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Abstract 
Denna undersöknings syfte var att undersöka användning av strukturer och strategiers 

påverkan på en musikproducents kreativa arbetsprocess. Subjektet för undersökningen 

var i detta fall uppsatsförfattaren själv och forskningsfrågorna löd: På vilka sätt 

påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att arbeta enligt en 

förbestämd struktur? Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt 

för att ta sig ur och undvika skrivkramp? På vilka sätt påverkas jag av att försöka 

framhäva tillståndet flow? Dessa besvarades genom forskningsmetoden forskning 

genom design som gick ut på att producera låtar för att nå uppställda produktmål och 

effektmål. Datan bestod av skriftlig loggbok som redogjorde för upplevelser, tankar och 

känslor. För att analysera den användes i huvudsak Csíkszentmihályi Mihálys teori om 

flow – den optimala upplevelsen. Detta knöts till huruvida strategierna som användes 

kunde generera flow och produktiva resultat.  

 

Resultatet visade att flertalet positiva effekter kunde upplevas och att det för 

producenten upplevdes ge produktiva resultat. Det visade även på nackdelar med olika 

strategier och att de passade bättre i vissa fall än andra men att medvetenheten om dem 

och konceptet flow upplevdes som positivt. Studiens utformning ger upphov till olika 

svagheter såsom att undersöka både den psykologiska aspekten tillsammans med 

praktiska strategier kunde fokuserats mot en av dem. Samt att uppsatsförfattaren och 

undersökningssubjektet är densamma. Styrkor finns i att förstahandsinformation är det 

som presenteras och att det gick att knyta samband mellan aktiviteter och deras förmåga 

att generera flow. Förslag för kommande forskning är att undersöka påverkan på 

flertalet andra musikproducenter på olika nivåer. 
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Inledning 

Skrivkramp är för mig ett intressant ord, det finns den som upplevdes i grundskolan 

när en uppsats som tog 2-3 timmar skulle skrivas för hand och den fysiska smärtan 

som följde med den uppgiften. Men mer intressant för mig är den psykologiska 

eftersom jag som hobbypraktiserande producent stött på fenomenet otaliga gånger. 

Efter att en initial fantastisk euforikänsla upplevts när en ”bra” idé infunnit sig och 

börjat ta form så tar det tvärstopp. Efter att tiden och produktionen flödat fram snabbt 

och med stor glädje så känns varje påbyggande idé jättedålig. Eller så blir det 

avsaknaden av idéer som påverkar ens humör och drar en mer mot misstro och 

förtvivlan.  

 

Musik har alltid varit en viktig del av det som ger mitt liv glädje och riktning men jag 

sätter också väldigt stor press på mig själv och det finns alltid en förhoppning om att 

någon gång lyckas göra något som är riktigt bra. Och om det inte blir bra så når låten 

sällan någon annans öron. Då bedömningen av vad som är bra sker i samma stund 

som produktionen och omvärderas om och om igen av mig själv så blir min 

subjektiva åsikt den allra viktigaste. Medan andras åsikter ibland kan tippa över mig 

till motsatt ställningstagande för en stund så är det sällan det har fullständig påverkan 

på min egen uppfattning, varken positivt eller negativt. Problemet kvarstår, jag har 

svårt att skriva färdigt mina egna låtar, och lyckas jag skriva klart så är jag ändå inte 

nöjd.  

 

Det är utifrån det här som jag länge undrat vad en producent kan göra för att öka sina 

möjligheter för en bra arbetsprocess. Hur kan de fallgropar som finns undvikas för att 

nå ett mer effektivt och produktivt arbetsflöde? Kan ett system skapas för att hålla sig 

kvar i känslan av att allt bara funkar och att produktionen går framåt? Jag ville veta 

mer om vad som kunde göras och hur jag skulle kunna utvecklas. Studien inleddes 

med en förhoppning att resultaten skulle kunna bidra med verktyg och bättre 

förståelse även för andra musikproducenter som också vill utveckla, förstå och vid 

behov förändra sin egen kreativa process till det bättre. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka olika arbetssätt i samband med låtskrivande inom 

genren elektronisk musik. Detta för att synliggöra övergripande strategiers påverkan 

på den musikaliska skapandeprocessen. Förhoppningen är att kunna bidra med 

förståelse för hur en producent kan utforma ett arbetssätt och strategier som bidrar till 

ökad produktivitet och kreativitet. För att undersöka detta har tre forskningsfrågor 

formulerats: 

 

I. På vilka sätt påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att 

arbeta enligt en förbestämd struktur? 

II. Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt för att ta mig 

ur och undvika skrivkramp?  

III. På vilka sätt påverkas jag av att försöka framhäva tillståndet flow? 

Begrepp  

Producent 

Används som förkortning för musikproducent med den breda definitionen som 

skapare, mycket likt kompositör men passar desto bättre vid andra aktiviteter som 

beskrivs. Exempel på sådana skulle kunna vara inspelning, ljud-design, mixning och 

mastering.  

 

Kreativ Process - KP 

Syftar till alla stadier som sker under skapandet av ett musikaliskt verk fram tills ton 

och rytmikinnehåll förblir intakt. Förkortningen KP i texten används i ett försök att 

underlätta läsningen av detta frekvent återkommande ord. De två ordens olika 

kombinationer av böjningar kan därmed skifta beroende på kontext, mest vanligast är 

den kreativa processen.   

