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SAMMANFATTNING 

 

Författare: Johannes Andersson 

 

Handledare: Simon Schierup 

 

Titel: Den inre musikaliska föreställningen 

 

Title in English: The inner musical image 

 

Syftet med detta arbete var att få större insikt om hur låtskrivarprocessen påverkas av att i högre 

grad utgå från inre musikaliska föreställningar istället för interaktion med instrument eller 

utrustning. Jag utformar utifrån den litteratur och övriga källor jag använt mig av ett 

tillvägagångssätt för att under låtskrivarprocessen ta vara på den ursprungliga visionen och genom 

detta försöka komma närmare mina inre musikaliska föreställningar. För att jämföra detta 

tillvägagångssätt med hur jag vanligtvis skapar musik använder jag mig även av ett 

tillvägagångssätt som liknar min vanliga låtskrivarprocess. Dessa två tillvägagångssätt 

dokumenterar jag vid åtta tillfällen vardera med hjälp av en strukturerad processloggbok, för att 

sedan analysera och besvara mina frågeställningar om hur man kan arbeta i musikskapandet för att 

närma sig sina inre musikaliska föreställningar och hur låtskrivarprocessen samt det klingande 

resultatet påverkas av detta.  

 

Denna undersökning visar hur man med båda tillvägagångssätt kan komma närmare sina inre 

musikaliska föreställningar. Genom det första tillvägagångssättet bevaras den ursprungliga 

visionen, genom det andra tar man vara på de nya inre föreställningarna som skapas under själva 

låtskrivarprocessen.  

 

Undersökningen visar även att min låtskrivarprocess skiljer sig mellan de olika tillvägagångssätten. 

Genom att använda mig av det första tillvägagångssättet blev låtskrivarprocessen mer effektiv och 

det klingande resultatet låter mer likt den ursprungliga visionen. Genom att använda mig av det 

andra fann jag nya uttryck och lärde mig nya tekniker samt fick ett klingande resultat jag upplevde 

som mer intressant än det första.  

 

Sökord: auditiv respons, Brian Eno, Nick Cave, skapandeprocess, metamorfos 
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INLEDNING 
 

Jag är nog inte ensam om att ha funderat över hur det skulle vara om man kunde skapa musik helt 

utan utrustning och verktyg, från ingenting. Alltså, att man på något sätt kunde föreställa sig musik 

för att sedan spara ner det exakt så som man tänker att det låter.  

 

Jag har under de senaste åren försökt att skapa min musik så transformativt som möjligt, att utgå 

från en idé och försöka låta den växa nästintill av sig självt. I denna process känns det som att jag 

som kreatör mer agerar ett verktyg till låten, för att den ska kunna ta sig dit den vill. Även om jag 

kan känna att jag lyckats få låten att ta sin egen väg och på något sätt skriva sig självt, låter det 

färdiga resultatet väldigt sällan som jag från början föreställt mig eller önskat att det skulle låta.  

 

Vanligtvis när jag skriver en låt, tar jag en idé och sitter vid min dator eller med ett 

musikinstrument, spelar och ”leker” tills jag kommer på något som låter tilltalande. Under denna 

process uppkommer det ofta så många nya idéer om hur jag ska behandla låten att jag inte hinner 

värdesätta dem alla. När jag sedan bestämmer mig hur jag ska gå vidare i skapandet tänker jag 

sällan på vilka val jag faktiskt gör, utan bara tar beslut för att kunna gå vidare. När jag mixar en låt 

spenderar jag däremot ibland en del av tiden till att lyssna och anteckna idéer jag får för att behandla 

det jag hör.  

 

Under senaste tiden har jag börjat fundera över hur jag ska gå till väga för att komma så nära den 

föreställning jag har i början av skapandet som möjligt. Hur många bra idéer försummas av just 

kvantiteten av idéer? Hur påverkar den utrustning och de verktyg jag använder, så som 

musikinstrument, dator och gehör, processen och resultatet? Vad för tekniker kan jag använda för 

att få en klarare bild och större medvetenhet om mina val i skapandeprocessen? Kan jag skriva 

musik på samma sätt som jag mixar, fast utöver att anteckna idéer utifrån det jag hör, anteckna 

utifrån min inre musikaliska föreställning? 

 

Problemformulering  
Av det som presenterats i arbetets inledning kan man utläsa att jag, genom de verktyg jag vanligtvis 

använder mig utav, har en tämligen metamorfosisk och därmed relativt okontrollerad 

låtskrivarprocess. För att få mer kontroll över mitt skapande behöver jag därmed finna strategier 

till att mer utförligt ta vara på det jag faktiskt föreställer mig och förstå hur det påverkar 

låtskrivarprocessen. Detta kan sammanfattas i följande problemformulering:  

 

Det behövs mer kunskap kring hur låtskrivarprocessen påverkas av att i högre grad utgå från inre 

musikaliska föreställningar i stället för interaktion med instrument eller utrustning. 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att få en större insikt om hur låtskrivarprocessen påverkas av att i högre 

grad utgå från inre musikaliska föreställningar i stället för interaktion med instrument eller 

utrustning. 
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Frågeställningar 
 

• Hur kan man arbeta i musikskapandet för att komma närmare sina inre musikaliska 

föreställningar?  

 

• Hur påverkas låtskrivarprocessen och det klingande resultatet av att i högre grad utgå från 

sina inre musikaliska föreställningar istället för interaktion med instrument eller utrustning? 
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Definitioner 
 

Pitcha Detta ord förekommer i loggboken och är i detta arbete ett uttryck för att 

förändra tonhöjden på en inspelad ljudfil. 

 

EQ:a Detta ord förekommer i loggboken och är i detta arbete ett uttryck för att 

med hjälp av ett verktyg filtrera bort ljud inom vissa ljudfrekvenser.  

 

Klippa Detta ord förekommer i loggboken och avser editering och tidsmässig 

förflyttning av ljudfiler. 

 

Instrument I detta arbete syftar ordet instrument på musikinstrument som till exempel 

piano eller gitarr.  

 

Utrustning I detta arbete syftar ordet utrustning på musikaliska verktyg utöver 

musikinstrument, till exempel dator och musikprogram. 

 

Logic Detta ord förekommer i loggboken och avser ett musikprogram för dator 

med vilket man kan spela in, producera samt redigera musik och ljud i. 

 

Reverb/reverbsvans En ljudeffekt som även kan kallas efterklang. Det kan beskrivas som något 

som liknar ett eko, men har en mer kontinuerligt avtagande styrka. 

Reverbsvans är ett uttryck för hur lång tid det tar för efterklangen att avta. 

 

Synth Förkortning av ”synthesizer”, ett elektroniskt musikinstrument som skapar 

ljud via analog eller digital ljudsyntes. 

 

Sub-bas I det här arbetet avser detta en synthesizer som agerar ett bas-instrument som 

vanligtvis rör sig i väldigt låga frekvenser. 
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BAKGRUND 
 

I denna del arbetet kommer jag att skriva om hur man kan koppla den inre föreställningen till 

musikskapande, samt kreatörers syn på låtskrivarprocessen. Detta gör jag för att visa de teorier och 

perspektiv jag haft som utgångspunkt när jag utformat min metod för att dokumentera 

skapandeprocessen och vad jag senare i arbetet har utgått från när jag analyserat mina resultat.  

