20
sekunder, och det fick mig att fundera på låtens längd, och huruvida jag skulle arbeta vidare med
låten, eller om jag skulle betrakta den som en pausunderhållning i mitt arbete. Det var ju trots allt
bara  något  jag  lekte  med,  och  stod  ganska  markant  ut  från  min  vanliga  repertoar  inom  mitt
skapande. Trots detta, beslutade jag för att försöka hinna göra två stycken istället för ett under den
tid jag hade, eftersom jag fick så pass mycket kreativ energi och inspiration av stycket.

Loggbok 16 april
Vad kände jag?
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Jag känner mig väldigt glad, och entusiastisk. Att acceptera att dessa låtar kanske inte kommer låta så 
konventionellt poppiga ger mig också ett inre lugn. Känner mig lite stressad över att hinna göra två tracks 
och sedan två toplines på dessa. Men att upptäcka idén med mitt beat och jobba vidare på det gav mig 
mycket energi, och jag är taggad igen.

Lärdom/Reflektion
Jag tror att det var väldigt nyttigt att upptäcka beatet, och viljan att leka. Det kan vara så att arbetet med 
mitt första stycke var lite för allvarligt, för att jag ville att det skulle bli så bra som möjligt. Jag glömde 
bort att leka, och fokuserade för mycket på att det skulle klinga bra och enhetligt. Det nya stycket 
kommer bli ”fulsnyggt”, och jag finner det så himla befriande att bara göra. Jag tror också att det faktum 
att jag tog in filer från mitt ljudkollage (B-uppsatsen) var väldigt bra. Av någon anledning så finner jag det
mer kreativt att gå in och ”röra om” i ljud än i klingande toner eller harmonier. Kanske är det så att rubato
inte var det bästa valet, eller att låtarna skiljer sig för mycket harmoniskt för att jag ska kunna använda 
längre delar. Det finns något i den här andra låten som jag upplever nästan förlösande. Med det menar jag 
att det hårda soundet, och det fulsnygga i stycket låter mig vara operfekt. Det känns väldigt bra. 

Jag fortsatte  arbetet  dagen efter,  och tog tag  i  den  nya låten,  som fick  gå under  arbetsnamnet
Dinosaur. Efter ett samtal med några vänner som fick höra det jag hade gjort hittills, beslutade jag
mig för att göra den längre. Jag förlängde den till 2 minuter och 55 sekunder, och började sedan
fundera på hur jag skulle kunna bygga variation för att lyckas låta det monotona beatet fungera i
nästan 3 minuter. Genom att göra vissa uppehåll i stycket, som gav andningspaus från de monotona
trummorna,  kunde  jag  bygga  ut  ljudbilden  med  hjälp  av  olika  element,  såsom bakvänt  piano,
sönderklippt vocoder, koltrastar, MOOG-synth och ett celloparti från  The girl with the Peruvian
hands som jag vände bak- och fram. Slutligen lade jag till en mer ambient ljudbild med nerpitchat
klockspel med mycket reverb, som ligger parallellt med bakvänt piano som slutligen tonas ut och
tas över av nerpitchat white noise som fick avsluta låten.

Efter denna arbetsdag som på något sätt ändrade riktning i min process, gav mig en känsla av lek,
och med hjälp av enkla verktyg gav jag mig själv impulser att utforska en för mig ny del av musik.

Loggbok 17 april
Vad kände jag?
Detta känns otroligt bra. Jag finner på något sätt mycket ro i att jobba med något som låter ganska 
konstigt. Jag är glad och exalterad, men också lite trött av långa dagars arbete. Denna låt känns 
förlösande, och jag känner inte av några harmoniska eller melodiska regler att följa. Det känns ärligt.

Eftersom jag i mitt arbete med den kreativa editering och tidseffekter bidrar så pass mycket till den 
ljudbild jag byggde, funderade jag på hur detta påverkade en annan del av den kreativa processen, 
nämligen mixdelen i produktionen. 

Lärdom/reflektion
I och med att mycket av arbetet kring dessa projekt handlar om att bygga ljud, men dessutom få en känsla 
för ljudbild för att kunna arrangera mina toplines, så kan man säga att arbetet med mix redan är igång. Det
har hänt i mina tidigare produktioner att jag testat lite olika effekter och plug-ins, och börjat mixa lite 
smått för att kunna får fler idéer kring arrangering, men i detta läge känns det mer relativt än någonsin.

Jag började även fundera lite över arbetet med topline, eftersom det var den del som jag nu började
närma mig. En vision började växa fram, även om den verkade något spartansk.

Loggbok 17 april
I nuläget har jag tankar om att låta min topline på ”Dinosaur” vara mindre sångig, och mer viskig. 

Under följande dag låg fokus mest på utsmyckning av arrangemangen på bägge låtar, eftersom jag
upplevde att jag nu var i det stadiet som handlade om att bygga på den grund jag hade. Dock gick
jag in i mitt första projekt, och bytte ut några element i låtens mittersta del för att få en mer enhetlig
känsla. Det hela började kännas bra, men jag funderade ändå på huruvida jag skulle satsa på att
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försöka hinna göra klart bägge låtar, med topline och mixprocess, eller om detta skulle ta alltför
lång tid.

