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Sammanfattning 
I och med den snabbt växande teknologin kan vi nu skapa musik tillsammans via internet. Det 
behövs mer kunskap kring hur internet påverkar kreativa processer och klingande resultat. Syftet 
med arbetet är att undersöka hur online co-writing påverkar den kreativa processen och dess 
klingande verk. Två låtskrivarsessioner har genomförts online tillsammans med andra låtskrivare. 
Sammanlagt var det tre personer per session. En session löpte under sju dagar. Dessa två sessioner 
har dokumenterats med loggbok och därefter analyserats med ett kvalitativt förhållningssätt. Mina 
analyser baseras på tidigare forskning inom flow, co-writing och autonomy. Resultatet av mitt 
arbete visar att online co-writing påverkar min kreativa process på flera olika områden. Jag får lugn 
och ro att vara kreativ på egenhand och kan samtidigt inspireras av de andra i gruppen. Tack vare att 
arbeta online kan musikskapandet ske under den tidpunkt det passar mig bäst. Med rätt 
tidsbegränsning fattar jag snabbt mina kreativa beslut. Online co-writing har även en positiv effekt 
på det klingande verket. Vetskapen om att jag ska få feedback från gruppen motiverar mig att göra 
mitt bästa. De stora utmaningarna med online co-writing är kommunikation samt bristande 
internetuppkoppling. Resultaten från detta arbete är en källa av fördjupad förståelse inom ämnet 
online co-writing. Observationerna och upplevelserna i detta arbete är samlade av mig som 
låtskrivare, med förhoppningen att inspirera andra konstutövare. 

Sökord: co-writing, låtskrivande, online co-writing, kreativa processer 
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INLEDNING 
Under min studietid på musikhögskolan på Örebro Universitet har många låtar skrivits under så 
kallade co-writes . Varje gång förundras jag över slutresultatet. Om låten hade skrivits på egen hand 1

hade den låtit helt annorlunda. Det finns någonting magiskt med att skriva musik tillsammans där 
alla är med och bidrar med sin gåva för låtens bästa. Det finns även situationer då co-
writingsessioner inte gått lika bra, där inspirationen befunnit sig på andra sidan jorden. Detta 
förundrar mig. Vad är det som gör att co-writes ibland inte fungerar och att det ibland skapas magi? 

Under termin fyra på musikproduktionsprogrammet skrev jag ett självständigt arbete om vilken 
påverkan rutiner har på kreativiteten. Det gjorde mig nyfiken att utsätta min kreativa process för nya 
situationer. Under januari blev jag inbjuden (av Black Belt In Songwriting) till ett pilotprojekt. Vi 
var fyra personer som skulle skriva och producera en låt under tre timmar och allt skulle ske 
synkroniserat online. Innan detta hade jag aldrig hört talas om online co-writing. Det var en positiv 
upplevelse vilket gav mig tanken att vilja dyka djupare i detta arbetssätt, för att se vilken påverkan 
det har på min kreativitet och på det klingande verket. Kan detta vara ett arbetssätt jag vill arbeta 
med i framtiden? 

Musiken jag brinner för att skriva är Contemporary Christian Music (CCM). De flesta låtskrivare 
inom den branschen befinner sig inte i Sverige. Detta ger mig alternativen att antingen flytta 
utomlands eller ta vara på de verktyg som finns. Jag vill i detta arbete utsätta mig själv för online 
co-writing för att bättre förbereda mig för de kommande online co-writingsessionerna i mitt 
yrkesutövande som låtskrivare. Det finns ett fåtal låtskrivare inom CCM i Sverige. Även då kan det 
vara relevant att arbeta tillsammans online. För att minska koldioxidutsläppen samt spara 
transporttid och pengar. 

PROBLEMFORMULERING 
I och med den snabbt växande teknologin kan låtskrivare och producenter skapa musik tillsammans 
utan att behöva befinna sig i samma rum. Eftersom denna samarbetsform är så pass ny vet vi väldigt 
lite om dess påverkan på kreativa processer och klingande resultat. 

SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka hur online co-writing påverkar min kreativa process som 
låtskrivare under online co-writing samt om det påverkar det klingande resultatet. 

FRÅGESTÄLLNING 
‣ Hur påverkas min kreativa process av att arbeta med online co-writing? 
‣ Hur påverkas det klingande resultatet av att arbeta med online co-writing? 

 Minst två personer skriver en eller flera låtar tillsammans.1
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BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp för denna undersökning. Dessa begrepp har varit 
utgångspunkten för att kunna svara på mina frågeställningar. Begrepp som introducerats är Co-
writing, flow och autonomy. 

Co-writing 
År 2010 kom en studie som visade att lika många toppettor på Billboardlistan (mellan 1995-2010) 
var skrivna av låtskrivarteam som individuella låtskrivare (Brown & Wilson 2015). För detta arbete 
gjordes en snabb mikrostudie av Spotifyspellistan “Global Top 50”, för att se trender kring co-
writing i dagens musikindustri. Resultatet blev att 96% av låtarna hade fler än en involverad 
låtskrivare. Det största “låtskrivar-teamet” bestod av 30 låtskrivare och det minsta av två låtskrivare 
(Spotify, 2019). Dessa iakttagelser talar för att det kan finnas en styrka med co-writing. Såhär 
uttrycker Brown & Wilson (2015) det kreativa samarbetet:  

Creative partnerships are not only beneficial but a necessary condition without which, the solution or 
creative product would not be found or would not be deemed as effective (Brown & Wilson, 2015, s. 151) 

Initial Stimuli 
Samarbeten bygger på att idéer framförs till teamet så att de kan kommuniceras, reflekteras och 
utvärderas (James, 2017). Bennett (2012) har introducerat begreppet initial stimulus vilket kan 
förklaras som en kickstart för låtskrivare. Det är stimuli i form av nästan vad som helst, till 
exempel; en textrad, titel, melodislinga, ackordföljd, bild eller film. Dessa stimuli skapar nya idéer 
hos kreatören. Detta fenomen har Bennett undersökt vid co-writingsessioner. Initial stimulus 
förekommer ständigt under skapandeprocessen där nya idéer behövs för att en låt ska skrivas. Dessa 
nya idéer som är triggade av ett stimulus behöver bearbetas med resten av teamet för att kunna 
appliceras i låten. Detta kallas stimulus evaluation och appliceras på varje ny kreativ idé genom hela 
låtskrivarprocessen. Stimulus evaluation innefattar fyra olika punkter; approval (konsensus), veto 
(stoppa beslutet), negotiation (förhandling) eller adaptation (bearbetning) (Bennett, 2012). För att 
en idé ska kunna ta plats i en sång behövs konsensus med de andra i teamet. Dessa nya stimuli som 
presenteras för teamet kan trigga en annan i teamet att komma med en annan idé. Detta leder till att 
det den tidigare idén kan stoppas. Här sker då en förhandling och motivation till varför respektive 
idé passar bäst. I och med förhandlingen bearbetas idéerna, för att kunna komma till ett beslut. 
Slutligen så uteblir idén eller så kommer teamet till konsensus. 

Stimulus evaluation är mest troligt att förekomma när låtskrivarna i teamet bestämmer att den 
kreativa processen ska vara “genuinely collaborative (where ideas are discussed, adapted and 
negotiated)” (Bennett, 2012, s. 155). Hajimichael (2011) uttrycker sig som följer angående co-
writing: 

… ‘it’s not over until we have both agreed’. This was applied to every decision, every part of the 
production chain. Creative co-authoring in this context became a constant process of negotiation between 
equal partners who had the same say on everything… (Hajimichael, 2011) 
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Online co-writing 
Internet har förändrat hur vi använder media och hur media använder oss. Med ett klick har vi hela 
världen framför våra fingertoppar. Denna utveckling har drastiskt påverkat det vi kallar 
musikindustrin. Vem som helst kan nu sitta hemma och själv distribuera sin musik till resten av 
världen, utan att behöva ha ett skivkontrakt (Hajimichael, 2011). 

Historia 
Musikaliska samarbeten online är dock ingenting nytt för år 2019. Det första låtskrivarsamarbetet 
online var 1994 med bandprojektet ResRocket, med över 1000 deltagare. Deltagarna mailade idéer 
till maillistor eller delade filer via FTP . Sedan dess har online samarbeten fortsatt att utvecklas. 2

Den snabba internetuppkopplingen har ökat drastiskt vilket påverkat hur vi samarbetar online. För 
tjugo år sedan var det möjligt att skicka en WAV-fil åt gången vilket kunde ta några timmar. Idag 
kan vi skicka hela projekt inom några minuter. Att det numera finns flera relativt billiga DAWs  har 3

även möjligheten ökat för att ännu fler ska kunna skapa musik och samarbeta (Hajimichael, 2011). 
Idag har vi till och med online-DAWs vilka är helt baserade på internet. 