 

Elektronisk Musik 

Definieras i denna uppsats som musik skapad i en huvudsakligen digital miljö i en 

DAW med synthar, samplingar och virtuella instrument och kan därför innefatta en 

mängd olika sub-genrer.  
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Flow 

Beskrivet av Csíkszentmihályi, Mihály i sin bok Flow: Den optimala upplevelsens 

psykologi (1996) som ett tillstånd en person kan befinna sig i när en ägnar sig åt olika 

aktiviteter. Aktiviteten upplevs som kravlös, engagerande och upptar ens fulla fokus 

så att t.ex. tidsuppfattningen kan förändras. Mer om flow senare i nästa segment. 

Teori och tidigare forskning  

Undersökningen av den kreativa processen är ett tvärvetenskapligt område och 

riskerar därför att bli svårt att beskriva. Detta eftersom det upplevts att endast 

redogöra för aktuell forskning riskerar att inte bli tillräckligt välförankrat och att 

försöka täcka hela området skulle bli för stort. Avsnittet teori och tidigare forskning 

kommer därför utgöras av ett urval som inleder med ett bredare perspektiv för att 

sedan succesivt smalna av. Uppsatsförfattaren vill också med denna progression ge 

insyn i hur förstudien fortlöpt.  

Den kreativa processen 

Medan en andel musikvetare valt att undersöka skisser och ofärdiga verk för att 

exemplifiera den KP hos hyllade kompositörer (Collins, 2012, Sloboda 1985) så har 

även en del studier genomförts med hjälp av observationer av kompositörer i samma 

stund som processen sker. Detta hävdade Sloboda (1995) vara det bäst lämpade sättet 

att undersöka processen. Eftersom den här undersökningen ämnar undersöka den 

kreativa processen i realtid har forskning med liknande fokus valts ut (se: Collins, 

2005, 2007 för bredare sammanfattning).  

 

När det gäller att observera processer som sker i en persons tankevärld kan det 

upplevas som en svår uppgift och därför utgick studier först endast från processer som 

gick att observera eller återges (Webster, 1992). Den enklaste formen var då genom 

att kompositören fick verbalt uttrycka tankar kring vad man gjorde samt varför och att 

det också spelades in likt hur Sloboda föreslagit och genomfört (1995). Andra 
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datainsamlingsmetoder har också prövats som t.ex. Folkestads (1996) undersökning 

av tonåringar med olika musikbakgrund och deras interaktion när de fick rollen som 

kompositörer och en dator som verktyg. I resultatet definierades två kategorier av 

skapande, horisontellt och vertikalt musikskapande. Horisontellt musikskapande 

syftar till förändringar i kompositionen över verkets totala längd medan vertikalt 

innebär att fokus läggs på en sektion av verket i taget (Roels, 2016, Collins, 2005, 

Folkestad, 1996).  För att samla in data använde sig Folkestad av midi-filer som 

sparades efterhand som de utvecklades för att sedan kunna analyseras.  

 

På senare år har Folkestads metod kombinerats ihop med inspelningar av verbalt 

uttryckta tankar. Exempel på detta har valts ut ur två studier av Collins (2005, 2007) 

som i den första av dem studerade en professionell kompositör i tre år. Det verbala 

protokollet1 sammankopplades med den sparade midi-datan via tidsstämplar vilket 

gjorde att processen gick att kronologiskt följa i analysen av de båda typerna av data. 

Vid denna studie så jobbade kompositören på det sätt och på den plats som föredrogs. 

Collins har nämligen riktat kritik mot att tidigare studier inte skett i en naturlig miljö 

och försökte således i sina studier minimera datainsamlingens påverkan på processen 

(ibid). En tredje form av datainsamling skedde också via semi-struktruerade intervjuer 

för att undvika missförstånd och att midi-data samt skärm-avbilder tagna under 

arbetet också kunde kommenteras ytterligare.  Hans resultat visade att den undersökta 

kompositören visade upp en ovilja att förändra eller förkasta huvudteman som 

skapats. Istället så kantades processen av problemformuleringar och olika typer av 

lösningar på sagda problem genom omstrukturering och att teman fick anpassas efter 

varandra. Detta för att uppnå olika delmål som kompositören uttryckte där ett 

återkommande var att övergångar mellan teman skulle jämnas ut. Dessa delmål var då 

relaterade till mer övergripande mål som kunde vara en känsla eller vad det var för 

typ av tema eller verk. Collins anknöt det här till olika teorier som t.ex. hur den 

mentala bilden av vad ett verk är eller ska bli fungerar som en restriktion med 

riktlinjer som kompositören medvetet och omedvetet följer (Langer, 1967: 122).   

 

                                                

1 Inspelade verbalt uttryckta beskrivelser under den kreativa processen. 
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I den andra studien (Collins, 2007) undersöktes en annan kompositör, nu istället under 

tio månader, men likt samma metod som den tidigare. I denna redovisas resultatet i 

form av processer och strategier på mikro- och makronivå. Studien visade att stor tid 

gick åt till att på mikronivå göra små tillägg och småskalig påbyggnad och även det 

motsatta, borttagning och avskalning. Detta skedde om och om igen i små 

förändringar och dessutom så lades tid på att s.k. ”städa upp” i projektet på datorn. 

Exempelvis genom namngivning och strukturering av den visuella representationen 

på datorskärmen (ibid.). 

 

 På makronivå visade studien att kompositören testade och ”lekte” med olika idéer 

tills en övergripande idé om vad verket ska bli kommit på plats. Förklaringar om hur 

ett tema finner en fast plats s.k. ”slot into place”. Vidare beskrivs hur strukturen stärks 

efterhand som temat utvecklas och den mentala bilden realiseras på olika sätt och 

börjar låta som kompositören föreställt sig.  