Loggbok 18 april
Vad kände jag?
Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med det jag åstadkommit hittills. Det känns som att jag hittat en bra 
grund inför nästa fas av processen, vilket är text och sångmelodi.

Den 19 april var det dags för handledning kring det klingande materialet.  En stor del av mötet
handlade om att diskutera varför jag har valt detta projekt som ämne för mitt självständiga arbete,
och om detta gynnar mig konstnärligt. Jag är väldigt tacksam för att vi pratade om det, då det var
bra för mig att sätta ord på hur det påverkar mig, och vad jag vill få ut av det. Samtalet landade
också i fråga kring huruvida min tidigare kreativa process påverkas av krav på perfektion, och om
detta kan göra att jag vanligtvis har en lång startsträcka

Loggbok 19 april (ostrukturerat loggboksinlägg)
Men för mig handlar det också om att i och med att jag oftast börjar med text i vanliga fall, så väntar jag 
med att skriva något tills jag känner att jag har någonting att säga. Jag både inväntar och söker inspiration 
för att vilja uttrycka någonting. Tanken som följer detta är ju det faktum att jag sällan leker fram låtar, 
vilket inte nödvändigtvis hämmar mig i mitt skapande, men det kanske skulle underlätta om jag hittar ett 
sätt att utveckla mitt konstnärliga skapande. Vi diskuterade sedan hur den metod jag nu prövar ska kunna 
utveckla mig konstnärligt i framtiden om jag bara utgår från tidigare existerande material. Jag menar då 
att detta är ett verktyg för mig att genom lek och nyfikenhet hitta nya ljud och harmonier genom 
manipulation av ljudfiler. I detta skapas inspiration, och nya infallsvinklar i mitt skapande, vilket kanske 
kommer speglas i framtida produktioner där jag skriver helt nytt material. Jag nämnde det första stycket 
som ett exempel på hur jag genom manipulation (i detta fall vänt större harmoniska partier bak- och fram)
har upptäckt nya ackordgångar som jag verkligen gillar. Att jag genom lek skapar min egen nya input och 
inspiration.

Efter detta gick vi vidare och lyssnade på låtarna som jag hade skickat till min handledare dagen
innan. Samtalet kom snabbt in på minimalism då vi lyssnade på första stycket, i och med att det går
långsamt och inte visar på något starkt driv. Jag frågade om han upplevde den som alltför lång, men
fick till svar att det är lite av ett kännetecken för minimalism, att inte ta hänsyn till  längd eller
variation. Detta gjorde mig lugnare, och fick mig att fundera lite kring hur jag skulle skriva text till
den. Och det kanske inte skulle vara en dålig idé att försöka göra en ganska flytande topline till
låten. Jag kom att tänka på de tillfällen jag suttit hemma, och bara skrivit text för att få ut mina
tankar och känslor, utan att ta direkt hänsyn till rytmisering eller rim. Detta skulle kanske kunna
vara en intressant metod att använda i detta sammanhang. Sedan gick vi vidare och diskuterade min
andra låt, Dinosaur. Jag fick rådet att fundera på om den möjligtvis är för periodisk och förutsägbar,
och hur jag skulle kunna arbeta mot detta. Något vi pratade om vad huruvida text och sångmelodi
skulle kunna fungera som en kontrast till det periodiska, vilket fick mig att återkomma lite till den
tidigare tanken kring att bara skriva text som kommer till mig och sedan ser hur jag kan låta den
möta min låtgrund (mitt nuvarande klingande material) rytmiskt och melodiskt.

Handledningen väckte en del tankar hos mig, vilket gjorde att jag satte mig ner och begrundade hur
denna  metod  skilde  sig  från  mitt  tidigare  skapande,  och  vilken  utveckling  jag  upplevde  i  mitt
konstnärskap. Jag beslutade mig även för att slutföra bägge låtar, och se vilken riktning de skulle ta
i processen kring topline.

Loggbok 20 april
Lärdom/Reflektion
Även om denna process varit lite trögstartad kring motivation och förväntningar, känner jag mig 
förväntansfull. Mitt tillvägagångssätt har varit en utmaning hittills, men har även fungerat utvecklande, 
och jag har redan insett att de harmonier jag hittat och lekt fram antagligen aldrig skulle ha uppkommit i 
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mitt vardagliga skapande. Detta gäller även när det kommer till sound, eller låtarnas formstruktur. Jag lär 
mig om min kreativa process och hur nyttigt det är för mig att inte låsa mig vid att allt ska vara perfekt 
från början. Denna metod kanske inte är så dum ändå.

I och med att jag nu behövde fokusera på att ta mig vidare i processen, och börja fundera på hur
arbetet med topline skulle se ut, började tankarna kretsa kring hur detta arbete skulle ta sig form,
och hur det skulle skilja sig från tidigare produktioner.

Loggbok 21 april
Lärdom/Reflektion
Eftersom jag alltid lägger ner väldigt mycket tanke och känsla i arbetet med text, så känns allt lite 
stressigt nu. Dessutom är jag inte så van vid att utgå från ett track när jag skriver, och i och med att dessa 
tracks avviker relativt mycket från konventionella låtformer, så ska det bli intressant att se vad som 
kommer hända. Hur kommer detta gå till? Kommer det bli några toplines överhuvudtaget?