 

Den inre föreställningen 
Börje Stålhammar skriver i Sätta visionen i verket (2015, s. 9) att första ledet i den skapande 

processen alltid är den egna tanken. Att en tanke som genom yttre och inre omständigheter leder 

till en vision. Tonsättare, dirigenter och musiker förverkligar den konstnärliga visionen och ger den 

liv, gör den till musik. För att andra ska kunna uppleva det krävs gestaltning. Här menar han att 

andra ledet är att bearbeta visionen och föra den vidare till exempelvis medmusiker, elever eller 

studenter. Slutligen är sista ledet själva presentationen av den konstnärliga produkten.  

 

Stålhammar beskriver även Karin Rehnqvists kompositionsteknik (2015, s. 65 – 66), hur hon 

vänder sig inåt och från det vill få den begynnande impulsen som ska bli själva grunden ur vilket 

stycket skall växa fram.  

 

I Varifrån kommer musiken? (2016, s. 146) skriver Gunnar Valkare om ordet ”Komponera”, att det 

egentligen betyder ”sätta samman” och inte ”skapa nytt”. Att utgångsmaterialet för nyskapande 

förut var det som fanns i musikskaparens auditiva föreställning, i minnet och erfarenheten av det 

denne tidigare hade hört eller gjort. Här menar han att musikskriften till en början var en teknik för 

att stödja minnet som även kom att användas till att skapa ny musik, men att man har sett 

musikskapande som i första hand ett arbete med redan existerande byggstenar.  

 

Låtskrivarprocessen 
Till detta arbete har jag även utforskat kreatörer som bland annat beskriver en slags metamorfos i 

låtskrivarprocessen som jag kan relatera till min egen process. Bland dessa kreatörer beskriver Nick 

Cave sin låtskrivarprocess i pseudo-dokumentären 20,000 Days on Earth (2014) såhär:  

 
All of our days are numbered, we cannot afford to be idle. To act on a bad idea is better than to 

not act at all, because the worth of the idea never becomes apparent until you do it. Sometimes 

this idea can be the smallest thing in the world, a little flame that you hunch over and cup with 

your hand and pray it will not be extinguished by all the storm that howls about it. If you can 

hold on to that flame, great things can be constructed around it, that are massive and powerful, 

and world changing – All held up by the tiniest of ideas. (Nick Cave, 2014) 

 

I samma pseudo-dokumentär beskriver Cave hur han älskar känslan av en låt innan man förstår 

den, när den fortfarande känns vild och obruten. Att låten fortfarande bestämmer själv, innan den 

därefter kommer att bli tämjd, medgörlig och bekant. (Cave, 2014) 

 

Brian Eno säger i en intervju med Trouser Press (1983) när han blir tillfrågad om den kreativa 

processen såhär:  
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[…] You work on a piece of music, you put in certain ingredients, and suddenly they react in a 

way you hadn't predicted. If you're alert to that reaction, that's what you work from. If you're 

stupid, you try to cancel that reaction out. (Brian Eno, 1983) 

 

Det man kan tyda ur detta citat är att när man applicerar något under låtskrivarprocessen, kan 

musiken bete sig på ett sätt som man inte är beredd på och att man behöver fånga denna avvikelse. 

Han fortsätter med att beskriva hur många har en så definitiv bild av hur musiken ska vara att de 

vägrar tillåta någon avvikelse och därmed tvingar in musiken i en gjutform tills den går dit de vill 

att den ska gå.  

 

Det man kan tolka ur vad både Cave och Eno säger är att det finns något i låtskrivarprocessen som 

kan bete sig på ett sätt man inte är beredd på, som man kan värna om. Cave beskriver hur vi inte 

kan förmå oss att vara passiva till idéer, att värdet av det som kommer ur idén inte blir påtagligt 

förrän man agerar efter den. Det storslagna som kan skapas runt en idé om man bara håller fast vid 

den. Eno pratar om hur man ska vara vaksam och fånga avvikelserna som uppstår. Cave menar att 

det är bättre att prova en dålig idé än att inte göra något alls.   
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METOD 
 

I denna del av arbetet kommer jag först att skriva om konstnärlig forskning som är det område mitt 

arbete befinner sig i. Därefter kommer jag att skriva om kvalitativ metod och loggbok som är de 

metoder jag använt mig av för att tolka samt dokumentera min undersökning. Slutligen kommer 

jag att beskriva den metod jag utformat och använt mig av för att dokumentera min 

skapandeprocess.  

 

Konstnärlig forskning 
Christer Bouij (2007, s. 27) problematiserar begreppet konstnärlig forskning genom att det består 

av orden ”konstnärlig” och ”forskning”. Han menar att ordet konstnärlig inte är något problem i 

sig, att det i den här kontexten betyder ungefär att gestalta något, men att gestaltningen ska göras 

utifrån musikerns individuella erfarenheter. Han tycker att ordet forskning blir svårare i 

sammanhanget för att det ska kombineras med det konstnärliga. Han menar att forskning enkelt 

kan 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 annan under 

samma premisser ska kunna upprepa arbetet och komma till samma eller åtminstone ett liknande 

resultat.  

 

För att förstå vad konstnärlig forskning kan vara menar han att det är viktigt att vi utgår från att 

resultatet av forskningen ska kunna kommuniceras vidare till andra som utifrån detta ska kunna 

utveckla nya sätt att betrakta musikaliskt tolkande. Att andra ska kunna få impulser till att ta 

ytterligare steg utifrån musikers kunskap och erfarenhet. 

 

Kvalitativ metod 
Till detta arbete har jag använt mig av kvalitativ metod. Alvehus (2013) menar att kvalitativ metod 

intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara samband.  

 

Då det är svårt att föra en betydelsefull statistik över en kreativ process kommer jag därmed att 

behöva tolka den data jag sammanställt och fördjupa mig för att förstå vad dess innebörd är, 

förmedla en insikt i fenomenet och bidra till en generell förståelse av detta. Då undersökningen 

kommer att utgå från mig själv och jag själv är den som tolkar den data jag sammanställt är 

kvalitativ metod det mest naturliga att använda sig utav. 

 

Loggbok 
Jag har till detta arbete valt att använda mig av loggbok för att, i enlighet med vad Bjørndal (2005) 

menar, systematiskt kunna ge tid åt reflektion av min egna praktik. Den form av loggbok jag har 

fört kallas strukturerad processloggbok. Jag har skapat musik på två olika sätt under ett bestämt 

antal tillfällen och därefter dokumenterat tillfällena med tre olika indelningar: 

 

• Vad jag gjort 

• Vad jag känt 

• Vad jag lärt mig 
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Detta har jag gjort för att kunna sätta upp dessa olika tillvägagångssätt bredvid varandra, jämföra 

och analysera likheterna samt olikheterna i själva skapandeprocessen. Om jag hade fört en 

ostrukturerad loggbok finns det enligt Bjørndal en stor risk att det blir svårt att kartlägga mönstren 

med tanke på mängden text och att jag undersöker två olika tillvägagångssätt. Om jag däremot bara 

hade undersökt ett specifikt tillvägagångssätt kanske ostrukturerad loggbok fungerat bättre, men 

gjort det svårare att analysera likheterna och olikheterna i olika skapandeprocesser.   

