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Hanna Ågren (ka) 
En kreativ process - strategier för att stimulera skapande.  

Idén bakom mitt arbete var att undersöka om, och hur, jag kan påverka min kreativa process 

inom kontexten musikskrivande. Frågeställningen uppkom efter funderingar kring hur de 

förväntningar och praxis som finns i ett specifikt sammanhang, här i fallet som elev på mu-

sikhögskolan, påverkar mitt konstnärliga arbete. Jag ville undersöka om jag på något sätt  

själv kunde utveckla och utforska min kreativa process, oavsett vilken input jag får från 

omgivningen. Strategierna jag valde fungerade som stimuli för att få igång ett musikskri-

vande och för att ha en tydlig riktning och ett fokus, där vikten låg i första hand på process 

och i andra hand på slutprodukt. Undersökningen ledde både till färdiga låtar och till många 

skisser, och framför allt till mycket större förståelse för att och hur jag kan styra min krea-

tiva process till att bli mer stabil och mer fruktsam. 

Nyckelord: kreativ process, kreativitet, musikskrivande, förväntningar, stimulera musik-

skrivande 

A creative process - strategies to stimulate creativity 

The idea behind my project was to investigate if, and how, I can affect my creative process 

in the context of writing music. The question arose from thoughts on how expectations and 

praxis in a specific environment, in this case me as a student at the music academy, influ-

ences my artistic work. I wanted to see if I could explore and develop my creative process 

no matter what input I got from the surrounding environment. The strategies I chose 

worked as stimuli to start the composing, and they gave a clear direction and a focus, where 

the process was more important than the outcome. This research lead to as well complete 

pieces of music as to a lot of musical drafts, but above all to a greater understanding for 

how I can affect my creative process in order to become steadier and more generative. 

Key words: creative process, creativity, music writing, expectations, stimulate music wri-

ting 
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1. Inledning 

Jag har länge haft ett stort intresse för kreativitet och för kreativa processer, hur de funkar 
och hur de påverkas av olika förutsättningar och den omgivande miljön. När jag kom till 
musikhögskolan blev jag förvånad över hur spolformat och reproducerande jag upplevde att 
mycket var. Jag tyckte att det saknades någonting; ett utforskande och en undersökande ny-
fikenhet. Kanske uppmuntrar strukturen på utbildningarna, miljön och lärare till en form av 
lärande som inte bejakar utforskandet. Kanske finns det något i musik och vårt sätt att dela 
upp musik i genres som påverkar hur vi ser på möjligheterna att testa. Kanske inget av de 
två. Oavsett så har det fått mig att fundera på vad som räknas som kreativt och vad som 
räknas som reproducerande och hur de skiljer sig från varandra. Och i förlängningen vad 
av detta min utbildning främjar. 

Jag upplever att det upplägg som jag har mött i musikundervisning genom åren snarare är 
hantverks- och reproduktivt inriktat än att fokus ligger på studenternas konstnärliga utveck-
ling. Det behöver förmodligen vara en växelverkan i undervisningen, en del som kan främja 
kunskapen och hantverket, och en del där studenten får genomföra egna projekt i både stor 
och liten skala. Jag upplever dock att den kunskaps- och hantverksfrämjande delen får i 
stort sätt all plats. Det gör att jag undrar om det är ett medvetet val från institutionernas sida 
att fokusera så mycket på hantverket och rätt lite på utformandet av den konstnärliga identi-
teten.  

Jag kan inte låta bli att jämföra med de konstskolor som jag har gått och känslan av att där 
spendera dagarna på ett ställe som bubblar av undersökande, utforskande, med både fantas-
tiska och helt platta resultat, men där den gemensamma inställningen var en öppenhet och 
ett intresse för varandras jobb och idéer. Jag upplevde en större tillåtelse att testa, göra sa-
ker utan att veta att de skulle bli perfekta produkter på en gång och att elever och lärare var 
lika intresserade av processen som av slutprodukten.  
Så det jag har funderat på, och som min undersökning kommer att handla om, är om jag, 
inom den kontext jag befinner mig i (som student som skriver en kandidatuppsats på Mu-
sikhögskolan i Malmö) kan hitta förutsättningar eller strategier som främjar mitt kreativa 
arbete, som gör mig inspirerad och främjar min lust och som gör det på ett sätt där arbetet 
värderas lika högt som en eventuell produkt. 