Dagen för arbetet med toplines till mina två låtar hade nu anlänt. Jag började arbetet med min första
låt. Tidigare hade jag tänkt att bara skriva text fritt från musiken, men jag fick en impuls att pröva
någonting annat. Jag satte mig i min hemstudio, satte på tracket, blundade, och försökte visualisera
musiken,  eller  skapa en form av bild  utifrån vad jag hörde och associerade till.  I  och med att
ljudbilden är såpass “luftig” i början, och i stora delar av låten, associerade jag musiken till luft.
Utifrån luft skrev jag nästa sak jag kom att tänka på, och så fortsatte det. Jag arbetade inte aktivt för
att komma på rimmande fraser, utan skrev ganska spontant vad som dök upp i huvudet. Till slut
hade jag ett antal fraser som löd:

Loggbok 22 april (låttext)
“Floating around in movements of see-through green. I take on love I’ve never seen. It’s coming towards
me, talking to me? About how it’s all an illusion, except the closeness and heat. Ice is nothing but cold.
Cold is nothing but distance. Sarcasm is distance. We are distant.”

När jag hade dessa fraser, provade jag att spela upp tracket, och försökte hitta sätt att framföra
fraserna  med  lite  olika  melodier  och  fraseringar.  I  och  med  att  den  första  låten  hade  en  viss
minimalism över sig ville jag se om det gick att applicera detta kring texten också, och valde då att
bit för bit redigera om texten, ta bort olika fraser och ord, och pussla lite för att hitta något som lät
bra och fungerade med den känslan jag fick av musikens möte med texten. Slutligen hade jag en
text som löd:

“Breathing the silence in see-through green. Breathing illusions coming towards me. It’s all an illusion.
All an illusion. Cold is nothing but distance. Like sarcasm is distance. We are distant.”

Då låtens mittenparti  rör sig ganska fritt  harmoniskt sett,  ville jag att harmoniken skulle vara i
fokus, och ville därför inte ha någon text där. Istället valde jag att bygga upp harmoniken än mer,
och skrev ett tvåstämmigt körparti som följde de olika delarna i mellanpartiet.

Efter detta tog jag mig an att skriva topline till Dinosaur. Även här provade jag att lyssna på tracket
och skriva ner det jag tänkte på via association. När jag slöt mina ögon, såg jag en mörk omgivning,
och pulserande rörelser. Jag fick en känsla av grå betong, och ville förmedla något monotont och
halvt  cyniskt.  Ganska  snabbt  kom jag  att  tänka  på den känsla  jag ibland kan få  av samhällets
uppmuntran till självförverkligande. Texten kom även här till relativt fort, och efter en kort stund
hade jag följande text:

Loggbok 22 april (låttext)
“Something  tells  me I’m  supposed  to  move  towards  something.  God’s  alarm goes  off  and  I’m  still
waiting, for the sheets to stop engaging me. It’s the best relationship I’ve ever had. And it f*cks me
without feeling.”
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Jag kände direkt att detta var en text som inte skulle sjungas, utan som jag tidigare funderat kring,
så provade jag att i princip läsa in den. I och med att det finns en minimalism även i detta stycke,
fann jag ett värde i att hålla en monoton röst i mötet mellan track och topline. Jag var inte helt säker
på om jag skulle skriva mer text, för att skapa någon form av progression, så jag avvaktade lite inför
sånginspelning. Dock beslutade jag snabbt för mig för att svordomen i låten skulle censureras, både
för att jag är lite varsam när det kommer till svordomar i musik, men också för att ljudet av censur
(en viss ton som läggs över svordomen), kunde bli väldigt effektfullt i en poplåt. Jag upplevde en ny
energi tillkomma i processen, och var smått förvånad över hur smidigt arbetet med topline hade
varit.

Loggbok 22 april
Vad kände jag?
Jag känner mig positivt överraskad. Ikväll har jag skrivit två låttexter på fem timmar. Det hela har känts 
väldigt lekfullt. Så produktiv kan jag inte minnas att jag varit förut när det kommer till text och topline. 
Ser väldigt mycket fram emot att spela in sång i morgon. 

Lärdom/Reflektion
Även om texterna är minimalistiska och inte så långa, upplever jag ändå en stor skillnad i hur de har 
uppkommit. I många av mina tidigare produktioner, då jag har börjat processen vid textskrivandet, har jag
försökt utgå från en känsla eller ett budskap. Detta har gjort att jag haft svårt att börja en låtprocess om 
jag inte upplevt att jag har haft något jag vill uttrycka. Men i denna situation, då jag fått inspiration från 
mina tracks, har impulserna från det jag upplevt när jag lyssnat, satt igång processen att få ner mina 
intryck i ord mycket snabbare. Detta har också gjort att relationen mellan texten, uttrycket i sången och 
musiken snabbt har känts naturlig. I och med att dessa track antagligen inte hade kunnat uppstå utan den 
metod jag nu provat, hade jag antagligen inte skrivit liknande texter heller. Detta känns väldigt positivt, 
för jag upplever en stor utveckling kring mitt skapande, och ser fram emot att se slutresultatet, och om 
detta kan vara en bra metod för mig att använda i framtiden.