 

Likt föregående studie så förblev huvudteman nästintill oförändrade och genom 

iterationer av problemlösande på i huvudsak mikronivå så tog kompositören sig 

framåt. Det visade också att kompositören skiftade mellan horisontellt och vertikalt 

komponerande enligt Folkestads (1996) definitioner. Värt att notera är hur mikro och 

makronivås innebörder i vissa fall blir analoger (liknande innebörd) till vertikalt och 

horisontellt komponerande. I denna studie framkom fler svagheter hos metoden då det 

krävdes vissa egenskaper av ordning och reda av kompositören i fråga som inte alltid 

uppfylldes (Collins, 2007). De semistrukturerade intervjuerna blev därför mer viktiga 

för att kompensera för detta och återställa ordning (ibid).  

 

Jämförelse mellan olika kompositörers KP 

I artikeln Comparing the main compositional activities in a study of eight composers 

(Roels, 2016) konstateras att i studierna gjorda innan den så hade endast en eller två 

kompositörer analyserats i taget. Men även att den totala mängden sen 2000 endast 

uppkommit till totalt nio kompositörer. Roels försökte därför, baserat på framförallt 

Collins tidigare forskning, erbjuda en bredare studie för att lättare kunna identifiera 

och jämföra likheter och skillnader i hur en KP ser ut hos olika kompositörer. Han 
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riktar även viss kritik mot att studierna tittat på film- och spelmusik-kompositörer och 

samtida klassisk musik. Han syftar på att den KP är ett bredare fält och kan antingen 

vara lik eller skilja sig beroende på stil och estetik mellan studierna som jämförs. Men 

även att de tidigare studierna inte är transparanta nog i hur datan analyserats och även 

att det är datan från det verbala protokollet som fått fokus. Roel utgår från insamlad 

data i form av intervjuer och email från de åtta kompositörerna samt skisser och 

utkast i form av noter och ljudfiler. Hans forskningsfråga löd: ”What are the main 

compositional activities and how important is their role in the CPs of each 

composer?” (ibid). I sitt försök att visa på generaliserbara trender bland 

kompositörerna visade studien upp 4 kreativa aktiviteter i KP.  

 
1. planning: an analytical activity, characterized by a degree of ordering or 
systematization of elements; this activity takes place outside the sequence of musical 
events of the new composition; 
2. exploring: a more intuitive, heuristic or associative activity, taking place outside 

the sequence of musical events of the new composition;  
3. writing: an activity producing a detailed sequence of musical events (for the new 

composition) without having a detailed future sequence; 
4. rewriting: starting from an existing or composed stream of music, a composer 

rewrites and changes this existing music; thus, this activity takes place within a 
sequence of events at a point where the sequence not only has a past but also a future; 
the composer knows where the music came from and where it is heading. 

 (Ibid). 

 

Dessa aktiviteter kunde ske iterativt och i olika ordning, frekvens samt med olika 

inställning bland kompositörerna.  

 

En pågående utveckling  

I linje med Roels påstående om hur den KP i musikproducentyrket förändrats över tid 

via den teknologiska utvecklingen är något som en avsevärd mängd studier behandlat. 

I boken Contemporary Music hävdar författarna att musiken förändras i takt med 

utvecklingen av hur musik skapas som i sin tur förändras av sin tids teknologiska 

innovationer (Paddison, 2016). Ett exempel på brytpunkt är den medvetna 

användningen av distortion, som tidigare varit oönskat men sedan utgjort ett mycket 

viktigt verktyg för musik i flertalet stilar. Arbetsprocessen i sig och de verktyg som 

används är centralt för hur samtida musik låter. De redogör även för den historiska 
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utvecklingen visar på att så är fallet genom 1900-talets utveckling av elektroniska 

verktyg för musikskapandet.   

 

Upptäckter som vilar på tidigare vetenskapliga utvecklingar från t.ex. Helmholtz och 

Ampere (ibid.). Vidare utvecklar dem att de senare blir verktyg så starkt anknutna till 

hur musik görs att det inte går att föreställa sig musik utan dem. Utvecklingen av 

datateknologin har erbjudit mer utrymme, snabbare processorer som klarar av att 

utföra komplexa uppgifter snabbare. Detta har i sin tur gett möjligheten för utvecklare 

av plug-ins och programvaror att utveckla och erbjuda mer sofistikerade verktyg. 

Vidare så har det nått den grad att det går att tala om ”computer-aided music” (ibid.). 

DAW:s och mjukvaror innehåller funktioner som kan hjälpa processen att komma 

framåt. Exempel på funktioner kan vara att begränsa toner som kan spelas till endast 

en vald skala eller skrivning av ackordföljd eller sväng (eng. Groove). Vidare så 

menar de att musik befinner sig i vad de kallar ”the age of industry art music” och att 

estetiken och koncepten för musik förändrats som följd av dels teknologisk utveckling 

men även av ekonomiska intressenter. Något som även nämnts tidigare av Théberge 

(1997). Om denna tes får agera utgångspunkt så skulle det betyda att fortlöpande 

studier alltid kommer behövas för att kartlägga utvecklingen och att metoderna också 

bör anpassas efterhand som förändringen sker. 