Asynchronous & Synchronous 
Det går att dela in online co-writing i två delar. Den första kallas Online Asynchronous 
Collaboration (James, 2017). Vilket betyder att arbetet utförs på samma projekt fast ej i realtid, till 
exempel ResRocket projektet. Låtskrivarna jobbar på sina idéer själva och delar dem sedan till 
resten av låtskrivarna. Den andra kallas Online Synchronous Collaboration. Det är när arbetet utförs 
tillsammans i realtid. Exempel på detta är videosamtal. 

Grupparbete & egenarbete  
Hoegl & Praveen Parboteeah (2007) argumenterar i sin forskning om kreativitet och teamwork. 
Forskarna menar att det är betydelsefullt att ha "less collaborative sequences in the course of 
innovative team projects” (s. 161). De föreslår att det finns perioder i den kreativa processen där det 
är bättre att arbeta individuellt. Vi bör vara medvetna om de olika effekter det har att arbeta i grupp 
eller individuellt, istället för att ta för givet att allt arbete ska göras ihop. 

Therefore, teams must learn to recognize that not all creative performance lies within collaborative 
processes, but that different parts of their creative potential are supported by different work modes (Hoegl 
& Praveen Parboteeah, 2007, s. 162). 

Till exempel kan team avsätta individuell tid för att på egenhand generera idéer. Dessa kan därefter 
lyftas fram och bearbetas i teamet kollektivt. Detta sker redan under live co-writingsessioner. Då är 
det vanligt att topliner  och producent  börjar arbeta tillsammans och bestämmer sig för en idé. De 4 5

arbetar sedan individuellt med var sin sak, för att sedan slutligen samlas igen och utvärdera de idéer 
som skapats. 

FTP: File Transfer Protocol - Fildelningsprogram. 2

 DAW: Digital Audio Workstation.3

 Topliner: Skriver text, melodi.4

 Producent: Skriver ackord och kompsektion.5
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Nackdelar och fördelar 
I en undersökning genomförd av Kristoffer Andersson-Lindh (2017) uttryckte deltagarna i 
undersökningen att det var just kommunikationen under online-samarbetet som upplevdes onaturlig. 
Att skapa musik tillsammans utan att vara fysiskt på samma plats kändes opersonligt och 
omständigt. Andersson-Lindh skrev att en anledning till detta kan ha varit att den undersökta 
gruppen “inte är tillräckligt van vid verktygen och att de kanske skulle mogna in i dessa och att 
processerna i deras skapande kanske förändras för att på ett bättre sätt fungera i den digitala 
kommunikationsåldern” (s. 24). En aspekt kring hur kreatören upplever online co-writing beror på 
vilken vana kreatören har med digitala kommunikationsmedel. En annan aspekt är att den kreativa 
processen kan behöva utvecklas för att passa in i den digitala tidsåldern. James (2017) fann liknande 
resultat kring kommunikation och online co-writing: “One of the disadvantages of asynchronous 
collaboration is that it eliminates the instant communication of talking with band members in the 
same space” (s. 145). 

I Biasuttis (2015) undersökning om kollaborativt online musikskapande upplevde däremot 
deltagarna att det var ganska likt en livesession. Deltagarna uttryckte sig såhär:  

Regarding the composition process, the participants reported that it closely resembled face-to-face 
collaboration with respect to the basic operations, although there were differences in the overall process 
(Biasutti, 2015, s. 127) 

Grundprinciperna för att komponera samt att producera musiken var den samma som vid en 
livesession. Viktigt att tillägga här är att det detta i detta fall rörde sig om ett band som skrivit musik 
tillsammans under flera år (face-to-face) och var vana vid att dela idéer via mail och telefon. 

Fördelar Biasutti (2015) hittade med online collaboration var att det var mer organiserat då det 
krävde ett mer systematiskt arbetssätt i jämförelse med en livesession. Den kreativa processen 
delades upp i tre steg: improvisation, diskussion och bearbetning. Att arbeta online var ett sätt att 
spara tid och pengar då de inte behövde transportera sig själva och sin utrustning för att skapa 
musik tillsammans. 

Kommunikation 
I mitt sökande efter litteratur inom ämnet kreativa processer online hittades flera kreativa personer 
som undersökt kreativa samarbeten online. Ett återkommande ämne i undersökningarna var 
kommunikation. Hajimichael (2011) skriver att “without talking, without communication; there is 
no creation let alone finished product”. Viktigt var att tydligt och retoriskt kunna kommunicera med 
de involverade. Någonting som förbättrade kommunikationen var att kunna se varandra via 
videosamtal. 

With text-based communication conventional cues of communication, such as speech, body movement/
language and facial expressions are nonexistent making it so much easier to misunderstand each other…
Seeing and hearing someone through Skype adds the dimensions of voice intonation, speech and visible 
body/facial language (Hajimichael, 2011) 

Textbaserad kommunikation hade en större risk att skapa missförstånd på grund av att viktiga 
ickeverbala vardagliga kommunikationselement uteblev, så som röstläge, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Då var videosamtal ett viktigt kommunikationsverktyg för att förebygga missförstånd. 
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Vision 
Att kommunicera en tydlig bild av visionen för låten var nödvändigt, för att få gruppen att arbeta i 
samma riktning (James 2017). Team med mer kommunikation hade större chans att lyckas. För 
låtskrivare som kommunicerade via mail var det även betydelsefullt att ha ett stort musikaliskt 
ordförråd för att kunna ge relevant feedback.  

Leaders of collaborations must be vigilant about ensuring that all team members have a clear 
understanding of their vision of the final project, at every step of the project (James, 2007, s. 167) 

Roller 
Precis som i många live-låtskrivarsessioner får man eller så tar man en roll. De mest vanliga 
rollerna är topliner och producent. Det viktiga i online co-writing är att kommunicera vem som gör 
vad. Såhär skriver Biasutti (2015) i hans undersökning om online co-writing: "Participants 
recognized their specific roles in music making and that they each had their own speciality within 
the group” (s. 126). Gruppens deltagare hittade sina roller baserade på sina förmågor.  

Successful creative partners have a balance of commonality [jämlikt utbyte] that sustains the motivations 
and differences, in terms of experience or skill-sets, that keeps the relationship productive (Brown & 
Wilson, 2015, s. 154). 

Viktigt att tillägga är att rollerna inte behöver vara förutbestämda. Rollerna kan ändras med tiden i 
takt med ett projekts utveckling (James, 2017) 

Struktur 
Biasutti (2015) fann i sin undersökning att det var väldigt viktigt för teamet att ha en tydligt 
kommunicerad och gemensamt överenskommen plan för projektet, “a plan is crucial to the success 
or failure of a project made online” (s. 12). I en annan undersökning om online-teamwork såg 
författarna (författaren) att det behövdes en viss mån av struktur och vägledning för att skapa de 
bästa förutsättningarna för online-projektet (James, 2017). 

The leader(s) of creative collaborations have a heavy burden, in that they are responsible for ensuring 
supportive structures are in place for the project. Without some of these structures that help coordinate the 
work of the creative collaborations, efforts are more likely to be unsuccessful (James, 2017, s. 168) 

Autonomy 
Result only work environment (ROWE) är ett företagskoncept två amerikanska konsulter har skapat 
(Pink, 2009). Fokus i detta koncept är resultatet. Fokus är inte hur, var och när arbetet utförs. Det 
viktiga är att arbetet utförs. Det finns inga scheman och möten är frivilliga. Resultaten av denna 
implementering i olika företag har visat på höjd produktivitet samt ökat engagemang och 
tillfredsställelse på arbetet (Pink, 2009). Författaren Dan Pink beskriver att detta koncept innehåller 
tre viktiga byggstenar till hög motivation och prestation. Punkterna är framtagna av forskare inom 
motivation och bygger på människors inre drivkraft: 

• Autonomy: the urge to direct our own lives.  
• Mastery: the desire to get better and better at something that matters.  
• Purpose: the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.  

(Pink, 2019) 
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Autonomy betyder självstyre eller självbestämmanderätt och är drivkraften till att dirigera sitt eget 
liv. Fokus i detta arbete var autonomy på grund av att det var den mest relevanta punkten för min 
undersökning. I och med att detta arbete handlar om online co-writing skapades möjligheten när, 
var och hur låtarna skulle skrivas. Det intressanta blev då att se vilken inverkan autonomy hade på 
den kreativa processen. 

Autonomy är inte samma sak som makt, individualism och flexibilitet. Den anställda kan vara 
autonomous (självständig) och samtidigt vara beroende av andra inom företaget. De agerar med 
valmöjlighet att kunna välja sitt schema, arbetsmetod, utvärderingskriterium, ta nya initiativ och 
eget beslutstagande (Choi, 2014).  

The need for autonomy refers to a desire to act with a sense of freedom, choice and volition [viljestyrka]. 
Human beings want to feel psychologically free from undesired control or oppression (Choi, 2014, s. 28) 

Vi människor har en inbyggd vilja att känna oss fria från oönskad kontroll och förtryck. En 
definition av autonomy är self-direction vilket kan översättas till självständighet. Choi (2014) 
skriver att "self-directed employees are often regarded as the key resource to make continual 
organizational successes in business” (s. 144). 