Söndagen den 23 april tog jag mig till studion för en inspelningssession på elva timmar. Jag hade
valt att boka på pass många timmar utifall att det skulle uppstå någon form av teknisk problematik,
men märkte hur allt föll på plats väldigt fort. Jag började med att spela in sången till min första låt,
som nu hade fått namnet Distant. Jag blev förvånad över hur smidigt det gick, och efter att ha spelat
in dubb, samt körarrangemanget (sex stycken spår per stämma), gick jag över till  Dinosaur. Jag
hade funderat lite på huruvida låten krävde mer text, och kom fram till att vad man skulle kunna
kalla  låtens  andra vers kunde behöva en viss  progression,  och valde därför  att  göra en mindre
ändring genom att byta ut en av textfraserna i vers två.

Efter ca sex timmar var jag färdig med inspelning och redigering av alla sångspår på bägge låtar.
Detta gjorde att  jag hade flera timmar att mixa in sångspåren så att de passade in i ljudbilden.
Känslan som uppstod efteråt var en känsla av inspiration och exaltering, och jag reflekterade över
min utveckling under denna korta men intensiva process.

Loggbok 23 april
Lärdom/Reflektion
Ja, vad ska man säga? Jag är oerhört glad att jag valde att arbeta med detta problemområde i detta arbete. 
Processen har verkat inspirerande och har varit en ögonöppnare på många sätt. Jag kom att tänka på hur 
jag kände efter min (förutom denna) senaste produktionsperiod. Då var jag inte säker på hur mycket mer 
musik jag hade att skapa. Jag minns att jag ifrågasatte min egen kreativitet, och om jag verkligen hade så 
mycket mer att säga konstnärligt. Men denna produktionsperiod har väckt så mycket kreativitet, och det 
slog mig att jag aldrig hamnat i ett liknande flöde innan. Även om processen var lite trögstartad, och jag 
var försiktig i början, blev det en positiv snöbollseffekt som agerade stimulerande och effektiviserande. I 
morgon är det dags för att fortsätta mixa, men jag börjar nu närma mig mållinjen. 
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Dagen som följde började med mix, och jag upplevde att jag hade relativt små justeringar kvar att
göra, så jag hunnit med så pass mycket dagen innan. Efter detta arbete skickade jag låtarna till min
handledare av klingande material inför eftermiddagens handledningstillfälle.

Under handledningstillfället diskuterade vi låten  Dinosaur,  och vilken värde stycket hade, då han
upplevde  det  något  kort,  och  inte  riktigt  konventionellt  kring  låtens  form och  dramaturgi.  Jag
svarade med att jag såg det som något positivt i att han reagerade så, då denna process lärt mig att i
ännu större grad gå utanför det konventionella inom populärmusik.

Loggbok 24 april (ostrukturerat loggboksinlägg)
Jag kan tycka att det verkligen finns ett värde i vissa låtar lämnar det konventionella inom musik, och att 
det kan vara nyttigt att bryta mot vissa outtalade regler. Att låten är så pass kort passar (enligt mig) även 
ihop med den känsla jag har i låten. Arbetet med just denna låt har väckt en något rebellisk sida hos mig. 
Detta är den första låt jag någonsin svurit i, och jag kan nog säga att det är min argaste låt jag arbetat med.
Och jag ser det som något positivt, då jag genom detta arbete upptäckt flera sidor hos mig i mitt kreativa 
skapande. Jag har svårt att se hur jag skulle kunna ha skapat något liknande utan denna experimenterande 
arbetsprocess.

När vi sedan lyssnade på  Distant, fick jag som utlåtande från min handledare att med denna låt
verkar jag verkligen ha hittat rätt i mitt skapande. Vi diskuterade vidare om vad denna process betytt
för mig och min konstnärliga utveckling. Bara det faktum att jag inte har jobbat med minimalism på
detta sätt innan, visar på vilken omedveten utveckling jag gjort. Planen var aldrig att skapa något
minimalistiskt, utan jag hamnade där genom att leka.

Loggbok 24 april (ostrukturerat loggboksinlägg)
Jag förklarade att denna metod har fungerat oerhört bra för mig, och att det som jag kanske saknat i mina 
tidigare produktioner har varit just leken. Att leka fram saker, och tryggheten i att ha en utgångspunkt, till 
skillnad från tidigare arbetsprocesser, där det har figurerat en hel del självkritik i början av skapandet. Jag 
tillade även att detta är något jag vill göra igen, och att jag hittat det kravlösa skapandet, vilket kan bidra 
till framtida utveckling.

De två följande dagarna (25 - 26 april) gick till mastering av dessa två låtar, och med små medel
justera ljudkvaliteten och volymen i dem. Under dessa dagar gick tankarna kring den korta men
intensiva period jag fått erfara, och min utveckling som kommit med denna utmaning. Det faktum
att jag hann med två stycken på så kort tid var för mig fascinerande och tillfredsställande.