 

Metod för att dokumentera skapandeprocessen 
För att dokumentera skapandeprocessen kommer jag att skapa musik med två olika 

tillvägagångssätt vid åtta tillfällen per tillvägagångssätt och föra loggbok efter varje tillfälle.  

 

De två tillvägagångssätt jag kommer använda mig utav: 

 

1. Under 20 minuter försöka föreställa mig vad jag vill gestalta, sedan anteckna det så utförligt 

jag kan. Därefter gestalta utifrån mina anteckningar. 

2. Under en timme gestalta fritt, så som jag brukar, genom interaktion med instrument och 

utrustning.  

 

Sättet som Stålhammar (2015) beskriver den skapande processen i tre led och hur Valkare (2016) 

beskriver musikskriftens funktion har varit viktiga för mitt arbete. Med hjälp av Stålhammars 

beskrivning av den skapande processen har jag utformat en metod för att skapa musik som 

möjliggör det för mig att ställa den begynnande visionen av en låt i centrum och utgå från den 

under gestaltningsprocessen. Så som Valkare beskriver musikskriften som en teknik att stödja 

minnet med kan man koppla samman med hur modern teknik, i form av instrument och utrustning, 

verkar idag. Utöver att stödja minnet så kan den moderna tekniken dessutom ge en auditiv respons 

under gestaltandet som utvecklar den auditiva föreställningen. Genom att få nya idéer av att höra 

det man gör kan man därmed utveckla sina inre musikaliska föreställningar.  

 

Det är främst det första tillvägagångssättet jag undersökt för att se hur man kan komma närmare 

sina inre musikaliska föreställningar. Detta tillvägagångssätt har jag utformat utifrån hur 

Stålhammar (2015) beskriver den skapande processen i tre led. För att få den vision som är första 

ledet i processen har jag försökt föreställa mig vad jag vill gestalta. Bearbetningen av visionen, 

som är det andra, har jag genomfört genom att anteckna visionen så utförligt som möjligt. Sista 

ledet, som är presentationen av en konstnärlig produkt, har jag genomfört genom att, med 

musikprogram och utrustning, gestalta mina anteckningar baserade på mina inre musikaliska 

föreställningar och vision för låten.  

 

Det andra tillvägagångssättet är så som jag vanligtvis gör musik: fri gestaltning med hjälp av de 

instrument och den utrustning jag har till hands, samt den auditiva responsen detta ger. 

Datainsamlingen av detta är för att kunna jämföra de olika processerna samt de klingande 

slutresultaten. För att kunna föra lika många loggboksinlägg som till första tillvägagångssättet har 

jag utfört detta tillvägagångssätt vid åtta tillfällen, en timma per tillfälle.  
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RESULTAT 
 

I denna del av arbetet kommer jag först att presentera olika tillfällen av min undersökning samt 

citat ur den loggbok jag fört som jag finner intressanta och relaterar till de frågeställningar jag gjort, 

därefter kommer jag utifrån mina frågeställningar att analysera den data jag lagt fram under 

resultatpresentationen. Slutligen kommer jag att sammanfatta resultatanalysen och de slutsatser jag 

nått och genom detta besvara mina frågeställningar.  

 

Resultatpresentation 
De två olika tillvägagångssätten kommer att presenteras efter varandra. Först från när jag gestaltat 

utifrån de anteckningar jag fört baserade på inre musikaliska föreställningar och därefter från när 

jag gestaltat fritt genom interaktion med instrument eller utrustning. 

 

Gestaltning utifrån anteckningar baserade på inre musikaliska föreställningar 

 

Tillfälle 1 

Vid första tillfället av detta tillvägagångssätt uppfattade jag snabbt en ganska klar ljudbild att 

gestalta. Jag uppfattade en relativt melodisk bas-melodi som spelade bland tre toner med ett väldigt 

torrt och nära ljud, så att man kunde höra ljudet från strängar när man drar fingrarna mot dem. Jag 

föreställde mig även ett meditativt omgivande ljud som liknade ljudet av vatten vid en älvstrand 

samt något kugghjuls-liknande ljud som påminde om hur maskineriet i gamla klockor låter i filmer.  

 

Därefter skrev jag ned vad jag skulle göra under gestaltningsprocessen:  

 

• Spela in en akustisk gitarr och en elgitarr som spelar basmelodin och sedan pitcha ner dem 

en oktav, för att se vilket som mest liknar det ljud jag föreställt mig.  

• Söka upp inspelningar med ”vattenljud” och något kugghjul/klock-liknande ljud samt 

klippa upp dem för att matcha låtens tempo.  

 

Under gestaltningsprocessen spelade jag in gitarrerna, oktaverade ner dem samt sökte upp 

inspelningar som liknade de meditativa ljud jag hade föreställt mig. En gammal tickande klocka 

lät inte så som jag hade föreställt mig, men en inspelning av en gammal ladudörr som öppnas och 

stängs gjorde det, så jag använde mig av det istället. (Ljudbilaga 1, 00:02 – 00:13) 

 

När jag antecknade kände jag en oro att gestaltningsprocessen skulle bli outhärdlig med tanke på 

den mängd information jag fick ur mig under föreställningsprocessen, men jag kände även den 

lugnande delen av känslan man kan få när man skjuter upp saker man behöver göra. Själva 

antecknandet kändes som ett verktyg som hjälpte mig att snabbare ta beslut och släppa de upplevt 

oväsentliga idéerna och därmed mer effektivt gå framåt i låtskrivarprocessen.  

 
Loggbok 24 april 2018  

Tillfälle 1 

 
Hur kändes det? 
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[…] Fick en lugnande känsla när jag tänkte ”Allt det där gör jag sen, jag har saker jag måste göra 

nu och jag har skrivit ner dem.”. Kändes som att jag på något sätt var effektiv men ändå fick den 

lugnande känslan man får när man prokrastinerar. 

 
Vad lärde jag mig? 

[…] Lärde mig även att det dyker upp idéer konstant under gestaltningsprocessen som man 

egentligen kanske borde ta tag i på en gång, som t.ex. klippa, EQ:a och sådant som man från 

början tänkt att man inte hade behövt göra.  

[…] Trots att gestaltningsprocessen tog så pass lång tid kändes det på något sätt effektivt, 

eftersom att jag fick ihop det väldigt nära den inre föreställning jag hade från början, vilket jag 

annars sällan får.  