 

Kreativitet och tillståndet flow 

Csíkszentmihályi, Mihály skriver i sin bok Flow: Den optimala upplevelsens 

psykologi (1996) om flow som ett tillstånd en person kan befinna sig i. Det beskrivs 

som en känsla när allting fungerar som det ska och som personen i fråga kan se 

tillbaka på och se som en tid eller ett tillfälle då man var lycklig. Csíkszentmihályi 

kunde observera att oberoende av kultur, kön, eller aktivitet så var beskrivningarna av 

upplevelserna lika. Han ställer sedan upp åtta komponenter av flow:
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1. Antagandet av en uppgift som man bedömer att man klarar av 

2. Möjligheten att kunna koncentrera sig på uppgiften 

3. Klara mål 

4. Omedelbar feedback 

5. Djupt, otvunget engagemang som befriar medvetandet från vardagens bekymmer och 

frustrationer 

6. En känsla av kontroll över sina handlingar 

7. Självupptagenheten försvinner 

8. Tidsuppfattningen förändras	  

	  

Vidare	  menar	  han	  att	  det	  går	  att	  framhäva	  den	  här	  typen	  av	  upplevelser	  och	  få	  dem	  

oftare	  för	  att	  nå	  bättre	  prestationer.	  Ett	  sätt	  att	  återgå	  till	  flow	  visas	  upp	  då	  risken	  att	  

falla	  ur	  tillståndet	  kan	  kopplas	  till	  om	  ens	  färdigheter	  stämmer	  överens	  med	  

utmaningen.	  När	  utmaningen	  blir	  för	  svår	  kan	  utmaningen	  trappas	  ned	  medan	  när	  

den	  blir	  för	  lätt	  kan	  utmaningen	  trappas	  upp.	  Detta	  för	  att	  undvika	  att	  gå	  ur	  

flowkanalen	  och	  motpolerna	  ångest	  och	  tristess	  (figur	  1).	  I	  den	  här	  studien	  kommer	  

det	  undersökas	  om	  det	  går	  att	  nå	  flow	  genom	  att	  se	  till	  att	  komponenterna	  här	  ovan	  

finns	  med	  i	  ett	  försök	  att	  hålla	  sig	  inom	  flowkanalen.	  	  

Figur 1. Csíkszentmihályi, Mihálys flowkanal (1996:99) 

 
En tidigare studie på kandidatnivå som på många sätt liknar denna gjordes vid 

Linnéuniversitetet av Johnsson K. (2016). Där försökte han använda sig av teorin om flow för 

att undvika skrivkramp och främja sin kreativitet. Metodologiskt använde han sig av en 

loggbok över tankar som registrerades samt att försöka generera flow genom meditation och 

mindfullness. Det saknas dock redogörelse för svagheter i utformningen av metoden förutom 

att misstag kan göras av informanten och att alla tankar inte registreras. Denna studie skiljer 
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sig därför dels i metoden för att försöka generera flow och att den här även innehåller 

praktiska strategier för problemlösning i komponeringen.   

 

Musikalisk kreativitet 

Musikalisk kreativitet definierades som adaptivt beteende av Reybrouck som hävdade att 

kreativiteten kommer ur hur en kompositör formar sin process efter dess uppfattningar 

(Reybrouck, 2006). Han hävdade även att en musikanvändare letar efter en känsla av balans 

som t.ex. uppfattningar om hur en viss genre är, låter och vad den innehåller kan utgöra 

balansen. I samma exempel om någonting går utanför de kriterier som utgör balansen så 

måste användaren anpassa sig. Han menar vidare att detsamma gäller för kompositörer. Vid 

ljudåtergivning sker en bedömning om det som gjorts stämmer överens med den mentala 

bilden av vad kompositören tänkt skapa. Denna process sker om och om igen då idéer 

värderas och om de stämmer överens med den mentala bilden så uppnås balans. Om inte så 

omarbetas det iterativt tills det antingen nått ett stadie av balans genom att en ny idé 

accepterats eller att kriterierna för den initiala idén uppnåtts (ibid). 

Strategier 

David Cope menar att en kompositör behöver RTS – Rules, Tacticts & Strategies (Cope, 

2012). Där regler kan vara omedvetna men likväl restriktioner av potentiella val som t.ex. att 

hålla sig inom en viss skala. Eller val av instrument som i sig har en restriktion p.g.a. sitt 

tonala omfång. Restriktioner medvetna eller omedvetna kan vara nyttigt för att undvika att 

den oändliga mängden av möjligheter upplevs som hämmande (Théberge 1997). Cope menar 

att taktiker kan användas för att lösa problem i relation till dessa regler eller ramar som en har 

valt att hålla sig inom (Cope 2012). Strategier används för att behålla fokus på uppställda mål 

men också gärna formuleringar på hur de kan uppnås. 

 

Sammanfattning 

Med dessa exempel på tidigare forskning skapas en bild av hur KP kan se ut och hur 

professionella kompositörer arbetar. I de olika studierna beskrivs komponerandet som en form 

av problemlösning och går att dela upp i olika typer av aktiviteter som i exemplet från Collins 

andra studie. De visar också hur fokus kan läggas på olika nivåer som mikronivå, makronivå, 

horisontellt och vertikalt. Gemensamt har de också i benämningen av att det finns en idé som 
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ska realiseras, en mental bild av vad kompositörerna vill skapa. Det tillsammans med teorin 

om flow ledde fram till frågor kring vad som sker när dessa lärdomar aktivt sätts i system när 

nya verk ska skapas? Och vad händer när det läggs ihop med att försöka framhäva positiva 

upplevelser i formen flow? I dessa frågor fann uppsatsförfattaren relevans för att genomföra 

en studie i form av forskning genom design. Detta i att med förstahandsperspektiv kunna 

undersöka påverkan av kunskap tagen från professionella kompositörers arbetssätt. I valet av 

hur metoden skulle utformas togs inspiration från de olika studierna i tidigare forskning och 

kommer nu behandlas under nästa rubrik.  