Loggbok 26 april
Lärdom/Reflektion
Jag vet att jag är en person som när jag provar någonting nytt kan tycka att det är väldigt besvärligt, då jag
inte upplever mig ha full kontroll över situationen. Dock tycker jag att det (när jag släppte på kontrollen 
och bestämde mig för att bara köra på) blev en fin övergång till att faktiskt hamna i ett bra kreativt flöde, 
som dessutom laddade mina kreativa batterier. Detta gjorde processen mycket mer lekfull än vad den 
kanske är annars. Och jag vet att jag nämnt det innan, men då jag vanligtvis tar ganska lång tid på mig 
innan jag kommer igång med en process, så har detta arbete varit en bra ögonöppnare kring hur lek och 
impuls triggar en kreativ produktivitet hos mig som jag inte upplever så väldigt ofta. Jag ger mig en klapp
på ryggen och ser fram emot att göra detta igen! 
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Sammanfattande resultat och slutsatser

I denna del kommer jag att sammanställa de slutsatser jag har kunnat dra utifrån den data jag har
samlat in under arbetsprocessen. Genom att först överblicka processen, och hur den har påverkats
utifrån olika aspekter, för att sedan bryta ner den, och se över hur de olika individuella delarna av
processen påverkats, kommer jag att besvara mina frågeställningar.

Hur kan återvinning av existerande låtmaterial påverka kreativa processer inom låtskriveri
och produktion?
Detta arbetssätt påverkade min kreativa process på ett flertal olika sätt, och utifrån ett flertal olika
faktorer.

Begränsningen
Att arbeta med den  begränsning att  den musikaliska grunden endast skulle bestå av återvunnet
material, hade både sina fördelar och nackdelar. En av de klara fördelarna var att arbetsprocessen
kunde starta relativt fort, då jag hade en tydlig utgångspunkt och en konkret väg in i skapandet. Med
hjälp  av  de  impulser  jag  fick  av  materialet,  kunde  jag  skapa  mig  visioner,  och  genom
experimenterandet skapa någonting nytt. Det gav mig också en ingång i att utforska skapandet av
det mer minimalistiska inom musiken, vilket för mig var relativt nytt, och fick mig att begrunda hur
mitt konstnärskap ser ut och vad det skulle kunna utvecklas till. Det fick mig även att fundera på
hur mitt konstnärskap förhåller sig till den konventionella populärmusikens uppbyggnad. 

Under arbetets gång märkte jag dock att den begränsning i att bara utgå från tidigare material ibland
kunde bromsa själva skapandet, då jag inte helt och fullt kunde fullfölja vissa av de idéer jag hade
kunnat utveckla genom inspelning av nytt material. Detta skapade en del frustration, och jag kunde
känna mig bakbunden då jag inte tillät mig använda element som hade kunnat ge mig ett annat
arbetsflöde. Dessutom var sorteringen av material en faktor som kunde bromsa upp processen, då
jag ibland upplevde att jag lade väldigt mycket tid på att ge mig i lag med överväldigande mycket
material. Detta löste jag dock relativt snabbt genom att gå in och välja bort en hel del material. Att
begränsa tillgången till  material  kan alltså  också underlätta  arbetet,  och spara en del  tid,  vilket
främjar arbetsflödet. Med det i åtanke, hänvisar jag ändå till det jag nämnde ovan, att det hjälpte till
att ändra min tidigare uppfattning kring mitt skapande, och ta andra vägar som lösning. Det uppstod
aldrig en brist på inspiration, utan snarare en insikt i hur många fler idéer som uppstod, men som
inte fick utrymme i processen. Begränsningen i att arbeta i en viss kronologi skapade också en del
frustration i början, då jag märkte att jag fick arbeta aktivt för att inte falla tillbaka i gamla mönster,
såsom topline-skapande som annars brukar ta plats tidigt i processen. Detta kan dock ha mer att
göra med det faktum att jag var ovan vid denna kronologi.

Leken
I arbetsprocessen fick jag möjlighet att utforska och hitta nya harmoniska ingångar i skapandet, då
leken (jfr. Ross) med ljudfilerna skapade nya harmonier och ljudbilder. Ett exempel på detta är hur
jag arbetade med att vrida och vända på existerande ackordgångar, och genom detta upptäcka nya
harmoniska mönster som jag fann inspirerande. Dessa upptäckter kanske inte hade tagit plats utan
detta experimenterande. Att ha lek och nyfikenhet som ingång i processen hjälpte mig alltså oerhört,
då bearbetningen av ljudfilerna skapade impuls, och gav inspiration till att se på mitt skapande på
nya sätt.  De två låtarna skilde sig relativt mycket från varandra, men båda gav mig insikter kring
hur jag skulle kunna utvecklas konstnärligt i framtiden.
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I den kreativa processen märkte jag också av skillnaden i att experimentera med eller utan rytmisk
puls i mitt skapande. I den första låten (Distant), som efter en del arbete landade i ett rubato, märkte
jag ibland hur jag famlade efter något vägledande i låtens form. Detta problem upplevde jag inte på
samma sätt i min andra låt (Dinosaur), då jag hade en tydlig puls att utgå ifrån. Denna puls skapade
någon form av struktur, vilket hjälpte mig att känna mig fri i skapandet, då jag alltid hade någon
form av vägledning. Att känna att jag alltid hade pulsen att falla tillbaka på, gjorde att jag kunde
behålla en lekfull och lustfylld inställning till skapandet. Detta talar för att pulsen för mig innebar
en trygg grund att återvända till och samla ny inspiration och kraft.