 

Tillfälle 2 

Vid andra tillfället kände jag ofta att jag ville gestalta vidare utifrån idéer som kom under tiden jag 

lyssnade och antecknade, men jag hejdade mig själv genom att skriva ner de idéer jag fick och 

fortsatte att gestalta utifrån mina anteckningar. Under tillfället föreställde jag mig bland annat en 

melodi som jag spelade in med ett klockspels-ljud (Ljudbilaga 1, 00:13 – 00:24). 

 
Loggbok 24 april 2018 

Tillfälle 2 

 
Vad hände? 

[…] Gjorde ett klockspel som spelar en melodi.  

Vad lärde jag mig? 

När jag efter halva tiden ville börja testa nya idéer utifrån det jag skrivit ner, hade jag vanligtvis 

gjort det. Om jag hade gjort det hade jag nog dock inte fortsatt skriva ner saker som skulle ta mig 

ännu närmare den initiala föreställningen jag hade. 

 

Tillfälle 3 

Vid tredje tillfället upplevde jag att det började bli lättare att gestalta och åtgärda problem utifrån 

anteckningar, att jag vid detta tillfälle hade hunnit öva upp en teknik som jag innan har haft svårt 

för.  

 
Loggbok 25 april 2018 

Tillfälle 3 

 

Vad lärde jag mig? 

 

[…] Tänker att när det nu börjar gå lite lättare att gestalta just efter själva antecknandet, att det 

kanske är något som går att öva upp och använda sig utav i kombination med odisciplinerat 

skapande. 

 

Tillfälle 4 

Under fjärde tillfället upplevde jag att gestaltandet gick effektivt, att jag närmade mig en färdig låt 

snabbare än vad jag brukar. 

 
Loggbok 25 april 2018 

Tillfälle 4 

 

Vad lärde jag mig? 

[…] Känner redan att låten börjar närma sig en form som jag ville ha från början och ändå har jag 

spenderat mycket mindre tid till gestaltandet än vad jag vanligtvis brukar. 
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Tillfälle 5 

Under det femte tillfället upplevde jag att jag genom att skriva ner de idéer som uppkommer under 

gestaltningsprocessen inte behöver försaka varken de nya eller de ursprungliga.  

 
Loggbok 26 april 2018 

Tillfälle 5 

 

Vad lärde jag mig? 

Att jag kan ta till vara på fler idéer genom att skriva ner dem direkt och testa dem senare. Om jag 

hade testat dem direkt hade nog idéerna utvecklats till något annat, eller flera nya mikro-idéer. 

 

Om jag får idéer under själva gestaltningsprocessen behöver jag inte heller välja mellan att:  

1. Testa den nya idén och därmed försaka den ursprungliga. 

2. Gå vidare med den ursprungliga idén och glömma bort den nya. 

 

Tillfälle 6 

Efter sjätte tillfället upplevde jag att låten ditintills hade den känsla jag hade föreställt mig från 

början, men att det inte direkt kändes nyskapande.  

 

Några synthar hamnade i otakt under gestaltningsprocessen tillfället innan. Jag misstänkte att de 

kan ha stört mig när jag antecknade under detta tillfälle.  

 
Loggbok 26 april 2018 

Tillfälle 6 

 

Vad lärde jag mig? 

Det kanske inte blir lika nyskapande musik som vanligt, men det låter och har den ”känsla” som 

jag föreställde mig från början.  

 

Om jag ska använda mig av detta sätt att göra musik i fortsättningen är det nog bäst att jag bryter 

mot en del av de ”regler” jag satt upp. Nu till exempel, när några synthar hamnade i otakt så tror 

jag att de kan ha stört själva lyssningen under tiden jag antecknade mina idéer. 

 

Tillfälle 7 

Under sjunde tillfället kände jag att jag genom själva antecknandet även utförde en del av arbetet 

med själva gestaltandet, vilket fick mig att känna mig friare i skapandet. Jag upplevde även att jag 

inte fått några nya tekniska kunskaper av detta tillvägagångssätt, men att jag kanske förädlat mina 

befintliga.   

 
Loggbok 26 april 2018 

Tillfälle 7 

 

Vad kände jag? 

Har märkt att jag under antecknandet har en känsla av att jag kan göra precis vad jag vill, att jag 

bara behöver skriva ner det så löser det sig.  

 

Vad lärde jag mig? 

Att jobba på detta sätt kanske förutsätter att man kan de produktionstekniker som behövs för att 

göra de ljud man föreställer sig. Man kanske till och med, när låten börjat ta form, utgår från de 

tekniker man redan kan när man föreställer sig vissa nya delar. Man lär sig kanske inte nya 

tekniker när man jobbar såhär, men kanske förädlar sina nuvarande.  
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Tillfälle 8 

Under åttonde och sista tillfället gjorde jag klart låten. Jag upplevde att jag inte hade nog bra 

kunskaper i mixning för att kunna föreställa mig och anteckna exakt hur jag ville ha det, att jag för 

att utföra denna procedur optimalt, behöver lyssna och pröva mig fram. 

 

 
Loggbok 26 april 2018 

Tillfälle 8 

 

Vad lärde jag mig? 

Att mixningen hade gått mycket bättre om jag delat upp antecknandet i flera kortare stunder och 

kunde göra mina val utifrån hur det succesivt låter. Tror inte jag har nog bra erfarenhet av 

mixning för att kunna veta exakt vad jag behöver göra för att få det att låta som jag vill, behöver 

testa och lyssna för att ta mig framåt.  

 

Fri gestaltning genom interaktion med instrument eller utrustning 

 

Tillfälle 1 

Vid första tillfället satt jag och försökte komma på en ackordföljd samt något synth-ljud för att få 

inspiration men misslyckades. Jag kände mig uttråkad, rastlös och frustrerad av att bara lyssna på 

olika ljud som inte skapade någon inspiration. Jag skrev ner den melodi och de ackord jag kommit 

fram till och tyckte var fina. 

 
Loggbok 27 april 2018 

Tillfälle 1 

 

Vad hände? 

Under de första 45 minuterna satt jag och gjorde ljud i min synth samt sökte bland ljud jag gjort 

tidigare för att hitta något som inspirerade mig samtidigt som jag skissade på lite ackord och 

melodi. 

 

De sista tio minuterna tog jag upp ett samplat piano i Logic och skrev klart ackordföljden jag 

kommit på under tiden samt en liten melodi. 

 

Vad kände jag? 

Uttråkad. Kom på en fin ackordföljd och en fin melodi men fick inte riktigt någon känsla av vart 

jag ville gå vidare. Kände mig rastlös och frustrerad när jag bara satt och sökte igenom olika ljud 

i min synth utan att få någon klar bild av vart jag ville. 

 

Tillfälle 2 

Under andra tillfället fortsatte jag att söka ljud utan att få någon ytterligare inspiration. Efter ett tag 

valde jag till slut att gå till en beprövad metod som vanligtvis brukar ge mig inspiration: långsamt 

spelande, svagt piano med lång efterklang (Ljudbilaga 2, 00:00 – 01:02). 

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 2 

 

Vad hände? 

Kände inte alls för de ljuden som jag gjort tidigare, så slog av dem för tillfället och började kolla 
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runt efter nya. Gjorde till slut ett svagt piano med jättemycket reverb som jag kände mig nöjd 

med och spelade långsamt. 