Detta arbetssätt kräver en del specifika egenskaper då autonomy kan tolkas som frihet. Detta kan 
leda till prokrastinering, vilket i sin tur leder till stress och sämre resultat (Hassan & Nuruddin 
2011). Det som krävs är självdisciplin/motivation, goda planerings- och tidshanterings-förmågor, 
goda kommunikationsegenskaper och teknisk kunnighet. 

Flow 
I en undersökning där den kreativa processen ligger i fokus är det relevant att ta upp begreppet flow. 
Csíkszentmihályi beskriver flow som den optimala upplevelsen. Denna inre upplevelse är så 
åtråvärd att vi är villiga att anstränga oss lite extra för att få komma dit (Csíkszentmihályi, 2008). 
Sawyer (2003) skriver om skådespelare som nästan blivit beroende av den optimala upplevelsen 
“The high of the flow of a successful performance is "something like a drug” (s. 42). Flow är 
människors definition av att vara i toppform. 

When we choose a goal and invest ourselves in it to the limits of our concentration, whatever we do will 
be enjoyable. And once we have tasted this joy, we will redouble our efforts to taste it again 
(Csíkszentmihályi, 2008, s.42) 

När all energi i hjärnan behövs för att fokusera på ett åtagande finns det ingen plats för “irrelevant” 
information. Då försvinner känslor som självkritik, oro, tidsuppfattning och även hunger 
(Csíkszentmihályi, 2008). Flow kan nästan ses som en slags superkraft (energi) som kräver ansvar 
och underhåll. 

Optimal experience [flow] is a form of energy, and energy can be used either to help or to destroy. Fire 
warms or burns; atomic energy can generate electricity or it can obliterate the world. Energy is power, but 
power is only a means [ett medel]. The goals to which it is applied can make life either richer or more 
painful (Csíkszentmihályi, 2008, s. 69) 

Det är upp till oss att förvalta flow till att göra världen lite bättre. För att en person ska kunna uppnå 
flow behöver åtagandet vara utmanande. Om det är för enkelt kommer uppgiften att bli tråkig och 
om åtagandet är för svårt tappas intresset. I och med att våra färdigheter utvecklas behöver även 
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nivån på utmaningen i våra åtaganden öka. Csíkszentmihályi ställer upp en checklista som visar 
vilka element som gör att flow uppnås: 

• Åtagandet behöver vara utmanande och samtidigt realistiskt att klara av. 
• Det måste finnas möjlighet till att kunna vara koncentrerad. 
• Det behöver finnas tydliga mål och ges tydliga indikationer på progression och feedback. 

(Csíkszentmihályi, 2008) 

Csíkszentmihályi hävdar att ledighet, ett andrum från arbetet, lätt kan bli tid då vi passivt tar in ny 
information utan att använda eller utveckla våra färdigheter. Detta leder i sin tur till ett tråkigt och 
bekymrat liv vi har lite kontroll över. Flow är enligt Csíkszentmihályis en väg till ett lyckligt liv där 
den kreativa människan får blomstra. 

Begränsningar 
Csíkszentmihályi (2008) hävdar att alla aktiviteter kan bli optimala upplevelser, om vi lär oss att 
skapa rätt förutsättningar för flow. Våra åtaganden blir flow aktiviteter om de förses med tydliga 
regler och mål som är utmanande och kräver skicklighet. För låtskrivaren som vill skriva en låt är 
målen och reglerna relativt svävande. Hur vet låtskrivaren vilka noter som är “rätt” eller “fel”? 
Utmaningen blir då att skapa egna mål och regler (begränsningar) för skapandet. Det kan låta 
okreativt med regler och ramar men forskningen säger annat. Kleon (2012) skriver om 
begränsningar och regler som en väg till frihet och stimulans för kreativiteten. 

Nothing is more paralysing than the idea of limitless possibilities. The idea that you can do anything is 
absolutely terrifying… The way to get over creative block is to simply place some constraints on yourself. 
It seems contradictory, but when it comes to creative work, limitations mean freedom. Write a song on 
your lunch break. Paint a painting with only one color… The right constraints can lead to your very best 
work (Kleon, 2012, s.137-138) 

Grupp-flow 
I detta arbete undersöks hur min kreativa process och det klingande resultatet påverkades av online 
co-writing. Då är det intressant att även undersöka hur mina upplevelse var av grupp-flow. Grupp-
flow är när flera människor utövar en aktivitet där gruppen är så involverade att alla i gruppen 
uppnår flow (Sawyer, 2003). Uttrycket grupp-flow kan liknas med att ha god kemi, att klicka, 
synkade, en enhet eller rider på vågen. Grupp flow hjälper den enskilda individen att uppnå flow.  

Group flow can inspire musicians to play things that they would not have been able to play alone, or that 
they would not have thought of without the inspiration of the group… (Sawyer, 2003, s. 45) 

Gruppen är med och skapar flow hos individerna i gruppen. Detta stimulerar i sin tur kreativiteten. 
För att grupp-flow ska uppnås behöver samma punkter från den individuella flow-checklistan 
finnas. Det som behöver läggas till är kommunicerade och accepterade mål och delmål samt 
arbetssätt med tydligt definierade roller (Sawyer, 2003). 
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METOD 
Här kommer ni att få läsa om kvalitativ metod, konstnärlig forskning samt vilka metoder jag har 
använt mig av för mitt dataskapande och hur jag har planerat genomförandet av de klingande 
delarna. I detta arbete undersöks hur online co-writing påverkar min kreativa process och det 
klingade resultatet. Detta dokumenteras genom skriftliga reflektioner och klingade bilagor vilka 
tillsammans utgör en helhet som kan vara av intresse för andra utövare inom samma fält att bygga 
vidare på. 

Kvalitativ metod 
Alvehus (2013) använder sig av uttrycket “packa upp” (s. 21) när han talar om kvalitativ forskning. 
Fokus ligger på att hitta orsaker och samband. De behöver dock inte vara sammanställda i exakt 
uträknande tabeller och diagram. Målet med kvalitativ forskning är att hitta nya infallsvinklar, vinna 
insikter och visa på “…komplexitet och nyansrikedom” (s. 21). Forskarens uppgift är att spåra hur 
olika aktörer påverkar varandra inom den kontext den befinner sig i. Det som först ses som 
uppenbart kan med detta förhållningssätt ses med nya ögon. Denna forskning rör sig inom 
kontexten av mina egna upplevelser och verkligheter som låtskrivare under online co-writing. 

Idén om att det som människor upplever som viktigt är viktigt att intressera sig för, och att verkligheten 
ses som konstruerad av de aktörer som befolkar den, är central i många traditioner av kvalitativ forskning 
(Alvehus, 2013, s.20). 

Begreppet kvantitativ är någon som ofta nedtonas i detta sammanhang. Men däremot finns det 
kvantitativa element man bör ta hänsyn till. Om ett fenomen upprepas ofta, sällan eller aldrig 
kommer inte den kvalitativa forskaren fokusera på hur många gånger det förekommer och göra ett 
diagram av det. Forskaren kommer att fokusera på “vad det kan tänkas att betyda…” (s. 21). 
Kvantiteten står inte för sig själv, den måste tolkas. 

Begreppet tolkning klingar ytterst subjektivt. Hur kan det då vara så centralt i kvalitativ forskning? 
Tolkningen behöver vara knuten till tidigare forskning och arbetets problemformulering för att vara 
relevant. Detta skapar ramar för tolkningen vilket då blir ett bidrag till den pågående 
“tolkningsrepertoaren” inom det ämne som undersöks.  

Så med hjälp av ett kvalitativt förhållningssätt, där relevant reflektion och analys görs, kan nya 
insikter vinnas. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan bidra till en mer nyanserad bild av den kreativa 
processen och det klingande resultatet av online co-writing. Jag kommer utföra min undersökning 
inom ramen av mitt kreativa skapande, därmed blir jag den som undersöks. Målet med den 
kvalitativa metoden är som Alvehus säger att vinna insikter samt gå ett steg djupare för att se olika 
situationer med nya ögon. Därför passar en kvalitativ ansats bäst för detta arbete. 