Undersökningen har jag som sagt gjort med utgångspunkten att jag är student på folk- och 
världsmusiklinjen på Musikhögskolan i Malmö. Hade jag varit i en annan situation eller 
miljö kanske inte samma typ av frågeställning uppstått eftersom begreppet musik, vad det 
innebär och hur det bör låta är påverkat av kontexten. Egentligen kan ju musik tolkas och 
utföras på oändligt många sätt, men på en utbildning som den här finns ett relativt tydligt 
ramverk för hur man bör tolka musik. Det är i denna kontext som min frågeställning och 
mina funderingar uppkommit. 
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1.1 Bakgrund 

Min tanke från början var att undersöka kreativa processer, både individuellt och i grupp. 
Vad som främjar och vad som hindrar kreativiteten, om man kan göra något för att ändra på 
det och i så fall vad. Detta är ett enormt ämne som det finns otroligt mycket skrivet om så 
jag har fått skala ner och begränsa mig till att skriva om min kreativa process i kontexten 
musikskrivande. Jag använder här termen musikskrivande för när jag gör låtar eller stycken. 
Det har väldigt lite att göra med att sitta med notpapper utan är en i högsta grad praktisk 
process där jag använder röst eller annat instrument för att konkretisera och forma musika-
liska idéer som har uppkommit i mitt huvud. Noter och notskrift kommer för mig in i ett 
senare skede; när grundidén är klar och det är dags att börja arrangera.  

Det jag har bestämt mig för att göra i detta projekt är alltså att undersöka hur min egen kre-
ativitet (här i meningen musikskrivande) påverkas av olika faktorer och ifall det finns stra-
tegier som främjar eller eventuellt hämmar mitt skrivande. Musiken som kommer av den 
undersökande delen är i första hand tänkt att höra till just undersökandet, där processen är 
viktigare än resultatet, och i andra hand till att eventuellt bli en del av den klingande delen 
av mitt examensarbete. Jag försöker att hålla isär dessa två aspekter så att jag inte ska bli 
hämmad i skrivandet för att det måste bli bra produkter. 

Skapandet och analyserandet är två olika processer i hjärnan (Land. G, 2011) och det är 
viktigt att försöka hålla isär de två i ett första skede. För att komma fram till bra idéer och 
göra bra grejer måste vi ge oss själva tillåtelse att göra skisser och prototyper först. I skolan 
får vi lära oss att vi ska köra dessa två, motsatta, processer i hjärnan samtidigt, vi ska analy-
sera under tiden som vi gör. Effekten blir att hjärnans kapacitet istället minskas (George 
Land, 09.49). Det kanske är för att logik, kritiskt tänkande och analyserande värderas högre 
än andra egenskaper. Problemet med det är att vi går miste om fördelarna som finns när 
möjlighet till fler än ett rätt svar ges (divergent tänkande).  

George Lands forskning baseras, vad jag vet, inte på musik eller andra estetiska ämnen, 
men jag tycker att det är intressant att leka med tanken på vad hans slutsatser skulle kunna 
innebära i musikens värld. Kanske skulle problematiken kring att skapa och analysera sam-
tidigt kunna leda till att vi går miste om fler sätt att vara musiker på; ställen och scener i 
samhället där musiken skulle kunna göra gott för andra människor, samarbeten och möjlig-
heter till samarbete mellan konstformer, och förstås också eventuella möjligheter inom den 
faktiska klingande musiken. Jag upplever att jag på Musikhögskolan matas med budskapet 
att det finns ett sätt att vara musiker på, trots att jag är säker på att det egentligen finns ota-
liga möjligheter. 
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2. Källor 

”But the idea emerged that we still don’t know what creativity comes from, is it that some 
people are born with it and others are not? Or is it learned? Does it come from our experi-

ence in life?…”  
George Land  

(Land. G, 2011)   