Produktiviteten
Ser man till  produktivitet  inom processen,  fungerade  mina utgångspunkter  mycket  fördelaktigt.
Eftersom jag alltid hade mer material att hämta och låta mig inspireras av, och genom att skapa en
tydlig  kronologi i skapandet. Med hjälp av detta kunde jag planera mitt arbete, och sätta delmål
kring när de olika delarna skulle vara klara, för att sedan gå vidare till nästa del. I och med att jag
arbetade med existerande material som utgångspunkt, behövde jag inte börja på ruta ett och skapa
helt nytt material ur tomma intet, vilket sparade en del tid. Jag hade helt enkelt redan dukat upp ett
smörgåsbord av material för mig att inspireras av, och det faktum att jag på under mindre än två
veckors  tid  lyckats  producera  inte  bara  ett,  utan  två  nya  musikaliska  verk,  talar  för  att  detta
arbetssätt effektiviserat min process.

Hur påverkas de olika delarna arrangering, text, sångproduktion och mixsituation av en ny
kronologi i skapandeprocessen?

Arrangering
Eftersom  den  kreativa  editeringen  var  min  utgångspunkt,  fick  arrangeringen  en  annan  roll  i
musikskapandet än annars. Den del av processen som tidigare varit en fråga om att bygga ut och
stötta upp en konstnärlig vision, blev nu istället byggklossar och vägledare kring den vision som
växte fram. Detta gjorde också att jag snabbare fick en tydlig vision kring sound, och vilken känsla
mina  stycken  skulle  ha.  Experimenterandet  gjorde  också  (som  tidigare  nämnt)  att  jag  kunde
utforska harmonik och ljudbild på ett tämligen nytt sätt. Ackordgångar som funnits i det material jag
utgick från, och som skapats genom tidigare arbetssätt, kunde nu förvrängas till nya ackordgångar.
Detta utvecklade mina visioner kring harmonik, och hur det påverkade mitt konstnärskap. Även här
är minimalismen värd att nämnas, då en arrangering av detta slag inte ingår i min vanliga repertoar.

Uppkomst av text och sångmelodik
Denna  del  av  den  kreativa  processen  gav  mig  oerhört  mycket.  Eftersom  jag  i  mina  tidigare
låtskrivarprocesser oftast börjar med text, insåg jag hur mycket detta arbetssätt gynnade mig. Som
jag nämnde i inledningen, kan denna del av processen ta upp en relativt stor del tidsmässigt, då jag
väntar på någon form av impuls som ger mig inspiration till att skriva text. I detta scenario hade jag
redan material  att  använda som impuls. Jag lyssnade, satte mig in i vilken känsla jag fick utav
musiken och ljudbilden, och försökte sedan formulera detta i ord. Dessa ord gav mig sedan mer
impulser till att fortsätta och utveckla de inre bilder som skapades, och satte ord på dessa. Detta
gjordes utan direkt hänsyn till låtarnas form, utan baserades på vilka bilder och ord som uppstod i
mitt  sinne via association.  Vidare använde jag sedan dessa ord som uppkommit,  och försökte i
skapandet av sångmelodik anpassa dessa till låtarnas harmonik, vilket skapade nya tankar kring den
kreativa processen, och hur jag kunde utmana min tidigare syn på skapande. Ett bra exempel på hur
processen påverkades av mitt tillvägagångssätt, är det faktum att jag i mitt andra stycke (Dinosaur)
utmanade mig själv att skriva en typ av topline som gick utanför mina tidigare kreativa vanor. Valet
att  uttrycka  mig  argare  än  vad  jag  tidigare  gjort  i  mina  produktioner,  påvisar  att  denna
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experimenterande arbetsprocess har hjälpt mig att  gå utanför mina vanliga ramar och utvecklas
konstnärligt.

Även i den del av produktionerna (jag syftar på mitt första stycke Distant) där jag valt att lägga in
ett körparti och därför inte skrivit text, har detta triggats av en lekfull inställning till bearbetning av
impulser. Valet att ha med en del i stycket, där sången inte används för att föra fram text, utan
snarare blir en del av ljudbilden, är ett resultat av den harmonik som uppstått under den kreativa
editeringen. Denna del av produktionen har alltså främst gynnats av detta arbetssätt, då det gett mig
tydliga impulser, och har på så vis snabbt kunnat sätta mig i den sinnesstämning jag behövt, vilket
har triggat en kreativt flöde hos mig.

Sångproduktion
Eftersom en stor del av arbetet kring ljudbild redan var gjord, var det för mig relativt enkelt att
komma in i den sinnesstämning som krävdes vid inspelning av sång. Detta sparade enormt mycket
tid, och gjorde också att arbetet kring inspelning inte kändes vidare betungande, utan snarare som
en kreativ belöning. Detta gjorde också att editering av sång tog relativt  kort tid,  eftersom min
vision var så pass tydlig.