Konstnärlig Forskning 
I detta arbete undersöks hur online co-writing påverkar min kreativa process och det klingade 
resultatet. Detta dokumenteras genom skriftliga reflektioner och klingade bilagor vilka tillsammans 
utgör en helhet som kan vara av intresse för andra utövare inom samma fält att bygga vidare på. 
Detta kan bidra till ökad kunskap inom området kreativa processer under online co-writing. Jag har 
ramat in och preciserat denna forskning med hjälp av kvalitativ metod. Begreppet konstnärlig 
forskning genomsyrar detta arbete för att skärpa fokus ytterligare. Såhär definierar Bouij 
konstnärlig forskning: 
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…ett dokumenterat arbete i, om och kring en konstnärlig gestaltning, där dokumentationen har något 
meningsfullt att förmedla till en annan konstutövare (Bouij, 2005, s. 40) 

Online co-writing är en växande trend och det är min förhoppning att andra låtskrivare kommer att 
finna arbetet givande för deras egna skapande. Konstnären klär sig rollen som forskare och 
analyserar sitt konstnärskap. Med ordet analys menas att forskaren går djupare än att enbart 
beskriva processen. Viktigt är även att forskaren är medveten vilken riktning analysen ska resultera 
i. Detta för att hålla sig till ämnet och undvika att sväva ut på onödiga detaljer. Därför bör 
frågeställningen finnas med i åtanke som en röd tråd genom hela forskningsarbetet, i detta fall hur 
kreativa processer och klingande resultat påverkas av online co-writing. Vetenskapsrådet skriver att: 

Konstnärlig forskning är praktikbaserad och omfattar alla konstarter. Forskningsresultaten gestaltas i både 
konstnärliga verk och textbaserade metareflektioner [tankeprocesser]. Konstnärlig forskning ger kunskap 
om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska 
begrepp… den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och 
utmaningar… (Vetenskapsrådet, 2019) 

En strävan i konstnärlig forskning är ny kunskap och insikt inom konst. Forskningen behöver därför 
dokumenteras på en vetenskaplig nivå. Tack vare detta skapas möjligheten för andra konstutövare 
att inspireras och fördjupa sig ytterligare för liknande forskning. Detta kan i sin tur “öka den 
konstnärliga kunskapsbildningen” (Bouij, 2005, s. 40). 

Metod för dataskapande 
För att kunna göra en relevant analys som ger svar på forskningens frågeställning används ofta 
loggbok. Den används för att fördjupa sin förståelse i sin praktik (Bjørndal 2005). Loggboken har 
sitt ursprung inom skeppsfarten där den användes för att anteckna händelser som bland annat kurs, 
position, väder och besättningens uppförande. Samma princip används i detta arbete, men här är det 
istället den kreativa processen och mina tankar som utgör dataunderlaget. Vilka tankar beror på den 
typ av loggbok jag väljer att skriva. Bjørndal nämner en rad olika loggböcker och skriver att: 

Man kan även fundera över om man inte ska kombinera olika typer av loggböcker eller utforma en annan 
form av struktur än de som beskrivits här…de exempel som berörts i det här kapitlet ska dock inte ses 
som “måsten” som står i vägen för kreativa och ändamålsenliga alternativ (Bjørndal, 2005, s. 70) 

Loggboken som fångat mitt intresse är anekdotisk loggbok. Den delas upp i två delar, positiv 
upplevelse och negativ upplevelse. Varje gång jag upplever positiva eller negativa impulser skrivs 
det i respektive spalt. När projektet sedan är slutfört sammanfattas och analyseras upplevelserna. Då 
kommer forskaren kunna se vad som är utmärkande för de positiva upplevelserna i jämförelse med 
de negativa upplevelserna. För att hålla anekdoterna relevanta utan att sväva ut i onödiga detaljer 
kommer även en processloggbok att användas. Här noteras observationer kring tankeleden över 
processen forskaren försatt sig i (Bjørndal, 2005). Frågorna som besvaras där är: vad hände? vad 
kände jag? och vad lärde jag mig?

Frågorna som besvaras har ändrats för att göra loggboken mer relevant för undersökningen. Jag 
reflekterar loggboken kring den kreativa processen och det klingade resultatet samt mina positiva 
och negativa upplevelser under processen. Andra intressanta ämnen kring upplevelser av 
gruppdynamik, flow och kreativitet har lagts till för att snäva till loggboken ytterligare. Så här ser 
min loggbok ut, jag kallar den “Anekdot-processloggbok”:
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Messenger konversationer och röstmemos används också som loggbok i detta arbete, då de 
innehåller relevant data gällande den kreativa processen och det klingande resultatet. 

Planering 
Här nedan kommer du att läsa planen för mitt genomförande av de klingade verken samt vilka 
verktyg som användes. Du kommer även få en kort beskrivning av de co-writers som medverkade i 
denna undersökning. 

Schema 
För att kunna samla data på ett så effektivt sätt som möjligt valde jag att ha en struktur för mina 
onlinesessioner. Tanken om det strukturerade arbetssättet fick inspiration från mitt tidigare 
självständiga arbete där jag skrev om struktur och begränsningar. Inspiration har även tagits från 
den litteratur som finns i detta arbete, där det talas om vikten av god struktur/planering, vision och 
kommunikation under online samarbetena (Jfr James, 2017; Biasutti, 2015; Hassan & Nuruddin, 
2011; Csíkszentmihályi, 2008). Angående roller och arbetsuppgifterna ville jag att det skulle 
komma naturligt. Rollerna behövde inte vara förutbestämda utan kunde vara flytande under 
projektets gång (Jfr James, 2017). 

Min tanke var att en session skulle pågå under sju dagar. Det skulle motsvara en arbetsdag mellan 
sex till åtta timmar utspritt under en vecka. Min plan var att utgå från en befintlig idé att bygga 
vidare på tillsammans. En idé kunde vara en textrad, titel, vers, chorus, ackordföljd eller en 
melodislinga. Såhär såg schemat ut för session 1 & 2: 

• Dag 1: Gruppvideo-samtal med involverade låtskrivare (om vi kunde hitta en gemensam tid där 
alla kunde). Samtal och lyssning på idéer (röstmemos ) vi skulle arbeta med. Planerad 6

tidsåtgång, 40 minuter. 
• Dag 2, 3: Idégenerering. Komma med förslag på text, melodi, ackord, sound och arrangemang. 

Arbeta på projektet det klockslaget det passade för en själv. Min egen planerade minimitid för 
att sitta med projektet var 40 minuter per dag. Det finns inget tidskrav för de andra involverade 
låtskrivarna då de själva har andra pågående projekt och anställningar. 

• Dag 4: Eventuellt gruppvideosamtal. Om frågor och oklarheter uppstår kan det diskuteras, samt 
bestämmas vilka idéer (som adderats under dag 2 och 3) som ska applicera i låten. 

• Dag 5, 6, 7: Fortsätta arbeta utifrån beslut som togs dag 4. 

Positiv upplevelse Negativ upplevelse

Datum/
tid

Vad gjorde jag/
vi?

Vad kände jag? Gupp-
dynamik, kreativitet-

process/flow

Vad lärde jag mig? 
Insikt, reflektion, 

klingande resultat. 

Vad gjorde jag/
vi?

Vad kände jag? 
Gupp-dynamik, 

kreativitet-
process/flow

Vad lärde jag 
mig? Insikt, 
reflektion, 
klingande 
resultat.

Anekdot Anekdot

 Röstmemos: Ljudinspelningar gjorde via mobiltelefonen.6
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De involverade co-writers som kontaktades presenterades av mitt schema för projektet så att de 
tydligt visste vad som förväntades av dem. Precis som Biasutti (2015) skrev, att det var viktigt att ha 
en överenskommen plan. 

Verktyg 
Vi använde oss av verktygen bandlab.se (Session 1) och soundtrap.com (Session 2) vilka är online-
DAWs . Vi använde även oss även av Google Docs  (för att skriva text), Auddly  (för att spela in  7 8 9

och samt hitta röstmemos), och Messenger  (för att kommunicera). På Messenger skapades en 10

gruppkonversation där vi alla kunde skriva till varandra. Det var även tillåtet att arbeta på sina egna 
DAWs för att slippa lära sig ett helt nytt program. Ljudfilerna kunde sedan exporteras till det 
gemensamma projektet. Det var inget krav på att låten skulle bli helt färdig (redo att läggas ut på 
Spotify). Intressantare var att fokusera på upplevelser kring kreativa processen och observationer 
gällande det klingande resultatet, samt hur långt vi kunde komma med en låt under en vecka. Jag 
använde mig av virtuella instrument  på mitt egna DAW i båda sessionerna, förutom vid inspelning 11

av vocals. 

Co-writers 
Lucas var med på båda sessionerna. Han är främst topliner och har även grundliga kunskaper i 
musikproduktion. Han spelar gitarr, piano och bas. Han har tidigare frontat som artist men skriver 
nu helst låtar till andra. Han är involverad som lovsångsledare i en kyrka. Lucas och jag har skrivit 
många låtar tillsammans och har många låtidéer på gång. 

Samuel var med på session 1. Han arbetar som pastor och är även involverad i musikarbetet i 
kyrkan. Han spelar piano och gitarr. Hans styrka är topline. Vi har tidigare varit involverade i 
musikarbete inom kyrka tillsammans. 

Simon var med på session 2. Låtskrivare och producent. Spelar piano och gitarr. Han har studerat 
musikproduktion på högskola. Han har ett soloprojekt där han skriver ambient instrumental musik. 
Han släppte 2018 ett album med instrumental pianomusik. 

Christopher är låtskrivare och producent. Denna undersökningens författare. Studerar sista terminen 
på musikproduktionsprogrammet på Örebro musikhögskola. Är musikproducent, instrumentalist 
och topliner. 