Metod 

Löwgren J. föreslår i Till en designstudent (2015) att dela upp metoden forskning genom 

design i tre aktiviteter; förstudie, designarbete och värdering. Förstudien har behandlats i 

tidigare avsnitt så nu kommer fokus läggas på metod för designarbete och värdering. Syftet 

med att använda metoden forskning genom design är att synliggöra och jämföra strategier för 

utveckling av generativ KP till nytta för kommande producentgenerationer. Formulerat av L.J. 

som ett explorativt designarbete genom att: ”överblicka mängden av möjliga lösningsansatser 

och värdera framkomlighet och potential i olika riktningar” (ibid.). Det har av 

uppsatsförfattaren bedömts som lämpligt eftersom det passar väl in i den mån att det är ett 

obeprövat fält och kan därför dra nytta av den frihet som metoden erbjuder. 

Designarbete 

Två perioder á två veckor valdes som tidsram för designarbetet som gick ut på att producera 

musikaliska verk. Under dessa perioder utövades den KP under arbetsliknande förhållanden 

med arbetsdagar på 6-8h. Mellan dem fanns en vecka av analys, reflektion och förberedelse 

inför period två. Detta för att dra nytta av fördelarna med att ha en iterativ process och dra 

lärdom av eventuella misstag. Två olika sorters mål formulerades, produktmål och effektmål 

med huvudsaklig tyngdpunkt på det senare. Produktmålet var att skapa två instrumentala 

original-kompositioner inom genren elektronisk musik för varje period. Effektmålet var att 

tillämpningen av strategierna skulle upplevas som generativa för att nå produktmålet. Material 

och miljö som användes under perioderna var fritt för producenten att välja. Det tillsammans 

med valet av att påbörja nya verk valdes för att uppnå en så naturlig miljö som möjligt enligt 
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Collins definition (2005, 2007). Slobodas (1985) förslag om verbal återgivning i realtid har 

delvis anammats på det sätt att skriftliga anteckningar istället använts och selektiva verbala 

protokoll vid betydelsefulla tillfällen. De fördes löpande efterhand som det ansågs behövas 

och vid en kort paus varje timme samt efter varje avslutad dag. Midifiler kom inte att sparas 

likt Folkestad (1996) & Collins. De ersattes av skärmavbilder som visar förändringar i midi-

information men har fördelen att också kunna visa andra delar i produktionen.  

 

 

När det gäller strategier för att uppnå flow kommer denna studie använda sig av: 

A. Positivt tänkande – undvika negativa tankar (inte att blandas ihop med kritiska tankar). 

B. Skapande av delmål  

 

Praktiska taktiker och strategier som formulerats: 

1. Resampling av tidigare skapat material (Collins, 2005). Resampling innebär att spela 

in ljudet från exempelvis ett virtuellt instrument och manipulera den inspelade 

ljudfilen. 

2. Utgå från ett sample och sedan ta bort det, exempelvis arbeta utifrån en acapella som 

tillhör ett annat verk och bygga kring det (Morey & McIntyre, 2014).  

3. Låta ens DAW skriva specifika delar åt en, manipulering av slumpmässighet 

(Paddison, 2016). Det går t.ex. att programmera så att ett hundratal olika samplingar 

spelas upp i slumpmässig ordning enligt förutbestämd rytm.  

4. Uppdelning av kreativa aktiviteter. 

 

Kreativa aktiviteter 4: 

a) Fokusera på antingen rytmik, harmonik och melodiinnehåll oberoende av varandra 

b) Sound Design – synthprogrammering eller ljudmanipulering av inspelat material 

c) Vertikalt komponerande (Folkestad, 1996) 

d) Horisontellt komponerande (Ibid.) 

Värdering 

Författaren har valt ett analytiskt förhållningssätt för att värdera om produktmålet nåtts och ett 

teoretiskt förhållningssätt för att värdera om effektmålet nåtts (Löwgren, 2015).  

• Analytiska kriterier som produktmålet ska innehålla som även kan fungera som 

avgränsningar eller ramar. 
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1. Minst två klimaxar/drop/refränger som upplevs som enhetliga och samtidigt 

innehåller variation som gör att de går att särskilja från varandra 

2. Intro – breakdown – buildup/brygga – drop/klimax/refräng – outro  

3. En känsla av att verkets delar är väl sammanlänkade  

4. Endast egna presets skapade av mig från initial setting2 i mjukvarusynthar som 

medföljer programvaran Ableton Live Suite 9 samt Lennar Digital Sylenth1, Native 

Instruments Massive och XFER Serum från tredje part. 

	  
• Teoretiska kriterier för flow enligt de komponenter som Csíkszentmihályi (1996) 

formulerat. De fyra första tolkades som komponenter som behövdes och de 4 sista 

som komponenter som upplevs och därför valdes de fyra sista för att mätas:  

1. Djupt, otvunget engagemang som befriar medvetandet från vardagens bekymmer och 

frustrationer 

2. En känsla av kontroll över sina handlingar 

3. Självupptagenheten försvinner 

4. Tidsuppfattningen förändras 

Urval och svagheter 

Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval för att kunna genomföras med de resurser 

som författaren har tillgång till. Risken blir att författaren inte är ett bra subjekt att undersöka, 

men valet har gjorts baserat på bedömningen att det som skulle krävas av en extern informant 

i form av tid skulle kunna bli problematiskt. Men även att tidsramen för uppsatsprojektet 

riskerar att bli för kort i två bemärkelser.  