Mixsituation
Även om jag i mina tidigare produktioner har en tendens att ibland prova lite olika effekter och
nivåer redan i inspelnings- och arrangeringssammanhang, och därmed påbörja mixprocessen något,
var det i detta fall en helt annan situation. Eftersom den kreativa editeringen krävde en del mix, för
att skapa den ljudbild som uppstod, sparade detta in mycket tid när det väl var dags för mix. Jag
skulle vilja påstå att det största arbetet kring mix i slutskedet av processen, bestod av att arbeta in
sången i ljudbilden, så att den passade nivåmässigt och hade möjlighet att förmedla den vision jag
fick  under  uppkomsten  av  topline.  Alltså  har  detta  arbetssätt  gynnat  även  mixsituationen
tidsmässigt. Den kreativa editeringen arbetade alltså både med arrangering av ljudbild och förarbete
inför mixsituationen under skapandeprocessen.
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REFLEKTION

Jag  kommer  i  denna  del  avhandla  mina  tankar  kring  de  slutsatser  jag  kommit  fram till,  min
upplevelse av arbetsprocessen, samt återknyta till tidigare forskning. Jag kommer sedan att avsluta
med en kortare konklusion som slutord.

Återvinning av existerande material inom låtskriveri och produktion
Detta arbetssätt har påverkat mina kreativa processer på ett flertal sätt. Ur ett skapandeperspektiv
har  processen  sett  direkt  annorlunda  ut,  mycket  på  grund  av  kronologin  i  skapandet,  samt
uppkomsten av och relationen till impulser. Tidsmässigt har det verkat gynnande, då det gett en
tydlig kronologi  och underlättat  planering.  Kreativt  har  det  verkat  utvecklande,  då det  har  gett
upphov till insikter, och nya infallsvinklar i det kreativa skapandet. Begränsningarna som varit en
del av utgångspunkten har till viss del gett upphov till en del frustration och inte gett utrymme till
vissa  tillvägagångssätt,  men  har  också  hjälpt  till  att  utveckla  den  kreativa  aspekten  ytterligare
genom  utmaning.  Detta  arbete  kommer  möjligtvis  att  hjälpa  mina  framtida  processer,  då  jag
upplever mig ha samlat på mig en hel del insikter och verktyg i mitt skapande, och det har även
inspirerat mig till att utvecklas konstnärligt. 

De olika delarna i processen har påverkats av kronologin i arbetet, då den kreativa editeringen som
utgångspunkt på många sätt har underlättat arbetet. Jag menar framför allt att arbetet kring att skapa
en låtgrund med hjälp av experimenterande, har gett upphov till ytterligare impulser i processen
med bl.a. text, sångmelodik, sångarrangering, inspelning och mix.

Återvinning av tidigare låtmaterial har i mitt fall verkat väldigt positivt, och har berikat mitt sätt att
arbeta kreativt på många plan. Med en tydlig utgångspunkt och fasta ramar kring tillvägagångssätt
har jag kunnat skapa nytt material, samt fått nya insikter i de olika delarna av processen. Insikterna
som jag samlat på mig under arbetets gång har inte bara verkat på ett skapande plan, utan också på
ett känslomässigt plan. Genom att ta mig an denna utmaning och gå ur mina tidigare mönster i en
låtprocess, har jag fått en hel del nya insikter kring vad mycket som kan komma ur mötet mellan en
samling  ljudfiler  och  en  musikalisk  kreatör.  Jag  hoppas  att  detta  arbete  kan  ge  upphov  till
inspiration  hos  andra  aktörer,  och  ville  därför  påvisa  att  lekens  betydelse  är  lika  aktuell  kring
inlärning och utveckling hos vuxna konstnärer, som hos barn i förskolan. 

Tankar kring Vygotskij
Vygotskijs resonemang kring fantasi och kreativt skapande (1930/1995) anser jag har stor relevans i
detta arbete.  Jag hade i  mitt  arbete mina tidigare erfarenheter inom musikskapande, men också
direkt kontakt med mitt material, och märkte hur detta som utgångspunkt kunde ta ny form genom
föreställning och fantasi. Detta tog form, delvis i resultatet av den kreativa processen, alltså de två
produktionerna, men också i den mängd kunskap och erfarenhet som jag tar med mig efter dessa
processer. Ser man till min process och de förutsättningar jag hade, kan man till stor del jämföra
detta med “den kreativa aktivitetens cirkel” (Vygotskij,  1930/1995, s. 26). Jag skapade ett antal
musikstycken (här syftar jag till  de som låg till  grund för den kreativa editeringen),  som är ett
resultat  av  mina  erfarenheter  och  kombinatoriska  aktiviteter  som  slutligen  tagit  form
(kristalliserats), och därmed fått en plats i verkligheten. Genom att de nu tagit form och existerar,
kunde jag alltså reagera på dessa, och genom kreativ aktivitet skapa något ytterligare nytt som tog
form och fick plats i verkligheten. Detta tyckte jag var oerhört intressant. Att vi hela tiden skapar
nya produkter genom våra kreativa processer, och när de väl tagit form, har vi möjlighet att återigen
reagera och fantisera om att vidare utveckla dessa produkter eller tankar.
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Tankar kring Ross’ kreativitetsmodell
Även Ross’ modell över den kreativa processen (1978) är applicerbar i den process jag själv tagit
del  av.  Framför  allt  har  leken  och  experimenterandet  varit  av  största  relevans  i  detta  arbete.
Experimenterandet och utforskandet av ljud har på något sätt varit det som hållit arbetet lustfyllt
och utvecklande. Låt mig bryta ner modellens relevans till min process. Impulsen skapades i den
kreativa miljö eller upplevelse jag startade upp i, det vill säga mötet med alla de ljudfiler som jag
hade att utgå ifrån. I impulsens möte med mina sinnen, skapades en emotionell reaktion på dessa
intryck som jag sedan utforskade. Genom kunskap inom det medium jag använder (musik), och
kunskaper om hantverket, samt verktygen jag hade tillgång till (digital ljudbearbetning), hade jag
möjlighet  till  att  utforska  ljudfiler.  Impulsen  gav mig  också  inre  bilder,  som vidareutvecklades
genom mina verktyg. Att hela tiden bearbeta ljud och lekfullt  utforska mitt material,  gav också
upphov  till  nya  impulser  som  triggade  ännu  mer  fantasi  och  möjlighet  till  att  utveckla  mina
arrangemang. I skapandet av topline har tanken kring impuls varit ständigt närvarande, då jag där
använde mig av den musik jag dittills hade skapat, och lät den agera impuls. Direkt kunde jag då
uppleva  känslor  och  inre  bilder  som  jag  antecknade  i  ord,  och  som slutligen  blev  en  del  av
produktionen.