Forskaren George Land gjorde på 60-talet en undersökning beställd av NASA. NASA ville 
att Land skulle utforma ett kreativitetstest som skulle kunna visa på den kreativa förmågan 
hos de personer som jobbade för, och/eller sökte anställning hos, NASA. Land utformade 
ett test som han skickade till NASA och bestämde sig samtidigt att för forskningens skull 
göra testet även på barn och ungdomar. Det blev till en långtidsstudie där han lät 1600 barn 
utföra samma test vid 5 års, 10 års, 15 års och vuxen ålder. Utvecklingen han såg var slåen-
de, ju äldre barnen blev, desto sämre blev deras förmåga att tänka divergent. Vid 5 års ålder 
fick 98 % av barnen ett resultat som Land kallar högkreativa eller kreativa genier. Vid 10 
års ålder hade den siffran sjunkit till 30 %, vid 15 års ålder till 12 % och bara 2 % av de 
över en miljon vuxna som har gjort testet fick resultatet högkreativ/kreativt geni (06.29). 
Den slutsats som forskarteamet drog av detta var bland annat att skolan av-lär barn att vara 
kreativa. Alla föds med förmågan men när barn slussas in i ett skolsystem som bygger på 
konvergent tänkande och där logik och analys värderas blir konsekvensen att det kreativa 
tänkandet hämmas. Vi kritiserar alltså våra idéer innan vi har gett dem en chans. Det är ett 
mycket effektivt sätt att strypa en skapandeprocess på. 

George Land och hans forskningsteam bevisar något som jag finner väldigt intressant; att vi 
alla naturligt har förmåga att vara kreativa och tänka divergent. Det är en del av hur en 
människas hjärna är konstruerad - med förmåga att skapa, analysera, göra om och göra bätt-
re, skapa, analysera, göra om osv. Tänk om lärare och konstnärer och forskare och snickare 
och politiker alla hade stor förmåga till divergent tänkande och därmed, i kombination med 
sin erfarenhet och sin faktakunskap, hade större chans till fruktsam och kreativ problemlös-
ning.  

Vygotskij (1995) menar dessutom att vuxna har bättre fantasi än vad barn eftersom vuxna 
har mycket mer erfarenhet och kunskap än barn. Detta gör så att vuxna faktiskt kan före-
ställa sig fler saker, platser, skeenden, människor, miljöer än vad barn kan. Förmågan att 
föreställa sig och därmed vidareutveckla, kräver alltså ett visst mått av kunskap och erfa-
renhet. Med detta resonemang i ryggen tänker jag återigen på musik och en musikalisk kon-
text där vi till exempel undervisas i musikteori. Inom ämnet musikteori finns många ganska 
tydliga rätt och fel, alltså vad som skulle gå i kategorin konvergent tänkande, och så finns 
det lika mycket som är upp till en själv men som ofta bygger på någon slags praxis. För att 
kunna vara fri i sitt skapande behöver vi förmodligen ett viss mått kunskap, och egentligen 
ju mer desto bättre förutsatt att vi inte blir låsta av det vi vet. Alltså, att den kunskap vi har 
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om hur vi bör använda kunskapen låser oss till att inte våga använda kunskapen utifrån vår 
egen skaparlust utan utifrån vad vi har lärt oss är rätt/fel/praxis, vad man nu vill kalla det. 
Det kan också finnas mycket som vi tycker att vi borde kunna men som vi kanske inte rik-
tigt behärskar, och bara den vetskapen kan få oss att känna oss dåliga, otillräckliga eller 
uppgivna och det i sin tur kan hämmar det kreativa flödet. 

Folkestad (2017) skriver i Handbook of musical identities att komponerande har två faser, 
en första subjektiv intuitiv fas, och en andra, utvärderande av det material som uppkom i 
fas ett. Utvärderingen baseras på kunskap, tidigare erfarenhet och på vilken kontext kompo-
sitionen befinner sig i. Detta finner jag högst relevant eftersom det stärker den slutsats som 
Land också kom fram till; att skapande och analyserande är två olika faser. Folkestads 
forskning är gjord i en konstnärlig kontext och Lands forskning är, vad jag vet, inte det, 
men ändå nås samma slutsats. Det är intressant och viktigt med tanke på att vi för att kunna 
utforma bra utbildningar eller öka vår kreativitet på egen hand behöver ha ett hum om hur 
kreativa processer fungerar.  
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3. Metoder 

För att genomföra denna undersökning behövde jag har tydliga ramar för hur undersökan-
det skulle gå till. Jag bestämde mig för att använda ett par olika strategier kopplade till 
komponerande. Jag bestämde inte hur många strategier jag skulle prova eller under hur lång 
tid jag skulle prova dem, bara att jag skulle börja med en strategi i taget och undersöka vad 
som hände när jag jobbade med den. Därefter gick jag vidare till nästa strategi. Jag ville 
göra så eftersom målet med undersökningen inte var att komma fram till en musikalisk pro-
dukt, utan målet var att utforska hur jag kunde påverka min kreativa process och se vad 
som var gynnsamt/mindre gynnsamt. Jag valde att jobba med strategier så som jag gjorde 
eftersom det gav ett konkret och tydligt resultat i ifall jag skrev musik eller inte.  