1. Att perioden för komposition skulle bli för kort i jämförelse med studierna redovisade i 

tidigare forskning och då eventuellt riskera att inte kunna bidra med någon ny kunskap. 

 2. Att om perioden är tillräckligt lång så riskerar datamängden och tiden som behövs för att 

transkribera den bli för stor och risken för misstolkningar finns.  

 

Att författaren själv skall vara den som antingen når eller inte når målen och samtidigt vara 

den som bedömer det är problematiskt. Risken finns att medvetenheten om kriterierna som 

ska mätas gör att de omedvetet upplevs och anammas mer än vad som annars hade skett. 

                                                
2 Innebär synthen är s.k. ”nollställd” och består då oftast av endast en enkel vågform som t.ex. 

sågtand, sinus eller fyrkantsvåg. 



 

   13 

Samtidigt uppsatsförfattarens uppgift att veta om, redogöra samt i den mån det går minimera 

att urvalets svagheter påverkar resultatet. Vikten av reflexivitet och transparens blir därför 

stor. Försöket att undvika riskerna har gjorts genom att medvetet försöka uttrycka 

upplevelserna i form av känslor och tankar i loggboken. Beskrivningar av hur det gått, vilka 

problem som upplevts och hur det fick producenten att känna. Inte förrän efter avslutade 

sessioner så skrevs anteckningar som behandlade specifika kriterier ned.  

 

Valet av genre grundar sig också i ett bekvämlighetsval för att utmaningen ska matcha 

producentens kunskaper enligt Csikszentmihalyis teori om flow (1996). Att välja något så 

brett som elektronisk musik är för att det utgör en naturlig miljö (Collins, 2005) och öppnar 

upp för att ta till vara på varje idé som kommer fram oavsett sub-genre. Produktmålet i sig är 

egentligen inte det som är mest intressant för undersökningen och därför delvis ganska 

oviktig. Men det ger en möjlighet för uppsatsförfattaren att utläsa om produktiva resultat nåtts 

eller inte utan att utgå från upplevelser helt och hållet. Som ett slags kvitto om så önskas. 

 

En kort presentation av testsubjektet som musikproducent är att han har 4 års arbetserfarenhet 

och utbildning inom ljudteknologi. Men betydligt mindre kunskap och endast ca: 1.5 års 

erfarenhet av låtskriveri och musikteori på hobbynivå. Personliga faktorer som tidigare 

upplevts påverka den KP är perfektionistiska inslag och misstro på den egna förmågan. Att 

färdigställa en låt har tidigare tagit mer än en månad i snitt. 

 

Forskning genom designs styrkor  

Ett exempel på hur forskning genom designs styrkor går att finna i The Reflective Practitioner 

(Schön, 2003). Där går det att läsa om teknisk rationalitet som handlar om hur professionella 

inom olika fält använder sig av strukturer för att lösa enkla problem. Men senare hur ”tacit 

knowledge” spelar in i varje val och bedömning av kvalité. Detta under överskriften 

Reflection in action (2003:49) där han fortsätter att beskriva hur ”proffessional practitioners” 

tänker på vad de gör medan de gör det. Att det ligger i problem-lösandets natur att fundera på 

varför man gör vissa val, vad vill man uppnå. Detta för att Schön menar att genom 

kombinationen av strukturer för att lösa enklare problem tillsammans med reflekterande 

praktisk tyst kunskap så försöker professionella lösa problem eller nå mål. Detta har valt att 

tolkas av uppsatsförfattaren som att medvetenhet om detta kan utgöra en potentiell styrka i 

valet av metod. Därmed också förhoppningen att belysa vilka strategier som genererar 
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önskade effekter. Avslutningsvis så eftersom den här studien endast involverar 

uppsatsförfattaren själv går det att garantera att studien förhåller sig till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011).  

Resultat och analys 

Som modell för att redovisa resultat och analys har uppdelning gjorts enligt de två skilda 

värderingsdefinitionerna: analytiska kriterier och teoretiska kriterier. De två 

datainsamlingsperioderna är sammanslagna och först redovisas enskilda resultat följt av 

analytiska betraktelser.  

Analytisk värdering  

Produktmålet med två färdiga låtar för varje period nåddes på 3 av 4 punkter där den tredje 

punkten (att låtens delar känns väl sammanlänkade) endast kan bedömas subjektivt. Samma 

punkt har bedömts som lyckad i två av fyra låtar och mindre lyckad i de resterande två. Vid 

jämförelse mot referensproduktioner för att komma närmare en mer objektiv värdering så gick 

det att bestämma att delarna fyllde liknande funktion och hade lika stark sammankoppling. 

Men för musikproducenten själv så nådde kopplingen inte tillräckligt hög nivå så 

produktmålet i stort nåddes inte p.g.a. bortfallet av punkt 3 i hälften av produktionerna. Det 

återstår dock att om de subjektiva aspekterna sorteras bort ur denna värdering så fanns det 

efter varje period två stycken nya verk med starka grundidéer som skulle kunna kallas för 

färdiga produktioner. Detta tillsammans med en mängd påbörjade verk som inte ännu fullt 

utvecklats. Att de två ”dropen” skulle vara enhetliga men också erhålla variation upplevdes 

som mer engagerande och därför ett lättare kriterie att uppnå (punkt 1). Likaså att ljuden 

skulle vara designade av producenten själv (punkt 4).  Punkt 2 som behandlar innehållet av 

olika delar så som intro, vers, refräng möttes trots det tidigare beskrivna problemet med deras 

sammanlänkning.  