 

Tillfälle 3 

Jag kände vid tredje tillfället att jag hade släppt känslan av tvång till att bli klar med något, att jag 

bara behövde skapa efter lust. Därmed la jag till en helt ny del (Ljudbilaga 2, 03:05 – 04:48) så att 

jag upplevde låten nog lång för att vara färdig. Jag upplevde även skapandet som roligt av att till 

exempel vända olika synth-ljud (02:00) samt en synth-bas (03:05) baklänges.  

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 3 

 

Vad hände? 

Mycket. La till en helt ny del. Nu är låten så pass lång att jag känner att den borde avslutas typ 

här. 

 

Hur kändes det? 

Det kändes bra, så fort jag släppt att jag måste bli klar med något – att jag bara behöver skapa 

efter lust. Det kändes roligt att bara vända saker baklänges t.ex. 

 

Tillfälle 4 

Vid fjärde tillfället ändrade jag lite i ett ackord i början av låten, sedan fortsatte jag bland annat 

med att slentrianmässigt utforska ljud jag inte använt förut, för att se om något gav mig inspiration.  

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 4 

 

Vad hände? 

La ca 30 minuter på att ändra lite i ett ackord i början. La 10 minuter på att kolla runt bland olika 

pluggar jag inte använt förut i Logic, för att se om jag hittar något som inspirerar mig. 

 

Tillfälle 5 

Under det femte tillfället så fortsatte jag att utforska ljud jag tidigare gjort i min synth i cirka 20 

minuter. Under detta tillfälle hittade jag ett bas-ljud som jag upplevde intressant och tilltalande när 

jag spelade höga toner snabbt med det (Ljudbilaga 2, 03:40). Detta gjorde mig inspirerad och 

framkallade energi som fick mig att göra, enligt min dåvarande upplevelse, komplex och mycket 

editering av det inspelade ljudet (01:34). 

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 5 

 

Vad hände? 

Kände att det behövde hända något i sista delen av låten, så kollade igenom tidigare ljud jag gjort 

i min synth i ca 20 minuter. Hittade sedan en sub-bas som lät roligt när man spelade höga toner 

med den. […] 

 

Hur kändes det? 

Hade mest kul här, men eftersom att jag ändå tyckte att det lät fint blev jag väldigt inspirerad och 

nöjd med.   
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Tillfälle 6 

Vid sjätte tillfället började jag känna mig uttråkad igen. Så pass uttråkad att jag inte ens lyssnade 

på vad jag la till i låten, jag antog bara att det skulle fylla någon slags funktion. 

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 6 

 

Hur kändes det?  

Lagom kul. Nu börjar det dock kännas slentriant, att jag bara lägger in saker i låten utan att riktigt 

tänka efter. 

 

Tillfälle 7 

Under sjunde tillfället kände jag mig inspirerad igen och upprymd av att jag upplevde att slutet av 

låten hade börjat få en mer storslagen känsla (Ljudbilaga 2, 03:51 – 04:48). Jag kände mig även 

glad över att jag skapade ljud jag inte visste att man kunde skapa. Här la jag märke till att jag 

behövde pröva saker som var främmande för mig för att komma fram till dessa ljud.  

 
Loggbok 28 april 2018 

Tillfälle 7 

 

Vad hände? 

[…] La till mer ”stegringar” under sista delen. 

 

Hur kändes det? 

Bra! Upprymd över att slutet låter så ”episkt” nu. 

 

Vad lärde jag mig? 

Att jag inte alls visste att många av ljuden jag gjort går att få till. Att man måste testa rätt 

konstiga saker för att lära sig nytt.  

 

Tillfälle 8 

Under sista tillfället ändrade jag pianot som jag hade börjat hela låten med. Jag uppfattade inte rent 

harmoniskt hur, men jag uppskattade det (Ljudbilaga 2, 00:18 – 00:58). Under detta tillfälle la jag 

även märke till att slutresultatet hade väldigt lite kvar av det jag börjat med. Själva grundidén hade 

tappat betydelse för mig och jag övervägde till och med att ta bort första minuten helt och hållet.  

 

Under detta tillfälle reflekterade jag även över modern tekniks betydelse för musikskapandet 

genom att man direkt hör det man gör. 

 
 

Loggbok 29 april 2018 

Tillfälle 8 

 

Vad hände? 

Tog bort lite toner från pianot i början för att jag tyckte att det inte lät tilltalande längre. Nu är det 

något slags kluster där som jag tycker låter fint, men vet inte riktigt vad det är.  

 

Hur kändes det?  

Allmänt bra, det låter fint och okej. Hade nog känts bättre om jag strukturerat allt lite bättre. 

 

Vad lärde jag mig?  
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Att pianot och låten inte alls är som det var från början, ackordmässigt och melodimässigt. Det 

var detta som jag började hela låten med, och nu är det inte alls lika viktigt för låten i sin helhet. 

Grundidén har tappat sin betydelse i det ljudande slutresultatet, och det jag kommit på utifrån 

grundidén har blivit viktigare. Övervägde till och med att ta bort den första minuten helt. 

 

Tror dagens tekniks starkaste sida är just det, att man hör ändringarna man gör på en gång.  

 

Resultatanalys 
I denna del av arbetet kommer jag att analysera den data jag samlat in när jag gestaltat utifrån 

anteckningar baserade på mina inre musikaliska föreställningar. Som jämförelse kommer jag att 

använda den data jag samlat in när jag gestaltat fritt genom interaktion med instrument och 

utrustning.  

 

Gestaltning utifrån anteckningar baserade på inre musikaliska föreställningar 

 

Låtskrivarprocessen 

För att komma närmare mina inre musikaliska föreställningar behövde jag för det första ta vara på 

det Stålhammar (2015) kallar det första ledet i den skapande processen. Tanken som genom yttre 

och inre omständigheter leder till en vision. Att föreställa sig musik och anteckna det man hör 

mentalt fungerade bra för att fånga denna vision. Själva gestaltningen utifrån anteckningarna gick 

också bra och liknade de inre musikaliska föreställningar jag hade. Så som Stålhammar beskriver 

Karin Rehnqvists kompositionsteknik, att hon vänder sig inåt och från det vill få den begynnande 

impulsen som ska bli själva grunden ur vilket stycket skall växa fram, hur hon vill säga det som 

ska sägas och understryka styckets karaktär (2015, s. 65 – 66), har jag även tänkt på. Att jag vid de 

resterande tillfällena efter det första även antecknade utifrån att lyssna på det jag redan gestaltat, 

förstärkte den ursprungliga visionen av låten. 

 

Att just skriva ner det man föreställer sig direkt fungerade väldigt bra för att medvetandegöra de 

viktigaste elementen i låten. Redan vid första tillfället hade jag plockat ut det fundamentala till 

låtens ljudbild: basen och det som markerar rytmen. Under andra tillfället kom jag på och skrev 

ned själva melodin som skulle bli det näst viktigaste för låten. Själva melodin fanns inte i den inre 

föreställning jag hade från början, men hur den av mig rent melodiskt uppfattades, förstärkte själva 

känslan som den ursprungliga visionen hade. Resten av tillfällena gjorde jag i stort sett bara pålägg 

som förädlade detta och var nära besläktat med min ursprungliga vision.  