Det finns förmodligen andra metoder jag hade kunnat arbeta med för att undersöka min 
kreativa process, t. ex. att filma eller på annat sätt dokumentera varje gång jag fick lust att 
skriva musik och därefter se om det fanns faktorer runt omkring som var liknande varje 
gång jag fick lust att skriva. Det skulle vara intressant att se vad som triggade min lust att 
skriva musik i mina ”naturliga omständigheter” men jag valde bort den metoden för att det 
förmodligen skulle vara för tidskrävande. Jag skulle också ha kunnat använda mig av stra-
tegin att skriva musik för ett specifikt rum eller situation, typ ”musik som ska spelas i ett 
gammalt vattentorn”, ”musik som ska spelas i en liten träkyrka” eller ”musik för barnföre-
ställning”, ”musik för människor över 95 år”. Jag hann i denna undersökning inte med att 
testa denna strategi. 

De strategier jag på förhand bestämde mig för att prova var: 

1. Inspireras av/parafrasera andra musikstycken  
2. Skriva på melodiutkast och liknande som jag redan har  
3. Sätta en timer  
4. Kombination av strategier 

1. Den första strategin; att inspireras genom att lyssna på andra bestämde jag mig för efter 
att ha läst artikeln Musical creativity and the embodied mind (van der Schyff, Schiavio, 
Walton, Velardo & Chemero, 2018). I artikeln skriver författarna om att kreativ aktivitet 
ofta innehåller (minst) dessa fyra följande karaktäristika: aktiviteten har ett oförutsägbart 
resultat, där finns ovisshet som ändras från stund till stund (varje persons agerande är 
beroende av vad personen innan gjorde), varje aktivitets effekt kan ändras av efterföljan-
de handling, processen är ett samarbete. Detta tycker jag var intressant eftersom min un-
dersökning går ut på att undersöka en kreativ process som är ”isolerad” till en fysisk per-
son, nämligen mig själv, medan författarna till artikeln här skriver om aspekter där de 
flesta väntas innebära flera personer. Så jag tänkte helt enkelt att om man vill återskapa 
det på egen hand måste det enklaste sättet att få initial input från andra musiker vara att 
lyssna på låtar och inspireras av det. Det är inte alls samma sak som att vara i ett rum 
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med andra musiker och få kontinuerlig input/impuls från varandra men i min undersök-
ning fick det bli en av strategierna. I denna strategin finns två olika aspekter - dels det 
uppstyrda parafraserandet dvs. lyssna på en låt med utgångspunkt att jag ska skriva något 
utifrån den och sen skriva en låt. Dels det ostyrda parafraserandet, t. ex. att vara på en 
konsert och sedan gå hem och ur inspirationen från konserten skriva, mer på känsla och 
inspiration än på en uttänkt uppgift. Att parafrasera är också en vanlig utgångspunkt 
inom bildkonst där jag upplever att det har fungerat bra för mig och där jag har blivit in-
spirerad och tyckt att det har varit roligt. Den musiken jag valde valde jag inte av någon 
annan anledning än att jag tyckte att den var bra. Jag parafraserade bland annat engelsk 
nyskriven folkmusik (Katie in the Kettle), en colombiansk cumbia som jag inte vet nam-
net på och norsk jazz (Hanna Paulsberg). 

2. Skriva på sådant jag redan har - vilket oftast innebär att gå igenom röstmemos och an-
vända mig av små snuttar, ackordsgångar, lösa a- och b-delar som jag spelat in nu och då 
under åren och skriva vidare på dessa. ’Skriva’ har i det här sammanhanget egentligen väl-
digt lite med faktiskt skrivande att göra, utan innebär snarare att jag fortsätter spela eller 
sjunga på de fragment jag redan har. Först när jag ska arrangera någonting använder jag 
notskrift. Det händer väldigt sällan att jag noterar en spontan idé för att komma ihåg den, 
det är nästan alltid inspelning som är mitt verktyg.  