Produktmålets värdering fyller funktionen att kunna ge kvitto på om struktur och strategier 

gett produktivt resultat. Det tyder då på att det har haft en positiv påverkan i den meningen att 

fler låtar har nått längre i produktionen än vad producenten tidigare presterat. Men på frågan 

hur produktiviteten påverkas återgår det till att handla om hur det upplevs. Det upplevdes då 
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som att struktur och strategier var trygga att falla tillbaka på framförallt när producenten inte 

befann sig i flowtillstånd. Men kanske allra mest positivt så gav det upphov till djupare 

förståelse kring producentens brister och tillgångar. Vilka delar tar längst tid och upplevs som 

svårast, och kanske allra viktigast svårast på ett negativt sätt. För om vi även nu i den 

analytiska värderingen tar hjälp av Csikszentmihalyis beskrivning som att flow upplevs när 

ens uppgift matchar ens färdigheter(tillgångar). Om självförtroendet saknas för en del av ens 

uppgift så skulle det kunna tolkas som att ens färdigheter inte matchar uppgiften och då måste 

uppgiftens svårighetsgrad sänkas. Det kan då fungera som en fingervisning åt vilka aktiviteter 

producenten bör ägna sig åt för att utvecklas och kanske även ge en positiv känsla av vad hen 

faktiskt är bra på. Eventuellt så kan det även ge upphov till att arbeta enligt nya strukturer som 

att t.ex. börja med den del som upplevs svårast.  

Teoretisk värdering  

De teoretiska kriterierna upplevdes på något sätt och i någon form varje dag men endast vid 

få tillfällen kunde samtliga kriterier upplevas samtidigt. En viktig betraktelse var att 

medvetenheten om tecken på att vara på väg ur flowkanalen och därmed kunna applicera 

strategier för att komma tillbaka in i den upplevdes som positivt. Att byta kreativ aktivitet 

visade sig lättare för att komma tillbaka till att uppleva de teoretiska kriterierna än att skapa 

nya eller omformulera uppställda delmål. Detta eftersom det var svårt att hitta en god balans 

för hur svårt eller enkelt ett delmål skulle vara. Fortsättningsvis så visade det sig att ha en 

utlagd struktur och ett städat projektfönster gjorde det lättare att byta aktivitet och 

underlättade för en iterativ skapandeprocess. Detta genom att s.k. re-writa (Collins, 2007) 

exempelvis introt ett flertal gånger för att sedan välja den version som kändes mest rätt. 

Negativt för strategin var dock att tillslut kom produktionen till en punkt där det upplevdes 

som att den inte hjälper utan ett beslut måste fattas. Det får vara bra nog, förkastligt eller så 

får det pressas fram något som funkar trots inte når upp till förväntningarna.  

Det visade sig att av de fyra kriterierna så var punkt 1 och 4 mest återkommande och med 

förändringen av tidsuppfattning (punkt 4) medfördes en upplevelse av att många aktiviteter 

tagit längre tid än vad som tidigare trotts. Djupt otvunget engagemang (punkt 1) upplevdes på 

ett eller annat sätt förutom när en lång tid ägnats åt en viss låt utan att generera önskade 

resultat. Men då gick det att påbörja en ny, ta paus eller byta till ett annat påbörjat projekt. 

Minst förekommande var punkt 3 (självupptagenheten försvinner) då det visade sig att en 

perfektionistisk sida hos producenten satte stopp för den så länge de övriga tre punkterna inte 
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redan var uppfyllda. Endast då kunde strategin att slå bort onödiga negativa tankar och trappar 

ned ambitionsnivån göras. Som följd av detta kunde självupptagenheten släppas och arbetet 

kunde gå vidare.  

När det kommer till punkt 2, en känsla av att ha kontroll över sina handlingar, så visade det 

sig fylla mer än en funktion. På ett sätt upplevdes det när producenten direkt visste hur något 

ur den mentala bilden skulle kunna skapas och i känslan av att känna till sina verktyg väl. 

Men flera gånger så nåddes bästa resultat av trial & error som kan argumenteras för att det är 

att vara i kontroll. Så upplevdes det inte utan snarare som ett explorativt och nästan 

slumpmässigt skapande (Roels, 2016). En viktig betraktelse visade sig dock vara att just 

denna form av skapande vid samtliga tillfällen möjliggjorde upplevelsen av övriga kriterier 

för flow. Speciellt viktigt visade sig detta när en mental bild saknades och upplevelsen av vara 

på väg att få skrivkramp. Att ta sig tillbaka till flowkanalen i detta tillstånd utan att överge 

idén och påbörja något nytt gick inte utan att sporra en ny mental bild. Om paus, träning, eller 

avslappning inte kunde hjälpa med detta så var användning av slumpmässighet ett alternativ. 

Lekfullt oplanerat testande utan krav på resultat var den mest fungerande strategin. Värt att 

notera att det var lättare att engagera sig i denna typ av skapande i början av produktionstiden 

än när det började närma sig deadline. Det visade sig även att slumpmässighetens funktion var 

instrumentell för att skapa en ny mental bild och endast i fåtal fall genererades ljud eller 

rytmstrukturer som behölls i slutgiltiga versionen av projekten.  