Alla co-writers har befunnit sig på vitt skilda platser allt från Kumla till Bali. Jag har även fått  
tillstånd att använda de medverkande låtskrivarnas namn i detta arbete. 

 Online-DAW: Ljudredigerings-program baserat på internet. Detta gör det möjligt för flera personer att arbeta på ett projekt samtidigt.7

 Google Docs: Internetbaserat textediteringsprogram flera kan skriva i samtidigt.8

 Auddly: Programvara som hanterar rättigheter och ljudfiler.9

 Messenger: Internetbaserat kommunikationsverktyg med möjlighet till gruppvideosamtal.10

 Virtuella instrument: Data-gjorda instrument gjorda för att återskapa verkliga instrument i datorn.11
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RESULTATPRESENTATION 
Detta är en sammanställning av händelseförlopp, observationer och tankegångar under de olika 
sessionerna. Detta kommer ligga till grund för att kunna svara på detta arbetets två frågeställningar: 
Hur påverkas min kreativa process av att arbeta med online co-writing? och Hur påverkas det 
klingande resultatet av att arbeta med online co-writing? 

Session 1 Faithful 
Den första dagen hölls två video-samtal på grund av att Samuel och Lucas inte (till en början) 
kunde ha samtal samtidigt. Det första samtalet var med Lucas. Vi valde ut en låtidé han hade spelat 
in som röstmemo. Denna låtidé bestod av en vers och refräng. Lucas kände att låten behövde nytt 
liv och var villig att ändra på allt för låtens bästa. Jag skapade ett gemensamt Google Docs där den 
befintliga texten lades in och ett Bandlab-projekt där röstmemo-filen laddades upp. Jag skapade 
även en gruppchatt på Messenger. När jag och Samuel skulle ha vårt samtal senare på 
eftermiddagen hade Lucas planer ändrats, så vi blev alla tre. Under detta samtal delade Lucas med 
sig av sina tankar och erfarenheter kring låten. Under tiden antecknade jag egna tankar och ord som 
kom under tiden han pratade. Samtalet fortsatte kring låtens ämne och det blev ett fint samtal där vi 
öppet delade känslor och erfarenheter. Samtalet tog längre tid än planerat dels på grund av det 
trevliga samtalet samt att vi ofta behövde repetera oss på grund av att videosamtalet hackade. 

Ur loggbok 2019-03-25, Dag 1: Mycket positiv känsla, tiden gick fort, kände mig glad och upprymd, 
djupt samtal. Bra gruppkänsla, kunde dela hjärta, öppen stämning. Fick sådan feeling att jag inte ville 
sluta. Gick in på projektet och prövade lite olika piano-ljud. 

Samuel fick lyssna på röstmemot i efterhand på grund av att han hade komplikationer vid 
inloggning på Bandlab. Samtalet avslutades med att bestämma att alla på egen hand skulle fundera 
över text och melodi. Jag tog på mig att spela en ackordbakgrund baserad på röstmemot. Efter det 
inspirerande samtalet kände jag lust att fortsätta jobba på låten. Därefter startade jag ett projekt på 
mitt egna DAW och prövade olika pianoljud. 

Den andra dagen fanns nytt material som Samuel hade laddat upp på Bandlab. Han hade spelat in en 
alternativ refräng och ett stick. Upprymd och ivrig gick jag in och lyssnade på det han skrivit, trots 
att det var förmiddag och jag planerat att arbeta på kvällen. Jag gav feedback snabbt via messenger-
gruppen, det fanns en fras i sticket som fångade mitt intresse. Senare på kvällen spelade jag in en 
ackordföljd (Bilaga 4). Under tiden som jag spelade in pianot föll kreativiteten över mig och jag 
fick alternativa melodier till vers och refräng. Dessa spelade jag in som röstmemo. Jag uttryckte i 
min loggbok att jag ville prestera så bra som möjligt för att kunna förmedla en naturlig och äkta 
känsla i pianot till resten av gruppen. Ackordföljden laddades upp på Bandlab och jag skrev sedan 
till gruppen att det fanns nytt material uppladdat på Bandlab. 

Ur loggbok 2019-03-26, Dag 2: …behöver inte känna stress att sätta tagningen på första försöket. Tar den 
tid jag har och vill. Tiden gick “för fort” [flow] när jag gjorde ackordbakgrunden, “fick” alternativa 
melodier till mig när jag spelade in chorus. Kände mig inte som en del av gruppen under inspelningen, 
men skönt att få bolla idéer till dem efter. 

Den tredje dagen spelade jag in sång med ursprungstexten. Jag laddade även upp en pad och en ny 
alternativ ackordföljd till versen (Bilaga 5) som jag upplevde förde låten framåt. Resten av gruppen 
gillade ackordföljden så vi valde att arbeta vidare utifrån den idén. Denna dag arbetade jag betydligt 
längre än planerat (ungefär 1.5timmar), på grund av att jag hamnade i flow. Jag uttryckte här i min 
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loggbok att det var svårt med kommunikationen då jag inte fått någon feedback på de första 
ackorden jag laddade upp på projektet. 

Ur loggbok 2019-03-27, Dag 3: Skulle nog behövas tydligare arbetsuppgifter för deltagarna. Har inte fått 
feedback från gårdagen, på de ackord jag skrev. Svårt med kommunikation och feedback. 

Däremot kom feedback från de andra i gruppen när jag laddade upp materialet från Dag 3 och det 
var mycket uppskattat. En upptäckt som gjordes under Dag 3 var att Bandlab endast kan ha 12 spår 
per projekt. Detta var inte någonting jag visste från början men var en stor begränsning. Denna 
begränsning tvingade mig att skapa nya projekt varje gång jag hade nya filer att ladda upp från mitt 
egna DAW. Det var väldigt osmidigt men jag bestämde mig för att stanna kvar i Bandlab under 
denna session och använda Soundtrap (som kan ha många fler spår per projekt) i nästa session. Att 
enbart kunna ha 12 spår per projekt gjorde även att jag arbetade mer i min egen DAW. 

Under dag fyra skrev jag ny text som spelades in och laddades upp på Bandlab. Texten inspirerades 
av anteckningarna från Google Docs, från första videosamtalet. Samt så hade Lucas brainstormat 
text som jag även inspirerades av. Jag fick feedback ganska snabbt. Samuel uttryckte att texten i 
refrängen kändes stressad. Tack vare den snabba feedbacken kunde jag samma dag göra en ändring. 
Såhär såg kommunikationen på Messenger ut när jag frågade vad de tyckte om den ändringen i 
refrängen: 

Jag fick två “tummar upp” av mina co-writers, vilket jag tolkade som att de gillade och godtog 
ändringen. Jag laddade även upp några syntar jag spelat in (Bilaga 6). Under denna dagen hamnade 
jag i flow så det blev att jag satt ungefär 2 timmar. Då insåg jag att 40 minuter per dag var för lite 
och ändrade därmed gränsen till 1.5 timme per dag. 

Dag fem var dagen vi skulle ha en avstämning via videosamtal. Dock kändes det inte som att det 
intresset eller behovet fanns så vi utelämnade det. Jag försökte inspirera gruppen genom att skriva i 
chatten mer ingående om mina tankar kring temat och visionen för låtens text. Jag fick en “tumme 
upp” som feedback på det jag skrivit men hade nog önskat lite mer feedback än så. Samtidigt så 
inspirerade jag mig själv genom att skriva till gruppen om tankar kring låtens text. Jag kände mig 
väldigt inspirerad och fortsatte att skriva text på verserna i omkring två timmar. Jag uttryckte i 
loggboken att jag inte känner mig som en del av gruppen under skapandet och inspelningen men en 
del av gruppen när vi kommunicerar på Messenger och videosamtal. Jag kände att jag kunde skriva 
texten i fred, så som jag ville ha den och sedan dela den med gruppen för att få feedback. 

Ur loggbok 2019-03-29, Dag 5: Jag fick inspiration av att försöka inspirera de andra. När jag skriver text 
vill jag vara så färdig jag kan innan jag skickar. Hinner inte få feedback innan idéen delas. Frid att skapa. 

Den sjätte dagen kände jag mig stressad. Det var näst sista dagen, vi hade inget stick och refrängen 
var för lik en annan låt. Efter att ha lyssnat på låten en antal gånger kände jag dessutom att 
refrängen inte lyfte (Bilaga 7). Detta kan ha varit på grund av att både versen och refrängen gick i 
molltonart. Jag skrev detta till gruppen och de tyckte det lät som en bra idé att skriva en ny refräng. 
Samuel fick en idé på stick samma dag. Vi hade då ett spontant videosamtal där jag kunde bolla min 
idé med Samuel, trots att uppkopplingen ofta bröts. Jag fick även en idé på ackordföljd från Samuel 
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som vi kunde använda till sticket. Det samtalet förlöste ny kreativitet hos mig. Därefter skrev jag en 
ny refräng som blev mer positiv, i durtonart. Den nya refrängen spelade jag in och laddade upp. 