3. Sätta en timer och skriva en låt på en bestämd tid, t. ex. 15 min. Låten ska bli klar, dvs ha 
en början och ett slut men jag måste inte tycka att den är bra.  

4. En kombination av 2 och 1, eller 2 och 3. Alltså att ta gamla idéer och färdigställa genom 
att använda sig av någon av de andra strategierna. 

De strategier jag har valt är alltså tänkta som hjälpmedel för att komma förbi en del av de 
regler som finns och därmed frigöra lite utrymme att faktiskt skapa något - oavsett resultat. 
Jag har skapat regler för att komma förbi andra regler som kan påverka mig på ett oönskat 
sätt. I strategin att sätta en timer blir det väldigt tydligt; om jag har en begränsad tid på mig 
behöver jag ta idéer utan så mycket tid att analysera. Där finns alltså inte möjlighet för mig 
att börja fundera på om det jag gör håller sig inom praxis och rätt-och-fel. Med det menar 
jag inte att det självklart blir bättre skapelser om man inte analyserar. Analys är ett viktigt 
och konstruktivt verktyg, om det används vid rätt tidpunkt (Land. G, 2011), men genom att 
lura hjärnan bort från kunskapen om hur vi bör använda kunskapen kan vi kanske i ett förs-
ta skede komma lite närmare impuls och skaparlust. Det är förmodligen mest användbart 
för personer som känner sig blockerade eller har svårt att veta hur man ska börja skriva mu-
sik. 

När jag har skrivit denna uppsats har jag, efter att ha läst Music Autoethnographies... 
(2009), utgått från ett autoetnografiskt sätt att skriva. Eftersom undersökningen måste röra 
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mig och mitt förhållande till musik kändes det logiskt att inspireras av detta skrivsätt som är 
så relaterat till personen som utför undersökningen, mig. 
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4. Genomförande och resultat 

Strategi 1.  
Jag valde helt enkelt att börja med en strategi och det råkade bli den strategi som jag kallar 
för inspireras/parafraserande. Här märkte jag snabbt skillnad på hur nära inpå jag satte mig 
för att skriva från att jag hade lyssnat på inspirationslåten/skivan. Om jag satte mig för att 
skriva direkt efter, utan en paus emellan blev det snarare en kopia av inspirationslåten än en 
egen tolkning, det kändes inte kul. Hjärnan behövde få smälta intrycken och tänka på något 
annat för att det skulle kunna komma ut något eget efter. Jag valde låtar bara utifrån vad jag 
hade lust med, det jag lyssnade på den dagen, jag skrev bland annat efter att ha lyssnat på 
cumbia, solosaximprovisationer och brittisk folkpop. Allt funkade lika bra som inspiration, 
förutsättningen var att jag skulle tycka att det var bra musik och så den lilla pausen mellan 
lyssnande och skrivande. Jag skrev också efter att ha lyssnat på en radiodokumentär om 
konflikten på Nordirland, ett ostyrt parafraserande, men uppenbarligen kan strategin att in-
spireras appliceras även på andra media än musik med ett konstruktivt resultat.  

Strategi 2 
Nästa strategi jag provade var att skriva på gamla idéer, alltså leta igenom röstmemos och 
ta de idéer som jag tycker hade något intressant i sig och fortsätta skriva på dem. Jag valde 
ut vilka röstmemos enbart genom att ta de jag tyckte var bra eller som hade något intres-
sant. Jag hade kunnat bestämma mig för att arbeta mig igenom alla röstmemos systema-
tiskt, men jag ville att det skulle kännas enkelt att börja skriva. Efter att ha valt ut ett spår 
förverkligade jag den genom att spela eller sjunga den och fortsatte sen därifrån som jag 
brukar.  

Strategi 3 
Strategi nummer tre var att ställa en timer på en bestämd tid och på den tiden skriva något. 
Jag använde mig dels av 15 min för att skriva en låt, och dels av 5 min för att göra en fras. 
På 15-minuters-låten var målet att göra klart en låt. Ibland blev det bara en A-del, ibland 
blev det ingenting och ibland blev det en färdig låt. Det sköna med att jobba mot klockan på 
detta sättet var att tiden att kritisera blev väldigt liten. Jag behövde gå på de första idéerna 
för att hinna klart, med visst utrymme för att testa ett par olika idéer. På 5-minuters-frasen 
var målet att frasen skulle ha en början och ett slut. Här var tiden så knapp så att jag i stort 
sett behövde gå på den första eller andra idén som över huvud taget kom upp för att hinna 
göra ett avslut på den inom 5 minuter. Det blev många små fraser, alla blev verkligen inte 
bra men vissa har något som jag kan bygga vidare på. 