Tankar kring musique concrète
Innan detta arbete har jag intresserat mig en del för musique concrète (Teruggi, 2015) och arbetet
kring kreativ bearbetning av ljud. Att applicera detta tillvägagångssätt och denna kronologi i mitt
musikskapande, har verkat positivt på flera plan. Till skillnad från det ljudkollage jag skapade för
ett år sedan (och som jag även hämtat material från i detta arbete), hade jag här möjlighet att även
utforska arbetet  med musikaliskt material,  vilket påverkade processen och slutresultatet  oerhört.
Kronologin i det kreativa skapandet inom musique concrète påminner något om kronologin i mitt
arbete. Detta eftersom jag utgick från existerande material, och genom bearbetning kunde jag vidare
skapa något nytt, även om jag i mitt fall lade till sångproduktion som komplement till den ljudbild
jag arbetat fram. 

Tankar kring konstnärlig forskning 
Christer  Bouij  (2007)  talar  om hur  den  konstnärliga  forskningen  ska  kunna ge  upphov  till  ny
information genom eget utövande, för att sedan föras vidare till andra aktörer inom samma område.
Då denna forskningsform bygger på eget utövande och egna upplevelser kring detta, kan jag förstå
att det finns en risk för navelskåderi. Samtidigt kan jag se hur det till viss del kan verka positivt, då
individens upplevelser och insikter kan gynna liknande aktörer, med förutsättning att det förmedlas
på ett rimligt vis. Det jag vill förmedla med detta arbete, är vikten av att leka. Att arbetsprocesser
kan underlättas om de startar  med en lekfull  utgångspunkt.  Och inte bara underlätta,  utan även
verka utvecklande inom det konstnärliga skapandet. Genom denna utmaning lärde jag mig inte bara
om hur en sådan här process kan påverka ens skapandet, utan utvecklade även nya resonemang om
konstnärligt  skapande i  stort.  Med detta  syftar  jag  bl.a.  till  vikten av  att  ibland gå  utanför  det
konventionella,  och hur låtars uppbyggnad kan utmana en tidigare bild av hur popmusik “ska”
byggas upp, gällande harmonik, upprepningar, progression etc. Att utmana sitt eget skapande kan
även utmana ens bild av hur skapande kan gå till, och vad det kan resultera i. Jag är medveten om
att de kreativa processerna inom låtskapande och musikproduktion kan se mycket olika ut, och jag
hoppas att jag genom detta arbete har kunnat förmedla ytterligare ett  tillvägagångssätt  som kan
gynna det konstnärliga skapandet, nämligen återvinning och bearbetning av existerande musikaliskt
material som utgångspunkt för kreativa processer.
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Konklusion
Detta arbete visade på att den kreativa processen påverkades av återvinning på ett flertal sätt, bland
annat ur ett tidsmässigt perspektiv, då startsträckan för arbetet förkortades med hjälp av en mer
konkret och lekfull utgångspunkt. Detta resulterade i två musikstycken istället för ett. Genom att
förvränga  ljudfilerna  noterade  jag  hur  harmonik  och  låtarnas  strukturer  och  ljudbilder  tog  en
annorlunda form från mina tidigare produktioner. Även synen på mitt konstnärskap förändrades, då
jag  gick  utanför  mina  vanliga  skapandemönster,  och  upptäckte  ny  inspiration  i  mitt  skapande.
Framför allt har detta arbete gett mig en ny arbetsmetod, som jag tror i framtiden kommer kunna
hjälpa  mig  framåt  i  min  konstnärliga  utveckling,  där  jag  med  hjälp  av  återvinning  som
utgångspunkt,  leken och experimenterandet,  öppnar  nya kreativa  dörrar  och  tillåter  fantasin  att
flöda.
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