 

Ett problem när jag gör musik är att det ofta, helt plötsligt, dyker upp en mängd idéer utifrån det 

jag för stunden gestaltar. Då känner jag mig ofta överbelastad, eftersom att jag oftast sitter vid ett 

instrument och börjar behandla de nya idéerna som i sin tur ofta föder ännu mer idéer. När jag då 

till slut har gestaltat något, har jag under den tiden försakat en massa idéer som dykt upp. När jag 

gör musik på det här sättet så behöver jag bara skriva ner den nya idén för att gestalta den senare, 

och ändå kunna gestalta den ursprungliga idén.  

 

Det dök även upp många lockelser till att med instrument eller utrustning testa och utveckla idéer 

jag fick under tiden jag antecknade mina inre föreställningar. Men att hejda sig själv vid dessa 

tillfällen tror jag förhindrar att de nya idéerna för bort låten från den ursprungliga visionen. 
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Under själva gestaltningsprocessen uppkom det däremot mycket tankar och idéer som jag tror hade 

varit bäst att ta itu med på en gång istället för att skriva ner dem till nästa gestaltningstillfälle. Dessa 

idéer är sådana som man skulle kunna beskriva som ett slags städande i ljudbilden, så som att 

redigera element som är i otakt eller filtrera bort frekvenser där det uppkommit oavsiktliga ljud. 

När det även dyker upp sådant som i en högre grad stör själva lyssnandet under 

anteckningsprocessen, som det gjorde för mig under sjätte anteckningstillfället (då jag insåg att 

några synthar hamnat i otakt), hade det nog varit bäst att åtgärda dessa bekymmer på en gång för 

att bättre kunna fokusera på de inre föreställningar som uppkommer utifrån själva lyssnandet.  

 

Att arbeta på detta sätt upplevde jag som väldigt effektivt utifrån avsikten att göra en färdig låt. Jag 

upplevde till exempel efter fjärde tillfället att jag arbetat med låten längre än vad jag egentligen 

hade. Att den redan vid ett så, enligt mig, tidigt skede hade tagit en form som kändes så pass 

komplett. Att låten inte längre behövde något fundamentalt tillägg för att göras klar.  

 

En vanlig del i mitt musikskapande är att jag under låtskrivarprocessen faktiskt lär mig saker under 

tiden jag gestaltar, då jag testar mig fram mycket utifrån en auditiv respons och hör vad jag gör. 

Med det här tillvägagångssättet tror jag att man kanske inte lär sig nya tekniker, men att man kan 

förädla sina befintliga.  

 

Jag insåg även att användandet av detta tillvägagångssätt förutsätter att man kan de 

produktionstekniker som krävs för att skapa det man föreställer sig, att man kanske till och med 

utgår från de produktionstekniker man redan kan när man föreställer sig musiken. Det kanske också 

handlar om att man behöver utveckla sin föreställningsförmåga för att kunna föreställa sig det man 

inte kan åstadkomma tekniskt.  

 

Det klingande slutresultatet 

Det första jag tänker på är att det klingande slutresultatet låter så som jag från början hade föreställt 

mig. Dock upplever jag låten som mycket simplare och mer ointressant än vad mina låtar vanligtvis 

brukar vara. Jag brukar vanligtvis sväva ut mer i dynamiken, melodin och harmoniken. Detta gör 

jag nog vanligtvis för att jag får en massa idéer utifrån själva gestaltandet och min interaktion med 

instrument och utrustning. Då jag under gestaltandet ”råkar” komma på ett ackord, en melodi eller 

en dynamik som jag finner tilltalande brukar jag vanligtvis låta det vara kvar för att jag blivit fäst 

vid det. Jag tror att jag därför känner att låten är lite ointressant eftersom att inga av låtens element 

är nya för mig. Å andra sidan är låten mer tydlig än vad min musik vanligtvis är, eftersom alla val 

jag gjort varit genomtänkta innan de tillämpats. 

 

Fri gestaltning genom interaktion med instrument eller utrustning 

 

Låtskrivarpocessen 

Till den här låten så hade jag ingen ursprunglig vision för hur jag ville att låten skulle bli, men de 

ljud som inspirerade mig kunde vid vissa tillfällen skapa idéer som jag upplevde tilltalande. Dessa 

idéer uppkommer ibland så hastigt och plötsligt att det är svårt att förstå vad de faktiskt är. Här kan 

jag relatera till det Cave (2014) säger, ”We cannot afford to be idle. To act on a bad idea is better 

than to not act at all, because the worth of the idea never becomes apparent until you do it”. Just 

att man inte kan förmå att vara passiv när dessa idéer uppkommer, för själva värdet av och 

potentialen för dessa inte kan förutspås. 
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Jag tror att när jag skapar fritt så är lusten till att skapa väldigt viktig för att jag ska få något gjort, 

att jag behöver göra något som låter tilltalande för att bli inspirerad och få energi. Vid de tillfällena 

jag kände mig entusiastisk av att ha skapat ljud jag inte visste att man kunde skapa (till exempel då 

jag använde ett bas-ljud som inspirerade mig genom hur det lät när man spelade höga toner) 

överraskades jag, och genom detta föddes också nya idéer. Här kan man återgå till det Eno (1983) 

säger, att man ska vara vaksam och ta vara på avvikelser man inte är beredd på när man tillsätter 

vissa ingredienser i musikskapandet. Hela låtskrivarprocessen känns mer som ett sökande efter 

inspiration än ett aktivt gestaltande av en ursprunglig vision.  

 

Detta tillvägagångssätt kanske gör så att man inte håller fast vid någon ursprunglig vision på samma 

sätt som när man från början föreställer sig hur man vill att det ska låta. Men, med detta sätt så 

arbetar man konstant med att skapa, mindre, inre föreställningar som dyker upp så pass snabbt att 

de kanske bara hinner uppfattas som en idé eller inspiration. 

 

Om man återgår till det Valkare (2016, s. 146) skriver om musikskriften, hur den till en början var 

en teknik för att stödja minnet, kan man jämföra det med hur man med modern teknik och 

utrustning kan dokumentera idéer digitalt innan man glömmer bort dem och därmed även ta vara 

på avvikelser, som Eno (1983) menar är väldigt viktigt. En stor skillnad mellan dåtidens musikskrift 

och dagens, som till stor del är datorer med musikprogram, är att man får en auditiv respons när 

man tillämpar en idé, alltså att man hör vad man gör. Det Valkare (2016) även nämner är att 

utgångsmaterialet för nyskapande förut var det som fanns i musikskaparens auditiva föreställning, 

minne och erfarenhet av det denne tidigare hade hört eller gjort. Om man under låtskrivarprocessen 

hela tiden får en auditiv respons på de idéer man tillämpar och avvikelser man tar vara på, så kan 

man se det som att musikskaparens minnen och erfarenheter konstant laddas av nya minnen och 

erfarenheter av det denne hör eller gör. Därmed laddas också den auditiva föreställningen, den inre 

föreställningen.  