!10



5. Diskussion 

Jag provade inte så många olika strategier som jag trodde att jag skulle göra. Det kan bero 
på olika saker, kanske delvis för att jag först körde fast med strategi nr 1 (parafrasera) och 
lät det gå lite för lång tid innan jag släppte taget om den. (För att alla säger att man inte ska 
ge upp). Det gjorde att jag kände mig oinspirerad och osugen på att fortsätta. Efter lite om 
och men bestämde jag mig för att gå vidare till nästa strategi; att skriva på sådant jag redan 
har.  

Den strategi som funkade bäst av de jag provade var att ta upp gamla idéer jag redan hade 
och spinna vidare på dem. Inspireras funkade också bra ifall jag inte lyssnade på inspira-
tionsmusiken för nära inpå att jag skrev. Om jag gjorde det blev det oftare väldigt likt det 
som jag inspirerats av. Om jag lät det gå mer tid emellan att jag lyssnade på musiken och att 
jag själv satte mig och skrev hann min hjärna processa och omarbeta intrycken så att det 
som kom ut var mera mitt, min tolkning. Ofta trodde jag att min tolkning var väldigt lik 
originalet tills jag lyssnade på ”originalet” och då insåg att tid och mitt processande hade 
tagit låten längre ifrån utgångslåten än vad jag trodde, vilket var kul. Det förstärkte känslan 
av ett personligt uttryck som lyser igenom trots att jag tagit tydlig inspiration från någon 
annan. Det behövde däremot inte röra sig om så lång tid, det kunde räcka med med tiden 
från att jag klev av cykeln, tog av mig hörlurarna och gick in eller att jag diskade eller gjor-
de något som fick mig att tänka på något annat i ett par minuter. Jag tror att det viktiga var 
att min hjärna fick ta in intryck och smälta det ett par minuter (eller några dagar) för att sen 
göra något av de intrycken. 

Sedan tidigare har jag låtar som jag skrivit efter inspiration från andra, men där jag inte haft 
som avsikt att inspireras, dvs. ostyrt parafraserande. Det har ofta blivit bra och känts väldigt 
naturligt.  
 
Jag har funderat på varför jag tycker att det har gått bäst för mig att använda mig av strate-
gin att skriva på sådant jag redan har. Kanske är det så att det i de små melodier, ackords-
följder och bitar som jag har i röstmemos finns en direkthet och impulsivitet som är viktig 
för mig. De är ofta obearbetade och jag undrar om det är just det som tilltalar mig, till skill-
nad från om jag skulle sätta mig i Sibelius och grafiskt rita ut en melodi utan hänsyn till hur 
det klingar, och sen försöka göra något med det. En stor del av detta tror jag hänger ihop 
med vana, mina småbitar på röstmemos är impulsiva från mig och talar således redan "mitt” 
språk. Det är kanske därför jag har tyckt att det var lättast att fortsätta skriva på det, då det 
redan finns en riktning, en idé, en känsla för hur jag vill att det ska fortsätta. Jag förstår det, 
jag förstår var melodin vill vidare. Den bär på mer information för mig än vad den förmod-
ligen hade gjort för någon annan. Just därför vore det kanske intressant för mig att göra just 
en notbild i Sibelius helt utan hänsyn till hur det klingar och därefter försöka tyda vad en 
sån melodi skulle kunna betyda eller vilja för mig. Om jag gjorde det tillräckligt mycket 
skulle jag kanske med tiden höra nya saker som också kändes ”hemma”. Jag har på ett sätt 
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redan undersökt detta (dock inte som en del av denna undersökning) genom att bestämma 
mig för att börja en låt med t. ex. ett visst ackord eller en viss rytm. Det har gjort så att jag 
kommit förbi hur jag brukar höra en början på en låt. Jag gissar att det är så för många, att 
om man bara använder sig av det som redan finns i det egna huvudet är det svårare att 
komma till något nytt. Att använda ett instrument som ett verktyg kan hjälpa en dit. Därmed 
inte sagt att det ena är bättre än det andra, men det kan kanske vara bra med en medveten-
het om sina egna mönster för att inte tröttna på sig själv i förlängningen. 