Sista dagen skrev jag snabbt ett stick på förmiddagen. På eftermiddagen mixade jag sedan låten på 
min egen DAW. Efter det laddade jag upp projektet på Bandlab. I min loggbok funderade jag om 
det skulle varit bättre att ha fördelat arbetsuppgifterna tydligare eller inte. Jag skrev till gruppen att 
projektet var avslutat men att vi gärna kunde fortsätta att skriva på låten. 

I sin nuvarande utformning består låten av två lugna melankoliska verser och en mer positiv 
helhjärtad refräng som repeteras fyra gånger under låten. Sticket består av två textrader som 
repeteras och växer i dynamik in till de två sista refrängerna. Produktionen bygger på ett pianokomp 
och lead vocals pyntat av flera ambienta syntar och ett beat. Låten finns som bilaga via QR-kod 
(Bilaga 1). Jag blev nöjd med det resultatet och känner att jag vill jobba vidare på låten. 

Session 2 Overflowing 
Till en början var det endast jag och Lucas i denna session. Första dagen hade vi ett videosamtal och 
bestämde vilken låtidé vi skulle bearbeta och skriva vidare på. Ännu en gång hade Lucas en idé vi 
kunde använda. Denna idé fanns i flera olika versioner, några var mer upptempo och andra var 
lugnare. Vi lyssnade igenom de olika versionerna och bestämde oss för att bygga vidare på en av de 
lugna versionerna (Bilaga 8). Jag tog på mig att analysera ackorden i röstmemot för att sedan spela 
in och ladda upp det på soundtrapprojektet. Vi samtalade även kring låtens tema, vilket var flod och 
vatten. Samtidigt som vi samtalade antecknade jag tankar och idéer på Google Docs. Vi kom fram 
till att vi skulle hitta bibelverser i samma tema som låten med förhoppningen att inspireras. Under 
detta samtal kom vi även fram till att vi ville bjuda in en till låtskrivare till projektet. Jag uttryckte i 
min loggbok att jag i denna session ville fokusera på text och melodi och inte ville ha lika mycket 
fokus på inspelning och produktion. Jag fick då tanken att bjuda in Simon som både är låtskrivare 
och producent. Min tanke var ha befintligt material att presentera för Simon när jag bjöd in honom 
så efter samtalet med Lucas spelade jag in ackordföljden. Jag uttryckte i min loggbok att jag 
upplevde det positivt att inspireras av befintligt material. Jag upplevde mig även nöjdare än vanligt 
med pianoinspelningen, vilken jag tyckte blev väldigt naturlig (med tanke på att jag arbetade helt 
med virtuella instrument). 

Dag 2 började med att jag letade efter bibelverser med temat flod och vatten. Dessa laddade jag upp 
på det gemensamma googledokumentet med förhoppningen att kunna inspirera mig själv och de 
andra i gruppen. Jag kände mig inspirerad under tiden jag letade verser trots att det inte var en 
särskilt kreativ arbetsuppgift. Denna låtskrivarprocess gick till på samma sätt som om jag skulle 
gjort den egen hand. Det var däremot skönt att veta att jag hade stödet av gruppen. Vetskapen om att 
jag skulle dela med mig av det jag arbetade med motiverade mig till att göra mitt bästa. Jag bjöd 
även in Simon till projektet, han ville gärna vara med och han fick direkt åtkomst till 
soundtrapprojektet. 

Under den tredje dagen spelade jag in en slasktext (baserad på ursprungsidén) för att ge Simon en 
tydligare bild av låtens känsla och tema. Simon skrev och frågade vad nästa steg för låten var. Jag 
förklarade att han fick göra precis det han ville och gärna fick prova allt. Frågade vad hans styrkor 
var och sa att han fick känna sig helt fri i sitt skapande. Jag reflekterade kring detta i min loggbok. 

�14



Ur loggbok 2019-04-05, Dag 3: Utan direktion och kommunikation hade det kanske inte blivit någonting. 
Kommunikation är viktigt. Viktigt att snabbt kommunicera “visa upp” låten, komma med ett stimuli, en 
vägvisare. 

Den fjärde dagen uttryckte Simon att vi skulle kunna pröva att sänka låtens BPM, då toplinen 
kändes lite stressad. Jag provade sänka låtens BPM och det kändes bättre. Vi uppnådde konsensus 
utan några problem. Jag uttryckte i min loggbok glädjen av att få input på låten och skriver att jag 
känner att vi är en grupp när vi kommunicerar. Under detta passet kände jag mig väldigt kreativ och 
spelade in några syntar och pads som sedan laddades upp på Soundtrap. 

Dag 5 började jag med att lyssna på nytt material Simon lagt upp på Soundtrap. En pianoslinga och 
pads (Bilaga 9). I min loggbok står det att jag gick rakt in i flow och fick flera idéer och inspiration 
av det nya materialet. Jag skrev en ny text till verserna och refrängen som sedan laddades upp på 
Soundtrap. Den första versen blev jag nöjd med och den andra versen kände jag behövde mer 
arbete. Simon skrev att han fick inspiration och nya idéer av det material jag laddade upp. 

Under sjätte dagen skrev jag ett stick och arrangerade låten. Tack vare att jag fick feedback snabbt 
från gruppen kunde jag samma dag göra ändringar i soundtrapprojektet. Denna dag var en riktig 
“flow-dag”, för jag tappade tidsuppfattningen. Jag fick även nya idéer från gruppen på hur vi kunde 
förbättra versmelodin. All denna kommunikation skedde skriftligt via Messenger. 

Dag 7 vaknade jag upp till att både Simon och Lucas hade laddat upp nytt material sent kvällen 
innan. Lucas hade nytt textmaterial och Simon hade lagt till stämningsfyllda stråk-pads (Bilaga 10). 
Det inspirerade mig vilket gjorde att jag mycket effektivt och fokuserat skrev andra versen. Jag 
kände mig nöjd med verserna så jag spelade in och laddade upp dem på Soundtrap. Innan sista 
dagen var slut hade även Simon laddat upp ett trumbeat (kommer in 2:06 i Bilaga 2) och en pad i 
sticket. Jag mixade låten i soundtrapprojektet. 

I nuläget består låten av två lugna pianobaserade verser, en ambient återkommande refräng, stick 
och mellanspel med ett piano-riff i fokus. Sticket är låtens höjdpunkt där även trumbeatet kommer 
in. Stråkar kommer in i olika lager under låtens progression och en ambient elgitarr ligger och fyller 
ut i det högre registret under refrängerna och i sticket. Jag blev nöjd med resultatet och vill gärna 
fortsätta skriva på låten. Låten finns att lyssna på genom att scanna QR-koden (Bilaga 2). 
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RESULTATANALYS 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur online co-writing påverkar min kreativa process som 
låtskrivare samt om online co-writing påverkar det klingande resultatet. I denna del kommer jag att 
besvara mina forskningsfrågor genom att analysera och tolka den dokumenterade kreativa 
processen och de klingande bilagorna. 

Hur påverkas min kreativa process av att arbeta med online co-writing? 
Att arbeta med online co-writing har haft effekt på min kreativa process. Samarbetet online har 
under flera gånger stimulerat min kreativitet. Redan under första videosamtalet (Session 1) 
upplevde jag hur inspirationen kom när vi öppet kunde kommunicera tankar och idéer. 
Videosamtalet blev som en stor bukett av initial stimuli (jfr Bennet, 2012) vilket ledde till att flow 
uppnåddes. Under många tillfällen var min skapandeprocess likadan som när jag skriver musik på 
egen hand. Skillnaden var att min kreativitet aktiverades av stimuli från gruppen, istället för att jag 
på egen hand blivit inspirerad. All stimuli från gruppen gjorde att jag ständigt fick nya idéer till 
låtarna. Någonting jag även upplevde positivt var att få feedback snabbt från gruppen. Det gjorde att 
jag inte satt tomhänt och rullade tummarna vilket ledde till att flow infann sig åtminstone en gång 
per dag. Vid många tillfällen kunde jag ha fortsatt arbeta i flow-andan men var tvungen att avbryta 
på grund av att jag även hade den skriftliga delen utav detta arbete att skriva. 

Trots att vi utgick från ett strukturerat schema (jfr Biasutti, 2015) var det gynnsamt för kreativiteten 
att skapa rum för spontanitet. Till exempel kunde ny kreativitet förlösas tack vare ett spontant 
videosamtal. Genom att arbeta utifrån ROWE - Result Only Work Environment (Pink, 2019) kunde 
jag arbeta när det passade bäst för mig och min omgivning. Att ha möjligheten att planera mitt eget 
liv minskade min stress och ökade min upplevda tillfredställelse. Jag kände mig tidspressad under 
några tillfällen på grund av att kommunikationen ibland inte fungerade som jag önskat och att det 
fanns för lite tid kvar innan Dag 7 var över. Precis som Kleon (2012) skrev var begränsningar 
någonting som gynnade kreativiteten vilket jag håller med om. I slutet på Session 1 och 2 var jag 
tidspressad och samtidigt befann jag mig i flow. Det är dock inte att rekommendera att göra saker i 
sista stund då jag satt uppe sent på natten vilket försämrade mitt allmäntillstånd dagen efter.  