 

Det klingande slutresultatet 

Om man jämför denna låt med den första, så är det mycket som skiljer sig i det klingande resultatet. 

Det märks tydligt att den begynnande grunden av låten inte alls vägt på samma sätt som den gjorde 

hos den första, då det bara är fragment av den kvar. Det jag också märker är att låten på något sätt 

känns ”friare” och mer intressant. Att det som är kvar, och nu är låten, har utvecklats i flera led och 

på något sätt vuxit ifrån låtens embryo. Låten består också av en hel del ljud och effekter jag inte 

har använt mig av tidigare. Även om den känns ”friare”, så känns den dock lite rörig. Trots detta 

känns dynamiken i låten mer tilltalande för mig, förmodligen för att jag tillåtits att söka mig fram 

genom att testa saker. 

 

Slutsatser 
I denna del av arbetet kommer jag genom de slutsatser jag nått utifrån resultatanalysen besvara 

mina frågeställningar.  
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Hur kan man arbeta i musikskapandet för att komma närmare sina inre musikaliska 

föreställningar? 

Det jag förväntade mig som svar på min första frågeställning var att jag genom att ställa den 

ursprungliga visionen i fokus i musikskapandet därmed skulle kunna närma mig mina inre 

musikaliska föreställningar, och att jag skulle åstadkomma detta genom mitt första 

tillvägagångssätt. Det jag däremot kommit fram till är att de idéer som uppstår vid interaktion med 

instrument eller utrustning skapar nya inre föreställningar. 

 

Hur man kan arbeta i musikskapandet för att komma närmare sina inre musikaliska föreställningar 

har jag därmed inte något absolut svar på. Det bästa svar till denna fråga jag kommit fram till är att 

man genom det första tillvägagångssättet i högre grad kan ta vara på det man i stunden föreställer 

sig, men att man däremot kan behöva ta vara på de oväntade avvikelser som uppkommer vid 

interaktion med instrument och utrustning för att berika sina inre musikaliska föreställningar.  

 

Hur påverkas låtskrivarprocessen och det klingande resultatet av att i högre grad utgå från 

sina inre musikaliska föreställningar istället för interaktion med instrument eller utrustning?  

Denna frågeställning gjorde jag utifrån mitt antagande att jag genom första tillvägagångssättet i 

högre grad utgick från mina inre musikaliska föreställningar. Genom detta tillvägagångssätt så 

upplevde jag låtskrivarprocessen annorlunda jämfört med hur jag vanligtvis gör musik. Vanligtvis 

brukar mina känslor gå mellan uttråkad och upprymd, med detta tillvägagångssätt gick känslorna 

istället mellan lugn och ro till oro och stress. Själva låtskrivarprocessen kändes mer effektiv än vad 

den brukar, och jag upplevde även att jag kunde ta vara på de idéer som dök upp under skapandet 

genom att skriva ner dem. Däremot så upplevde jag inte att dessa idéer var lika intressanta och 

utvecklade som de brukar vara när jag gestaltar fritt utifrån interaktion med instrument och 

utrustning.  

 

Under andra tillvägagångssättet, när jag utgick från interaktion med instrument och utrustning på 

det sätt jag brukar, gick större delen av låtskrivarprocessen åt till att söka efter något som 

inspirerade mig. Till en början kände jag även en känsla av tvång att bli klar med något, när jag 

släppte taget om denna känsla och kände mig friare i mitt skapande så gick själva 

låtskrivarprocessen framåt snabbare men saktades ned när jag blev uttråkad, för att sedan ta fart 

igen när jag hittade något som jag upplevde som roligt. 

 

Som svar på den andra frågeställningen, så upplever jag att det första tillvägagångssättet gjorde 

låtskrivarprocessen mer effektiv, men inte lika nyskapande och intressant som när jag skapar musik 

så som jag brukar, genom interaktion med instrument eller utrustning. Detsamma gäller det 

klingande resultatet, det var effektivt på det viset att den uppfyllde den ursprungliga visionen jag 

hade för låten, men jag upplevde den inte lika nyskapande och intressant som låten jag skapade 

genom det andra tillvägagångssättet. 
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DISKUSSION 
 

I denna del av arbetet kommer jag att inleda med en kort sammanfattning och reflektion över det 

resultat jag kommit fram till i relation till det uppsatta syftet för denna undersökning. Därefter 

kommer jag att reflektera över metod, konstnärlig forskning, den litteratur och övrigt material jag 

använt mig av samt ge förslag till vidare forskning. Slutligen kommer jag att ge en reflektion över 

utförandet av undersökningen.  

 

Tankar om resultatet 
Syftet med denna undersökning var att få en större insikt om hur låtskrivarprocessen påverkas av 

att i högre grad utgå från inre musikaliska föreställningar i stället för interaktion med instrument 

eller utrustning. Jag upplever att jag har fått en större insikt om hur låtskrivarprocessen påverkas 

av detta, men att själva interaktionen med instrument eller utrustning är nödvändig för att komma 

närmare och utveckla de inre föreställningarna. Att de inre musikaliska föreställningarna inte 

enbart innefattar den ursprungliga visionen för en låt.  

 

Tankar om metod och konstnärlig forskning 
I denna del kommer jag först behandla en del tankar om kvalitativ metod och konstnärlig forskning 

samt hur användandet av kvalitativ metod styrks genom en problematisering av begreppet 

konstnärlig forskning. Därefter kommer jag att presentera några tankar om användandet av loggbok 

och hur jag eventuellt hade kunnat använda mig av loggboken på ett annat sätt.  

 

Kvalitativ metod och konstnärlig forskning 

Kvalitativ metod kändes från början självklart till denna undersökning, då den utgår från mig själv. 

Eftersom att det jag undersökt är min egna kreativa process är det jag som bäst kan tolka den, då 

mitt musikskapande består av individuella egenskaper som just jag, som besitter dessa individuella 

egenskaper, bäst kan förstå innebörden av. Alvehus (2013) menar att den kvalitativa metoden 

intresserar sig för meningar, eller innebörder snarare än för statistiskt verifierbara samband.  

 

Hur Bouij (2007) problematiserar begreppet konstnärlig forskning tycker jag också styrker 

användandet av kvalitativ metod. Att ordet konstnärlig i den här kontexten ungefär betyder att 

gestalta något utifrån musikerns individuella erfarenheter men att ordet forskning kan beskrivas 

som sökandet av en möjligen objektiv sanning genom systematisk och metodisk granskning. Han 

menar att det är problematiskt att förvänta sig att någon annan ska komma fram till samma eller 

liknande resultat om denne utför arbetet likadant.  