En sak jag tyckte var intressant var att upptäcka att det funkade väldigt bra att skriva musik 
efter att jag hade lyssnat på en radiodokumentär, och det fick mig att fundera på vad  i den 
dokumentären som fick mig att inspireras till just musikskrivande. Jag brukar bli inspirerad 
av att lyssna på denna typen av program, men snarare så till vida att jag blir engagerad i 
frågorna, inte så att jag vill skriva musik av det. Kanske var det blandningen av ett väldigt 
målande porträtt av Belfast och dess omgivningar tillsammans med den djupa och känslo-
mässiga konflikt som beskrevs. Någonting i det väldigt grafiska tilltalade mig eftersom jag 
ofta ser musik i bilder. Det kanske helt enkelt är det som inspirerar mig, bilder och stäm-
ningar, för även när jag parafraserade andra låtar fick jag bilder i huvudet. Utifrån bilderna 
skrev jag sedan egen musik. Jag skulle kanske kunna använda samma parafraseringsstrategi 
men med bildkonst, fotografier eller landskap som förebild. 

Att använda mig av strategi nr 3, dvs. att ställa en timer, har jag gjort förut och jag tycker 
att det är ett roligt sätt att arbeta på. Det blir kravlöst och bejakande att jobba på detta sättet. 
En nackdel skulle dock kunna vara att hjärnan tar det som ligger längst fram och närmast 
till hands för att hinna klart innan tiden har gått ut. För mig innebar det att alla melodier 
höll sig inom det område som för mig klingar ”hemma”, alltså diatoniskt och väldigt sång-
vänligt (som jag skrev om lite längre upp). För att komma ut ur det jag brukar göra skulle 
jag nog behöva en strategi som tvingar mig mot ett annat tonspråk. Jag skulle kanske t ex 
kunna använda mig av en 5-minuters fras och sen ta 5 minuter till, till att modifiera in kro-
matik eller något annat som jag inte automatiskt brukar ha. Eller bestämma mig för en 
slumpmässig ackordsgång och skriva någonting utifrån den på 5 minuter. Oavsett så ser jag 
detta som en bra strategi för att komma igång med arbete och för få klart saker, en hjälp att 
båda börja och att avsluta. Det kan lika gärna innebära att ta en gammal låt som aldrig har 
blivit riktigt klar och ge den ett avslut, som att skriva en helt ny låt, eller början på en ny 
låt.  
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6. Slutsatser 

Det har varit intressant att börja kartlägga delar av min kreativa process, vad som hämmar 
och vad som främjar den. Det jag har kommit fram till inom ramen för just denna under-
sökning är att det finns mycket jag kan göra för att stimulera mig själv till musikskrivande, 
och att vissa sätt funkar bättre än andra. I inledningen skriver jag att jag vill hitta strategier 
som ”främjar min lust och som gör det på ett sätt där arbetet värderas lika högt som en 
eventuell produkt”. Såhär i slutet av projektet skulle jag vilja revidera det. För det första; 
måste arbete och produkt värderas lika högt? Allt arbete kanske inte har samma värde men 
det är svårt att veta vilket av allt arbete det skulle vara, och därmed kanske allt arbete be-
hövs initialt. Efter hand kanske man kan börja förstå vilket av allt ens arbete som skulle 
kunna bli fruktsamt och vilket arbete som bara för en runt i cirklar. För det andra, det jag 
söker är kanske inte lust, utan ro. Ro betyder inte att det inte kan finnas krav eller förvänt-
ningar utan bara att jag inte känner att jag måste skriva den bästa musiken jag någonsin har 
skrivit. Jag tror att tillståndet ro är relativt motståndskraftigt för mig, det kan nog rymmas 
ganska mycket både förväntningar och krav och ändå kan jag hitta ro, bara jag får skriva 
musiken utifrån mig själv, vilket ju egentligen är själva premissen för denna typ av skapan-
de; att konstnären kreerar utifrån sig själv, även om man gör ett verk på uppdrag av någon 
annan.  