Jag insåg tidigt att 40 minuter per dag var för lite. Det behövdes mer tid för att en del av tiden gick 
till praktiska moment som att logga in på datorn och ladda ner filer från onlineprojektet. Dessa var 
moment som inte stimulerade kreativiteten, men var nödvändiga för projektets progression. Det 
hade känts orimligt om jag varit tvungen att avsluta min dagliga låtskrivarsession efter 40 minuter. 
Vilket är precis som Csíkszentmihályi (2008) skrev, att uppgiften måste kännas genomförbar för att 
flow ska infinnas. Jag tror 40 minuter hade fungerat perfekt om det handlat om en livesession med 
speed-writing, vilket är att man snabbt under en begränsad tid ska komma med så många idéer som 
möjligt. Det fungerade bättre att byta till 1.5 timmes arbetstid per dag, trots det satt jag några dagar 
längre än så. Det gav mig tid både för det praktiska och det kreativa. Tack vare den mer realistiska 
tidsbegränsningen på 1.5 timme upplevde jag även att mina kreativa beslut fattades snabbt. Det 
fanns inte tid att självkritiskt reflektera över om idén var utmärkt, bra nog eller dålig. 

Att arbeta med online co-writing gjorde att jag under mitt individuella skapande kunde skapa i frid 
och fred. Ofta under live co-writingsessioner är alla i gruppen så inspirerade att idéerna sprutar ut, 
likt en fontän. Detta kan enligt mig skapa en inflation av stimuli vilket jag skulle kalla stimuli 
inflation. Det blir då för många idéer att förhandla och bearbeta (stimulus evaluation, Bennett, 
2012) vilket leder till att många idéer helt glöms bort. Tack vare att arbeta asynchronous (James, 
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2017) kunde jag finslipa på min idé tills jag själv kände mig nöjd med idéen. Sedan kunde jag dela 
den med resten av gruppen där idéen förhandlades. Denna upplevelse av att arbeta individuellt i 
grupp är någonting som stämmer överens med det Hoegl & Praveen Parboteeah (2007)  skrev, att 
optimala kreativa samarbeten behöver individuella moment. 

Det fanns några tillfällen då jag kände att min kreativa process kom ur balans och det var under 
tekniska begränsningar. Det gjorde att mitt fokus riktades på att försöka lösa problemet eller att 
hantera min irritation istället för att fokusera på det kreativa åtagandet. Att feedback inte kom direkt 
från gruppen gjorde att jag ibland behövde vänta på svar innan jag kunde fortsätta. Detta var 
någonting som till en början påverkade min kreativitet negativt men som jag fick acceptera och 
anpassa mig till. Jag kunde inte förvänta mig feedback direkt från de andra låtskrivarna eftersom de 
samtidigt hade andra anställningar och projekt. 

Hur påverkas det klingande resultatet av att arbeta med online co-writing? 
Att arbeta online påverkade i allra största grad den kreativa processen. Det är däremot svårt att se att 
online co-writing påverkade det klingande resultatet. Jag använde mig utav samma DAW, mixning-
effekter, och virtuella instrument som under livesessioner. Det är mycket troligt att produktionen 
hade låtit liknande om den producerats under en live co-writingsession. När jag lyssnar på mina 
klingande bilagor använder jag mig utav liknande harmonik och melodispråk som i musik jag 
tidigare skrivit. Texten som är skriven påverkades utav processen men jag har svårt hitta 
indikationer på att arbetet på internet påverkade mina val utav ord. Google Docs är i princip samma 
verktyg som andra ordhanterings-applikationer. Det var snarare att online co-writing påverkade 
beslutsprocessen kring dessa kreativa idéer. 

Det är svårt att säga om samarbetet på internet har påverkat det klingande resultatet i denna 
undersökning. Jag kan däremot se hur co-writing påverkade det klingande resultatet. Under de 
kommande styckena får du ta del utav hur det klingande resultatet påverkades med fokus på co-
writing under online co-writing. 

Tack vare detta samarbete har två unika låtar skapats. De ord, melodier, ackord och sound som är 
sammanvävda till dessa låtar skulle inte låta likadant om andra människor hade samarbetat eller om 
jag gjort det själv. Tack vare stimuli i form av text har jag skrivit rader som förmodligen aldrig 
skulle ha skrivits på egen hand. Melodierna påverkades av ackordföljder, tonart, rytmik och tempo 
från originalidéerna från röstmemon. 

Under Session 1 var det jag som stod för skapandet av sound men under session 2 var även Simon 
med som producent. Vi kompletterade varandra i denna process. Han kom med stråkar och pads jag 
själv inte hade en tänkte på. Störst påverkan på soundet upplever jag är trumbeatet i låten 
Overflowing (Bilaga 2). Som producent är trumbeat inte min styrka så jag var mycket tacksam att 
han hade skickligheten att göra det. Beatet hade säkerligen blivit annorlunda om jag gjort det själv. 

Jag upplever att inspelningen av mina instrument blev naturliga, trots att de var virtuella. På grund 
av tidsbegränsningen fanns ingen tid till att editera instrumenten in i minsta detalj. Vanligtvis brukar 
jag korrigera och editera inspelningarna. Om detta påverkade kvalitén positivt eller negativt är upp 
till lyssnaren att avgöra. 

Vetskapen om att min idé skulle få feedback av gruppen var gynnsamt för det klingade resultatet. 
Det motiverade mig att prestera bra och förmedla känsla i inspelningarna så att tanken med idéerna 
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tydligt kunde kommuniceras till resten av gruppen. Under live co-writing kan jag snabbt och tydligt 
kommunicera visionen bakom en idé. Nu när allt skedde online behövde jag tidigt i processen 
förmedla visionen bakom mina idéer för att se till att alla i gruppen var på väg i samma riktning. 
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DISKUSSION 

Gruppkänsla på distans 
Det fanns tillfällen under båda sessionerna då jag kände mig som en del utav gruppen ena stunden 
och ensam den andra. Tystnaden som befinner sig när man sitter ensam efter ett videosamtal är 
total. Att skriva musik tillsammans online var en balansgång mellan att skapa på egen hand och 
samtidigt få en kick utav gruppen. Det unika med online co-writing är att skapa musik tillsammans 
på egen hand. 

Att feedback inte kom direkt var orealistiskt att förvänta sig. Kommunikationen hade nog varit mer 
frekvent om projektet hade pågått intensivt under en hel dag där alla inblandade endast hade 
onlinesessionen på schemat den dagen. Om det var situationen skulle konceptet bakom ROWE, det 
flexibla sättet att arbeta på att falla. Min bild av online co-writing är att kunna vara flexibel, att 
kunna skapa musik tillsammans när det passar bäst för en själv. Detta påverkar i sin tur den 
kommunikativa delen utav skapandeprocessen. Varför inte bara skriva musik själv? Jo, för att jag 
kan se genom detta arbete att det finns en styrka i att vara flera. Den lågfrekventa och begränsade 
kommunikationen är någonting jag får lära mig att hantera och anpassa mig till. 

Att tydligt kunna kommunicera mina egna kreativa idéer till gruppen och visionen bakom dem är 
någonting som jag kan dra nytta av i mitt skrivande på egen hand. Jag kan till exempel skriva ner 
tankar kring låtens tema, vilket skulle kunna stimulera kreativiteten och där med leda till fler idéer. 
Jag kan se att det är betydelsefullt och inspirerande att tidigt i den kreativ processen skapa en vision 
för låten. Om idétorka uppstår i framtida låtskrivarsessioner kan jag formulera en vision för låten 
vilket förhoppningsvis skulle kunna väcka kreativiteten till liv igen. 

Under Session 1 gjordes allt av produktionen på min egna DAW. Min tanke är att detta kan ha varit 
lidande för gruppkänslan. Att Bandlab endast kunde ha tolv spår per projekt kan ha minskat de 
andra i gruppens deltagande gällande produktionen. Under Session 2 kunde låtskrivarna fritt ladda 
upp idéer till soundtrapprojektet utan att behöva skapa nya projekt eller ta bort andra spår. Att lätt 
kunna dela med sig av idéer känns som en klar nödvändighet för online co-writing. 

Jag ställde mig själv frågan “skulle jag delegerat ut arbetsuppgifter till gruppen eller inte?”. Om jag 
hade delegerat ut arbetsuppgifterna så som topline, inspelning och produktion hade processen 
förmodligen gått snabbare men frågan är om det hade varit inspirerande. Jag tror att det var bäst att 
låta rollerna komma naturligt. Att låtskrivarna gjorde det de kände för. Det var nödvändigt att dela 
planen för projektet och ha vissa riktlinjer, så att de involverade låtskrivarna visste vad som fanns 
att göra. Det hade blivit för påtvingat om jag bestämt att alla skulle spela in en vers, två pads och en 
gitarr var. Det hade förmodligen blivit en oskön stämning i gruppen. Istället fick inspirationen leda 
projektet framåt. Jag tror att kreativiteten mår bra inom vissa ramar men den behöver möjlighet för 
spontanitet och improvisation. Jag ser hellre att gruppen inspirerar varandra så pass att de själva vet 
vad de ska göra och om ingen gör någonting kanske låten inte är bra nog. 