 

Jag håller med om detta. Att gestaltningen ska göras utifrån musikerns individuella erfarenheter 

och att det är problematiskt att förvänta sig att någon annan ska komma fram till samma eller 

liknande resultat om denne utför arbetet likadant. För någon annan att ens utföra arbetet likadant 

är i stort sett omöjligt. Eftersom att, utöver de bestämda premisserna i arbetet, kommer även i 

konstnärlig forskning en hel del premisser som är unika för varje individ. För att kunna återskapa 

en konstnärlig forskning utifrån en persons individuella erfarenheter är det nödvändigt att det är 

just denne individ som utför arbetet. 
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Kvalitativ metod öppnar upp för möjligheten till en mer djupgående tolkning, där utövaren själv är 

mest lämpad till fördjupningen av den insamlade datans innebörd samt förmedlandet av insikten i 

fenomenet och en generell förståelse som kan föras vidare och vara till nytta för fler än utövaren 

själv.  

 

Loggbok 

Jag valde att föra en strukturerad processloggbok till denna undersökning för att lättare kunna sätta 

upp mina två tillvägagångssätt bredvid varandra och därmed analysera likheterna samt olikheterna 

i själva skapandeprocessen.  

 

Jag tror att det fungerade relativt bra att dokumentera mina känslor och lärdomar jag fått under de 

olika tillfällen jag skapat musik, just för att komma ihåg dem. Däremot tror jag att medvetenheten 

om att jag för en observation på mig själv, till viss del kan ha påverkat skapandeprocessen. Jag tror 

att jag kan ha arbetat lite mer disciplinerat än vad jag vanligtvis gör och även varit lite mer 

självkritisk till mina val i låtskrivandet på grund av detta.  

 

Något som också är värt att tänka på kan vara att jag vanligtvis skriver klart låtar under olika långa 

tidsperioder. Det jag hade kunnat göra annorlunda är att utföra dokumentationen av hur jag 

vanligtvis skapar musik under en längre tid för att få en bättre överblick över min vanliga 

skapandeprocess.   

 

Litteratur, övriga källor och förslag till vidare forskning 
I denna del kommer jag att behandla några tankar om den litteratur och övriga källor jag använt 

mig av samt ge förslag till eventuell vidare forskning. 

 

Sätta visionen i verket 

Stålhammars bok Sätta visionen i verket (2015) kändes väldigt relevant för det här arbetet. Speciellt 

hur han beskriver de tre leden i den skapande processen. Jag känner att jag fick en lite större insikt 

av hur musikskapandet går till, och att jag dessutom kunde utforma en metod för musikskapande 

baserat på just de tre leden. Resten av boken har även mycket intressanta redogörelser och 

fördjupningar i olika kompositörers skapandeprocesser samt hur instrumentalister använder sig av 

inre föreställningar när de gestaltar musik. Jag tror att denna bok skulle vara mycket bra att använda 

sig utav för vidare forskning. Det man skulle kunna forska vidare om skulle till exempel kunna 

vara en fördjupning om hur en låtskrivarprocess skulle skilja sig mellan de som i första hand är 

instrumentalister och de som i första hand är kompositörer eller musikproducenter. 

 

Varifrån kommer musiken?  

I Valkares bok Varifrån kommer musiken? (2016) fann jag under första läsningen inte mycket som 

jag upplevde relevant för det här arbetet. Jag uppmärksammade ändå stycket där han beskriver hur 

utgångsmaterialet för nyskapandet förut befann sig i musikskaparens auditiva föreställning, minne 

och erfarenheter av vad denne tidigare hört och gjort, och hur musikskriften till en början var en 

teknik för att stödja minnet. Detta blev senare väldigt relevant när jag började fundera på hur 

interaktionen med instrument och utrustning faktiskt skapar nya inre föreställningar. Denna bok 

ger bland annat en historisk bild av hur musiktraditioner och musikskapande har utvecklats. Det 

man skulle kunna forska vidare om skulle kunna vara hur musikskapare idag skapat mentalt interna 
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musiktraditioner. Om dessa musiktraditioner utvecklas genom skapande av nya erfarenheter genom 

deras interaktion med modern teknik och om det finns någon liknelse till hur musiktraditioner 

uppkommit och utvecklats historiskt sett.  

 

Brian Eno 

Jag kände att jag ville utforska kreatörer som inte bara tillhörde den klassiska traditionen. Därför 

letade jag upp intervjuer med Brian Eno där han pratar om komposition och tankar om den kreativa 

processen. Då fann jag en intervju med honom i Trouser Press (1983) där han beskrev hur viktigt 

det var att ta till vara på avvikelser under låtskrivarprocessen. Det kändes relevant för det här arbetet 

då jag kunde relatera detta till hur jag själv vanligtvis gör musik.  

 

Nick Cave 

Caves kreativa process ville jag utforska av olika anledningar. Visserligen för att jag personligen 

uppskattar hans musik, men framför allt för att jag även tidigare blivit inspirerad av hur han 

beskriver skapandeprocessen på ett sätt som kan uppfattas poetiskt. För att utforska hur Cave ser 

på skapandeprocessen såg jag pseudo-dokumentären 20,000 Days on Earth (2014) och antecknade 

citat som jag kände att jag antingen kunde inspireras av eller direkt relatera till. Hur han beskriver 

att vi måste prova även dåliga idéer för att förstå deras värde, och vad de kan åstadkomma om man 

håller fast vid dem, kände jag att jag kunde relatera till apropå hur jag ofta vill att en låt ska 

genomgå en metamorfos där jag själv bara agerar verktyg för att ta den dit den vill.  

 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur man kan behålla låten i det 

stadie som Cave beskriver som obruten, där den bestämmer själv, innan man tämjt idén och gjort 

den bekant. 

 

Utförandet av undersökningen 
Jag är nöjd med resultatet av undersökningen. Jag känner att jag har fått en större insikt om 

fördelarna med att skapa musik så som jag brukar, hur det leder till upptäckandet och uppfinnandet 

av nya tekniker, nya ljud och nya uttryck. Jag har även fått en klarare bild av hur min 

låtskrivarprocess ser ut, vad som ger mig energi och entusiasm och hur jag kan arbeta för att vara 

mer effektiv.  

 

Tillvägagångssättet som jag använde för att försöka närma mig mina inre föreställningar genom att 

ta vara på den ursprungliga visionen tror jag också kan vara till nytta för andra. Både hur det var 

effektivt och hur det klingande resultatet lät så som jag hade föreställt mig från början. Denna 

metod kan nog tillämpas om man som musikskapare jobbar med att skapa musik åt andra personer, 

som beställer eller önskar att få en låt skriven som ska låta på ett speciellt och till viss del 

förutbestämt sätt.  

 

Att jag just skapat musik till ett självständigt arbete kan nog ha påverkat mig genom att jag har följt 

de regler jag satt upp för de olika tillvägagångssätten mer strängt än om jag hade använt mig av 

dem vardagligt. Om jag däremot skulle skriva musik med en deadline som jag givits genom ett 

uppdrag eller en beställning så kan det nog vara så att jag även då följer reglerna lika strängt, och 

därmed kan använda mig av till exempel det första tillvägagångssättet för att vara mer effektiv i 

mitt skapande.   
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