Analys av teoretisk värdering 

Resultatet visar en bild av hur vissa strategier genererar nya idéer och mentala bilder av 

potentiella riktningar idéer eller ljud kan anta. Men att det också kan genom slumpmässighet 

komma fram material som inte var på förhand uttänkt (Paddison, 2016). Det verkar dock som 

att det alltid finjusteras och korrigeras efter något genererats ur slumpen eller av 

slumpmässighetsfaktorer vilket tyder på att en mental bild måste finnas (Reybrouck, 2006). 

En nackdel med det är att det skulle kunna upplevas som att det inte är producenten själv som 

är kreativ och gett upphov till materialet. Att arbeta enligt en viss struktur skulle också kunna 

göra så att en producent hamnar i ett mönster som inte är generativt. Detta kan tolkas som att 

för att det ska ge positiva resultat så behövs reflektion och självmedvetenhet. Det kan också 

tänkas att det behövs för att kunna skapa förutsättningar för flow, dels för att uppgiftens 

svårighetsgrad ska matcha ens kunskaper (Csíkszentmihályi, 1996). Dels för att ge direkt 

feedback på det som görs när producenten är den som värderar. T.ex. i att känna igen de 
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framsteg som görs i jämförelse mot tidigare prestationer är ett sätt att undvika den negativa 

versionen att det kanske fortfarande inte når upp till den nivå som siktas på.  

Diskussion 

Den här studiens resultat har visat på att det går att uppleva positiva påverkningar på ens 

kreativa process med hjälp av struktur och strategier. Men att det även kan finnas nackdelar 

framkom och det kan även finnas en risk att den struktur som väljs inte är den bästa. Även på 

liknande sätt skulle då en för stark struktur kunna inskränka på ens kreativitet, att en 

producent binds för starkt till ett repeterande mönster. Med tanke på den i författarens åsikt 

viktigaste betraktelsen att större medvetenhet kan leda till nya riktningar så borde nackdelarna 

kunna undvikas. Detta om det som tas med från studien inte är strukturens påverkan utan 

istället medvetenheten och strävan efter förbättring. Då kan strukturer användas när de behövs 

och även medvetet frångås, mycket likt när toner utanför en traditionell skala används. En 

bredare palett av tekniker och kunskap kan då ge fler potentiella vägar som man i sin tur kan 

aktivt välja att begränsa om valmöjligheterna hämmar ens KP. 

 

Studien visar också på att olika kriterier för tillståndet flow kan vara olika svåra att förhålla 

sig till och försöka framhäva. Detta tror uppsatförfattarne beror mycket på ens personlighet, 

självkänsla och självförtroende och vilken nivå som man anser vara en värdig. Också 

personligt på planet i vilka strategier som passar en, vilka kreativa aktiviteter som anses vara 

viktigast eller mest engagerande. Men det som studien kan visa är att uppdelningen av 

aktiviteter kan som sagt medföra medvetenhet kring vilka nya kunskaper en producent bör 

utveckla. Med det kommer en riktning vilket i sig skulle kunna vara en faktor för att få 

motivation. 

 

Det är även så att flera delar av den här studien kanske egentligen borde besvaras genom att 

följa och analysera producenter som är just produktiva. Och som omedvetet eller medvetet 

arbetat fram en gynnsam KP och vars verk också uppnår en högre verkshöjd. Kanske även 

med det som den här studien gjort i att systematiskt försöka skapa förutsättningar för 

tillståndet flow. Uppsatförfattaren anser dock att studien i alla fall öppnar upp för tanken att 
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påverka och skräddarsy sin egen utveckling som producent genom uppdelning av skapandet i 

steg. Det skulle även kunna ses som nyttigt vid utformning av kurser för kreativt skapande då 

uppdelningen i mindre uppgifter kan bjuda in till fler möjligheter att dra lärdom av. Varje 

iteration så sätts nya kunskaper och nya erfarenheter i rörelse och kan möjliggöra kumulativ 

färdighetsutveckling.  

 

Om studien skulle gjorts om med författaren själv som studieobjekt igen så skulle det kunna 

fokuserats mer på psykologiska aspekter och emotionella upplevelser. Och gått djupare in på 

vad som kan ligga bakom det som leder in en producent i skrivkramp och hur man upplever 

sin egen musik som bra eller dålig. Och därmed försökt undersöka vad som kan göras för att 

arbeta med sin självbild i den bemärkelsen. Alternativt bara fokuserat på att berätta mer om 

praktiska trick och strategier och erbjudit ett system av dessa. Att försöka täcka lite av varje 

sida ser författaren själv som ett misstag. Det har gjort att uppsatsprocessen upplevts som 

luddig och inte nått ett tillräckligt djup. Ett annat förslag är att värdera produktmålet med 

hjälp av en fokusgrupp och ytterliggare använda sig av det som måttstock av effekterna som 

eftersträvats. Det känns som att det också med fördel hade kunnat prövas på ett flertal 

producenter med olika nivåer av erfarenhet. Det vidhålls dock vid att studien fortfarande 

fyller en extern relevans i hur läsaren kan dra nytta av upplevelserna av när olika strategier 

fungerade bäst. Och med öppenheten kring studiens potentiella misstag så är förhoppningen 

att det kan ge kommande studenter och forskare en fingervisning åt vilka sätt de skulle kunna 

undersöka liknande fenomen närmare.  
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