En aspekt som jag medvetet inte har jobbat med i denna undersökning är vad som händer 
med min lust att skriva efter några dagar i naturen (det skulle vara för svårt att realisera den 
strategin i detta begränsade format). Då brukar nämligen de flesta låtar spontant komma 
och musikskrivande kännas enkelt. När huvudet får paus från det ständiga bruset i vardagen 
finns det efter ett par dagar massa utrymme som helt plötsligt kan fyllas med musik och 
andra konstnärliga projekt. Där kommer alltså inspiration snarare i brist på input - till skill-
nad från utgångspunkten i denna undersökning, som har varit att se om det går att stimulera 
fram musikskrivande. Om jag gjorde en fortsättning på undersökningen skulle det vara in-
tressant att se hur de strategier som jag använt mig av här i min vardagskontext skulle ta sig 
i uttryck i ett sådant lugnare sammanhang. 

Folkestad skriver i Handbook of musical identities (2017) ”In the process of musical crea-
tivity, the composer establishes a constant intertextual dialogue with his/her PIML (Perso-
nal Inner Music Library), that is, as described above, with all previous musical experiences 
of that individual, all the music ever heard, collected, and stored in the mind and body of 
that person” (s.10). Det stämmer överens med den slutsats jag dragit om att jag, när jag an-
vände mig av strategierna 2 (använda mig av musikaliska fragment jag redan har) och 3 
(timer), hamnar i ett musikaliskt språk som redan är ”mitt”. Både genom intellektet och 
känslorna, men också genom den fysiska kroppen. Genom att bara gå på känsla och impuls 
när jag spelar saxofon till exempel, kommer fingrarna förmodligen röra sig i mönster de 
redan är vana vid.  Som jag skrev om i diskussionen så finns det då en riktning och en idé, 
en (mer eller mindre) utstakad linje att följa, som bygger på både mitt PIML och på musk-
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lernas vanemässiga mönster på mitt specifika instrument. Hur hade det blivit om jag som en 
strategi valt att skriva musik på ett annat instrument än mitt huvudinstrument saxofon? Då 
hade jag fortfarande haft mitt mentala och känslomässiga musikaliska inre bibliotek, men 
jag hade inte haft samma vanemönster i musklerna. Det skulle kunna vara både förlösande 
och begränsade, eller inget av det. Skillnaden mellan strategierna 2 och 3, och strategi 1 
blir, i denna kontext, att komponerade som utgår från 2 och 3 blir en summa av allt jag tidi-
gare hört (Folkestad, 1996 i 2017) och komponerandet som utgår från strategi 1 blir sum-
man av något mycket mer specifikt (parafraserandet).  

I lusten efter utveckling och utmaning i mitt musikskrivande kan jag alltså se att jag genom 
att använda mig av strategier och metoder kan stimulera olika sätt att skriva, vilket ger olika 
musikaliska resultat. Det kan bli både testlåtar och skisser och det kan bli färdiga stycken 
av musik. Genom att variera vilken input jag ger mig själv kan jag (i någon mån) styra hur 
musiken klingar. 

Det funkar uppenbarligen bra för mig att ha någorlunda fasta utgångspunkter att skriva mu-
sik utifrån. Om jag har en strategi, eller kanske ännu hellre ett större koncept, blir det lättare 
att hitta en riktning i skrivandet. En strategi som jag inte hann testa men som jag är sugen 
på att använda mig av är den att skriva för ett specifikt rum. Till exempel att skriva musik 
för människor över 95 år. Det är ett tydligt koncept som ger en riktning att ta avstamp ifrån. 
Ett annat skulle vara att skriva för en förutbestämd sättning. Det är något som jag tidigare 
har gjort och som jag upplever som stimulerande och konkret, då kommer även de tilltänkta 
instrumentens klang och tekniska möjligheter in som aspekter i det färdiga klingande ver-
ket. 

Genom att jobba med dessa strategier har jag på ett sätt kunnat efterlikna den miljö jag sak-
nar från konstskolor. Att ha ett tydligt fokus och lösa en uppgift som inte nödvändigtvis 
måste leda till en klar slutprodukt. Genom att använda strategier kom jag också runt mycket 
av den praxis som finns inom musiken och som inte finns i konsten på samma sätt. Det gav 
ett friare förhållningssätt till arbetet. Med hjälp av verktyg som detta kan jag ändra mitt eget 
förhållande till mitt arbete, och min egen mentala inställning.  
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