Hur skapar jag de bästa förutsättningarna för en bra online co-write? 
Detta är ett arbetssätt jag skulle kunna tänka mig att fortsätta arbeta på. I kommande sessioner 
skulle jag behålla det inledande videosamtalet och diskutera tankar kring låten. Jag skulle dock låta 
projektet pågå över en längre tid. Kanske att starta med en intensiv period som i detta arbete för att 
se vart låten leder och därefter arbete vidare utifrån det. Jag upplevde att en realistisk tidspress var 
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gynnande för kreativiteten. Att sätta tidspress kan uppfattas som stressigt men om målet är 
realistiskt och projektet har en tydlig plan tror jag det är en tillgång för kreativiteten. Jag upplever 
tidspress och stress som två olika fenomen. Tidspress är informationen att åtagandet behöver vara 
klart inom en tidsram och stress är känslan utav att inte hinna göra det man måste inom tidsramen. 

Jag skulle även bjuda in fler låtskrivare under sessionens gång, beroende på var vi är i processen. 
Om vi till exempel skulle uppleva att vi sitter fast i textskrivandet skulle jag bjuda in någon jag vet 
är bra på text och om vi skulle känna att vi vill ha ett instrument vi inte behärskar bjuda in en 
musiker till projektet. Jag skulle bjuda in låtskrivare, producenter och musiker vi tror passar till 
låten och processen vi befinner oss i. 

Gällande kommunikation skulle jag ha fler videosamtal under processen då jag kan se att det kan 
vara gynnande för både gruppkänslan och kreativiteten. Jag skulle behålla messenger-gruppchatten. 
Den fungerade bra för informationsdelning, att skriva när nytt material fanns i projektet och för att 
ge feedback. I kommande sessioner kan det även var bra att ha befintliga referenslåtar för att styra 
gruppen i samma riktning. Eller så kanske det skulle bli någonting helt unikt, oväntat och nytt om 
alla i gruppen hade sina egna bilder utav låten. Kanske att den bristande kommunikationen, i 
jämförelse med ansikte-mot-ansikte, kan skapa missförstånd som skulle kunna leda till någonting 
oväntat och magiskt. Men med tanke på tidigare forskning (jfr Hajimichael, 2011) inom ämnet 
online co-writing finns det tydliga fördelar med tydlig kommunikation. 

När jag först läste om initial stimuli och stimuli evaluation föreställde jag mig att det skulle vara en 
lång process, men begreppet är snarare en uppackning och redogörelse av kommunikation jag 
tidigare erfarit under live låtskrivarsessioner. Så fort en idé kommer upp i en livesession ger de 
andra i gruppen en medveten eller omedveten respons. De kan uttrycka sig medvetet med ord eller 
omedvetet ickeverbalt med sitt kroppsspråk. Förhandlingen av idéer är en process som kan ta några 
sekunder, den kan även pausas och återupptas efter en lång tid. Under online co-writing skedde 
förhandlingen oftast skriftligt vilket gjorde feedbacken väldigt medveten. All omedveten 
kommunikation uteblev då. Undantaget var under videosamtal där ansiktsuttryck och röstläge 
förmedlades. 

Metod 
Min loggbok var till stor hjälp när det kom till att presentera arbetets resultat och analys. Utan 
loggboken hade resultat och analys varit väldigt begränsad och kortfattad. Jag behövde däremot 
ändra lite i min loggbok. Det blev inte att jag skrev några anekdoter på grund utav att det var 
smidigare att svara kort och koncist på processloggbokens frågor. Däremot fick jag nytta av 
anekdotisk-loggbok genom att dela upp loggboken i positiva och negativa upplevelser. När jag nu 
ser i min loggbok kan jag se att majoriteten utav anteckningarna befinner sig på den positiva sidan 
vilken kan tyda på att detta är ett arbetssätt som passar mig. 

Jag har i detta arbete haft ett kvalitativt förhållningssätt. Jag har som Alvehus (2013) skriver tolkat, 
“packat up” och djupdykt i mina upplevelser för att vinna insikter. Detta förhållningssätt har 
kombinerats med konstnärlig forskning vilket har gjort att min kreativa process och det klingande 
resultatet har varit i fokus. Min förhoppning är att detta arbeta kan bidra till ökad kunskap inom 
ämnet kreativa processer i online co-writing. 
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Framtida forskning 
Det vore intressant att fördjupa sig i den nya termen “stimulis inflation”, baserat på Bennetts (2012) 
forskning och mina egna observationer. Är detta ett återkommande fenomen eller inte? Påverkar 
detta kreativa processer, gruppdynamik och klingande verk? 

I detta arbete utgick vi från befintliga idéer (röstmemos). En framtida studie skulle kunna vara att se 
hur det den kreativa processen påverkats om vi hade börjat skapa utan någon befintlig idé. Hur hade 
kommunikationen fungerat? Hade vi hunnit längre eller kortare än i detta projekt och hur hade den 
kreativa processen påverkats? Spännande vore också att undersöka hur upplevelsen kring den 
kreativa processen hade varit om deltagaran hade bestämda roller. 

Någonting jag inte hunnit med i detta arbete, men som skulle varit intressant att fokusera på är 
upplevelserna hos de andra deltagarna i onlinesessionerna. I detta arbete har jag enbart fokuserat på 
mina upplevelser, observationer och tolkningar. Ett större och mer omfattande arbete skulle kunna 
utföras där även de andra deltagarna skriver loggbok. Genom att göra detta skulle mer data samlas 
och frågan kring online co-writing skulle kunna fördjupas ytterligare ett steg. 
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AVSLUT 
Med hjälp av tidigare forskning inom kreativitet och co-writing har jag med ett kvalitativt 
förhållningssätt utfört konstnärlig forskning. Jag har gjort en djupdykning i min kreativa process 
och klingande verk under två online co-writingsessioner. Tack vare ett dokumenterat genomförande 
har resultatet tolkats, analyserats och ställts emot den tidigare forskningen. Jag har vunnit insikter 
gällande min kreativa process och mina klingande verk. Detta kommer jag ha mycket nytta utav i 
kommande onlineprojekt.  

Att skapa musik tillsammans är en komplex process och det är härligt när den magiska känslan av 
när allt flyter på infinner sig. Exakt vart denna magi som uppstår under co-writing kommer ifrån är 
fortfarande ett mysterium. Det kan ha någonting med det Brown & Wilson (2015) skriver om. Att 
kreativa samarbeten är en nödvändighet för att finna de kreativa guldkornen. Magin kanske även 
kommer från fenomenet grupp-flow (Sawyer, 2003) när jag presterar på en nivå jag inte skulle 
klarat av själv eller kommit med idéer jag inte skulle tänkt på utan gruppen. Vad som sagts i 
tusentals år och som jag själv fått erfara är att vi är starkare tillsammans. 

Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en  
   tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt (SFB, 1998) 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Faithful 
https://tinyurl.se/1sb 

Faithful 
The waves surrounding me is more than I can take

My faith is failing but your faith in me pulled me up again

Your love inviting me to take a leap of faith
My feet won't stumble

`cause I know you are the God over it all
yes I know you are the God over it all

//:You are faithful
You are capable://

Halleluja
My God over it all

My God I will keep my eyes on you and you alone
My feet won't stumble As I know you are the God over it all

Yes I know You are the God over it all!

Even though I fail
You never let go

You hold my heart
Like diamonds and gold
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Bilaga 2: Overflowing 
https://tinyurl.se/1sc 

Overflowing 
I know I need you

can’t make it on my own
Cause when I have you
I never have to thirst

I draw my joy from 
the wells of my salvation

So I don’t ever
have to walk alone

`Cause your love is like an overflowing river
coming with you love love love

coming with your love
From above you fall you are my faithful giver 

pourin´ out you love love love
pourin´ out you love

I plant my tree by
your steam of living water

Oh how I long for
your overflowing love

  
No sin or darkness

will ever separate us
Your perfect passion

is more than I can take 

We receive 
your kingdom now

we believe
in freedom now 
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Bilaga 3: Grundidé Session 1 
https://tinyurl.se/1sp 

Bilaga 4: Ackordföljd nr1 Session 1 
https://tinyurl.se/1sq 

Bilaga 5: Ackordföljd nr 2 Session 1 
https://tinyurl.se/1sr 

Bilaga 6: Syntar Session 1 
https://tinyurl.se/1ss 

Bilaga 7: Gammal refräng Session 1 
https://tinyurl.se/1st 
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Bilaga 8: Grundidé Session 2 
https://tinyurl.se/1sv 

Bilaga 9: Synt och pianoslinga Session 2 
https://tinyurl.se/1sx 

Bilaga 10: Stråkar Session 2 
https://tinyurl.se/1sy
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